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Lakossági kérésre balesetveszélyes fákat gallyaztak meg 
a Széchenyi sugárúton április 12-én, csütörtökön. Karcagi-
Nagy Zoltán, a 6. számú körzet önkormányzati képviselő-
je elmondta, hogy Dobos László polgármester úrral való 
egyeztetést követően a Városgondnokság szakemberei el-
távolították a balesetveszélyes ágakat, gallyakat. - Emelő-
kosárral, láncfűrésszel és rendkívül nagy szakértelemmel 
végezték el a szükséges munkálatokat a Városgondnokság 
munkatársai, amit nagyon köszönünk. Ez különösen fontos 
is volt, mert itt a járdán sokan közlekednek – fogalmazott 
Karcagi-Nagy Zoltán. A képviselő hozzátette, hogy sajnos 
van olyan fa is, amely már nem menthető, így azokat kive-
szik, és a helyükre új facsemetéket fognak ültetni.

Balesetveszélyes fákat vágtak vissza

A Karcagi Rendőrkapitányság idén is megrendezte a Kerék-
páros Iskola Kupát és a Ki a mester két keréken? versenyt az 
általános iskolás tanulóknak április 10-én a rendőrség előtti 
szervizúton. Összesen huszonkilencen mérték össze tudásu-
kat tesztkitöltésben és kerékpáros ügyességi versenyen. A tíz-
tizenkét éves gyerekek kb. fele-fele arányban a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskolából és a KÁIAMI Kiskulcsosi 
Általános Iskolai Tagintézményből érkeztek, de volt két tanuló 
a Györffy István Katolikus Általános Iskolából is.

Tóth Éva főhadnagy elmondta, hogy a biciklis verseny so-
rán fontos volt az idő is, és az, hogy minél kevesebb hiba nél-
kül teljesítsék az akadályokat. A teszten és az ügyességi verse-
nyen szerzett pontok alapján a tanulók bekerülhettek a megyei 
döntőbe. Erre a korábbi években is volt példa, tavaly egy karca-
gi kisfiú az országos döntőig is eljutott.

Rendőrségi ügyességi 
verseny a diákoknak

Nemesíteni, jobbítani az 
emberi életet - ez a dr. Kátai 
Gábor idézet volt a mottó-
ja a Kátai Gábor Alapítvány 
által április 14-én a Szent-
annai Sámuel Középiskolá-
ban tartott jótékonysági bál-
nak. 

Mint Szilágyi Lajosné ku-
ratórium elnök köszöntőjében 
elhangzott, az idén 10 éves ala-
pítvány a rendezvény bevétel-
ét a Kátai Gábor Kórház udva-
rán emlékhely és emlékút ki-
alakítására kívánja fordítani, 
ezzel is megemlékezve az 50 
éves intézmény korábbi veze-
tőiről, elődeiről, a kórház kivá-
lóságairól. Az emlékút lehető-
séget biztosít majd arra, hogy 
az utódok is megismerjék az ő 
munkájukat.

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, országgyű-
lési képviselő gratulált a kórház 
elmúlt évekbeli több milliárdos 
fejlesztéséhez. Megköszönte a 
támogatóknak az alapítvány ko-
rábbi adományait. Mint fogal-
mazott, fontos, hogy a mai bál is 
elérje a célját, hogy emléket ál-
líthassanak a kórház korábbi ve-
zetőinek, s gyarapítani tudják az 
alapítvány számláját a kitűzött 
célok elérése érdekében.

- Örömmel mondhatjuk, hogy 
egy nagyon modern, korszerű 
kórházunk van, kitűnő orvosok-
kal, egészségügyi személyzettel. 

Nagyon jó elmondani, hogy jó 
társaság, közösség van a karcagi 
egészségügyben dolgozók kö-
zött. A héten Szolnokon volt egy 
megyei ünnepség, ahol jóérzés-
sel töltött el, hogy több karcagi 
kórházi dolgozónak is adhattam 

át elismerést. A társaság nagyon 
jó, akár a döntéshozók, betegek, 
vagy leendő betegek esetében, 
az összetartás - minta a mai nap 
is - társasági erő. Ehhez a kitűnő 
csapathoz kívánok mindenkinek 
nagyon jó egészséget és sikeres 
bált - mondta Kovács Sándor, a 
megyei közgyűlés elnöke.

Nagyné László Erzsébet,a 
kórház főigazgatója is megkö-
szönte mindenkinek a támo-
gatást, azt, hogy anyagilag se-
gítették az alapítványt, a kór-
házat. Dr. Fazekas Sándornak 

és Kovács Sándornak külön is 
megköszönte a kórház pályá-
zatainak a támogatását. Erre 
kérte őket a jövőben is.

- Az idén ötéves jótékonysági 
est bevétele mindig meghalad-
ta a kiadásainkat, ezt külön kö-

szönöm támogatóinknak, dol-
gozóinknak, családtagjaiknak 
és a fellépő művészeknek, akik 
most is ingyen vállalták a mű-
sort, ezzel is segítve a céljaink 
elérését, amit szintén köszönök 
- fogalmazott a főigazgató.

A köszöntők után vidám mű-
sort láthattak a vendégek a kór-
ház ápolási osztályának dolgo-
zói, a Kátai Medi-Song kórus, va-
lamint Plósz Csilla, a KÁIAMI 
igazgatója és tanítványa, Sebők 
Lajos közreműködésével.

DE

„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet”
Jótékonysági bált rendezett a Kátai Gábor Alapítvány
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
„Több hosszal 

nyerve, 
start-czél 

győzelem… 
Rendben” (2.)
Az ember első felindulásában néha 

mond és ír ostobaságokat is. Mint az elő-
ző számban, fel kellene függeszteni az 
ATV hazug, dezinformáló csatornáját. 
Dehogyis! Épp ellenkezőleg, folytassák 
csak! Ugyanis, ha mélyebben belegon-
dolunk, az ún. „baloldali médiumoknak” 
is köszönhető ez a nagyarányú választási 
győzelme a Fidesz-KDNP koalíciónak. Az 
ő gyűlölet indikálásainak, végletekig fel-
pörgetett és napestig ismételt mocskoló-
dásainak. A pökhendi ál-liberalizmusuk-
nak, amellyel nem tudták titkolni, hogy 
mit gondolnak a magyar népről. Különö-
sen a vidéki magyarságról. (Jó néhány-
szor megírtam már ezeken a hasábokon, 
„szerencsére” ők nem olvasták.) A bume-
ráng keményen visszacsapott, most jön-
nek mindenféle fals magyarázatokkal. 
Naná, nem ők a gyűlölködők, nem ők 
a bunkók és bunkócskák, hanem a nép. 
Mert a globális finánctőke legagresszí-
vebb elemeit – George Sorossal az élen 
– valahogy mégsem öleli keblére a nép. 
(Mintha Gyuri bácsi arcára fagyott volna 
a „mosoly”…)

Ők adták az „éceszt” az ellenzéki pár-
toknak, a jelölt állításoktól kezdve a „takti-
kai szavazásokon” át a mostani „demokra-
tikus tüntetésekig”. Lehet persze most gú-
nyolódni rajtuk, és háborogni, de valójá-
ban mélységesen szánni valók. Az a moz-
zanat (momentum?) például az egész ha-
bitusukat jellemzi, amikor is Kálmán Olga 
a Hír TV stúdiójában leülteti Heller Ágnest, 
akit ha egy tési vagy akár bucsai átlagné-
zőt megkérdeznénk, hogy ki lehet az inter-
júalanya Olgikának, legtöbben egy teréz-
városi romkocsma vécés-nénijének mon-
danának, illetve néznének. Nem is első-
sorban ahogy „kinéz”, persze azért is (a 
Grimm testvérek mit nem adtak volna e 
látványért), hanem az a triviális szellemi 
sivárság, ami a zagyva gondolatfűzéseiből 
árad. Filozófus lenne szegényke, de (leépü-
lésében?) egy kunmadarasi pásztorember 
intellektusához is mérföldekre van. 

(Ők, az egykori szürkeállományukra 
oly büszke szadeszes ideológusok, véle-
ményvezérek, akik néhány hónappal ez-
előtt Nicolae Ceausescu sorsát vizionál-
ták Orbán Viktor miniszterelnökre, most 
nem „rettegnek”?)

És még mindig azt hiszi Kálmán Olgika, 
hogy ez a progresszív tudatformálás? Hogy 
Baló Györgytől kezdve Rónai Egonig, Vágó 
Istvánig, ők az „européerek”? A televíziózás 
szakmai zsenijei? 

(folyt. köv. számban) 

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek áprilisi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  április 24. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  április 23. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  április 23. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  április 24. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Gazdakörök Szövetsége 
gazdatalálkozót tartott március 
26-án a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara karcagi Szolgáltató 
Központjában.

- Ma fontos ügyben, fontos 
időszakban jöttem, mert tavasz 
van, indul az élet a határban és 
a hazában is. Fontos ügyeink-
ről most kell beszélni, arról, 
hogy milyen lesz Magyarorszá-
gon a jövőben a vidék, a vidé-
ki emberek sorsa, a mezőgaz-
dasággal foglalkozó emberek 
helyzete. Milyen jövőt tervezhe-
tünk, lesz-e közös agrárpolitika, 
lesznek-e újabb uniós források, 
amely nem adomány számunk-
ra, hanem jogszerűen járó for-
rás, amiért mi nagyon komoly 
áldozatokat hoztunk. Ezekről is 
kell ma itt beszélnünk - mond-
ta a fórum előtti sajtótájékozta-
tón Jakab István, a MAGOSZ 
elnöke. 

- A belvízhelyzet most a leg-
súlyosabb, a kiolvadás vége felé 
tartunk, megyénk területén 15 
ezer hektár belvízzel borított te-
rület van jelenleg, ami az olva-
dás végével még nőni fog - erről 
már Hubai Imre Csaba, a NAK 
megyei elnöke szólt. - A vízügyi 
igazgatóság és a társszerveze-
tek felkészültek a védekezésre, a 

több mint 50 fekvő és 15 mobil 
szivattyú naponta 2 millió köb-
méter vizet szivattyúz le a föl-
dekről naponta a KÖTIVIZIG 
területén - mondta az elnök. A 
megyében legsúlyosabb a hely-
zet Karcag, Kisújszállás, Kunhe-
gyes, Kunmadaras területén, itt 
2400 hektár belvízzel borított te-
rület van, ezek a felszíni vízborí-
tottságok 10-14 nap alatt eltűn-
hetnek a határból, s el lehet kez-
deni a tavaszi vetéseket - cukor-

répa, lucerna, zab, szója, borsó, 
a későbbiekben a fő növények, 
a napraforgó, kukorica, hibrid 
is megfelelő időben tud a földbe 
kerülni - vélte a szakember.

Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke szerint a magyar 
gazdák mindig helyt tudnak áll-
ni, ha megvan a lehetőségük. 
Ha hagyják őket dolgozni a sa-
ját földjükön, akkor nemcsak a 
hazai élelmiszert tudják megter-
melni, hanem exportra is jut. A 

dr. Fazekas Sándor vezette ag-
rárvezetés nagyon jól látta, hogy 
nemcsak alapanyagot kell ter-
melni, hanem minél nagyobb 
feldolgozottságú terméket előál-
lítani, abból nagyobb haszon is 
van. Vágópontok, feldolgozók, 
húsüzemek épültek, úgy látom, 
rohamléptekkel hozzák be a hát-
rányt a gazdák a támogatások-
ból - mondta az elnök.

DE

Gazdatalálkozót tartottak városunkban

ÉRTESÍTÉS
Értesítem a tisztelt állampolgárokat, hogy 2018. április 30-a 

és május 1-je munkaszüneti nap, április 21-e pedig munkanap, 
ennek következtében a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfo-
gadás rendje az alábbiak szerint alakul:

 - április 20-án (pénteken) hétfői nap szerinti munka-
rend, azaz 8-16 óráig van ügyfélfogadás,

 - április 21-én (szombaton) pénteki nap szerinti mun-
karend, azaz nincs ügyfélfogadás,

 - április 30-án (hétfőn) és május 1-jén (kedden) nincs 
ügyfélfogadás.

Rózsa Sándor
jegyző

Falugazdász hírek
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy ápri-

lis 3-án elindult a 2018. évi egységes kérelmek beadása, 
a szankciómentes beadási határidő 2018. május 15. Aki 
a falugazdász segítségét venné igénybe a kérelem be-
adásához, szíveskedjen magával hozni a MÁK (korábban 
MVH) jelszavát, és ha lehetséges, a jogszerű földhasz-
nálatát igazoló dokumentumait (így pl. a földhasználati 
vagy tulajdoni lapot) a helyrajzi számok pontos beazo-
nosítása miatt. 

Kérem, hogy a saját ügyfélkapuval rendelkező ügy-
felek is igényeljenek jelszót, ha nem rendelkeznek ve-
le, mert az idei évtől a falugazdászok kizárólag kama-
rai meghatalmazással tudják kérelmeiket az elektroni-
kus felületen benyújtani. Amennyiben nincs meg a jel-
szavuk, új jelszó igényléséhez biztosítani tudunk jel-
szóigénylő formanyomtatványt, amelyet a megyei kor-
mányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosz-
tály részére kell eljuttatni.

A hosszas várakozás elkerülése érdekében kérem, él-
jenek a szokásos telefonos időpont-egyeztetés le-
hetőségével.

KÉREM, HOGY – amennyiben rendelkezik vele – 
MINDEN ÜGYINTÉZÉS ESETÉN AZ ÚJ ŐSTERMELŐI  
KÁRTYÁT VAGY AZ ÚJ KAMARAI IGAZOLVÁNYT SZÍ-
VESKEDJEN MAGÁVAL HOZNI!

Asztalosné Csikós Ildikó körzetvezető falugazdász
5300 Karcag, Dózsa György út 29.

06/30-326-5821
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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Tisza-völgy vizes múltját 
és jelenét bemutató kiállítás 
nyílt március 28-án a Györffy 
István Nagykun Múzeumban. 
Az április 25-ig látogatható 
tárlaton tizenkilenc tablón 
keresztül elevenedik fel a Kö-
zép-Tisza vidék távoli és kö-
zeli múltja.

A kiállítást a Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság Kar-
cagi Szakaszmérnökségének 
vezetője, Harsányi Gábor nyi-
totta meg. A szakember be-
szélt arról, hogy a víz idősza-
kos többletével vagy hiányá-
val meg kell tanulni együtt él-
ni. - Áldás, ha a megfelelő idő-
ben érkező, megfelelő mennyi-
ségű vízzel megáldatik a gaz-
da, és ez biztosítja a bőséges 
termést, a jólétet és a gyara-
podás lehetőségét, mind a nö-
vénytermesztők, mind az állat-
tenyésztők részére. És átok, ha 
sok, és vagyoni biztonságot, 
termés biztonságot fenyeget, 
akkor azért, ha pedig kevés, és 
aszály köszönt be, akkor meg 
azért. Így válhat átokká a túl 
sok víz, vagy éppen annak hiá-
nya – mondta Harsányi Gábor. 
Beszélt a nagy folyók szabályo-
zásáról, amikor nagy területek 
váltak megművelhetővé meg-
indítva ezzel a fejlődést: kiépül-

tek a belvízi és vízhasznosítási, 
vízgazdálkodási létesítmények.

Kovács Ferenc, a KÖTIVIZIG 
Szolnoki Szakaszmérnökségé-
nek munkatársa saját bevallá-
sa szerint Hortobágy-Berettyó 
vidéki embernek tartja magát, 
és ennek szellemében, több-
ször el is elérzékenyülve tar-
totta meg előadását. Beszélt a 
folyószabályozási munkákról, 
az árvízvédelmi művek kiépí-
téséről, a belvízrendezés kez-
deti lépéseiről, a Mirhó-gátról, 
illetve a korabeli technika csú-
csát megtestesítő, gőzerejű 
szivattyútelepekről.

Kovács Ferenc elmondta, hogy 
a Zádor-híd a megépítésekor 

az ország leghosszabb kőhídja 
volt. 1806 és 1809 között épült 
meg, és 1830-ig bírta, amikor 
ugyanis a két szélső pillérjét 
elvitte a víz. Mára viszont már 
csak maga a híd emlékezet ar-
ra, hogy ott egykor víz is volt.

Az előadó szólt a Közép-Ti-
sza szabályozásának elkötele-
zett híveiről, alakjairól, és be-
szélt Széchenyiről is, aki felis-
merte a vízgazdálkodás fon-
tosságát. Előadásának végén 
pedig a közönséggel együtt 
tekintette meg a kiállítást, ki-
emelve a fontosabb esemé-
nyeket az egyes plakátoknál.

Kapás Mónika

„Tisza-völgy vizes múltja és jelene” - kiállítás

Március 27-én rendezte meg Lévainé Kovács Róza, a 
KÁIAMI intézményvezető-helyettese a Kováts Mihály Tagin-
tézményben a 8. Fizika+ versenyt. Az országos megméret-
tetés 7 helyszínen zajlott azonos időben. A feladatlapokat 
több mint kétszáz 6-8. osztályos diák oldotta meg Karcagon, 
Abádszalókon, Túrkevén, Szolnokon, Törökszentmiklóson, 
Jászberényben és Hatvanban.

A feladatlapok értékelése április végén lesz a matemati-
ka verseny díjazottjaival együtt a Kováts-tehetségpont fizika 
köreiseinek egy látványos bemutatójával egybekötve. 

A fizikaversennyel egy időben, Budapesten adták át a Kár-
pát-medencei Tehetségnapon a Szent Margit Gimnázium-
ban a tehetségpont akkreditációkat. Mint Lévainé Kovács 
Rózától megtudtuk, megőrizte Akkreditált kiváló minősíté-
sét a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kováts-Tehetségpontja - az elismeréshez ezúton is gratulá-
lunk.

Országos fizikaversenyt 
rendeztek Karcagon

Galéria avatót - amelynek témája most a csi-
gacsinálás - tartottak április 6-án a Csokonai 
úti tagóvodában. A megjelent szülőket, érdeklő-
dőket Benéné Kecskeméti Anikó tagóvoda ve-
zető köszöntötte, majd Ferenczi Péterné és ta-
nítványai, a Karcagi Nagykun Református Ál-
talános Iskolából tavaszköszöntő műsorral ked-
veskedtek az ovisoknak. A hagyományápolás 
jegyében a nagycsoportos óvodások a csigaké-
szítéssel ismerkedtek meg. Molnár Józsefné, az 
óvoda nyugalmazott vezetője és Bene Péterné 
Erzsike néni ma is a hagyományos módon ké-
szíti a levesbe való csigát. Ennek a folyamatát 
mutatták be a kicsiknek, akik maguk is kipró-
bálhatták a csigasodrást.

A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda „Mesevarázs” szakmai 
munkaközössége április 10-én, 
kedden mesefeldolgozó délelőt-
töt szervezett a nagycsoportos 
óvodásoknak az Ifjúsági Házban.

Gulyás Ferencné intézmény-
vezető elmondta, a gyerekek-
nek a mese az elsődleges élmény-
szerzés. A negyedik alkalommal 
megrendezett mesedélelőttön ki-
lenc állomáson, különböző for-
mában, drámajátékokkal meg-
tűzdelve dolgozták fel a gyerekek 
a Csillagszemű juhász című me-
sét H. Tóth Jánosné, a szakmai 

munkaközösség vezetőjének irá-
nyításával és az óvodapedagógu-
sok segítségével.

A történet elemeinek feldolgo-
zása után a „Mesevarázs” mun-
kaközösség tagjai elő is adták a 
gyerekeknek a mesét. - Külön él-
mény az az ovisoknak, hogy az 
óvó néniket a színpadon láthat-
ják. További örömforrás, hogy 
ilyenkor az óvodán kívül va-
gyunk, az Ifjúsági Házban, ahol 
a gyerekeknek nagyon sok prog-
ram van a gyermekkönyvtár ke-
retein belül is – mondta Gulyás 
Ferencné.

Az intézményvezető hozzátet-
te, hogy a mesét egy-egy tagóvo-
dai rendezvény alkalmával is elő 
fogják adni, hogy azokhoz is el-
jusson, akik ezen a „Mesevarázs” 
délelőttön nem vettek részt.

„Mesevarázs” az ovisoknak
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HÍREK

Április 6-án a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kis-
újszálláson rendezte meg a területi ifjúsági katasztrófavédel-
mi versenyt és a Vöröskereszt területi elsősegélynyújtó ver-
senyét felsősöknek és középiskolásoknak. A versenyen a Kar-
cagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szak-
gimnázium csapata is indult, felkészítőjük Kovács Sándor 
volt. A lelkiismeretes felkészítő munkának köszönhetően a 
Makula Mária, Deli Erika, Nagy János 11. c, valamint Kar-
dos Mária és Nagy Boglárka 11. d osztályos tanulók alkotta 
csapat egészségügyi kategóriában első, a katasztrófavédel-
mi szekcióban negyedik, összesítettben második helyezést 
ért el, így a csapat továbbjutott a megyei fordulóba.

Refisek sikere Kisújszálláson
Szabó-Cinege Jolán kar-

cagi anyuka ismét adomány-
gyűjtést szervezett a Kátai 
Gábor Kórház Gyermek- és 
Csecsemőosztálya számára. 
Mint megtudtuk tőle, most 
csak karcagi anyukák juttat-

ták el hozzá az adományokat. 
A 11 doboznyi ajándék között 
sok gyerekruha volt, többnyi-
re most kisebb méretűek, de 
rengeteg játék, plüss, pár cso-
mag papírpelenka, tisztálko-
dási szer, cumisüveg, cumi 
gyűlt össze. Az adományt dr. 
Szabó Mária osztályvezető 
főorvos vette át és köszönte 
meg a kisbetegeik nevében 
az anyukáknak.

Három korcsoportban, szabadon vá-
lasztott mese vagy próza előadásában 
versenyeztek az óvodások és kisiskolás-
ok a tavaszi Csigabiga Palota Mesemon-
dó Versenyen március 22. és 28. között.

A hagyományokhoz híven hosszú évek 
óta minden tavasszal megrendezik a Csi-
gabiga Palota Mesemondó versenyt.

A jelentkezők három korcsoportban 
mérhették össze tudásukat. Elsőként 
március 22-én az óvodások, majd már-
cius 27-én az első és második osztályos 
tanulók, végül pedig 28-án a harmadik-
negyedik osztályos diákok versenyeztek.

A megmérettetésen nem volt előre 
meghatározott téma, a gyerekek kedvenc 
meséikkel készültek, míg a nagyobbak 
már prózában is kipróbálták magukat.

Az óvodások versenyén 1. helyezett: 
Kiss-Pál Sára (Csokonai úti tagóvoda), 
Kovács-Bocskay Márton Tas (Táncsics 
krt. 19. tagóvoda), 2. helyezett: Dávid 

Adél Angéla (Táncsics krt. 19. tagóvoda), 
Szabó Máté (Táncsics krt. 17. tagóvoda), 
3. helyezettek: Seres Richárd (Kuthen 
úti tagóvoda), Melegh Zsolt (Kuthen úti 
tagóvoda). Különdíjasok: Márki Bálint 

(Táncsics krt. 19. tagóvoda), Lévai Pan-
ka Rebeka (Táncsics krt. 17. tagóvoda), 
Szabó Léna (Csokonai úti tagóvoda).

Az 1-2. osztályosok versenyében 
1. helyezett lett Orosz Réka (Karcagi 
Nagykun Ref. Ált. Isk.), Kovács-Bocskay 
Ákos Zsigmond (Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk.) és Keserű Marcell (Györffy 

István Kat. Ált. Isk.), 2. helyezettek: 
Balaskó Renáta (Györffy István Kat. Ált. 
Isk.), Dániel Csenge (Karcagi Nagykun 

Ref. Ált. Isk.) és 3. helyezett: Kiss Ani-
kó (Györffy István Kat. Ált. Isk.). Kü-
löndíjban részesült Farkas Alex (Kováts 
Mihály tagiskola), Vadai Imre (Karca-
gi Nagykun Ref. Ált. Isk.), Kiszelák Len-
ke (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.), Sóti 
Dorottya Sára (Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk.).

A 3-4. osztályos tanulók között 1. 
helyezettek: Madarász Emese (Györffy 
István Kat. Ált. Isk.), Somogyi Sára 
(Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.), Deák 
Virág (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
2. helyezett: Márki Réka (Györffy Ist-
ván Kat. Ált. Isk.) és 3. helyezettek: 
Somodóczki Katica (Karcagi Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), Gőz Boglárka (Karcagi 
Nagykun Ref. Ált. Isk.). Különdíjat ka-
pott Csapó Mariann (Karcagi Nagy-
kun Ref. Ált. Isk.), Bugán Luca (Kar-
cagi Nagykun Ref. Ált. Isk.). A Bereki 
Irodalmi Társaság különdíjában Makai 
Boglárka (Karcagi Nagykun Ref. Ált. 
Isk.) és Kovács Máté (Kiskulcsosi tagis-
kola) részesült.

Kapás Mónika

Csigabiga Palota Mesemondó Verseny

Ismét adományt gyűjtöttek a kórház 
Gyermek- és Csecsemőosztályának
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HIRDETMÉNYEK

ÉRTESÍTÉS
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

értesíti a tisztelt felhasználókat, hogy

2018. április 03-tól május 18-ig 07.00 órától 19.00 óráig
az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében 

Karcag település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez. 
A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.
Abban az esetben, ha az ivóvízhálózat mosatásánál a vízminőségben érzékelhető válto-

zás, esetlegesen minőségi romlás következhet be, akkor erről az adott szakasz mosatása 
előtt külön szórólap segítségével értesítik az adott szakasz felhasználóit.

A TRV Zrt. a tisztelt felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 

társadalmi munkát szervez a Tég-
lagyári-tavon horgászok részére 
április 22-én (vasárnap) 7.00 órá-
tól. Gereblyét mindenki hozzon 
magával!

Elnökség

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének 

képviselői segítséget szeretnének 
nyújtani idős, beteg, mozgássérült, 
illetve gyermeküket egyedül nevelő 

lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06/30-206-3327

 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06/30-995-1635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon)

06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06/30-240-0413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!

Üdvözlettel:
FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 
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HIRDETMÉNYEK
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zs. utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással já-

ró lényeges feladatok: családsegítői feladatok ellátása 
(gyermekjóléti alapellátás, illetve szociális alapellátás) 
az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I.7.) SZCSM ren-
delet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség, 

szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpoliti-
kus, stb., 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálatnál vagy Központnál szerzett leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és prob-
lémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia, 
tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun 

Csilla intézményvezető nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-1/2018., 
valamint a munkakör megnevezését: családsegítő,  

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályá-
zat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szakmai ve-
zető és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7. 

CSALÁDSEGÍTŐ 

Digitális fejlesztés 
a Karcag Televíziónál

A UPC előfizetői az 508-as csatornán érhetik el az adásfolyamot. 
Nagy örömmel tájékoztatjuk Kedves Nézőinket, hogy a Karcag Televízió felkerült a UPC 

Magyarország karcagi digitális műsorkínálatába, így az analógon kívül, most már a digi-
tális csomagban is nézhető a helyi TV kiváló kép és hangminőségben.

A tárgyalások már a tavalyi évben elkezdődtek, miután a Televízió vezetése és a UPC 
Magyarország munkatársai személyesen is találkozhattak annak érdekében, hogy azok 
számára, akik a cég ügyfelei, már digitális minőségben is elérhető legyen a helyi televí-
zió Karcagon elsőként.

A UPC előfizetői az 508-as csatornán érhetik el az adásfolyamot. Jelenleg a szolgálta-
tó mérnökei folyamatosan mérik az stúdió által előállított digitális jel minőségét és adat-
sebességét.

A Karcag TV digitális fejlesztésének köszönhetően ezen a héten már a Telekom munka-
társai is felmérték a stúdió technikai paraméterit, megkezdődtek a kivitelezési munkák.

A beruházásnak köszönhetően hamarosan Telekom IPTV előfizetők számára is látható 
lesz a Karcag TV adása.

Az Invitel előfizetői jelenleg analóg adást láthatnak, várhatóan itt a digitális csomag-
ban mpg4-es adásfolyam kerül beindításra.

A tavalyi évben a vidéki településeken már megvalósult a digitális átállás, a televízió 
partnere a NOVI-COM Kft. a digitális csomagban az alábbi településeken szolgáltatja 
a Karcag TV-t: Kunhegyes, Abádszalók, Kenderes-Bánhalma, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, 
Tiszagyenda, Tiszaroff és Tiszabura.

FELHÍVÁS
A 2018. június 29-30-án 
megrendezésre kerülő 

XX. KARCAGI 
BIRKAFŐZŐ FESZTIVÁLRA 

az on-line nevezés 2018. május 10-én (csütörtökön) 
8.00 órakor indul a www.karcag.hu oldalon. 

A nevezési feltételek 2018. április 27-től olvashatók.



2018. április 20. 7



8 2018. április 20.

Április 21. (Szombat)
MUNKANAP! 

Április 22. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

HIRDETMÉNYEK

2018. április 20. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek I.
18.45 Gyermekpercek II. 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: nagyarányú FIDESZ-győzelem
 Karcagi hírek
 - Csokonai ovi ovigaléria
 - Hüllőkiállítás
 - Katasztrófavédelmi verseny
 - Strand körkép
 - Örülnek a helyiek az útfelújításnak 
 - Zeneiskolai körkép
 Háttér 
 Vendég: Benyovszky Lajos Székelyke- 
 resztúr volt polgármestere
 Téma: választások erdélyi szemmel
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Kunok, jászok, hajdúk konferencia
21.00 Nótacsokor

2018. április 24. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református
 istentisztelet
19.05 Karcagi hírek

19.35 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise
20.40 Abádszalóki Böllérfesztivál - 
 Tiszator 2018 - Agyagbanda koncert
21.35 Abádszalóki Böllérfesztivál -
 Tiszator 2018 - Cimbaliband koncert 
 Danics Dórával (részlet)

2018. április 26. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek I.
18.45 Gyermekpercek II. 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kovács Szilvia
 Téma: újra konyhakertek
 Karcagi hírek
 - Belvízhelyzet
 - Ovigaléria
 - Kun Kuckó
 - Költészet napja
 - Közlekedj Okosan
 - Búcsúznak a ballagók                
 Háttér 
 Rendkívüli testületi ülés 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Mandátumátadó ünnepség a
 Városházán
21.00 Nótacsokor

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. április 04.
Perge Ilona - Zselezni Dezső 

Születés
2018. április 10.
Varga Hajnalka - Perge 
Sándor 
Kg., Egyetértés utca 30.

Sándor István

2018. április 12.
Csermák Zsuzsa - Dékány 
Zsolt 
Kg., Délibáb utca 23.

Kristóf

2018. április 14.
Huszti Katalin - Raczkó 
Dániel
Kg., Halom utca 7/a.

Sándor Máté

Halálozás
Balogh Csaba Lajos 
 (1945)

Vadai Istvánné 
(Barta Róza Ilona) 
 (1944)

Tatter Ferenc 
 (1924)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Április 21-22. Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465 2018. május 07. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

Lapzárta: 
2018. 

április 23. 
(hétfő) 12 óra

TÁJÉKOZTATÓ

A Karcag, Kisújszállási út felújítása elkezdődött, 
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, 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.
Téglából épült összközműves ker-
tes ház betegség miatt eladó. 
Érdeklődni: Karcag, Apavár ut-
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-635-
9662.
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház nagy 
portával (építésre és vállalkozásra) 
eladó. Tel.: 06/30-647-6496.
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 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.
Karcag városközpontban 50 m2-
es, IV. emeleti, kétszobás lakás el-
adó (bolt, bölcsőde, óvoda, isko-
la közelben). Tel.: 06/30-208-0095.
Karcagon összközműves, 100 m2-
es családi ház eladó. 2 szobás, 
nagy étkezős, hőszigetelt nyílás-
zárókkal, újszerű állapotban, ga-
rázzsal, kisebb alsóépülettel, ren-
dezett udvarral. Fűtés gázkon-
vektorral. CSOK igényelhető rá. 
Érdeklődni: 8-17 óráig. Tel.: 06/30-
813-5859.
Csendes helyen, a Deák körúton, 
3 szobás, téglaépítésű családi ház 
osztatlan telken eladó. Tel.: 06/30-
647-7357.
Karcagon, központhoz közel 2 szo-
bás, összközműves családi ház el-
adó. Garázs, melléképület van. 
CSOK igényelhető. Tel.: 06/59-300-
635, 06/20-345-2199.

Állat
Eladó 18 db tavalyi gyöngyös (14 
db jérce, 4 db kakas). Tel.: 06/70-
251-9442.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhakés-
zen, 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! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, 
méret: 120 cmx150 cm. Szállítás és 
rakodás megoldható. Tel.: 06/70-
370-1149.
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.
Rácsos babaágy (10.000 Ft), fa 
etetőszék asztallal (4.000 Ft), fa 
járóka (5.000 Ft), kombi babaágy 
(20.000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-420-
6617.
Reluxák (több méret), krómozott 
egyrészes mosogató (csappal), 
heverő, fotelek, gázbojler, kávéfő-
zők (többféle) eladó. Tel.: 06/70-
904-8948.
Alufelni garnitúra, 15’-os, újszerű 
állapotban, ezüst-fekete, 5 küllős, 
nyári gumikkal szerelve 18.000 
Ft/db áron eladó. Tel.: 06/30-336-
6150.
Eladó ágyneműtartó, komód, cent-
rifuga, automata mosógép, hűtő-
szekrény, állólámpa, TV-állvány, 
fém virágtartó, 4 db szék+asztal, 
íróasztal, számítógép. Ugyanitt al-
bérlet kiadó egyedülálló vagy fia-
tal pár részére (szoba, konyha). Tel.: 
06/70-389-2119.
Jó minőségű kisbálás széna eladó. 
Tel.: 06/20-406-6768.
Menyasszonyi ruha és menyecske 
ruha (S-M), gáztűzhely, porszívó, 
íróasztal eladó. Tel.: 06/20-258-
8997.
Ágyneműtartó, Samsung színes 
TV, újszerű sorsátor, haspad, var-
rógép (régiség), falra szerelhető 
TV-tartó eladó. Tel.: 06/30-205-
9592.
Jó állapotban lévő Pannónia-motoros 
kecskeszarvú lassújárművet ven-
nék. Tel.: 06/70-5040256.
Háromajtós, kétajtós ruhásszek-
rény, illetve 4 részes szekrénysor 
eladó. Tel.: 06/30-499-927.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre nadrág, kabát 
(saját anyagból), bőrkabát var-
rását rövid határidővel 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.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) kisebb-
nagyobb fuvarokat vállalok! Tel.: 
06/30-265-4197.
Festést, mázolást, gipszkarton-
szerelést, tapétázást vállal meg-
bízható öreg szaki, Balogh Lajos. 
Tel.: 06/70-530-0852.

Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkát. Tető 
építését, javítását, járdák, kapube-
járók újjáépítését, betonozását, 
udvarok takarítását, terepek tisz-
títását. A legkedvezőbb árakkal 
dolgozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06/30-853-4323.
Nyugdíjas ápolónő betegápolást, 
gondviselést vállal. Tel.: 06/30-238-
2918.
Megújult Purinás tápok árusítá-
sa Karcagon, a Kisújszállási út 17. 
szám alatti boltban, az Új utca fe-
lől! Áraink (20 kg/zsák): süldő-hízó 
10% konc. 3.620 Ft, baromfiindító 
2.600 Ft, baromfinevelő 2.460 Ft, 
baromfi befejező 2.360 Ft, tojó-
táp 2.460 Ft, nyúltáp 2.560 Ft, ka-
csanevelő 2.600 Ft, vegyes dara 
granulátum 2.380 Ft, stb. (Nyitva: 
hétfőtől-péntekig 8-12 és 14-17 
óráig, szombaton 8-12 óráig.) 

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),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Munkaügyi előadó (Karcag),
 - Pultos (Berekfürdő),
 - Kisegítő ápoló (Kunmadaras),
 - Tehenészeti, juhászati állatgondozó (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépjármű és motorszerelő (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Vezeték és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Betanított varrómunkás (Kisújszállás),
 - Varró gépsoron - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Transzformátor-tekercselő (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb takarító és kisegítő - apartmanok takarítása (Be-

rekfürdő),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalko-
zás (Karcag),

 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-
si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás 
(Kunmadaras),

 - Építőipari segédmunkás (Karcag).

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

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Kedves 
Olvasóink!

Következő 
lapszámunk 

2018. 
április 27-én 
jelenik meg.

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!
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SPORT

Március 24-én Törökszent-
miklósra látogatott szakosztá-
lyunk egy népesebb csoportja, 
ahol lehetőséget biztosítottunk 
fiatalabb, illetve viszonylag kez-
dő gyermekeknek a verseny-
zés hangulatát kipróbálni. Hét 
szakosztály közel száz verseny-
zője küzdött meg az érmekért, 
helyezésekért. A 17 karcagi fi-
atal rendkívül eredményesen 
szerepelt még úgy is, hogy a ta-
pasztaltabb, régebbi verseny-
zőinket egy korosztállyal fel-
jebb indítottuk el. Fiataljaink 32 
győzelmet arattak, és csupán 11 
mérkőzésen kellett meghajol-
ni az ellenfeleink tudása előtt. 
Eredményeink: I. helyezettek: 
Kurucz Pityesz István, Molnár 
Zétény, K. Nagy Nikolasz, Kónya 
Roland, Urbán Zoltán, Kovács-
Bocskay Timur, Tarjányi Gergő, 
Nagy Sándor, Burai Rudolf. II. 
helyezettek: Budai Cintia, Sza-
bó Sándor, Bakó István, Czinka 
Dominik, Burai Rikárdó. III. 
helyezettek: Bakó Dániel, Kiss 
Dominik, Tótkomlósi Ádám.

Április 7-én szakosztályunk 
versenyzői (hét fő, ebből ket-
ten is dupláztak) újabb meg-
méretésen vettek részt Csong-
rád városában. Itt rendezték 
meg ugyanis Dél-Kelet Ma-
gyarország szabadfogású te-
rületi bajnokságát. A viada-
lon négy megye 22 szakosztá-
lyának 120 versenyzője mérte 
össze tudását, illetve küzdött 
meg a lehetősséggel, hogy in-
dulhasson az országos bajnok-
ságon. Ezt a súlycsoportok lét-
számának függvényében lehe-
tett elérni. Diák II-es korcso-
portban versenyzőink kiváló-
an helytálltak, hiszen hárman 
is aranyéremmel térhettek ha-
za, és indulhatnak a május vé-
gi OB-n Szentesen. Az idősebb 
korosztályban már nem sike-
rült ez a bravúr, ketten is egy 
egy helyezéssel maradtak le az 
OB-n való indulásról. Eredmé-
nyeink: diák II-es korcsoport: 
29 kg. Czinka Dominik V. 42 
kg. Kovács-Bocskay Timur I., 
46 kg. Tarjányi Gergő I., 54 kg. 

Urbán Zoltán III., 69 kg. Nagy 
Sándor I.

Diák I-es korcsoport: 46 kg. 
Tarjányi Gergő V., 76 kg. Bu-
rai Rudolf IV. Ők ketten voltak, 
akik szinte már megnyert mér-

kőzésüket balszerencsés mó-
don vesztették el, pedig már 
zsebünkben éreztük az érme-
ket, illetve az OB-n való indu-
lás jogát. Ettől szép ez a sportág. 
Változatos és izgalmas, meg-

tanít győzni és megtanít emelt 
fővel veszíteni. Soha rosszabb 
eredményeket, dolgozunk to-
vább a szép karcagi sikerekért. 

Szűcs András

Karcagi éremeső

Íjászkörünk tavalyi évéről ke-
vesebbet hallhattak városunk 
lakói. A rendszeres beszámolók 
ugyan elmaradtak, de íjászaink 
a 2017-es évet is hasonló agili-
tással dolgozták végig, mint az 
már az elmúlt években is tör-
tént.

Több mint 25 versenyen indul-
tak versenyzőink. Közeli öröm 
íjászversenyeken ugyanúgy, mint 
nagyobb megmérettetéseken, or-
szágos bajnokságon, a Keleti Gye-
pű minősítő versenyein, és a ta-
valy először megrendezésre került 
Történelmi Íjász Európa Bajnok-
ságon is volt karcagi íjász résztve-
vő Csanádi Zádor személyében.

Versenyzőink ezeken a verse-
nyeken további fejlődésükről tanú-
bizonyságot téve szép eredménye-
ket értek el. Összesen 19 bronzér-
met, 31 ezüstérmet és 36 aranyér-
met nyertek versenyzőink, és a 4-6 
helyért járó pontszerző helyek szá-
ma is 30 fölött van.

A legtöbbször érmet szerző 
versenyzőink: Nagy Bettina, Her-
cegné Takács Ibolya, Örsi Mizser 
Dávid, Csanádi Zádor, Karas La-
jos, Kovács Tibor, Pál Sándor, 
Nagy László és Molnár Ferenc 
Karaul. Kiemelkedő eredménye 
még a tavalyi évnek a Téglási Vá-
rosok Viadala verseny, ahol 5 fős 
csapatunk városunk dicsőségéért 

harcolt. 2017-ben harmadik al-
kalommal vettünk részt a viada-
lon, és az egymást követő évek két 
harmadik helyezése után, tavaly 
egyet javítva, 28 városból a meg-
tisztelő 2. helyezést érte el a Karas 
Lajos, Csízi Sándor, Bene Zsu-
zsanna, Kovács Tibor, Csorvási 
Zoltán alkotta csapatunk. 

Az idei év eddigi télies idősza-
ka néhány teremversenyen való 
indulással telt. Ezek nagyon jól 
szolgálják a felkészülést a sza-
badtéri, tavaszi versenyekre, s 
mivel ezeken a versenyeken is 
rendre jól szerepeltek már íjá-
szaink, a számos dobogós helye-
zés biztosítéka lehet az előttünk 

álló 2018. évi versenysorozato-
kon való jó szereplésnek.

Az utóbbi hetek jelentős ese-
ménye, hogy a Kötöny Népe Kar-
cagi Íjászkör április 7-én a Keleti 
Gyepű Íjász Szövetség tagjaként 
egy régen várt látogatást tehetett 
Kassai Lajosnál.

Kassai Lajos személyes meghí-
vására érkeztünk a kaposmérői 
völgybe szombat reggel 31 íjász-
szal. Lajos elhivatott támogatója 
a Gyepűnek, tiszteli azt a törek-
vést, amit ez a szövetség az őket 
alkotó íjászokkal a IX-X. száza-
di hagyományok tovább éltetésé-
ért tesz.

A rendezett bevonulás és köl-

csönös köszöntés után megnéz-
hettük a legújabb lovasíjász ta-
noncok felvételi és vizsgatudá-
sát. Délután a Lajos által ren-
delkezésünkre bocsátott jurtá-
ban elfogyasztottuk a közös ebé-
det. A jurta a völgy legmaga-
sabb dombján került felállítás-
ra, ahonnan belátható az egész 
völgy.

Ezután íjászaink végig lőtték 
azt a 12 tereptárgy célt, amit a 
vizsgázó tanoncoknak is gya-
logosan kellett teljesítenie. Ezek 
a célok a völgy területén voltak 
szétszórtan elhelyezve, külön-
böző terepviszonyok között.

Az esti búcsúzásra a lovag-
teremben került sor, ahol a ré-
gi hagyományok szerint a föl-
dön körbeülve elfogyasztottunk 
egy kis búcsúlakomát, s közben 
folyt a gondolatcsere, beszélge-
tés.

Ismét egy olyan nap volt ez, 
ahol íjászaink újabb tapasztala-
tokat gyűjthettek, most a lovas-
íjászat berkeiből, és életre szóló 
élményekkel gazdagodhattak. 
Hazatérve pedig már a követ-
kező előttünk álló nagy feladat-
ról, az arra történő felkészülés-
ről beszélgettünk.

2018. május 1-jén immár ötö-
dik alkalommal kerül megren-
dezésre a Kötöny Népe Nagy-

kun Íjfeszítő Viadal. Helyszínét, 
idén is az Erdei futópálya adja. 

Már érkeznek a nevezések. 
Hasonlóan az elmúlt évekhez 
népes íjászseregletet várunk 
az ország keleti régióiból: Sze-
gedről, Kecskemétről, Szol-
nokról, Miskolcról, Hajdúbö-
szörményből, Sárrétudvariból 
és Nagyváradról is jelezték ér-
kezésüket külhoni magyar ba-
rátaink. 

A tavalyi 230 fős versenyzői 
létszám körül számítunk most 
is, úgy készülünk, hogy ennyi 
íjászt és hozzátartozóit vendé-
gül tudjunk látni, tartalmas na-
pot kínálva mindenkinek. 

A verseny az elmúlt évek gya-
korlatát követve idén is látogat-
ható lesz a nagyközönség számá-
ra is, bárki megnézheti íjásza-
ink korhű viseletét, lövéstechni-
káját, íjait, fegyverzetét. Lehető-
séget szeretnénk idén is adni ar-
ra, hogy az íjászatot kipróbálni 
szándékozók ezt megtehessék, 
egy külön biztonságos gyakorló-
pályán.

Várunk tehát mindenkit sze-
retettel május 1-jén az Erdei fu-
tópályán, aki az íjászat iránt va-
lamilyen formában érdeklődést 
mutat.

Kötöny Népe karcagi íjászok

Május 1-jén ismét íjászversenyt rendeznek
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