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A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgim-
náziumában április 13-án tartották a Szakmák Éjszakáját 
az általános iskolások számára. A több helyszínen zajló be-
mutatókkal megismerhették az érdeklődők az oktatott szak-
mákat, amelyet a Varróban tanulhatnak. Az iskolai csapa-
tok számára lehetőség volt ezen szakmák kipróbálására is, 
így varrhattak gombot, szerelhettek kapcsolókat, újraélesz-
tési feladatokat hajthattak végre, készíthettek ördöglakot, 
festhettek képeket, faraghattak is, és természetesen nem 
maradt el a foci sem ezen az éjszakán.

Pardi Sándortól, a KSZC főigazgatójától megtudtuk, fonto-
sak az ilyen bemutatkozási lehetőségek, hiszen így közelről is 
megismerhetik a szakmákat a tanulók. 

- Hiányszakmákat is oktatunk a Varróban, s ezen tanulók 
az állami támogatáson kívül sok esetben gyakorlati helyektől 
is kapnak plusz juttatást, a jól vizsgázók pedig állásajánlatot. 
Szeretnénk, ha iskoláink ismertek lennének, és a szülők, diá-
kok bennünket választanának. Mi is alkalmazkodunk az igé-
nyekhez, új képzés lesz szeptembertől a Varróban az egészség-
ügyi oktatás, ehhez nagyon korszerű oktatási eszközöket vásá-
roltunk. Most a Varróban a legnépszerűbb szakma a hegesztő, 
a festő és az asztalos - mondta a főigazgató.

Czinegéné Bődi Szilvia, a Kátai Gábor Kórház ápolási igaz-
gatója munkatársaival újraélesztési és kötözési feladatokat ho-
zott erre az éjszakára. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Szakmák Éjszakája

A „Madarak világa – a vi-
lág madarai” címmel fotó-
kiállítás nyílt Kovács Zoltán 
alkotásaiból a Déryné Kul-
turális Központban április 
16-án, hétfőn. A tárlat meg-
nyitóján a madárfotózás fo-
lyamatába és nehézségeibe 
is beavatták a résztvevőket.

- Sokan azt gondolják, hogy 
egy jó természetfotóhoz elég 
jó időben, jó helyen lenni, elég 
hozzá egy jó felszerelés. Ez ter-
mészetesen így nem igaz. Fő-
ként, ha a természetfotózás 
egyik legnehezebb ágáról, a 
madárfotózásról van szó – nyi-
totta meg a tárlatot Székely 
László, a Berekfürdői Veress 
Zoltán Általános Iskola igazga-
tója, és hangsúlyozta, hogy egy 
jó fotó elkészítéséhez nem elég 
a fényképezőgép gyári beállítá-
sait használni. - Tudni kell, hogy 
az adott fényviszonyok mellett 
hogyan lehet izgalmas, lendü-
letes, élettel teli és egyedi képe-
ket készíteni. Egy-egy fotó létre-

jöttét hosszas tervezés és mun-
ka előzi meg. A madárfotósnak 
tudnia kell, hogy mit és milyen 
formában szeretne megmutat-
ni a fotón. Elengedhetetlen szá-
mára a kiválasztott terület ala-
pos ismerete, az ott élő madár-
fajok vonulási, táplálkozási, sza-
porodási és egyéb élettani szo-
kásainak ismerete – mondta az 
igazgató. Beszélt arról, hogy a 
hajnali kelés, a leshely elfogla-
lása és a várakozás után jöhet 
az exponálás – jó esetben minél 

többször –, ha a technika vagy 
a fényviszony nem hagyja cser-
ben a fotóst. Utána jöhet a válo-
gatás a többszáz kép közül: mit 
tudott a fotós megragadni, me-
lyik kép kerülhet az internetre, 
nyomtatásra vagy éppen egy 
ilyen kiállításra.

A megnyitó gondolatok után 
Kovács Zoltán fotóművész be-
szélt arról, hogy a madarak vilá-
gához való kötődése már gye-
rekkorában kialakult.

(Folytatás a 3. oldalon...)

„Madarak világa – a világ madarai”

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a magyar költé-
szet napja alkalmából az „Amit 
szívedbe rejtesz” címet vise-
lő verses délutánt az Ifjúsági 
Házban. A főleg szépkorúakat 
megszólító rendezvényen áp-
rilis 11-én, szerdán mindenki 
előadhatta kedvenc vagy akár 
saját költeményét. 

Magyarországon 1964 óta Jó-
zsef Attila születésnapján, áp-
rilis 11-én ünnepeljük a magyar 
költészet napját. Az ebből az al-
kalomból megrendezett verses 
délutánon Szabó Péterné, a ren-
dezvény szervezője, a gyermek-
könyvtár vezetője köszöntöt-
te a résztvevőket, majd Szepe-
si Tibor önkormányzati képvise-
lő, a Déryné Kulturális Központ 
igazgatója nyitotta meg a prog-
ramot. Köszöntőjében elmond-
ta, hogy ma már a naptárban 
az állami ünnepek mellett egy-
egy szakmának, foglalkozásnak 
is van ünnepnapja. - A költészet 

napja mégis különleges, hi-
szen nemcsak a költőket 
ünnepeljük, hanem azokat 
is, akik a verseiket olvassák, 
akik szeretik a költészetet. 
Ha egy kicsit jobban bele-
gondolunk, akkor az egész 
irodalmat ünnepeljük ezen 
a napon. Vagyis a magyar lí-
rát ünnepeljük a XX. század leg-
nagyobb magyar lírikusának szü-
letésnapján – fogalmazott Szepe-
si Tibor, majd Petőfi Sándor egyik 
versével zárta gondolatait.

A rendezvényre meghívást 
kapott a Nagykun Vers- és Próza-
mondó Verseny többszörös díja-
zottja, Fodor Károly is, aki me-

sélt arról, hogyan szerette meg a 
verseket, és hogyan tanulta meg 
értelmezni azokat, majd maga is 
előadott több költeményt. 

A délután folyamán Szabó Pé-
terné jóvoltából verses kvízjá-
tékban is összemérhették tudá-
sukat a rendezvény résztvevői.

Kapás Mónika

„Amit szívedbe rejtesz”
Verses délután az Ifjúsági Házban

Fotókiállítás nyílt a Dérynében
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KÖZÉLET

Megyei hírekKözéleti szilánkok
„Több hosszal 

nyerve, 
start-czél 

győzelem… 
Rendben” 

(3.)
Az országos ellenzéki médiák, különö-

sen az „elektronikus” stúdiói szerkesztősé-
geiben direktpolitika-csinálás folyik, amit 
ők nagy előszeretettel „szakmai munká-
nak” neveznek. Valójában ezek a szer-
kesztők és műsorvezetők amolyan „ideo-
lógia komisszárok”, mint egykor például 
Lukács György marxista filozófus és eszté-
ta is volt. Azzal a különbséggel, hogy Luk-
ács mint népbiztos, majdnem pontosan 
99 évvel ezelőtt, 1919. május 1-jén Po-
roszlón sajátkezű parancsot adott a bu-
dapesti III. vörös zászlóalj 12. századának 
megtizedelésére. A parancsot végrehaj-
tották, az 52 fős századból 9 vörös kato-
nát lőttek agyon a Debrecen-Füzesabony 
vasútvonal töltésén, a poroszlói Eger-pa-
tak vasúti hídja közelében. 

Nos, megnyugodhatunk. A mostani „kul-
túr-komisszárok” csak karaktergyilkosságok-
ra vetemednek. Azon viszont elgondolkod-
hatunk, hogy az ún. „Lukács-iskola” még élő 
tagjai, Heller Ágnestől kezdve Vajda Mihályig 
bezárólag magas nyugdíjjal élnek (és még 
„dolgozhatnak” is), mint „Marci Hevesen”!  
(Gondoljunk bele, elképzelhető lenne példá-
ul Németországban az egykori náci ideológu-
sok „szellemi örököseinek” ilyetén való „meg-
becsülése”?)

De visszatérve a mai magyar „való vi-
lághoz”: nem abszurd, hogy egy demok-
ráciában tv-stúdiókban arra buzdítanak 
tízezreket, hogy a „demokráciáért” tün-
tessenek? Mert szerintük „diktatúra” van.  
(Gondoljunk csak bele, mi lett volna, ha 
a kádári „puha diktatúrában” akár csak 
10-20 fős tüntetést kezdeményezett vol-
na egy „civil”?)

Vagy „csalást” emlegettek volna vala-
melyik országgyűlési választás után? Per-
sze tudják, hogy a mostani fiatalok nagy 
részének alig van fogalma arról, hogy mi-
lyen is volt az a „puha diktatúra”. Az erről 
való tudást is „szétmaszatolták” a média-
túlsúlyukkal. A mostani választások rész-
leteiről is hazudnak szemérmetlenül. Pe-
dig minden ott van fent az interneten fe-
héren-feketén. Bárki, akit érdekel utána 
nézhet, nem kell hozzá még érettségi sem, 
három számtani alapművelet segítségé-
vel kiszámolhatja a választási eredménye-
ket. Meggyőződhet például arról is, hogy 
ebben a 3. számú karcagi választókerület-
ben bizony egy ellenzéki jelölt (a Jobbik je-
löltje) állt szemben a Fidesz jelöltjével, és 
az egyéni szavazólapokon leadott szava-
zatok alapján majdnem 11 ezer szava-
zattal kapott kevesebbet. Azok a szavazók 
pedig, akik az MSZP pártlistájára szavaz-
tak, egyéni szavazólapjaikon „átszavaz-
tak” a jobbikos jelöltre. Ez világosan lát-
szik, ugyanis nem volt az MSZP-nek egyé-
ni jelöltje, csak a DK-nak, a Munkáspárt-
nak és az LMP-nek. Azok egyéni eredmé-
nyeiben viszont nem jelentkeztek szám-
szerű növekedések. (folyt. köv.)   

-ács-

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

és május 1-je munkaszüneti nap. Ennek következtében a Pol-
gármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás rendje az alábbiak 
szerint alakul:

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

Rózsa Sándor
jegyző

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 

Köszönetnyilvánítás

A Kátai Gábor Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 
szám, adószáma:19221128-2-16) köszönetét fejezi ki a Sze-
rencsejáték Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság vezetésének és Zsiga Marcell ügyvezetőnek az ala-
pítványnak juttatott 1 millió forint összegű adományért.

Az alapítvány ezen összeggel a Kátai Gábor Kórház-
ban kialakított közforgalmú gyógyszertár megvalósítá-
sát támogatta.

Szilágyi Lajosné 
Kátai Gábor Alapítvány 

kuratóriumi elnöke 

Meghívó
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kováts Mihály Tagintézménye
és a Kováts-os Gyermekekért Egyesület 

jótékonysági célú bált szervez.
A bál bevételét a felújított iskolaépület udvarának 

korszerűsítésére szeretnék fordítani.
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Partnerét a

Jótékonysági Kováts bálra
Helyszín: 

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár díszterme

Időpont: 
2018. május 12. (szombat) 19.00 óra

A bál fővédnökei:
dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter, 
országgyűlési képviselő

Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, 

országgyűlési képviselő
Kovács Sándor, 

a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, 
országgyűlési képviselő

Dobos László 
Karcag város polgármestere

Védnökei:
Laczik Dénesné egyesületi elnök

Chrappánné Papp Ágnes tagintézmény-vezető

A bálban a zenét a MATCHBOYS zenekar szolgáltatja, 
amelyet időközönként nosztalgia party vált.
Őszintén bízunk abban, hogy részvételével 

megtiszteli rendezvényünket!

Szeretettel várjuk Önt és Partnerét, kellemes estét, 
jó szórakozást kívánunk!

Laczik Dénesné
Kováts-os Gyermekekért Egyesület elnöke

Az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Szervezete Járóbeteg Ellátási Konferenciát tartott 
április 13-án a Megyeházán. A rendezvényen a hagyományos, a 
szakterülethez szorosan kapcsolódó témák mellett az egészség-
ügy más területeiről is érkeztek előadók. Ezen alkalomból kö-
szöntötték a 40 éve pályán lévő szakdolgozókat.

A Kátai Gábor Kórházból tizenegy dolgozónak ismerték el a 40 éves munkáját. Képünkön 
Fazekas Lajosné aneszteziológiai asszisztens és Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
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Még a Györffy Napok ke-
retében mutatta be épület-
makettjeit Darabos Lehel, a 
Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola 3. a osztályo-
sa. Mint megtudtuk, az el-
sőt, a Mátyás templomot há-
rom éve, a Jézuska hozta szá-
mára, s azt még rendőr nyo-
mozó édesapjával, Darabos 
Lászlóval rakta össze. Azóta 
már kész a Vajdahunyad vár - 
ez a kedvence - a Szent István 
Bazilika, az Esztergomi Bazili-
ka, a Lánchíd, a Hősök tere és 
a Parlament is. Utóbbi kivéte-
lével már mindegyiket meg 
nézte szüleivel Lehel, akinek 
a legnehezebb a Parlament 
és a Mátyás templom össze-
rakása volt. A pár milliméteres 
elemektől a több centisig sok 
száz elemet kell összeilleszte-
nie, mire kész egy épület. Eb-

ben néha kishúga, Sarolta is 
segít neki. A kitűnő tanuló Le-
helre nagyon büszke peda-
gógus édesanyja Erőss Edit, 
aki lakásuk díszének tartja a 
kisfiú makettjeit. Lehel, ha jó 
idő lesz, szeretne szüleivel és 

testvérével ellátogatni azok-
ra a helyekre, amelyeket ösz-
szerakott, s még nem látott 
élőben, de a Mini Magyaror-
szágot is szeretnék közösen 
megnézni Szarvason.

DE

Lehel szenvedélye a makettezés

Egy férfi 2018. április 18-án a kora esti órákban telefonon kért segítséget a rendőrség-
től, miszerint élettársa kunmadarasi otthonukban eszméletlenül fekszik az ágyban, élet-
jeleket nem ad. A segélyhívást követően elsőként Taracközi János rendőr főtörzsőrmes-
ter érkezett a helyszínre. A nő ekkor már nem lélegzett. A járőrvezető miután ellenőriz-
te az életjeleket, haladéktalanul megkezdte az újraélesztést, miközben az OMSZ munka-
társa telefonon nyújtott szakmai iránymutatást. A rendőr folyamatosan végezte a mellkas 
kompressziót és a befúvást egészen a mentőszolgálat kiérkezéséig, akik miután stabilizál-
ták az asszony állapotát, kórházba szállították.

Életet mentett a kunmadarasi rendőr

(...folytatás az 1. oldalról)

- Nagy öröm számomra, hogy 
szülővárosomban, Karcagon mu-
tathatom meg fotóimat a csalá-
domnak, régi ismerőseimnek, 
volt osztálytársaimnak és taná-
raimnak, akik részesei voltak éle-
tem első tizennyolc évének. Kö-
szönöm a Déryné Kulturális Köz-

pont vezetőségének, hogy lehe-
tőséget adott a kiállítás megren-
dezésére – mondta Kovács Zol-
tán. - Sokan kérdezték már tő-
lem, hogy mitől lesz jó egy ter-
mészetfotó? A válasz igen egy-
szerű: a képek olyat mutatnak 
meg a természetből, ami ott 
van, de az emberek többsége el-

megy mellette, és nem veszi ész-
re. A célom az, hogy ilyen pilla-
natokat örökítsek meg, és osz-
szak meg másokkal – fogalma-
zott a fotós, aki köszönetet mon-
dott gimnáziumi osztályfőnök-
ének, Petrov Istvánné Magdi né-
ninek, aki elindította ezen a fo-
lyamaton.

A művész fotóinak jelentős ré-
sze azokban az orszá-
gokban készült – Pakisz-
tán és Omán –, ahol az 
elmúlt évtizedben olaj-
mérnökként dolgozott. 
A madarászat mellett 
hobbija az utazás, 49 or-
szágban járt már, ahol 
mindig igyekezett minél 
több egzotikus fajt meg-
örökíteni. Eddig 428 kü-
lönböző madárfajról ké-
szített már fotót. Kar-
cagra most a saját maga 

által legjobbnak tartott képeket 
hozta el.

A megnyitó ünnepségen köz-
reműködtek a KÁIAMI Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskolai 
Tagintézmény növendékei és ta-
nárai. A tárlat április 27-éig volt 
látogatható.

Kapás Mónika

„Madarak világa 
– a világ madarai”

(...folytatás az 1. oldalról)

Mint a szakember elmondta, fontos, hogy a 7-8. osztályosok is 
megtanulják mi a teendő, hiszen a hétköznapi életben is előfor-
dul, hogy valakinek segítséget kell nyújtani. Ősztől a Varróban 
is indul a 4+1 éves gyakorló ápolói képzés, reméljük, ma is talá-
lunk olyan diákokat, akik aktívan érdeklődnek az ápolói szak-
ma iránt. S miért ajánlom ezt a szakmát? Mint ápoló elfogult va-
gyok, így gondolom, a legszebb hivatás a másokon való segítés, 
remélem ezt sokan így gondolják, és jönnek hozzánk tanulni - 
fogalmazott a szakember.

Szabó István iskolaigazgató bízik abban, hogy sokan érdek-
lődnek a következő tanévben is a Varró iránt, hiszen igyekez-
nek olyan szakmákat, képzéseket indítani, amelyek keresettek a 
térségben, így a végzettek nagy eséllyel tudnak elhelyezkedni. A 
nappali oktatás mellett a felnőttek számára szervezett képzése-
ik is népszerűek. Egyre többen tanulnak másod szakmát, ezzel 
is javítva munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeiket.  

DE

Szakmák Éjszakája

Az idei évben már hatodik al-
kalommal került megrendezés-
re Malomjáték Bajnokságunk a 
tavaszi szünetben. A rendelke-
zésre álló két nap alatt közel öt-
ven gyermek mérte össze tudá-
sát a kétszemélyes táblajáték-
ban. A bajnokságot három kor-
csoportban játszották, körmér-
kőzés keretében mindenki ját-
szott mindenkivel. A stratégi-

ai játék megmozgatta/fejlesztet-
te a gyermekek logikai tudását, 
készségét, és nem utolsó sorban 
hozzájárult a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez is.

Köszönjük a résztvevő általá-
nos iskoláknak a VI. Malomjá-
ték Bajnoksághoz nyújtott támo-
gató együttműködését, a gyer-
mekek jelentkezését, részvételét. 

Az elért eredményekhez gra-
tulálunk!

Kun Csilla 
intézményvezető

KTKT Szociális 
Szolgáltató Központ

Eredmények:
1-3. osztályosok versenye (március 29.): 
I.   Temesváry Tamás (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 
II.  Bite Marcell (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 
II.  Vajó János (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 
III. Somogyi Sára (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 

4. osztályosok versenye (március 29.):
I.   Szaniszló Milán (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 
II.  Fazekas Noémi (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 
III. Csapó Marianna (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 

 
5-8. osztályosok versenye (április 3.):
I.   Králik Dániel Dávid (Kováts Mihály Tagintézmény)
II.  Kurucz Alexandra (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola) 
III. Székely Lea (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola)

Malomjáték Bajnokság
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Kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Roma Projekt cí-
mű rendezvénysorozatot a Kar-
cagi Arany János Általános Is-
kolában a nemzetközi Roma 
Világnaphoz kapcsolódóan. A 
programsorozat az április 9-ei 
megnyitóval kezdődött, és egé-
szen április 13-ig tartott.

A Roma Projekt célja a roma 
hagyományok bemutatása, az 
ezer éves történelmük legfonto-
sabb állomásainak megismer-
tetése. Az iskola tanulói már 20 
éve ismerkednek a cigány kul-
túra műveltségi anyagával, az 
idei tanévtől pedig már kötele-
ző cigány népismeret és cigány 
kultúra tanóráik is vannak.

Az ünnepséget Varga István, 
a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke nyitotta meg, aki 
elsősorban a gyerekekhez szólt. 
- Fontos, hogy tanuljunk, hogy 
odafigyeljünk a dolgokra, mert 
tanulás nélkül elveszünk ebben a 
nagy világban – mondta az elnök, 
és jó szórakozást kívánt.

Rácz Béla, a JNSZ Megyei Ci-
gány Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke is köszöntötte a megje-
lenteket. Elmondta, hogy mindig 
örömmel megy olyan helyekre, 
ahol fontosnak tartják a roma ki-

sebbség felzárkóztatását, majd ő is 
üzent a fiataloknak. - Az életünk 
során mindig a lehetőség a legfon-
tosabb, és ha egy lehetőséget nem 
tudunk kihasználni, akkor az el-
veszett – mondta Rácz Béla.

A köszöntők után Lázók Sze-
basztián és Mihácsi Milán, az 
intézmény tanulóinak énekes-
zenés műsora következett, majd 
az iskola legkisebbjeinek táncát 
és Csukodi Virág szavalatát él-
vezhette a közönség.

A rendezvényen az iskolave-
zetés megköszönte a támogató 
segítséget Karcagi-Nagy Zoltán 
és Pánti Ildikó önkormányzati 
képviselőknek, valamint Varga 
István elnöknek.

Az ünnepség végén kihirdet-
ték a cigány népmesékhez kap-
csolódó térségi illusztrációs rajz-
verseny eredményeit, amelyre 11 
iskola 175 pályázattal készült, 

majd a vendégek megkóstolhat-
ták a tyúkos káposztát, mint ha-
gyományos cigány ételt, és új-
donságként egy másik roma ételt 
is, a babos tésztát. Aki pedig kí-

váncsi volt a jövőjére, és elég bá-
tor volt hozzá, kártyából és te-
nyérből jósoltathatott.

- Az iskolánk könyvtárában 
régi és új fényképekből készített 
kiállítást lehet megtekinteni ar-
ról, hogy milyen volt a cigányok 
élete régen, és milyen most. Ezen 
kívül az asztalon van egy nagyon 
érdekes lap-book kiállítás a roma 
kultúráról, amely már hagyo-
mánnyá vált az intézményünk-
ben – mondta Szentesiné Nánási 
Tünde intézményvezető.

A IX. Roma Projekt továb-
bi napjain versmondó verseny, 
hangszerbemutató, színházláto-
gatás, cigány játékok és mesék, 
totó, valamint élő társasjáték is 
várta a diákokat. 

Kapás Mónika

IX. Roma Projekt A rajzpályázat eredményei:
1-2. osztályos kategóriában

1. helyezett: Németh Ferenc (KÁIAMI Kiskulcsosi Ált. Isk. 
Tagint.)

2. helyezett: Kelemen Dominik (Szent Pál Marista Ált. Isk.)
3. helyezett: Galics Tamás (Györffy István Kat. Ált. Isk.)
Különdíjat kapott: Dalagó Dóra (Tomajmonostorai Ált. 

Isk.) és Botos Kevin (Kunmadarasi Ált. Isk.)

3-4. osztályosok versenyén
1. helyezett: Kusnyár Nikolett (Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.)
2. helyezett: Kiss Nikoletta (Szent Pál Marista Ált. Isk.)
3. helyezett: Saliga Martin (Karcagi Arany János Ált. Isk.)
Különdíjat kapott: Pap Violett (Orczy Anna Ált. Isk. - Fegy-

vernek) és Újvárosi Regina (Györffy István Kat. Ált. Isk.)

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együt-
tesek Szakbizottsága ebben az évben is felhívással for-
dult valamennyi iskolához, illetve ifjúsági kórust mű-
ködtető szervezethez, hogy jelentkezzenek minősítés-
re, vegyenek részt az Éneklő Ifjúság hangversenyén. 

A Refi általános Csillagfény Kórusa jelentke-
zett a megmérettetésre. A kórus tagjai szorgalma-
san készültek a megmérettetésre egész tanévben.

Műsorukban tiszai népdalokból összeállított 
népdalcsokor, Kodály Zoltán, Szőnyi Erzsébet, Ba-
lázs Árpád kétszólamú és zongorakíséretes művei 
szerepeltek.

Az „A” típusú minősítés fokozatai: Bronz, Ezüst, 
Arany, Arany Diploma. 

Iskolánk Csillagfény Kórusát Arany Diplomá-
val minősítették, amely a kategóriában a legma-
gasabb elismerést jelenti.

Megköszönjük a felkészítő kórusvezetőknek, 
Madarász Zsuzsannának és Ferenczi Péternének 
a felkészítő munkát, dr. Debreczeniné Géczi Ani-
kó zenetanárnőnek a zongorán való közreműkö-
dést, a kórus tagjainak a kiemelkedő helytállást, a 
kedves szülőknek pedig a kíséretet és a bátorítást.

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza min-
den későbbi tevékenységét.” (Kodály Zoltán)

Iskolavezetés
Karcagi Nagykun Református

Általános Iskola

Az ország kiemelkedő teljesítményű iskolái közé került a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola.

Intézményünkben minden évben az országos kompetenciamérések 
eredményei magasan az országos átlag fölött vannak.

A hatodikosok és a nyolcadikosok minden év májusában kitöltik a 
szövegértés és matematika kompetenciákat mérő tesztfüzeteket, ame-
lyeket futárszolgálat szállít az iskolákba. Ezekből a matematika és olva-
sás-szövegértés kompetencia alapú feladatokból nemcsak az derül ki, 
hogy a tanuló meg tudja-e oldani a matematika példákat vagy megfe-
lelően tudja-e értelmezni a szövegrészleteket. Az adott év eredményét 
össze lehet hasonlítani a tanuló két évvel korábbi pontszámával, és így 
kiderül, hogy a nyolcadikos mennyit fejlődött hatodikos kora óta, mi-
lyen a hozzáadott pedagógiai érték az iskolában. 

Az országos kompetenciamérés külső mérés, amelynek tesztfüzeteit az 
Oktatási Hivatal állítja össze. A javítás is a hivatal feladatköréhez tartozik.

A mérés eredményéről a mérést követő év február 28-ig kap tájékozta-
tást az iskola fenntartója, illetve az iskola. Minden oktatási-nevelési intéz-
mény tantárgyi mérési eredménye – több évre visszamenően – megtalál-
ható az Oktatási Hivatal honlapján. Bárki megtekintheti. Így készült el egy 
objektív mérésen alapuló összehasonlítás a magyarországi általános isko-
lákról, elkészült az iskolák Top100 listája. Ebben a listában a Refi általános 
az országos 27. helyet foglalja el. A korábbi évek eredményeit összevetet-
ték azzal a céllal, hogy vajon melyik lehet a legjobb iskola az országban. 

Nagyon örülünk az országos 27. eredménynek, amely azt is mutatja, 
hogy az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztjük a diákok képessége-
it, illetve azt is alátámasztja, hogy pedagógusaink elkötelezettek az ok-
tató-nevelő munka, illetve a kompetencia fejlesztés terén.

Az eredmények megtekinthetők a www.legjobbiskola.hu honlapon.
Iskolavezetés

Éneklő Ifjúság A Refi az ország legjobbjai között
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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.

2017 októberében megnyitotta kapuit a Karcagi Kids 
Club nyelviskola, ahol jelenleg 113 gyermek 11 csoport-
ban ismerkedik az angol nyelvvel, illetve fejleszti tovább 
tudását. Az LCF Kids Club egy angliai központú, nem-
zetközi franchise rendszer, amely már több mint 20 éves 
tapasztalattal rendelkezik Magyarországon a nyelvtaní-
tás terén. Többéves előkészület után végre Karcagon is 
elérhető lett ez a komplex nyelvoktatási rendszer, ahol 
a vidám nyelvi klubfoglalkozásokon egészen 6 hónapos 
kortól a gyerekek játékos módon, az idegen nyelvi kör-
nyezet stimulációjával, játékok, dalok, mondókák, min-
dennapi szituációk segítségével, az anyanyelvük elsajá-
tításához hasonló és természetes módon sajátítják el az 

idegen nyelvet. Öröm látni, hogy sok szülő átlépte azokat 
a káros tévhiteket, amik a korai nyelvoktatás ellen fog-
lalnak állást, és meglátták azt a lehetőséget a Kids Club-
ban, ami gyermeküket egyértelműen segíteni fogja ab-
ban, hogy biztonságot és önbizalmat szerezzenek az an-
gol nyelv használatában. Az LCF Clubs egy olyan nyel-
vet tanító, nyelvet megszerettető klub, amely elvezeti a 
gyerekeket a kezdetektől a nyelvvizsgáig. Egymásra épü-
lő, változatos tananyag biztosítja a folytonosságot a gye-
rekek életkori sajátosságaihoz igazodva, amely tökéletes 
kiegészítője az iskolában tanultaknak, illetve felkészíti a 
gyerekeket a nyelvvizsgákra. A gyerekek a klubban meg-
ismerkednek az idegen kultúrával Halloween, karácso-
nyi, farsangoló és húsvéti rendezvényeken, nyári tábo-
rokon vehetnek részt, ahol a csapat és szerepjátékok se-
gítik a tanulók szocializációját, építik a csapatszellemet. 
A szülők ingyenes próbaórákon és év közbeni nyílt órá-
kon nyerhetnek betekintést vidám foglalkozásaink han-
gulatába, és győződhetnek meg azok hatékonyságáról. A 
karcagi Kids Club nyelviskolában kellemes, gyermekba-
rát környezetben, a tanulók életkorának, igényének meg-
felelően kialakított termekben várom az angolozni vá-
gyó gyermekeket. A szülőkre és a tudásukat elmélyíteni 
vágyó fiatalokra, felnőttekre is gondolva kezdő/újrakez-
dő, haladó és intenzív nyelvvizsga felkészítő tanfolyama-
ink is elindultak széles körű szakmai tapasztalattal ren-
delkező, diplomás angol nyelvtanárok bevonásával. Kö-
szönöm a családomnak a támogatást és a rengeteg segít-
séget, hogy megvalósíthattam az álmomat!

Kovácsné Illés Tóth Anita 
angol nyelvtanár, nyelviskola-vezető

Új nyelviskola Karcagon
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Falugazdász hírek
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy április 3-án elindult a 2018. évi egységes 

kérelmek beadása, a szankciómentes beadási határidő 2018. május 15. Aki a falugazdász se-
gítségét venné igénybe a kérelem beadásához, szíveskedjen magával hozni a MÁK (koráb-
ban MVH) jelszavát, és ha lehetséges, a jogszerű földhasználatát igazoló dokumentumait 
(így pl. a földhasználati vagy tulajdoni lapot) a helyrajzi számok pontos beazonosítása miatt. 

Kérem, hogy a saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek is igényeljenek jelszót, ha nem 
rendelkeznek vele, mert az idei évtől a falugazdászok kizárólag kamarai meghatalmazás-
sal tudják kérelmeiket az elektronikus felületen benyújtani. Amennyiben nincs meg a jelsza-
vuk, új jelszó igényléséhez biztosítani tudunk jelszóigénylő formanyomtatványt, amelyet a 
megyei kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály részére kell eljuttatni.

A hosszas várakozás elkerülése érdekében kérem, éljenek a szokásos telefonos idő-
pont-egyeztetés lehetőségével.

KÉREM, HOGY – amennyiben rendelkezik vele – MINDEN ÜGYINTÉZÉS ESETÉN AZ ÚJ ŐS-
TERMELŐI KÁRTYÁT VAGY AZ ÚJ KAMARAI IGAZOLVÁNYT SZÍVESKEDJEN MAGÁVAL HOZNI!

Asztalosné Csikós Ildikó körzetvezető falugazdász
5300 Karcag, Dózsa György út 29.06/30-326-5821

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

KOVÁTS MIHÁLY 
EMLÉKNAPOK
2018. MÁJUS 11-17.

MÁJUS 11.   
14.30 KOVÁTS MIHÁLY EMLÉKÜNNEPSÉG

a Déryné Kulturális Központban   

TÉRZENE,
ÜNNEPI MŰSOR

KOSZORÚZÁS

KIÁLLÍTÁS: „SZÁZ MAGYAR HŐS”
Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus, 

festőművész kiállítása
a Gyöffy István Nagykun Múzeumban

MÁJUS 12.   
19.00 JÓTÉKONYSÁGI KOVÁTS-BÁL

a Déryné Kulturális Központban   

MÁJUS 14.
10.00 „A közoktatás aktuális kérdései”

SZAKMAI NAP
a Déryné Kulturális Központban   

MÁJUS 15.
14.30 VÁLTÓFUTÓ-VERSENY

(Kálvin 9.)

MÁJUS 16.
11.00 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

A KOVÁTS KAPUNÁL     
(Bocskai u.-Liliom u. kereszteződése)

MÁJUS 17.  
13.00 „Mária Terézia kori Magyarország

 és Kováts Mihály”
TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ ÉS RAJZPÁLYÁZAT

(Kálvin 9.)

Ünnepi rendezvényeinkre szeretettel várjuk!

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-

lasztási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületben a 2018. április 8-i választás egyéni választókerületi eredményét a vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 294. § (2) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelően megállapította. 

A 2018. április 8-i választás eredményes volt.
A választópolgárok száma összesen: 78 324 fő
A szavazó választópolgárok száma összesen: 49 970 fő
Érvénytelen szavazatok száma:  915 db
Érvényes szavazatok száma:  48 991 db

A szavazatok száma jelöltenként:

Jelölt neve: Jelölő szervezet: Érvényes
 szavazatok száma

Zsákai Zsigmond Magyar Igazság és Élet Pártja 87
Mikle Richárd Momentum Mozgalom 442
Bodó Jánosné Demokratikus Koalíció 2663
Turó Vilmos Tenni Akarás Mozgalom 26

Balla Leila Klaudia Összefogás Párt 45
Dr. Lukács László György Jobbik Magyarországért Mozgalom 16128

Sallai Róbert Benedek Lehet Más A Politika 1685

Kovács Sándor FIDESZ Magyar Polgári Szövetség - 
Kereszténydemokrata Néppárt 27086

Boros István Értünk Értetek - a Hiteles Párt 112
Csirke Rozália Demokrata Párt 46

Turó István Európai Roma Keresztények Jobblété-
ért Demokratikus Párt 30

Madar Gyula A Haza Pártja 72
Magyar Ildikó Zsuzsánna Hajrá Magyarország! Párt 80

Horváth Sándor Magyar Munkáspárt 341
Burai Pálné Iránytű Párt 32

Tóth Dezső Független Kisgazda-, Földmunkás- és 
Polgári Párt 116

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület-
ben megválasztott országgyűlési képviselő:

KOVÁCS SÁNDOR
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
Karcag, 2018. április 24. Rózsa Sándor 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Iroda vezetője
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A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az erőszakos 
kollektivizálás 1948 és 1962 közötti korszakáról 

készült vándorkiállítását 2018. május 2. és 9. között 
Karcagon is bemutatja.

Karcag Város Önkormányzata, a Györffy István 
Nagykun Múzeum és a NEB szeretettel és tisztelettel 

meghív minden karcagi polgárt

Sorsfordítás – a paraszti 
társadalom felszámolása, 

1945-1962 
címmel

a Városháza udvarán 

 2018. május 2.(szerdán) 17.00 órakor
tartandó kiállítás megnyitójára,

és az azt követő kerekasztal-beszélgetésre.

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.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. május 11-én jelenik meg.

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

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 áru-
háztól a Metallica Kft.-ig.

A kivitelezési munkák ideje alatt félpályás útlezárásokra, valamint éjszakai jelzőlám-
pás forgalomirányításra lehet számítani.

Kérjük a tisztelt lakosság szíves türelmét a munkák befejezéséig.2018. május 07. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:
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Április 28. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 29. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)

Április 30.(Hétfő) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca) 
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 01. (Kedd) 
ÜNNEPNAP 
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Május 05. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 06. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

HIRDETMÉNYEK

2018. április 28. 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: Chrappánné Papp Ágnes
 Téma: Kováts Napokra készülnek
 Karcagi hírek
 - Belvízhelyzet
 - Ovigaléria
 - Kun Kuckó
 - Költészet napja
 - Közlekedj Okosan
 - Búcsúznak a ballagók                
 Háttér 
 Rendkívüli testületi ülés 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.35 Kátai bál 2018

2018. május 01. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.30 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise

21.00 Abádszalóki Böllérfeszivál -  
 Tiszator 2018 -10b Band Party 
 zenekar

2018. május 03. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Agrárpercek
18.45 Gyermekpercek II. 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: rendőrségi beszámoló
 Karcagi hírek
 Indul a horgász szezon
 Csokonai ovi - díjat nyert az Apró-
 lábak néptánccsoport
 A 100 legjobb iskola között a Refi
 Érettségire készülnek - Refi
 Országos matekversenyt nyertek 
 Röplabda diákolimpián szerepeltek
 Háttér 
 Kunhegyesi körkép
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Mandátumátadó ünnepség a
 Városházán

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.)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Április 28-29. Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7.  Tel.: 06/20-939-4650
Április 30-31.  Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Május 05-06. Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205-3260

Lapzárta: 
2018. 

május 7. 
(hétfő) 12 óra

 - Mentálhigiénés szakember (Karcag),
 - Mérlegképes könyvelő (Kisújszállás),
 - Logisztikai ügyintéző - egyszerűsített foglalkozás (Kar-

cag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Munkaügyi előadó (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Pultos (Berekfürdő),
 - Kisegítő ápoló (Kunmadaras),
 - Tehenészeti, juhászati állatgondozó (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
 - Gépjármű- és motorkarbantartó - egyszerűsített foglalko-

zás (Karcag),
 - Autóelektronikai műszerész - egyszerűsített foglalkozás 

(Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Vezeték és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Villanyszerelő - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Betanított varrómunkás (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Varró gépsoron - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Transzformátor-tekercselő (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Kar-
cag, Kunmadaras), 

 - 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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Karcag-

Berekfürdő közötti kerékpárút 3401. jelű Kunmadarasi 
ök. út melletti külterületi szakaszának üzemeltetési fel-
adatait a Karcag Városi Önkormányzat átadja a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. részére.

Erre az országos kerékpárút-törzshálózat egyes eleme-
inek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott te-
rületen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 
355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdése alap-
ján kerül sor.

Ennek értelmében a korábban a Városi Önkormány-
zat Városgondnoksága által végzett üzemeltetői és ke-
zelői feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága fogja ellátni.

Karcag Városi Önkormányzat
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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.

Téglából épült összközműves kertes 
ház betegség miatt eladó. Érdeklődni: 
Karcag, Apavár utca 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, kunyhó, vil-
lany, 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.
Karcagon összközműves, 100 m2-
es családi ház eladó. 2 szobás, nagy 
étkezős, hőszigetelt nyílászárókkal, 
újszerű állapotban, garázzsal, ki-
sebb alsóépülettel, rendezett ud-
varral. Fűtés gázkonvektorral. 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.
Eladó Tiszaszőlős központjában, 
a Fő út 45. szám alatti Medve 
Kocsma. Tel.: 06/70-384-7742.
Garázs kiadó 2018. május 01-től 
Karcagon, az Ady Endre utca 1/a alat-
ti garázssoron. Tel.: 06/59-311-720. 
Családi ház, építési telekkel, va-
lamint beépíthető telek eladó 
Karcagon. Tel.: 06/70-275-1937, 
06/70-257-2045.
93 m2-es, 3 szobás családi ház két-
féle központi fűtéssel (gáz és ve-
gyes tüzeléssel) eladó. Tel.: 06/59-
300-129.
Budapest X. kerület, Szőlőhegy ut-
cában 52 m2-es, I. emeleti, központi 
fűtéses lakás diákoknak vagy fiatal 
párnak kiadó. Tel.: 06/30-871-2652.

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Eladó 18 db tavalyi gyöngyös (14 
db jérce, 4 db kakas). Tel.: 06/70-
251-9442.

Társkeresés
77 éves férfi keresi párját Karcag 
és környékéről. Megbízható és há-
zias legyen! Tel.: 06/30-579-5063. 

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! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, 
méret: 120 cmx150 cm. Szállítás és 
rakodás megoldható. Tel.: 06/70-
370-1149.
Alufelni garnitúra, 15’-os, újszerű ál-
lapotban, ezüst-fekete, 5 küllős, nyá-
ri gumikkal szerelve 18.000 Ft/db 
áron eladó. Tel.: 06/30-336-6150.
Menyasszonyi ruha és menyecske 
ruha (S-M), gáztűzhely, porszívó, 
íróasztal eladó. Tel.: 06/20-258-
8997.
Ágyneműtartó, Samsung színes 
TV, újszerű sörsátor, haspad, varró-
gép (régiség), falra szerelhető TV-
tartó eladó. Tel.: 06/30-205-9592.
Jó állapotban lévő Pannónia-mo-
toros, kecskeszarvú lassújárművet 
vennék. Tel.: 06/70-504-0256.
Háromajtós, kétajtós ruhásszek-
rény, illetve 4 részes szekrénysor 
eladó. Tel.: 06/30-499-9237.
Eladó 150/400 Weld-es, új hegesz-
tőtrafó (25.000 Ft), állványos komp-
lett polírozógép pótmotorral, ko-
rongokkal (45.000 Ft), vörös cirok-
mag (tisztítva, akár darálva is, 4.500 
Ft/q. Méz házhozszállítás (vegyes: 
1.500 Ft/kg, akác: 2.000 Ft/kg). Tel.: 
06/30-963-5073.
Orion színes TV (régi típusú), szek-
rénysor szép állapotban beépí-
tett íróasztallal eladó. Tel.: 06/30-
530-1134. 
Ágyneműtartós, kétszemélyes re-
kamié (45.000 Ft), női cipők (37-es 
méret, ára: 1000 Ft/pár), kenyér-
pirítók (3.000 Ft/db) eladók. Tel.: 
06/20-505-3467.
Eladó 300 literes hűtőláda, mosó-
gép, lábmasszírozó, indukciós főző-
lap, autórádió. Tel.: 06/20-572-6285.

Eladó T4K kistraktorhoz való gyári 
alternáló fűkasza, körbálás gyep-
széna, 160x160-as zártszelvény, 
zab, 40x40-es szögvas, mosdó-
kagyló, gyerekülés (autóba), mű-
anyag redőny, traktor, utánfutó 
(rendszám nélkül), Halasi ajtólap. 
Tel.: 06/70-560-7569. 
Eladó gyermekheverő, tésztanyúj-
tó gép, 26-os, női kerékpár, 10 lite-
res fonott pálinkás üveg, 15 literes 
lábas, 11,5 kg-os gázpalack és be-
főttesüvegek. Tel.: 06/30-421-4074. 
Karcagon eladó egy jó állapot-
ban lévő, Olimpia 18 típusú háti 
permetező készülék alkuképesen, 
9.900 Ft-os áron. Tel.: 59-311-817, 
06/30-455-6995.
Eladó 3x2,5 m, mélyen üvegezett, 
kapcsolt, gerébtokos világítóab-
lak, kézi henger, kézikocsi, üzem-
képes Singer varrógép, 5 tonna 
olajemelő. Tel.: 06/30-252-8698. 
Suzuki Swift 1,3-as, 1998-as eladó, 
ugyanitt Suzuki SV motorkerék-
pár eladó. Tel.: 06/30-312-2728.
Camping kerékpár és táskavarró-
gép eladó. Tel.: 06/30-375-7374.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre nadrág, kabát 
(saját anyagból), bőrkabát var-
rását rövid határidővel 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.

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-sze-
relést, tapétázást vállal megbíz-
ható 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. 
Sírkőtisztítást kedvező áron vál-
lalok, ingyenes felméréssel! Tel.: 
06/30-234-0203. 

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!

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. április 13.
Horváth Helga - Kiss Tibor

2018. április 20. 
Lázók Erika - Lólé Gyula

2018. április 20.
Madarász Zsuzsanna - Pe-
tis István

2018. április 21. 
Kovács Renáta - Márta Péter

Születés
2018. április 17.
Nagy Anna Julianna - Kiss 
Alex
Kg., Villamos utca 89.

Dzsesszika Ramóna

2018. április 20.
Balla Andrea - Bakó Tibor 
Kg., Albert utca 30.

Andrea Zsófia

2018. április 24.
Karas Judit - Balog Szilveszter
Kg., Püspökladányi út 77.

Lili

Halálozás
Bóka Péter Pál 
 (1950)

Puskás László 
 (1955)

Lázók Sándorné 
(Tóth Rozália)
 (1951)

Szabó Lajos 
 (1949)

Sarkadi István 
 (1947) 

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület május 06-án (vasárnap) 

8.00 órakor tartja éves küldöttgyűlését. 

Helye: 
Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 

Karcag, Kisújszállási út 30. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

elnökség 

Pályázatot hirdetünk

munkakör betöltésére. 

Előnyt jelent a
mérlegképes könyvelői 

végzettség, illetve 
szakmai tapasztalat. 

Fényképes önéletrajzot az 
allashirdetes2018@freemail.hu 

címre kérjük.

Gazdasági 
ügyintéző
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SPORT

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. április 14. (szombat)

Fegyvernek-Karcag 6-6 (3-4)
Nyárias meleg fogadta a két kivonuló csapa-

tot, akik közül a hazai együttes az előző fordu-
lóban vereséget szenvedett. A vendégcsapat vi-
szont játék nélkül szerzett 3 pontot, mivel ellen-
fele (Besenyszög) nem jelent meg a mérkőzésen. 

A karcagi csapat az alábbi összeállításban 
vette fel a küzdelmet a hazaiakkal: Csík-Balajti, 
Orosz, Szőke N., Daróczi, Szívós G., Nagy R., 
Szentannai, Balogh, Erdei, Kovács L. 
Edző: Orosz István.

Nagy iramban kezdődött el a találkozó, már 
a 4. percben Balogh J. egyéni játékkal szerzett 
vezetést a vendégeknek (1-0). Egy perc múlva 
egy hazai ellentámadás után Faragó A. fejessel 
egyenlített (1-1). A 17. percben a vendégvédők 
buktatták a hazaiak csatárát – 11-es! A bünte-
tőt Faragó A. értékesítette (2-1). 

A 24. percben Balogh J. lecsapott egy eladott 
labdára, és mielőtt a védők közbeavatkoztak 
volna, a hálóba helyezett (2-2).

Felváltva támadott mindkét csapat, igyekez-
tek gólhelyzetbe kerülni, a védekezéssel nem 
nagyon törődtek.

A 33. percben egyéni játék után Erdei meg-
szerezte a vezetést a karcagiaknak (2-3).

A 38. percben ismét gólt szerzett a vendég-
együttes. Kovács L. gyors elfutás után szerzett 
gólt (2-4).

A 42. percben egy hazai támadás után Fa-
ragó A. már a harmadik gólját szerezte (3-4).

A 74. percben egy beadást követően Faragó 
A. egy fejes góllal egyenlített (4-4). A 78. perc-
ben Rózsa a hazaiaknak szerzett vezetést (5-4).

A 79. percben Nagy R. egy átlövéssel gyor-
san egyenlített (5-5). Majd a 83. percben ismét 
az ő góljával szerzett vezetést a karcagi csapat 
(5-6).

A II. félidő vége felé fokozódtak az izgal-
mak. A hazaiak csatárát Csík Roland „elütöt-
te”, ezért a játékvezető piros lappal kiállította. 
A büntetőt viszont Faragó Zs. nem tudta be-
rúgni. A 90. percben Bognárnak sikerült ki-
egyenlítenie (6-6).

A vízilabdás eredményt hozó találkozó után 
Orosz István így nyilatkozott: - „A hat gól 
mindent elárul a védekezésünkről.”

B.I.

Vízilabda eredmény született
L A B D A R Ú G Á S A S Z TA L I T E N I S Z

K É Z I L A B D A
A Karcagi Sportegyesület ké-

zilabdázó gyermekei április 14-
én hazai pályán és Túrkevén is 
bajnoki fordulót játszottak: a lá-
nyok hazai pályán Kunhegyessel 
és Jászberénnyel, a fiúk Mezőtúr-
ral és Törökszentmiklóssal mér-
kőztek meg. 

Reggel 9.00 órakor a lányok egy 
nagyon jó erőből álló Kunhegyes-
sel kezdték a napot. Az álomszerű 
kezdés meghatározta a mérkőzés 
teljes végkimenetelét, ugyanis egy 
6-0-s rohammal „sokkoltuk” az 
ellenfelet. Óriási fegyvertény le-
hetett volna, ha a nálunk 1-2 évvel 
idősebb csapatot megverjük. Ap-
róságokon múlt a győzelem, de a 
21-21-es döntetlen számunkra fe-
lért egy győzelemmel. 

Buszra szálltunk, és a fiúkkal 
Túrkevére utazva, a Mezőtúr csa-
patával 11.00 órakor megkezdtük 
a mérkőzést. Vagyis elkezdődött 
a mérkőzés, de számunkra az el-
ső félidő utolsó 5 percéig csak al-
vásszünet volt. Ekkor kezdtünk 
felébredni, és „Csipkerózsika ál-
munkból” felijedve rájöttünk, 
hogy egy mérkőzésen vagyunk. 
A második félidőben már szép 
dolgokat is láthattunk a pályán, 
de a 15-20 kapufás lövés ezen a 

mérkőzésen sem maradt el. 21-
15-re nyertünk, de maximum a 
győzelemnek lehetett örülni ezen 
a mérkőzésen.

13.00 órakor következett a 
Törökszentmiklós. Mindig el-
mondom, hogy ez a csapat az 
idei kiírás miatt 1 évvel időseb-
bek ellen játszik, de ha a Török-
szentmiklósról beszélünk, ak-
kor ez a tény hatványozódik, 
ugyanis nagyon ügyes gyerekek 
alkotják a csapatot. Valahogy 
mégis vannak érdekes dolgok a 
sportban, ugyanis hiába kapsz 
ki egy mérkőzésen 33-15-re, 
mégis olyan dolgokat látsz a pá-
lyán, amiket az évek alatt gya-
korolsz. Ez a vereség volt a nap 
fénypontja. Szeptemberben és 
novemberben nem tudtuk fel-
törni a miklósi csapat védekezé-
sét, most pedig 15 gólt lőttek a 
gyerekek nekik. 

Bepattantunk a buszba, és si-
ettünk haza, hogy a lányok 15.00 
órai meccsére odaérjünk. Fárad-
tan, kicsit nyögvenyelősen ját-
szottunk a Jászberény ellen, de 
így is 15-8-ra sikerült nyerni. 
Sajnos be kell látni, hogy ezeknek 
a gyerekeknek - főleg ha vannak 
betegeink és sérültjeink - sok a 2 

meccs egy napra. Ezután a nap 
után engem biztos nem kellett al-
tatni, de szerintem a gyerkőcök is 
kellőképpen elfáradtak.  

Április 22-én a lányok ismét 
játszottak egy fordulót hazai pá-
lyán a Városi Sportcsarnokban. 
Ez a forduló a lányoknak a saját 
korcsoportjában zajlott ebben a 
korosztályban. 10 mérkőzésből 
10 győzelme van a lányoknak, 

és a mostani hétvégén sem tud-
ták még megszorongatni sem 
őket. Túrkeve ellen 14-6-ra, a 
Mezőtúr ellen 15-3-ra győztek 
a lányok. 

Mind a 3 csapatnak 1-1 fordu-
lója van hátra, majd elutazunk 
Orosházára, ahol 15 csapattal 
mérkőznek meg a lányok. Június 
5-én a Városi Sportcsarnokban a 
gyerekek lejátsszák a városi baj-

nokság döntőjét. Az utolsó he-
tekben a játéké és a pihenésé lesz 
a főszerep. Majd jöhet a szokásos 
év végi nyári tábor. 

Nagyon közel van az év vé-
ge, de azért kérek mindenkit, 
hogy mind a tanulásba, mind 
a sportba fektessen még egy kis 
energiát!

Balog Zoltán edző

Eredményes bajnoki mérkőzések

NB II.: Kováts DSE I. – Jászkun Volán Szolnok I. (4-14)
Hazai győzelmek: Skumáth István 2

 Imrei Ferenc 2
A nemrég NB I.-es és korosztályos válogatottal felálló Vo-

lánnal szoros mérkőzést játszottunk a végeredmény ellené-
re. Nyolc döntő szettes mérkőzésből csak egyet sikerült nyer-
nünk, így alakult ki az eredmény.

NB III.: Kováts DSE II. – Jászkun Volán III. Szolnok (1-17)
Hazai győzelem: id. Dobó István 1

A Volánnak annyi jó játékosa van, hogy még a III. csapat 
is nagyon erős. Gratulálunk Dobó Pistának a „becsületpon-
tért”!

Megyei I. osztály: Kováts DSE III. – Tiszafüredi ASE I. (5-13)
Hazai győzelmek: Metykó László 2

 Hérmán Sándor 2
 Sebők János 1
A végeredménynél azért sokkal szorosabb mérkőzéseket 

játszottunk a nagyon egységes Tiszafüred ellen. 

Április 15-én rendezték meg 
Szolnokon a soron következő 
régiós ranglistaversenyt, ahol a 
Kováts DSE fiataljai nagyszerű-
en szerepeltek.
U13 igazolt kategória: 

III. ifj. Dobó István
U11 amatőr kategória: 

I. ifj. Monori István
Gratulálunk! 

Csornai Csaba

Ranglistaversenyek


