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Március 27-én elkezdődött a város egyik legforgalmasabb útjának, a 
Kisújszállási útnak a felújítása.

A munkálatok a padkák kialakításával kezdődtek, a héten pedig az út-
burkolat megmarásával folytatódik a felújítás - mondta Magyari Szabolcs 
művezető, akitől megtudtuk azt is, hogy a munka folyamán 4 cm vastagon 
megmarják az utat, ami pedig ezt követően helyenként 4+4, illetve 7+4 cm 
aszfaltot kap. Plusz feladatot pedig az árkok tisztítása és a buszmegállók 
kialakítása jelent majd.

A kivitelezési munkák ideje alatt félpályás útlezárásokra lehet számíta-
ni, ezért mindenkitől türelmet és megértést kér Magyari Szabolcs.

A munkálatokról a helyszínem tájékozódott Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és Dobos László, Karcag 
polgármestere. Kovács Sándor elmondta: - Nagyon vártuk már, hiszen 
időszerű volt ezt az utat felújítani. Mindennap itt járok, ezen az úton vi-
szem a gyerekeket az iskolába, óvodába. Ez az útfelújítás egy nagyon jó hír 
a karcagiaknak, hiszen ez az út a város második leghosszabb útja. Három 
évvel ezelőtt a Püspökladányi-Kunmadarasi út újult meg, most pedig a 
munkák ezen az útszakaszon folytatódnak.

Dobos László polgármester a Kisújszállási utat a település verőerének 
nevezte. - Ez az út a közlekedés szempontjából nagyon fontos, hiszen ez 
az egyik legnagyobb forgalmú utunk, és nagy öröm, hogy már el is kez-
dődtek a munkálatok. Végtelenül örülünk, hogy megvalósul ez a felújítás 
– mondta a településvezető.

Elkezdődött a 
Kisújszállási út felújítása

Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete március 29-én (csütörtökön) a Városháza nagytermében. A képviselők töb-
bek között kül- és belvízvédelemről, útjavítási munkálatokról tárgyaltak, vala-
mint Dobos László karcagi kitüntetteket köszöntött. 

Egyhangúlag megszavazta a képviselő-testület a javaslatot a települési támoga-
tások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítására, mivel 2018. már-
cius 31-el mintegy 530 háztartásnak egy időben szűnik meg a lakhatási támogatá-
sa. Az elfogadott rendelet értelmében a lakhatási támogatást a kérelem benyújtá-
sa hónapjának első napjától legfeljebb 2019. március 31. napjáig lehet megállapíta-
ni. A támogatás mértéke a háztartás összetételétől és az egy főre eső jövedelemtől 
függően nem változna, 3.000 forint, illetve 5.000 forint maradna.

Egybehangzóan támogatták a képviselők a tájékoztatót a város kül- és belvíz-
védelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról. A napirendi ponthoz töb-
ben is hozzászóltak, és kérdést is intéztek Harsányi Gábor szakaszmérnök felé. 
Így kiderült, hogy az elmúlt időszakban hullott nagy mennyiségű csapadék miatt 
2550 hektárnyi területet öntött el a víz, azonban ez az adat folyamatosan csökken. 
Harsányi Gábor hangsúlyozta, hogy ez nem kevés, de jóval elmarad a 2000-es év 
11.500 hektárnyi elöntésétől. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

Elektromos töltőállomást adtak 
át március 28-án, szerdán Karcagon, 
a Püspökladányi út és a Bajcsy-Zsi-
linszky utca kereszteződésében. A 
töltőállomás egyszerre két elektro-
mos autó töltését tudja biztosítani.

Az újonnan átadott töltőállomást, és 
a mellette parkoló Karcagi Szakképzé-
si Centrum használatában lévő elektro-
mos autót Kovács Sándor, a JNSZ Me-
gyei Közgyűlés elnöke és Dobos Lász-
ló, Karcag város polgármestere is ki-
próbálta. - Nagyon különleges, kicsit 
olyan volt nekem, mint a vidámpark-
ban a dodzsem. Teljesen hangtalan, 
csak az ütközők hiányoznak róla – árul-
ta el Kovács Sándor. Dobos László pol-
gármester utasként próbálta ki a jár-
művet. - A jövő ez, hiszen a dízel üze-
mű gépjárművekkel kapcsolatban már 
nagyon komoly szigorításokat vezet-
tek be, és vezetnek be folyamatosan 
sok országban. Előbb-utóbb az elekt-

romos autóké lesz a jövő, hiszen a kör-
nyezet védelme miatt ez a legoptimá-
lisabb – mondta a városvezető, aki na-
gyon örül annak, hogy a közelben már 
nemcsak Szolnokon és Debrecenben 
van ilyen töltőállomás, hanem Tiszafü-
reden és Karcagon is ugyanazon a na-
pon adtak át egy-egy ilyen beruházást.

Vass György, az elektromos autókat 
forgalmazó cég képviselője elmond-
ta, hogy a Karcagi Szakképzési Cent-
rum részére egy program keretében 
biztosított jármű egy töltéssel átlago-
san kb. 200-250 kilométert tud meg-
tenni. Ahhoz pedig, hogy több feltöl-
téssel többet tudjon menni az szüksé-
ges, hogy egyre több helyen tudjanak 
ilyen elektromos töltőállomást létesí-
teni. Pardi Sándor, a KSZC főigazgató-
ja is örömét fejezte ki az átadott töltő-
állomás miatt, hiszen így már helyben 
meg tudják oldani az autó töltését.

Kapás Mónika

Elektromos töltőállomást 
adtak át Karcagon
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Itt az idő: 
válasszunk…
No, nem olyan idő, legalábbis törté-

nelmileg, mint ami akkor volt, amikor az 
alig húsz évét meghaladó Kiskunfélegy-
házán született Petőfi (Petrovics) veze-
téknevű költőnk talán legtöbbet szavalt 
versét megírta. (Ahogy leírtam az előbbi 
mondatot, belegondoltam, ha költőnk 
ma élne, vajon mit mondana huszon-
éves kortársairól? Lehet, hogy Koltón 
nyomogatná ő is okostelója gombjait?) 
Valóban más „időket” élünk, nincs for-
radalmi helyzet, nemcsak azért, mert 
„Európa csendes, elzúgtak forradalmai”, 
mint ahogy szintén a fentebb említett 
nagy nemzeti költőnk írja, akinek a fran-
cia forradalom története volt vissza-vis-
szatérő olvasmánya 1847 telén. 

Igen akkor, amikor Petőfi találkozott a 
francia liberalizmus eszméjével, a kor tö-
megkommunikációs viszonyai és a tár-
sadalomtudományok korlátjai miatt a 
liberalizmushoz kapcsolható volt még a 
„nemzeti” jelző is. 

Népfelkelések pedig elsősorban azért 
nem „törhetnek ki”, mert egy új időszá-
mítás kezdődött 2001. szeptember 11-
én, ami után még ha igazságos népfel-
kelések is robbannának bárhol a vilá-
gon, könnyen a „terrorizmus” vádjával 
illethetők. (Aki odafigyelt a kijevi „na-
rancsos forradalomra” vagy az „arab ta-
vaszra”, az tudja, hogy ezek nem „belső 
forradalmak”, hanem kívülről szervezett 
akciók voltak.)

„Helyzet”, mármint „világpolitikai” vi-
szont van. A drámai afrikai túlnépese-
déstől kezdve, a globális felmelegedés ál-
tal is generált népvándorlásig, és folytat-
hatnám a lap aljáig. Így érkeztünk el áp-
rilis 8-hoz.

És itt talán abba is hagyhatnám,  mond-
ván, aki nem gondolt bele elég mélyen 
ezekbe, az el se menjen szavazni most va-
sárnap. Ez azonban kissé fellengzős és cini-
kus volna, bár tapasztalataim szerint elég 
sok magyar választópolgárra ráillene. 

Szavazni persze nem kötelező, mint 
valamikor a „szocializmusban”. Egy „jog” 
csupán, amiért a magyar történelem so-
rán sokan még a vérüket is áldozták. Sok 
elemzővel szemben nem hiszem azt, hogy 
sokan lennének, akik majd a szavazófül-
kében döntik el, hogy kire fognak szavaz-
ni. Különösen itt a Nagykunságban. Volt 
elég idő megismerni a pártokat és jelölt-
jeiket. E két szempont most az eddigiek-
nél még jobban összekapcsolódik. Noha 
emberileg rokonszenvezek más jelöltek-
kel is, nem a Jobbikra, hanem a ’jobbak-
ra’ szavazok. A nemzet iránt jobban elkö-
telezettekre: a Fidesz-re és jelöltjére, Ko-
vács Sándorra! Annak dacára, hogy nem 
vet fel a jólét.

-ács-

2018.| 03. | 08.

KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Átadták a Karcag Kincse 
Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
Kossuth tér 14. szám alatti irodáját

„Karcag közösségi szintű fejlesztése” TOP-7.1.1-16-
JN1-2016-00068 pályázat a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP 7.1.1-16 benyújtása érdekében 2016. 
május 24-én megalakult a Karcag Városért Helyi Akciócso-
port (továbbiakban: HACS) 17 alapító tag részvételével. A 
projekt támogatását követően kiegészült a tagság az új 
Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft-vel. Az új 
tagot - mint jogképes és cselekvőképes szervezetet - jelöl-
te ki a HACS szervezet a projekt megvalósítása érdekében, 
a munkaszervezeti feladatok ellátására. A Karcag Kincse 
Rendezvényszervező Nonprofit Kft. Kossuth tér 14. szám 
alatti irodáját 2018. március 08-án adta át Dobos László 
polgármester Polyik Zoltán ügyvezetőnek.

A PROJEKT FŐBB ADATAI 
Pályázó: Karcagi Városi Önkormányzat 
A projekt címe: „Karcag közösségi szintű fejlesztése”
A projekt kezdete: 2017. 11. 01
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. 02. 28.
Támogatás összege: 400.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt célja:

A pályázat keretében kidolgozott Helyi Közösségi Fejleszté-
si Stratégia (a továbbiakban: HKFS) megvalósítása. A stratégia 
fő szempontja a város kulturális és közösségi életének megújítá-
sa a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és az önkor-
mányzat együttműködésével, továbbá a város helyi közössége-
inek támogatása városfejlesztési tartalommal, kulturális-közös-
ségi és kapcsolódó helyi gazdaságfejlesztési tevékenységekkel.

A stratégia átfogó célja Karcagiak összetartozásának erősí-
tése, a város hagyományainak és kulturális értékeinek kiakná-
zásával. 

A stratégiában az alábbi beavatkozási területek kerültek meg-
határozásra:

1. Fedett közösségi terek fejlesztése és kiépítése
2. Nyitott közösségi terek kialakítása
3. Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális tevékenysé-

gek bemutatására programok, foglalkozások szervezése
4. Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális tevékenysé-

gek bemutatására alkalmas helyszín létrehozása
5. Közösségi összetartozás erősítése 
A stratégia össze kívánja kovácsolni a város közösségét, a kü-

lönböző korosztályokat, biztosítani kívánja az eltérő érdeklődé-
sű emberek egymásra találását, meg szeretné teremteni a társa-
dalmi szolidaritást és megerősíteni a helyi identitást. 

A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösz-
szeg: 400 000 000 Ft, melyből 60 000 000 Ft fordítható a HACS 
működési költségeinek finanszírozására. A további 340 000 000 
Ft keretösszegben kerülnek meghirdetésre a helyi felhívások.

(...folytatás az 1. oldalról)
Támogatták a képviselők a tájékoztatót a kül- és belterületi 

út- és járdajavítások szükségességéről és az elvégzendő felada-
tok megállapításáról. Molnár Pál képviselő Dobos László pol-
gármester kérdésére elmondta, hogy a tervezettek szerint ápri-
lis első hetében kezdődnek meg az útjavítási munkálatok. Do-
bos László kiemelte, folyamatosan keresik a további pályázati 
lehetőségeket az út- és járdajavításokra.

Az összeghatárra való tekintettel név szerinti, egyenkénti sza-
vazással egybehangzóan támogatta a testület egy EFOP pályá-
zat megvalósítását, amely 100%-os támogatási intenzitás mel-
lett kb. 24,5 millió forintból valósul meg, és a nevelési, oktatási 
intézmények tanórán kívüli és az óvodás gyerekek óvodai fog-
lalkozásán kívüli kompetencia fejlesztéséhez ismeret- és tudás-
gyarapítását szolgálja.

Megszavazták a képviselők a települési önkormányzatok rend-
kívüli önkormányzati támogatásának igénylését és a rendkívüli 
szociális támogatás igénylését, amelyeket az előző években is si-
keresen megpályázott a város.

Egybehangzóan döntött a testület a Kováts Mihály Alapít-
vány támogatásáról, amelyből a Kováts Mihály Huszárbandéri-
um ruházata újulhat meg.

Névszerinti szavazással támogatták a képviselők a Karca-
gi Sportegyesület „Kosárlabda liget” sportpályázatához az ön-
erő biztosítását. A beruházás összköltsége kb. 74 millió forint, 
amelyből közel 52 millió forint támogatás, és 22 millió forint 
pedig önerő.

Megszavazta a testület a Karcag város belterületén működő, 
meglévő térfigyelőkamera-rendszer bővítését, így az elmúlt év-
ben felszerelt tizenkét kamera további tizenhét kamerával egé-
szül ki közel kilenc millió forintból.

Pótnapirendi pontként döntöttek a képviselők az I. világ-
háborús hadisírok felújításáról szóló pályázat benyújtásáról. 
A projektből negyven magyar hadisír újulhat meg egyenként 
100.000 forintból. Molnár Pál képviselő kiemelte, hogy min-
den sírt (nemcsak a magyar áldozatokét) minden évben rend-
be tesznek a Városgondnokság munkatársai, és koszorút is he-
lyeznek el rájuk.

Napirend előtt a képviselők többek között a belváros szenny-
vízelvezetési nehézségeiről, azok megoldási lehetőségéről, vala-
mint a közlekedésbiztonság javítása érdekében új gyalogos átke-
lőhelyek létesítéséről tettek fel kérdéseket.

A testületi ülés elején Dobos László polgármester az elmúlt 
időszak kitüntettetjeit, díjazottjait köszöntötte.

Elsőként Györfi Sándor szobrászművésznek gratulált, akinek 
Magyarország köztársasági elnöke gazdag életműve elismerése-
képpen Kossuth-díjat adományozott.

Köszöntötte Pánti Ildikó önkormányzati képviselőt, aki a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Gratulált Pandur Zoltán Benjaminnénak, a Karcagi Polgár-
mesteri Hivatal dolgozójának, dr. Nagy Molnár Miklósnak, a 
Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójának, akik Minisz-
teri Elismerő Oklevélben részesültek.

Köszöntötte dr. Bartha Júlia keletkutatót, aki a Nagykunka-
pitányok Tanácsának Illés János díját vehette át Kisújszálláson.

A városvezető gratulált Poharánszki Petrának, a Nagykun 
Református Gimnnázium tanulójának, aki a Magyar Ebte-
nyésztők Országos Szervezete által rendezett fiatal felvezetők 
pontversenyét megnyerte, és Birminghamben a világversenyen 
képviselte az országot.

Köszöntötte továbbá Nagy Imrét, a Közép-Tisza Vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság Karcagi Szakaszmérnökségének munkatársát, 
akinek a Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki szakán 
készült Nagykunságról szóló diplomamunkája első helyezést 
ért el a Magyar Öntözési Egyesület főiskolai és egyetemi hallga-
tóknak meghirdetett pályázatán.

Gratulált továbbá a Karcagi Szakképzési Centrum Varró Ist-
ván Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma eladó 
diákjait, Kovács Vivient, Szakál Kingát, Madarász Dórát és fel-
készítő pedagógusukat, Mészáros Lászlónét, akik a II. Országos 
Csomagoló Versenyen ajándékcsomag készítés kategóriában el-
ső helyezést értek el.

A képviselő-testület munkaterv szerinti következő ülését áp-
rilis 26-án, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés
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HÍREK

Huszonnegyedik alkalommal 
rendezték meg a Karcagi Arany 
János Általános Iskolában az 
Aranyos Napok című rendez-
vénysorozatot, amelyen március 
5. és 9. között rajzolásban, iro-
dalmi feladatok megoldásában 
és erőpróbán mérhették össze a 
tudásukat a diákok városi és is-
kolai szinten.

A megnyitó ünnepségen Arany 
János életútjának rövid ismer-
tetője után az iskola végzős di-
ákjai az író egyik legjelentősebb 
művét, A walesi bárdokat sza-
valták gitárjáték kíséretében. 
Magyar színészek és közéleti 
személyiségek pedig egy videó 
keretében Arany János verse-
it adták elő, és vallottak a költő 
munkásságáról.

Az ünnepi műsor után a Kar-
cag Város Önkormányzata ne-
vében Pánti Ildikó és Karca-
gi Nagy Zoltán képviselők he-
lyezték el az emlékezés koszo-
rúját Arany János dombormű-
jénél, majd az iskolavezetés ne-
vében Szentesiné Nánási Tün-
de intézményvezető és Kovács 
Tímea intézményvezető-helyet-
tes koszorúzott. Az intézmény 
diákjai nevében Farkas Klau-
dia és Csukodi Eszter nyolca-
dik osztályos tanulók, valamint 
Nyíri-Kiss Nikoletta, a diákön-
kormányzatot segítő pedagógus 
hajtott fejet Arany János emlé-
ke előtt.

Varga István, a Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke 
ezt követően néhány oklevelet, 
csokoládét osztott ki a tanu-

lók között jó magatartásuk és 
tanulmányi eredményük alap-
ján, sőt néhányukat kisújszállá-
si fürdőzéssel is megjutalmazta.

Szentesiné Nánási Tünde in-
tézményvezető elmondta, hogy a 
diákok és a pedagógusok is min-
dig nagy várakozással készülnek 
az Aranyos Napok programso-
rozatra, amelyen nemcsak az in-
tézmény tanulói, hanem más is-
kolák és más tankerületi intéz-
mények is részt vehetnek. - Elő-
zetesen meghirdettünk Arany 
János munkásságával kapcsola-
tosan egy rajzversenyt, amely-
re több mint 50 pályamű érke-
zett be. A város valamennyi in-

tézményéből, sőt még Kunma-
darasról, a másik tankerüle-
ti intézményünkből is érkeztek 
pályaművek a rajzversenyünk-
re. Az idei év témája V. László, 
Mátyás anyja, valamint néhány 
olyan irodalmi mű volt megem-
lítve a felhívásban, amely Arany 
János nevéhez és Mátyás király 
korához kapcsolódik, hiszen eb-

ben az évben Mátyás király éve 
van. A gyerekek szabadon vá-
lasztható technikával dolgoz-
hattak, az intézményünk zsűri-
je pedig értékelte a munkáikat 
– fogalmazott az intézményve-
zető. Kedden irodalmi vetélke-
dővel folytatódtak az Aranyos 
Napok, ahová négyfős csapato-
kat vártak a város intézményei-
ből. - Nagyon örülünk annak, 
hogy évek óta szívesen láto-
gatnak el hozzánk más intéz-
mények tanulói és felkészí-
tő pedagógusai – hangsúlyoz-
ta Szentesiné Nánási Tünde. 
A szerdai napon plakátkészítő 
versenyen mérték össze tudá-
sukat a tanulók, míg csütörtö-
kön pedig a közkedvelt Toldi 
Erőversenyt rendezték meg a 
város diákjai között. A hét to-
vábbi napjaiban, pénteken és 
szombaton akadályversenyek 
és irodalmi vetélkedők vártak 
immár csak a saját intézmé-
nyük tanulóira.

Aranyos Napok 2018

Városi rajzverseny

5-6. korosztály nyertesei:
I. helyezett: Őrlős Anita (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
II. helyezett: Jóni Natasa (Arany János Ált. Isk.)
III. helyezett: Botos Nóra Katalin (Kunmadarasi Ált. Isk.)
Különdíj: Tóth Boglárka (KÁIAMI Kováts Mihály Ált. 

Isk. Tagint.)
7-8. korosztály nyertesei:

I. helyezett: Györfi Tímea (KÁIAMI Kováts Mihály Ált. 
Isk. Tagint.)

II. helyezett: Szilvási Norbert (KÁIAMI Kováts Mihály 
Ált. Isk. Tagint)

III. helyezett: Császár Gyula (Arany János Ált. Isk.)

Irodalmi verseny

I. helyezett: Aranycsapat (Nagykun Református. Ált. Isk.)
II. helyezett: Nagykőrösi ifjak (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. 

Isk. Tagint.)
III. helyezett: Zách család (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. Tagint.)

Toldi Erőverseny
5-6. osztály

I. helyezett: Budai Dominik 
Milán (KÁIAMI Kiskulcsosi 
Ált. Isk. Tagint.)

II. helyezett: Zsákai Márk 
(KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. 
Tagint.)

III. helyezett: Czinka Ben-
jámin (KÁIAMI Kováts Mi-
hály Ált. Isk. Tagint.)

7-8. osztály
I. helyezett: Ács Sándor

(KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. 
Tagint.)

II. helyezett: Duka Renátó 
(Szent Pál Marista Ált. Isk.)

III. helyezett: Varga Sándor 
(Szent Pál Marista Ált. Isk.)
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A Dérynében tartotta már-
cius 24-én a XII. Aprólábak 
Néptánc Gálát a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda. A megje-
lent szereplőket, szülőket Gu-
lyás Ferencé intézményveze-
tő köszöntötte, majd Pánti Il-
dikó önkormányzati képvise-
lő szólt a hagyományápolás, a 
néptánctanítás fontosságáról.

A Pipás zenekar bemutatkozó-
ja után Csurka Sándor néptánc-
oktató bemutatója volt a refis gye-
rekekkel, majd Galsi-Nagy And-
rea óvodapedagógus - énekes és 
Molnárné Győri Erika óvodape-

dagógus műsora következett. Ezt 
követően a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda Csokonai úti Óvo-
da Aprólábak tehetséggondo-
zó műhely csoportja, a Györffy 
István Katolikus Általános Is-
kola 4. a osztálya, a Püspökla-
dányi Egyesített Óvoda Intéz-
mény Bokréta tehetséggondozó 
műhely csoportja, a Karcagi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Kiskulcsosi Álta-
lános Iskolai Tagintézmény te-
hetséggondozó műhelycsoport-
ja lépett fel. Őket a Kisújszállási 
Höcögők gyermektánccsoport, 
a Karcagi Nagykun Református 

Általános Iskola Csillagrózsa Ha-
gyományőrző Néptánccsoport-
ja és a berettyóújfalui Kökörcsin 
gyermektánc csoport követte. A 
napot a Madarász Imre Egyesí-

tett Óvoda Táncsics 17. és Tán-
csics 19. Óvodáinak Mákszem és 
Bíborka gyermektánc csoportja 
műsora zárta.

DE

HÍREK

A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János életéről szóló külön-
leges vándorkiállítása Karcagra érkezett. Március 23-án a Kar-
cagi Nagykun Református Általános Iskola udvarán, míg 24-én 
és 25-én a Városháza mögötti parkolóban várta az érdeklődő-
ket az „Arany-busz”. A tavaly júliusban Arany János születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából elindított járat az ország szá-
mos pontjára, sőt, határainkon túlra is ellátogatott már. Egy-
egy településen két-három napot tölt, majd megy is tovább 
októberig folyamatosan.

A busz külső falát Toldi jelenetek díszítik, míg a jármű belse-
jében az író több műve is megjelenik. Az interaktív kiállításon 
megelevenedett a látogatók előtt Arany János élete, munkás-
sága. Interjúkat hallgathattak meg róla, és játékos totót is ki-
tölthettek az érdeklődők. Az Arany-busz Karcagon töltött hét-
végéje során több mint négyszáz látogatót fogadott.

Arany-busz Karcagon

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választá-

si Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a alapján az or-
szággyűlési képviselők választására a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztá-
sának, valamint a szavazóhelyiségek címének és a választókerületek felülvizsgálata tárgyában 
meghozta a 1122-16/2017. számú határozatát.

A fenti számú határozat alapján Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 
001-016-ig terjed.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazó-
kör: 003 számú szavazókör. 

Ssz. Szavazókör címe    Választópolgárok száma  
001. Madarasi út 1-3., Református Gimnázium 1027
002. Zöldfa utca 48., Kátai Gábor Kórház 902
003. Dózsa György út 4., volt Általános Iskola 988
004. Zöldfa utca 32., Óvoda 1005
005. Dózsa György út 5-7., Déryné Kulturális Központ 924
006. Zádor utca 3., Általános Iskola      1049
007. Kossuth tér 4., Általános Iskola     985
008. Kuthen utca 16., Óvoda 908
009. Kálvin utca 4., Múzeum 1022
010. Püspökladányi út 33., Családsegítő Központ 1082
011. Arany János utca 13-15., Általános Iskola  1122
012. Villamos út 109., Városgondnokság 1104
013. Szentannai Sámuel u. 18., Középiskola 1151
014. Kisújszállási út 112., Általános Iskola 1097
015. Kisújszállási út 24., Tiszamenti Reg. Vízművek 1114
016. Kisújszállási út 45., Szakiskola 1089

Rózsa Sándor 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye

03. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda vezetője

XII. Aprólábak Néptánc Gála
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, 
ha március első hétvégéje elérke-
zik, bibliaismereti versenyre me-
gyünk iskolánk lelkes tanulóinak 
kis csoportjával. 2018. március 2-3-
án Pápán jártunk. Az SDG Refor-
mátus Diákmozgalom minden esz-
tendőben megrendezi hagyomá-
nyos bibliaismereti csapatverseny-
ét, amelynek témája évenként vált-
va valamely Ó-, illetve Újszövetsé-
gi könyv. Idén két rövid ószövetsé-
gi szakasz volt a téma: Ruth és Esz-
ter könyve.

Maga a verseny két részből tevő-
dik össze: egy péntek délután zaj-
ló kalandversenyből és egy szom-
bat délelőtt megrendezett írásbe-
li tesztből. Mindkét részt a szerve-
zők külön értékelik. Idén hat lány 
indult útnak az ország másik fe-
lébe, Pápára. A gyönyörűen felújí-
tott gimnázium épülete adott ott-
hont a versenynek, amelyre a szer-
vezők nagy gonddal készültek. A 
programsorozatot teljes egészé-
ben az SDG Református Diákmoz-
galom szervezi meg minden esz-
tendőben, de a helyszínek változ-
nak, ahol szívesen látják őket ven-
dégül, oda mennek. A pénteki ka-
landverseny több feladatból tevő-
dött össze, amelyben a diákok kre-
ativitására helyezték a hangsúlyt. 
Az egyik előzetes feladat egy 1 per-
ces videó elkészítése volt, amely-

nek a versenykiírásban szereplő 
egyik könyv számukra fontos üze-
netét kellett bemutatni mai, isko-
lai környezetben. Az erről készült 
videó nagy sikert aratott az ott lé-
vők között. A szombati megméret-
tetés viszont egy 100 kérdésből ál-
ló teszt volt, amelyre egyenként a 
három lehetséges válasz közül a di-
ákoknak kellett kiválasztani a jót. 
Mindkét háromfős csapat tagjai is-
kolánk 10. c osztályának lányai kö-
zül kerültek ki. (I. csapat: Cséti Gab-
riella, Kovács Bianka, Kirják Ré-
ka, II. csapat: Fazekas Ágnes, Tóth 
Eszter, Wang Norina.) A verseny-
zőket gondolkodásra késztette a 

sokszor könnyűnek tűnő feladat-
ra adott válaszlehetőségek sorá-
ból kiválasztani a helyeset. Néha 
csak nüansznyi különbségek vol-
tak felfedezhetőek a válaszalterna-
tívák között, így nagyon nehéz dol-
ga volt bárkinek, aki próbálkozott. 
Ahogy tavaly is, idén is budapesti 
és debreceni teológusok állították 
össze a kérdések zömét, így sejt-
hető, hogy valóban nem volt egy-
szerű a feladatsor. Ebéd után de-
rült ki a végeredmény: a 31 jelen le-
vő csapat közül a mieink a közép-
mezőnyben végeztek úgy, hogy 73 
pontot gyűjtöttek – ebből is látszik, 
hogy nagyon szoros volt a verseny 

vége, hiszen pontokon és az időn is 
múlott a helyezések sora –, aki ha-
marabb adta be a feladatlapot a 
rendelkezésre álló 1 órában, pont-
egyenlőség esetén előrébb végzett. 

Büszkék vagyunk mind a két, is-
kolánkat képviselő csapatra! Tud-
juk, mennyi felkészülés, mennyi ta-
nulás áll mögöttük. A verseny nem 
titkolt célja az, hogy bibliaolvasó-
vá nevelje a mai fiatalok generáci-
óját, hogy minél inkább megismer-
jék a Biblia könyveit. Amit ők most 
megtanultak, biztos vagyok benne, 
hogy soha nem fogják elfelejteni. 

Türke Beáta
 felkészítő vallástanár

Immár 26. alkalommal került 
megrendezésre a Református Isko-
lák Országos Matematika Versenye 
2018. március 2-3-án Debrecenben, 
a Református Kollégiumban. Mint 
már a korábbi években, most is iz-
gatottan készültünk a megmérette-
tésre, hiszen ezen a versenyen ha-
táron túli iskolák tanulói is részt 
vesznek, így igazából nemzetközi 
a verseny. A kétnapos verseny első 
napjának délutánján egyénileg ver-
senyeztek a tanulók. Minden iskola 
évfolyamonként csak egy-egy tanu-
lót nevezhetett. Az öt feladat meg-
oldására három óra állt rendelke-
zésre, amit igyekeztek jól kihasz-
nálni a versenyzők. Míg a diákok 
dolgoztak, addig a kísérő tanárok 
bepillantást nyerhettek az élmény-
pedagógiába, interaktív előadáson 
vettek részt. A vacsorát követően a 
kollégiumban lehetőség nyílt ismer-
kedésre, a különböző iskolákban 
tanuló barátok találkoztak, esz-
mét cseréltek. Másnap délelőtt az 
Oratóriumban tartott reggeli áhí-

tat után az iskolák csapatai mérték 
össze tudásukat, bizonyították rá-
termettségüket. Matematikai totót 
töltöttek ki, sudokut raktak össze, 

labirintusban keresték a kivezető 
utat, ördöglakatot szereltek. A ren-
delkezésre álló időt jól kellett be-
osztani, a feladatokat egymás kö-

zött szétosztva, hogy mindennel el-
készüljenek. A végén az elért pont-
jaikkal licitálhattak, így nemcsak 
a tudásukon, hanem a merészsé-
gükön is múlt a csapat sikere. Az 
eredményhirdetés jó hangulatban 
zajlott, őszintén örültünk egymás 
sikereinek. A Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakgimnázium csapata által 
elért eredmények: Kovács Tibor Be-
nedek 11. c osztályos tanuló 5. he-
lyezett, Szabó Klaudia Amarillisz 
12. c osztályos tanuló 9. helyezett, 
Csontos György 10. c és Dúzs Eni-
kő Annamária 9. c osztályos tanuló 
13. helyezett lett. Gratulálunk nekik 
és felkészítő tanáraiknak, Poórné 
Tassi Ildikónak és Kisari Katalin-
nak. Köszönjük a fenntartónak, Nt. 
Koncz Tibor esperes úrnak, a Kar-
cagi Református Egyházközségnek 
és Nagy Éva igazgatónőnek, hogy 
támogatták a versenyen való rész-
vételünket.

Kisari Katalin

Reſis sikerek a debreceni matematika versenyen

Refis gimisek a pápai bibliaismereti versenyen
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Április 7. (Szombat)
8-13 óráig 

 Berek Patika

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig

 Kulcs Gyógyszertár

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Április 8. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Berek Patika

 (Kiss Antal utca 3.)

HIRDETMÉNYEK

2018. április 06. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Megyei Tükör
18.45 Dalma Dance III.
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
  Vendég: Nagy-Kabai Patrícia
 Téma: támogatási lehetőségek a
  foglalkoztatásra                 
 Karcagi hírek
 - Arany-busz Karcagon
 - Megkezdődött az útfelújítás
 - Böllérfesztivál
 - Aranyos Napok
  - Virágot kaptak az autósok
 - Legyen neked is konyhakerted
 - Milliárdos beruházásból épül malom
 Háttér 
 Új üzem átadása 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése

2018. április 10. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.50 Karcagi hírek
20.20 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise  

2018. április 13. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Dalma Dance IV.
18.45 Agrárpercek
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Téma: választási eredmények
 Karcagi hírek
 - Agrárkárok
 - Belvíz a határban
 - Szakképzési konferencia
 - Hulladékgazdálkodási projektnyitó
 - Babacsomag
 Háttér 
 Rendkívüli testületi ülés 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Tiszator

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 27.
Nagy Kitti - Sütő Alex

2018. március 31.
Pintér Petra - Hegedűs Sándor

2018. március 31.
Köteles Mária - Federics Attila

2018. március 31.
Domokos Gyöngyi - Nagy And-
rás László

Halálozás
Baráth Mihály 
 (1938)

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától 

hétfő reggel 07.00 óráig).

Április 07-08. 
 Dr. Dániel Mihály 
 Karcag, Sport utca 13. 
 Tel.: 06/30-205-32602018. április 09. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!”
(dr. Kátai Gábor)

A 
Kátai Gábor Alapítvány

jótékonysági estet rendez
2018. április 14-én 19.00 órától,

amelynek helyszíne
a Szentannai Sámuel Középiskola és 

Kollégium aulája
(Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.)

Részvételi díj: 7.000 Ft/fő

Az alapítvány a rendezvény 
bevételét a 

Kátai Gábor Kórház udvarán 
Emlékhely és 

emlékút kialakítására
kívánja fordítani.

 
Program:

Vidám műsor a kórház 
dolgozóinak előadásában a 

Kátai Medi-Song kórus 
közreműködésével.

Örömmel vesszük, ha személyes részvételén túl céljaink 
megvalósítását pénzadomány,

illetve tombolatárgy felajánlásával támogatja 
(számlaszám: 10404522-45210552-00000000).

A jótékonysági est fővédnökei:
dr. Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő

Védnökök:

dr. Suba László
Észak-Alföldi térségi 

igazgató
Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ

Kovács Sándor
elnök

JNSZ Megyei Közgyűlés

Nagyné László Erzsébet
főigazgató

Kátai Gábor Kórház

Tamásné Czinege Csilla
adószakmai ügyekért felelős 

helyettes-államtitkár
Nemzetgazdasági 

Minisztérium

Dobos László
polgármester

Karcag Városi 
Önkormányzat

Szilágyi Lajosné
kuratóriumi elnök

Kátai Gábor Alapítvány

Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, 
jótékony célú törekvéseink támogatásában.

Részletes felvilágosítás: Szilágyi Lajosné - 06/30-534-6765.
Felvilágosítás, jegyek vásárlása, tombolatárgyak fogadása: 

kórház titkárság - 06/59-507-102.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. a Debre-

ceni Igazgatóság területén, a pályavasúti sínek mentén 
2018. április 4-től 2018. június 1-ig terjedő időszakban 
vegyszeres gyomirtási munkát végez. 

Rózsa Sándor jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

A Karcag, Kisújszállási út felújítása elkezdődött 
2018. március 27-én, és várhatóan 
2018. június végére fejeződik be.

A felújítás 2 szakaszból áll – a Püspökladányi úttól a 
Temetőig, valamint az Aldi áruháztól a Metallica Kft.-ig.

A kivitelezési munkák ideje alatt félpályás útlezárások-
ra, valamint éjszakai jelzőlámpás forgalomirányításra le-
het számítani.

Kérjük a tisztelt lakosság szíves türelmét 
a munkák befejezéséig.
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken ház el-
adó telekáron. Érdeklődni: Kacsóh 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-
478-2714.
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 a Villamos 
utcán. Tel.: 06/30-350-6026.
96 m2-es családi ház teljes köz-
művel, központi fűtéssel (gáz és 
vegyes) eladó vagy értékegyez-
tetéssel kisebbre cserélhető. Tel.: 
06/59-300-129.
Zugkert I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/59-313-584, 06/30-245-6421.
Karcagon 70 m2-es felújítás alatt 
álló 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 
utcában 932 m2-es telek eladó. 
Fele felkerítve, rajta lakókocsi, fúrt 
kút. Tel.: 06/30-216-9216. 
Régi típusú rendezett paraszt-
ház (komfort nélküli), teljes be-
rendezéssel, felszereléssel eladó 
Karcagon, az Attila utca 47. szám 
alatt. Tel.: 06/59-300-322, 06/30-
713-7254.
Hosszútávra albérletet keresek 
kertes- vagy társasházban. A lak-
hatásért udvart vagy kertet mű-
velnék. Tel.: 06/70-229-7935.
Eladó csendes helyen 3 szobás, 
téglaépítésű, gázfűtéses csa-
ládi ház osztatlan közös telken 
Karcagon, a Deák körúton. Tel.: 
06/30-647-7357.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 15.000 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. Tel.: 
06/30-839-6710.

Karcagon szalma eladó! Mennyiség: 
1000 db, ára: 1500 Ft/q, méret: 120 
cmx150 cm. Szállítás és rakodás 
megoldható. Tel.: 06/70-370-1149.
3 részes szekrénysor (2 vitrin, 3 aj-
tós szekrény), asztal+2 fotel eladó. 
Tel.: 06/70-580-2324.
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.

Április végéig hagyományos gyü-
mölcsfacsemete áron alul eladó! 
Szilva (6 fajta), Pándy meggy, nyári 
alma, füge, málna, fagyal, szamócák, 
szőlő, szeder, orgonák, hibiszkuszok, 
stb. Cím: Karcag, Kinizsi utca 45. Tel.: 
06/30-266-2859, 06/59-313-602.
Desire vetőburgonya olcsón kap-
ható a Szivárvány utcai gumiszer-
vizben. Tel.: 06/70-943-3479.
Kiárusítás Karcagon, a Reggel ut-
ca 33. szám alatt április 7-én 8-16 
óráig! Heverő (8.000 Ft), vízforra-
ló (2.500 Ft), tolókocsi (3.000 Ft), TV 
(kicsi 2.000 Ft, nagy 3.000 Ft), gör-
korcsolya (2.000 Ft), madárkalitka 
(2.000 Ft), mérleg (1.000 Ft), ruhák, 
cipők, könyvek, CD-lemezek, poha-
rak, fonalak (100 Ft), 18-as gyerek-
kerékpár (10.000 Ft), és sok minden 
eladó. Tel.: 06/30-696-5288. 
Kóstolóval egybekötött termelői 
mézvásár április 07-én 8-16 óráig 
Karcagon, a Reggel utca 33. szám 
alatt a nagykapuban. Igény sze-
rint házhoz is viszem. Tel.: 06/30-
696-5288.
Volswagen Passat (’97-es évjárat, 1.9 
TDI, dízel) napi használatból eladó. 
Ára: 550.000 Ft. Tel.: 06/30-264-8797.
Eladó hagyományos ágyneműtar-
tó, sötét dohányzóasztal, régi füg-
gönytartók. Érdeklődni: Karcagon, 
a Szent István sugárút 36. szám 
alatt 10-16 óráig.  
Dióbél és kisbálás széna eladó. 
Tel.: 06/20-706-6768.
Az Erzsébet programos üdülés-
hez társat keresek. Szekrénysor 
beépített íróasztallal, valamint 
színes TV (régi típusú) eladó. Tel.: 
06/30-530-1134.
Kiságy, rácsoságy, babaágy (mat-
rac nélkül, 10.000 Ft) és IKEA anti-
lop etetőszék (fehér színben, 4.500 
Ft) eladó. Tel.: 06/30-420-6617.
Vásárolnék körfűrészt, bontott kis-
kapuval és nagykapuval kerítést. 
Tel.: 06/59-312-562.
Jó állapotban lévő Pannónia-
motoros kecskeszarvú kistraktort 
vennék. Tel.: 06/70-504-0256.

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 Mihály 
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.
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) ki-
sebb-nagyobb fuvarokat vállalok! 
Tel.: 06/30-265-4197.
Nyugdíjas hölgy betegápolást, ta-
karítást és gondviselést vállal. Tel.: 
06/30-238-2918.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkákat. 
Tető építését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, betonozá-
sát. Udvarok takarítását, terepek 
tisztítását. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat is el-
végzünk, nagy felületek aszfalto-
zását, zúzalékolását. Akár részlet-
fizetés is megoldható. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-853-4323.

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!

A Prohumán 2004 Kft. bedolgozói és/vagy üzemi 
munkalehetőséget kínál Karcagon és környékén élő 
megváltozott munkaképességű munkavállalók részé-
re. A feladat kisebb műanyag termékek összeszerelése.

Tájékoztatás Vácziné Icánál a 
06/30-517-3945 és a 06/30-475-6260 

telefonszámon munkanapokon 
délelőtt 9.00 és délután 3.00 óra között kérhető.

Munkalehetőség megváltozott 
munkaképességű dolgozók részére!
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SPORT

Kedves 
Olvasóink!

Következő lapszámunk 
2018. április 13-án 

jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a 
Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék 
a 06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

Lapzárta: 
2018. április 9. 
(hétfő) 12 óra

Az Országos Diáksport Szövetség, a Megyei Szabadidő és Sport-
centrum, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár és a Kováts DSE nagy sikerrel bonyolították le a rendezvényt.

16 megye és Budapest több mint 300 versenyzője 6 korcsoport-
ban - igazolt és amatőr kategóriában - küzdött a helyezésekért.

Igen színvonalas küzdelmeket láthattak az érdeklődők. Karcag 
városa nagyszerű körülményeket biztosított a résztvevők megelé-
gedésére. Városunkat Dobó István, a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola tanulója képviselte, aki a nagyon erős selej-
tező csoportból a főtáblára jutott. Összességében egy kiváló ren-
dezvényt sikerült produkálnunk, méltán öregbítve városunk hír-
nevét. 
Csapatbajnokságok:

NB II.: Kováts DSE I. - Pénzügyőr III. Budapest 7-11
Hazai győzelmek:

Páros: Kovács Sándor - Imrei Ferenc 1 
Egyéni: Skumáth István 3
 Imrei Ferenc 3
Szoros mérkőzések, sportszerűtlen ellenfél, kevés szerencse 

- így lehet jellemezni a találkozót. Akár fordított eredmény is 
könnyen születhetett volna. 

NB III.: Mezőberény SE - Kováts DSE II. Karcag 17-1
Dobrai Pisti szerezte a „becsületgólt”. Az ő játéka a többi 

mérkőzésen is üde színfoltot jelentett. 
Megyei I. osztály: 

Kisújszállás II. SE - Kováts DSE III. Karcag 14-4
Karcagi győzelmek: 
 Sebők János 2
 Takács István 1
 Metykó László 1
Kisújszállás csapata megérdemelten nyert. 

Csornai Csaba

Diákolimpia országos döntő
A S Z TA L I T E N I S ZL A B D A R Ú G Á S

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. március 24.
Karcag – Mezőtúr 3-1 (1-0)

A rossz időjárás miatt a Li-
get úti sportpálya helyett a 
Szentannai műfüves pályán 
rendezték meg a Mezőtúr el-
leni találkozót.

A karcagi csapat az alábbi 
összeállításban lépett pályá-
ra: Bencsik, Orosz, Szőke N., 
Daróczi, Szívós G., Szentannai, 
Nagy R., Kiss S., Terjék, Erdei. 
Cserék: Balajti, Fábián, Ba-
logh.
Edző: Orosz István.

A 6. percben Terjéket a 16-os 
sarkánál buktatták. A szabad-
rúgást, amit a sértett végzett el, 
a védők szögletre mentették. A 
18. percben Nagy R. balról kül-
dött be egy szögletrúgást, és a 
kifutó kapust megelőzve Sző-
ke N. az ötösről fejjel a kapuba 
csúsztatta. A 30. percben egy 
karcagi védőnek a kezére vá-
gódott a labda. Kormos L. sza-
badrúgását Belényesi könnye-
dén hárította.

A 35. percben egy jobb ol-
dali vendégtámadás után Bar-
na lövését Belényesi még a gól-
vonal előtt elcsípte. A 40. perc-
ben Szívós G. indította Kiss 
S-t, de a kirohanó kapus fel-
szedte előle a labdát. A 47. 
percben Farkas Z. elhúzott a 
bal oldalon egészen a kapu kö-

zelébe, de a védők szögletre 
mentettek.

A 49. percben egy vendég-
szabadrúgás után Barna a vé-
dőket megelőzve a kapu köze-
pébe fejelt (1-1). 

A 60. percben Balogh indí-
totta a jobb oldalon az üresen 
hagyott Kiss S-t, de egy ütemet 
kivárt a lövés előtt, és a kapus 
vetődve elütötte a labdát. 

A 62. percben Barna 25 m-es 
szabadrúgása elment a jobb ka-
pufa mellett.

A 65. percben egy jobb olda-
li mezőtúri támadás során Be-
lényesi kifutott a kapujából, de 
Daróczi hazaadása szerencsére 
elgurult a jobb kapufa mellet.

A 68. percben Barna léc alá 

tartó erős lövését Belényesi 
szögletre tolta. A 75. percben 
Erdei balról beívelt, Nagy R. át-
lépte a labdát, Balajti pedig 12 
m-ről a bal sarokba lőtt (2-1).

A 89. percben Szentannai in-
dította Baloghot a jobb olda-
lon, aki középre passzolt, Nagy 
R. pedig a kapus mellett a kapu 
közepébe lőtt (3-1).

Jó iramú, küzdelmes mér-
kőzésen, a második félidőben 
jól hajrázó hazai csapat meg-
szerezte idei első győzelmét. 
Orosz István így kommentál-
ta a találkozót: - Végre sikerült 
a három pontot megszerezni a 
hazai pályán.

B.I.

Megvan az első győzelem

ÓVODAI BEÍRATÁS
Madarász Imre Egyesített Óvodába

A beíratás időpontja: 2018. április 24 - 25-ig
   08.00 - 17.00 óráig
A beíratás helyszíne: 
  Karcag, Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda
  Gépgyár u. SZIM tagóvoda

A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölte-
ni az „Óvodai jelentkezési lapot”, amely átvehe-
tő a székhelyen (Táncsics krt. 17.) vagy a tagóvo-
dákban, illetve letölthető a www.karcag.hu-ról. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 

 - Mentálhigiénés szakember (Karcag),
 - Szabás-varrás oktató, női szabó elméleti oktató (Tiszabura),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus (Karcag),
 - Munkaügyi előadó (Karcag),
 - Élelmiszerbolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Kis-

újszállás),
 - Műszakicikk-eladó (Karcag),
 - Kisegítő ápoló (Kunmadaras),
 - Tehenészeti, juhászati állatgondozó (Karcag),
 - Vadász (Karcag),
 - Szabó, varró (Kisújszállás),
 - Cipész (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

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

lője (Kisújszállás),
 - Egyéb takarító és kisegítő - megváltozott munkaképes-

ségű (Karcag),
 - Építőipari segédmunkás (Karcag).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:


