
Ünnepélyes keretek között 
vette át képviselői megbízóle-
velét Kovács Sándor, térségünk 
és városunk újonnan megvá-
lasztott egyéni országgyűlési 
képviselője május 2-án, szer-
dán a Városháza dísztermé-
ben.

A megjelenteket – köztük Ko-
vács Sándor országgyűlési kép-
viselőt és családját, dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
nisztert, országgyűlési képvise-

lőt, dr. Kállai Mária JNSZ Me-
gyei Kormányhivatal kormány-
megbízottját, országgyűlési kép-
viselőt, Rentzné dr. Brezdán 
Edit főjegyzőt, Dobos László 

polgármestert, valamint a vá-
lasztókerület megjelent polgár-
mestereit, a térség hivatalvezető-
it Rózsa Sándor jegyző köszön-
tötte. Elmondta, hogy a jogsza-
bály szerinti hivatalos mandá-
tumátadás már megtörtént, ez 
alkalommal pedig ünnepélyes 
keretek között veheti át megbí-
zólevelét Kovács Sándor.

Az ünnepi műsorban Plósz 
Csilla, a KÁIAMI igazgatója és 
Pető Marcell, a művészeti iskola 
zongora tanára működött köz-

re. Dr. Zsembeli József, a JNSZ 
Megyei 03. számú Országgyű-
lési Egyéni Választókerület Vá-
lasztási Bizottságának elnöke 
ezt követően beszélt a bizottság 

feladatairól, ismertette az ápri-
lis 8-ai választás térségi eredmé-
nyeit, majd átadta a mandátu-
mot Kovács Sándor országgyű-
lési képviselőnek.

A megbízólevele átvételét kö-
vetően Kovács Sándor megkö-
szönte mindenkinek a támoga-
tását. Külön köszönte a család-
jának, szüleinek, feleségének 
és három fiának a megértését, 
amiért az elmúlt időszakban ke-
vés időt töltöttek együtt, és saj-
nos ezután se tud sokkal több 
időt velük lenni. Mint mondta, 

a megkapott feladat élete legna-
gyobb kihívása. - Ezt a megtisz-
teltetést köszönöm, ezt a mun-
kát tisztelettel elvállalom, és leg-
jobb tudásom, tehetségem sze-
rint fogom is folytatni, de ehhez 
az a támogatás, az a segítség, az 
a támasz, amelyet a választó-
kerület minden lakosától kap-
tam, nagyon szükséges. Igyek-
szem tehetségemnek, munka-
bírásomnak megfelelően meg-
hálálni ezt a feladatot – mond-
ta az országgyűlési képviselő, 
aki meghatározónak érzi azt is, 

hogy Varga Mihály és dr. Faze-
kas Sándor miniszterek nyom-
dokaiba léphet.

Az ünnepség a Szózat közös 
eléneklésével zárult, majd több 
százan gratuláltak Kovács Sán-
dornak, városunk és térségünk 
újonnan megválasztott ország-
gyűlési képviselőjének, vala-
mint a jelenlévő és ugyancsak 
városunkat képviselő dr. Faze-
kas Sándornak és a megyét kép-
viselő dr. Kállai Máriának.

Kapás Mónika
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Testületi ülés

Átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét Kovács Sándor

A Városháza előtti téren Ko-
vácsné Kerekes Katalin kö-
szöntője után gyerekprogra-
mokkal indult a karcagi majá-
lis. A Fogi Gyermekszínház az 
Utazás a musicalek világába 
című előadással készült a gye-
rekeknek, majd a rendezvény 
délután operett műsorral foly-
tatódott.

„Túl az Operencián” címmel 
Ozsgyáni Mihály és Sheer Lívia 
operett előadását élvezhette a 
közönség. Őket az egyik televízi-
ós zenés show-műsorból ismert 
Veréb Tamás váltotta a színpa-
don, aki több ismert dal előadá-
sa mellett, saját dalokkal is ké-
szült a karcagi közönségnek.

A régi táncdalokat pedig 
Poór Péter hozta el a város fő-
terére, aki legkedvesebb tanít-

ványával, Rózsás Viktóriával ér-
kezett a karcagi majálisra.

A színpadi programokat a 
nap folyamán népi játszótér 
és kézműves vásár kísérte.

Ezen a napon rendezték meg 
a Kötöny Népe Karcagi Íjászkör 
V. Kötöny Népe Nagykun Ha-
gyományőrző íjásztalálkozót, 

íjászviadalt, amelyre több mint 
kétszáz versenyző érkezett. Az 
Erdei Futópályán a megnyitóra 
felsorakozott íjászokat a kürt-
szó után Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke, a Kun-
szövetség elnöke, országgyűlé-
si képviselő köszöntötte.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Majális Karcagon
Megtartotta soros ülését Karcag Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete április 26-án, csütörtökön. A városatyák 
egyhangúlag támogattak minden napirendi pontot.

A tanácskozás kezdetén egyperces néma felállással adózott a 
testület a holokauszt magyarországi és karcagi áldozatainak em-
léke előtt az április 16-ai emléknap alkalmából.

Egybehangzóan támogatta a testület a beszámolót Karcag vá-
ros közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, amelyet Tele-
ki Zoltán rendőrkapitány szóban is kiegészített. Az elmúlt idő-
szakban nagymértékben csökkent a bűncselekmények száma, 
nőtt a nyomozás eredményesség, a közbiztonság és a lakosság 
szubjektív biztonságérzete. A rendőrség munkájához a képvise-
lő-testület több tagja is gratulált. Dobos László polgármester pe-
dig kiemelte, hogy nemcsak Karcag, hanem JNSZ megye is ko-
moly fejlődésen ment keresztül, és már a megelőzés terén ko-
moly munkát végez a rendőrség. 

Elfogadták a képviselők a tájékoztatót a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény műkö-
déséről. Hodos Bálintné intézményvezető szóbeli kiegészítésé-
ben elmondta, hogy a 2017-es évben 99,5%-os volt az ágykihasz-
nálás az intézményben, és 49 fő van jelenleg várólistán. 

(Folytatás a 2. oldalon...)
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
„Több hosszal 

nyerve, 
start-czél 

győzelem… 
Rendben” 

(4.)
 
Az elmúlt két hétben ugyan nem „sű-

rűsödtek” össze az események, de most 
hétfőn már hivatalosan is felkérte az új 
kormányalakításra Áder János köztársa-
sági elnök Orbán Viktort. Köztudomású, 
hogy a miniszterelnök úr fiatalabb korá-
ban igazolt labdarúgó volt a Nemzeti Baj-
nokság II. osztályában. Valószínűleg sok-
szor hallhatta több edzőjétől is a közhely-
szerű szlogent: „Győztes csapaton ne vál-
toztass!” Persze az ellenkezőjét is, a másik 
taktikai felfogást: „Sorsdöntő mérkőzések 
előtt célszerű új játékosokkal átszervezni a 
csatársort, és azzal meglepni az ellenfele-
ket!” Úgy tűnik, a miniszterelnök most az 
utóbbit választotta, mint „játékos edző”. 
(Mint érdekességet megemlítem, a vilá-
gon először egy magyar futballistából lett 
később miniszterelnök. Friedrich István, a 
Tanácsköztársaság utáni első  magyar mi-
niszterelnök 1904-ben, 21 éves korában 
válogatott futballista volt. Majd az 1920-
as években MLSZ elnök is.)

Mint minden hasonlat, természetesen 
ez is „sántít” egy kicsit, bár a közélet és a 
sportküzdelmek talán több ponton is mu-
tatnak hasonlóságot. 

A hét egyik érdekes híre, hogy Schiffer 
András kilépett az LMP-ből. Rájött, hogy 
mégsem lehet más az „ökopolitika”. Ahogy 
fogalmazott: „Ha egy vereség után egy 
konglomerátum nem képes arra, hogy 
tisztességgel elismerje a hibáit a válasz-
tók előtt, és közölje, ezeket a hibákat kija-
vítjuk, ha nekünk szavaztok bizalmat, mi-
ből gondolják, hogy valaha is vissza tud-
nak keveredni a hatalomba?”

Nemcsak a Hadházy lódoktor és Sallai 
R. Benedek „afférja” szomorította el, ha-
nem az is, hogy a liberális Szabó Szabolcs 
átigazolt az LMP-be az Együttből. 

Egyik régi MSZP-s ismerősöm korholt a 
napokban, mert szerinte „félretájékoztat-
tam” az olvasókat. Nem igaz az, hogy egy 
jelölt állt csak szemben a Fidesz jelöltjével 
a Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. sz. vá-
lasztókörzetében. Formailag valóban volt 
egyéni jelöltje a DK-nak és az LMP-nek 
is, de ezek a jelöltek majdnem mindenütt 
pontosan annyi szavazatot kaptak, mint 
amennyit ezekre a pártlistákra leadtak a 
választóik. Hová lettek akkor az MSZP lis-
tára  szavazóknak a második, egyéni je-
lölteket felsoroló szavazólapjaik? Ugyanis 
a jegyzőkönyvek szerint csak 1-2 esetben 
fordult elő, hogy valakik a felvett két sza-
vazólapból egyet emlékbe hazavi(he)ttek. 
A többi stimmel.

-ács-

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 

(...folytatás az 1. oldalról)
Beszámolt a gyermekorvo-

si praxis betöltéséről, valamint 
egy védőnő alkalmazásáról. A 
Horváth Ferenc úti intézmény 
2017-ben örökös működési en-
gedélyt kapott, és hamarosan 
meg is újul egy támogatásnak 
köszönhetően.

Támogatta a testület a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda be-
számolóját a környezeti nevelés 
feltételeiről, eredményeiről. Sze-
pesi Tibor hozzászólásában ki-
emelte, hogy bár rengeteg prog-
ramot lebonyolít az óvoda, ez 
kicsit más, egy hosszabb folya-
mat, amelynek keretében tuda-
tos környezeti nevelés folyik. 
Dobos László hozzátette, a fi-
atalok fogékonyabbak is a sze-
lektív hulladékgyűjtésre, mint a 
felnőttek.

Megszavazta a testület a júni-
us 18. és augusztus 24. közötti 
időszakot (49 munkanap) a rá-
szoruló gyerekek intézményen 
kívüli ingyenes nyári szünidei 
étkeztetésére.

Döntöttek a képviselők a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeum igazgatói állásra kiírt Pá-
lyázatot Véleményező Bizottság 
létrehozásáról, amelynek elnö-
ke Pánti Ildikó képviselőnő, tag-
jai pedig dr. Kovács László kép-
viselő, dr. Deme Péter, a Pulszky 
Társaság tagja és Kántor Éva 
közalkalmazotti tanácsi képvi-
selő lesz.

Elfogadta a testület a javas-
latot a 3401 jelű Kunmadarasi 
út melletti kerékpárút külterü-
leti szakaszának fenntartási és 
üzemeltetési feladatainak a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. ré-
szére történő átadásáról. And-
rási András képviselő kérdésére 
Dobos László polgármester el-
mondta, egyelőre nincs infor-
mációjuk arról, hogy más ke-
rékpárút is a Közútkezelő keze-
lésébe kerülne.

Megszavazták a képviselők 
egyes termőföldek haszonbér-
be adását a Karcagi Nagykun 
Vadásztársaság részére. Dobos 
László polgármester elmond-
ta, hogy évekkel ezelőtt egy ma-
gánszemély adományozta a föl-
det azzal a kikötéssel, hogy ők 
műveljék.

Pályázati részvételről és ké-

relem benyújtásáról is döntött 
a testület. Így az önkormány-
zat részt vesz a „Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítására” ki-
írt pályázaton, ahol nyertes pá-
lyázat esetén kb. 5600 m2-nyi 
járdafelület újulhat meg maxi-
mum 30 millió forint támoga-
tásból, 75%-os pályázati inten-
zitás mellett. A „Karcagi szél-
malom felújítása” című támoga-
tási kérelem benyújtásával pedig 
pozitív bírálat mellett megvaló-
sulhat a szeles vitorla felújítása.

Támogatta a testület a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda két 
pályázaton való részvételét is. 
Az egyikkel a „NEMZETI TE-
HETSÉG PROGRAM – A ha-
zai és a határon túli Tehetségse-
gítő Tanácsok, tehetségfejlesz-
tő szervezetek és közösségek tá-
mogatása cím és ötszázezer-há-

rommillió forint közötti ösz-
szeg vissza nem térítendő támo-
gatás elnyerése, míg a másik-
kal a „NEMZETI TEHETSÉG 
PROGRAM – A hazai és hatá-
ron túli óvodai tehetség-kibon-
takoztató programok támogatá-
sa cím és ötszázezer-egymillió 
forint vissza nem térítendő tá-
mogatás elnyerése a cél.

Napirend előtt Szepesi Tibor 
önkormányzati képviselő lakos-
sági bejelentés alapján kérte a 
Kisújszállási úton a buszmegálló 
kiépítésének ellenőrzését.

Lengyel János képviselő pe-
dig megköszönte a tájékoztatást 
az erdészeti bírságról, amely sze-
rint büntetést kell a városnak fi-
zetnie egy 2000-es évek előtti hi-
ba miatt. Dobos László polgár-
mester és Molnár Pál képviselő 
megnyugtatott mindenkit, hogy 
sor kerül erdő telepítésére.

Molnár Pál képviselő továb-
bi kórházi parkolók létesítésé-
ről érdeklődött. Dobos László 
elmondta, hogy Nagyné László 
Erzsébet főigazgató asszonnyal 
együtt bejárja a kórház területét, 
megvizsgálják a lehetőségeket. 
Mindenképpen bent kívánnak 
parkolókat kialakítani, mivel baj 
esetén nem szeretnék parkolók-
kal elzárni a menekülő és menté-
si útvonalat a kórház körül.

A képviselő-testület követke-
ző ülését május 24-én tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„VÁROSISMERETI SÉTÁRA”
hívja és várja az érdeklődőket

(nagyszülő-szülő-unoka korosztályig). 

Időpont:
2018. május 17. (csütörtök)

14.30 órai kezdettel

Úticél:
Görög-keleti templom megtekintése

 
Idegenvezető:

Szerepi Nagy Attila

Találkozó:
A templom gimnázium felőli bejáratánál

A városismereti sétát esős időben is megtartjuk. 
A templom belseje hűvös, így megfelelő felöltő szükséges!

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője
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Április 24-e Szent Györgynek, a rend-
őrség védőszentjének, május 4-e pedig 
Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszent-
jének a napja.

A Belügyminisztériumban Szent 
György és Szent Flórián napjához kö-
zeledve minden évben köszöntik és el-
ismerik a legkiválóbb munkatársakat. 

Ma a biztonság a legfontosabb kö-
zösségi érték, és a kormány számára a 
magyar emberek biztonsága az első – 
hangsúlyozta beszédében Kontrát Kár-
oly államtitkár az ünnepségen. Mint ki-
fejtette, a rendőrök és tűzoltók munkája 
kiváltja a magyar emberek elismerését, 
megelégedését. A hivatásosok veszé-
lyes feladatokat vállalnak, de a veszélyt 
fölülírja a hivatástudat és az elszántság, 
amivel minden nap hazájukat szolgál-
ják az egyenruhások.

Az ünnepségen Pintér Sándor bel-
ügyminiszter Az év rendőre és Az év 
tűzoltója miniszteri díjakon kívül Bá-
torságért Érdemjeleket, Szent György 
Érdemjeleket, illetve Szent Flórián Ér-
demjeleket adott át, továbbá soron kí-
vüli előléptetéseket, tanácsosi és főtaná-

csosi címeket, valamint különböző em-
léktárgyakat adományozott.

A belügyminiszter kiemelkedő szolgá-
lati tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság 
napja alkalmából Szent Flórián érdemjelet 
adományozott Kiss Lajos tű. őrnagynak, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Megyei Főügye-

leti Osztály, Katasztrófavédelmi Műveleti 
Szolgálat kiemelt főelőadójának.

Az Őrnagy kivételes képességekkel és 
irigylésre méltó 22 éves szakmai múlt-
tal rendelkezik. Munkáját kellő alá-
zattal, megfelelő hozzáállással és pon-
tossággal végzi. Mind a beavatkozási - 
mentő tűzvédelmi területen, mind pe-

dig a hatósági terülten folyamatosan ki-
magasló teljesítményt nyújt.

1996. december 1-je óta dolgozik hiva-
tásos állományban, ahova mint beosztott 
tűzoltó került felvételre. Munka mellett 
szerzett főiskolai diplomát a PTE Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolán, majd hama-
rosan megbízást kapott szolgálatparancs-
nok-helyettesi beosztás ellátására. 2012. 
április 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ka-
tasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatán lát 
el szolgálatot.

Számos komolyabb káreset felszá-
molását vezényelte le tűzoltás-vezető-
ként, továbbá számos lakástűznél és ko-
molyabb beavatkozást igénylő műsza-
ki mentésnél vezette a mentés irányí-
tását. Irányítói tevékenysége példaérté-
kű, a fiatalabb irányítói beosztásban lé-
vő kollégák, szolgálatparancsnokok el-
ismeréssel beszélnek róla.

Szolgálaton kívül is részt vesz a tűz-
oltó társadalom életében. Aktív tagja a 
Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letnek, továbbá a Megyei Tűzmegelőzé-
si Bizottságnak is.

Katasztrófavédelem

Érdemjelet adományoztak Kiss Lajos tűzoltó őrnagynak

A költészet napja alkalmából április 11-én a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázi-
um diákjai a főtéren verseket ajándékoztak a karcagiaknak. 
A spontán flashmobbal - villámcsődülettel az volt a szerve-
ző pedagógusok és a diákok célja, hogy a rohanó világban 
a versek előtt álljanak meg egy pillanatra az embernek, ol-
vassák el az ajándékokat vagy akár vigyék is haza - mond-
ta Nagy Éva igazgató. A diákok közös versmondása és a köl-
tészet napja felirat kirakása után a főtér több pontjára Pető-
fi Sándor, József Attila és kortárs költők verseit ragasztották 
ki, s ebből az alkalomból a gimnázium előtti járdára pedig 
versidézeteket írtak, hogy az arra járók elolvashassák azokat.

Verseket ajándékoztak 
a lakosságnak
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A TérTáncKoncert regionális 
találkozóját rendezték meg áp-
rilis 12-én (csütörtökön) Karca-
gon, a Városi Sportcsarnokban. 
Hét településről összesen 168 
tanuló, ebből Karcagról 23 di-
ák vesz részt a táncban. A próba 
előtt a Budapesti Fesztiválzene-
kar interaktív előadását élvez-
hették a tanulók. 

Negyedszer rendezi meg a Bu-
dapesti Fesztivál Zenekar a Tér-
TáncKoncert elnevezésű rendez-
vényt Budapesten, a Hősök te-
rén. Idén június 17-én 24 isko-
lai csoport 526 tanulója fog részt 
venni a programon. Ebből az al-
kalomból regionális találkozót 
szerveztek Karcagon, ahol a he-
lyi résztvevőkön kívül további 
hat településről – Apátfalva, Be-
rettyóújfalu, Hejőkeresztúr, Ede-
lény, Sajószöged, Sényő – érkez-
tek a diákok. A régióból összesen 
168 fő fog táncolni a budapesti 
szabadtéri koncerten.

A hét település résztvevői hét 
csoportban készülnek a fellépés-
re, és most azért találkoztak a 
karcagi sportcsarnokban, hogy 
a megtanult tánclépéseket elpró-
bálják együtt is, és megnézzék, 
hogy milyen szinten állnak je-
lenleg.

- Sok tanár van segítségemre, 
akik megkapják tőlem az anya-

got, hogy mit kell letanítani. Ve-
lük már régóta dolgozom és meg-
bízom bennük. Tudják, hogy mit 
szeretnék, így annyira nem nehéz 
összefogni a csapatot. Ilyenkor 
mindig van egy kis izgalom, egy 
kis javítás, de egyébként jól mű-
ködik a történet – árulta el Vári 
Bertalan tánckoreográfus. Hoz-
zátette, hogy az már sokkal ne-

hezebb, hogy mindig megtalál-
ja a középutat, és olyan tánclépé-
seket, mozdulatokat találjon ki, 
amelyeket mindenki meg tud csi-
nálni. - Fontos, hogy mindenki-
nek legyen sikerélménye, ugyan-
akkor a Hősök terén, akik majd 
nézik, azok is kapjanak valamit – 
mondta a koreográfus.

A regionális találkozó alkal-
mával azonban nemcsak tánc-
próba és csapatépítés volt, hanem 
azt megelőzően, a rendezvény ele-
jén a Budapesti Fesztiválzenekar 
muzsikusai előadták a Zenevár 
címet viselő hangversenyüket. 

- Az a szlogenünk, hogy „Azért 
játszunk, hogy gyermekké vál-
junk”. A hangszeres tanulást gye-

rekkorban kell elkezdeni. Mi sze-
retnénk egy kicsit reklámot is 
csinálni a klasszikus zenének – 
árulta el Illési Erika, a zenekar 
tagja. Földváriné Simon Ilona, 
a Nagykun Református Általá-
nos Iskola igazgatója elmondta, 
hogy az egyórás zenés előadást 
ajándékba kapták a zenekartól, és 

így lehetőségük volt arra, hogy a 
tértáncosokon kívül további 100 
gyereket is át tudtak hozni az is-
kolából. Köszönetképpen a Kar-
cagi Református Egyházközség 
és a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola pedig karca-
gi birkapörkölttel kedveskedett a 
zenekar tagjainak.

Dr. Molnár Sándor szülőként 
segítette a csapatot bekerülni a 
TérTánc produkcióba. - Nagyon 
élvezik a gyerekek. Nemcsak a ne-
héz felkészülésből – minden alka-
lommal másik zeneműre, más ko-
reográfiára készülnek fél éven ke-
resztül – áll ez a program, hanem 
utazgatunk ide-oda az országban 
ehhez hasonló regionális találko-
zókra. Ugyancsak öröm volt, ami-
kor Csillebércen eltölthettek egy 
éjszakát a gyerekek – mondta dr. 
Molnár Sándor. - A negyedikesek 

második osztálytól kezdve vesz-
nek részt a TérTáncon. Mivel ak-
kor nagyon kicsik voltak, így nem 
táncolhattak volna, de mégis sike-
rült beszervezni őket, és bizonyí-
tották ügyességüket – árulta el dr. 
Molnár Sándor.

Ugyanezen a napon Magyar-
ország több településén is regio-
nális TérTánc-találkozókat tar-
tottak. A csoportok a Budapes-
ti Fesztiválzenekarral közösen 
június 17-én a Hősök terén fog-
nak majd fellépni. Városunkból 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola 23 negyedik 
osztályos tanulója fog részt venni 
a produkcióban. A program cél-
ja, hogy társadalmi különbségek 
nélkül, közösen dolgoznak a gye-
rekek egy célért.

Kapás Mónika

(...folytatás az 1. oldalról)
- Ez Kelet-Magyarország leg-

nagyobb talpas íjász versenye, 
amelyre évről évre egyre töb-
ben jönnek. Nagyon jó a hely az 
Erdei Futópálya, kitűnő a szer-

vezés. A sport és hagyomány-
őrző íjászat gyönyörű környe-
zetben, erdők között napsü-
tésben sétálva lehet végiglő-
ni az akadályokat ezen a nyári-
as május elsején. Minden szép-
ségét megmutatja az erdő, a 

lombkorona sétánnyal, remé-
lem sikeres lesz a verseny - 
mondta az elnök, majd átad-
ta a Kunszövetség díját, egy 
ezüst nyílveszőt a talpas íjász-
hagyományok megőrzéséért 

és felelevenítéséért Csízi Sán-
dornak, az egyesület elnöké-
nek.

Mint a verseny egyik szerve-
zője, Molnár Ferenc elmond-
ta, a megmérettetésre 210 fő 
nevezett. Számos helyről, Mis-

kolctól, Szolnokon át Szege-
dig, Gyuláig bezárólag érkez-
tek íjászok, sőt, a határon túlról, 
Nagyváradról, valamint roko-
ni kapcsolatok révén Írország-
ból és Németországból is van 
egy-egy induló. A 21 csapat-
nak 21 célt - mozgó, álló - kell 
eltalálnia. A verseny gyorsításá-
ra minden célból kettőt állítot-
tak fel, hogy feleződjön a ver-
senyidő. Hat korcsoport van: 10 
éves korig gyerek, 10-14 serdü-
lő, 14-18 ifi, aztán 50-ig felnőtt, 

50-60 között senior és van a 
bónusz kategória, a 60 éven fe-
lülieké, akik saját korcsoport-
jukban mérettetik meg magu-
kat. A karcagiak most a rende-
zésben vesznek részt, de leg-
utóbb Sápon nyolc fővel in-
dultak, s szép, dobogós ered-
ményeket értek el, de május-
ban és júniusban folyamato-
san mennek versenyezni a Kö-
töny Népe íjászai is.

Majális Karcagon

TérTáncKoncert regionális találkozója Karcagon
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„Zöld övezet” címmel játé-
kos délelőttöt szervezett ápri-
lis 19-én, csütörtökön a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda Tán-
csics krt. 17-es tagóvodája. A 
Föld napja alkalmából rendezett 
programon a szülők is részt ve-
hettek.

Andrási Tiborné intézmény-
vezető-helyettes, a tagóvoda ve-
zetője elmondta, hogy a gyere-
kekkel egész héten a Föld napjá-
val, a szelektív hulladékgyűjtés-
sel foglalkoztak, a csütörtöki ren-
dezvény pedig a záróprogramja a 
hétnek. - Azért hívjuk meg a szü-
lőket, mert így betekintést nyer-
nek az óvoda életébe, láthatják a 
tevékenységeinket, hogy hogyan 
gyakoroljuk a környezettudatos 
magatartást a gyerekekkel. Így ő 
maguk is részesei lesznek ennek 
a rendezvénynek, a szemléletfor-
málásnak – mondta az óvodape-
dagógus.

Az óvoda udvarán több állo-
máson környezetvédelemhez kap-
csolódó játékokkal mentik meg a 

gyerekek a Földet. - A nap végén 
a jutalom egy virágültetési prog-
ram, az „Egy gyermek, egy palán-
ta”. A szülők biztosítják számunk-

ra a virágpalántákat, és széppé 
varázsoljuk az óvodánk udvarát, 
amit természetesen a későbbiek-

ben a gyerekek fognak gondozni – 
árulta el Andrási Tiborné.

A minden évben megrendezett 
programnak a célja, hogy a gye-

rekek az életkori sajátosságuknak 
megfelelően megismerkedjenek 
a hulladékok válogatásával, hogy 
melyik szelektív gyűjtőbe, melyik 
hulladékot kell bedobni.

- Nagyon nagy öröm számunk-
ra, hogy a szülők aktívan be-
kapcsolódnak az óvoda életébe. 
Rendszeresen szervezünk a csalá-

dokkal közös programot, hiszen 
úgy gondolom, hogy nagyon fon-
tos a szülőkkel való szoros együtt-
működés a gyermekek nevelé-
se, fejlesztése érdekében – hang-
súlyozta az intézményvezető-he-
lyettes.

Kapás Mónika

„Zöld övezet” a Föld napja alkalmából

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, különösképpen a Kék-

virág utcában élőket, hogy a Kékvirág utca és a vasútvonal 
44+48 hm. szelvényében lévő vasúti átjáró felújításra kerül.

A felújítási munkák 2018. május 28. (hétfő) 16.00 órától 
2018. június 1. (péntek) 18.00 óráig zajlanak, amelynek fo-
lyamán a vasúti átjáró teljes szélességében lezárásra kerül. 
A forgalom a Madarasi út – Deák Ferenc körút – Liget utca 
irányába lesz elterelve. Ennek értelmében a Kisvénkertben 
található utcákat (Cseresznyés utca, Kékvirág utca és Ba-
rackos utca) a felújítási munkák ideje alatt csak a Liget utca 
felőli vasúti átjárón keresztül lehet megközelíteni.

A felújítási munkák miatti útlezárásból, valamint a 
forgalomterelésből fakadó esetleges kellemetlensé-
gekért szíves elnézésüket kérjük.

MÁV Zrt.
Karcagi Polgármesteri Hivatal

Meghívó
A Karcagi Nagykun Vadásztársaság Földtulajdono-

si Vadászati Közössége 2018. május 17-én 10.30 órakor 
a Karcag, Kunhegyesi út 6. szám alatti vadászházban 
tartja soros közgyűlését. 

A GYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:
1. Pénzügyi beszámoló a földtulajdonosi vadászati kö-

zösség 2017. évéről
2. Döntés a képviselet formájáról, a képviselő szemé-

lyéről
3. Egyebek

A földtulajdonosok a közgyűlésen a vad védelméről, a 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően ve-
hetnek részt.

Amennyiben a fent megjelölt helyen és időben a föld-
tulajdonosok nem jelennek meg a határozatképességhez 
szükséges számban, arra az esetre a gyűlés ismételten ösz-
szehívásra kerül a fenti helyszínre, 2018. május 17-én 12 
órai kezdetre, amely gyűlés a megjelent földtulajdonosok 
számától függetlenül határozatképes.

Országos második helyet 
ért el alkotásával a tízéves 
Kohári-Boldizsár Emese Er-
zsébet az „Élet a madárete-
tőn” rajzpályázaton janu-
ár 27-én. Egy másik mun-
kája pedig márciusban és 
áprilisban a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Amatőr Al-
kotók Képző és Iparművé-
szeti Tárlatán volt megte-
kinthető.

Kohári-Boldizsár Emese Er-
zsébetnek már nem ez az el-
ső pályamunkája, hiszen édes-
anyjával Boldizsár Erzsébet 
festőművésszel együtt rend-
szeresen küldi el alkotásait kü-
lönböző versenyekre. Idén már 
két ilyen nevezésük is volt, az 
egyik a Madárkórház Alapít-
vány által meghirdetett pályá-
zatra, ahova vegyes techniká-
val készült alkotást küldött. 

- Színes ceruzát, filctollat és 
csillámport használtam – mond-
ta Emese.

A lány a 40×70 cm-es ma-
daras képét szabadidejében, 
iskola mellett kb. másfél-két 
hónapig készítette. A verseny-
re összesen 1802 pályázat ér-
kezett nemcsak az ország-
ból, hanem határainkon túlról 
is. - Ügyelni kellett arra, hogy 
oda kerüljön az önárnyék, ve-
tett árnyék, ahova kell. Érteni 
kell a színelméletet is, mert ha 
nem érti valaki, akkor gondok 
vannak – fogalmazott az édes-
anya.

Emese első olajfestmény-
ét, a „Nyávogós kedvencek” 
címűt március 23. és április 
12. között a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Amatőr Al-
kotók Képző és Iparművésze-
ti Tárlatán lehetett megtekin-
teni. Itt hatvanhárom alkotó, 
több mint százötven mun-
káját állították ki. - Nem volt 
külön díjazás, hanem az elis-
merést a képek kiállítása és 
könyvben megjelentetése je-
lentette – mondta Boldizsár 
Erzsébet.

A festőművész édesanya 
elárulta, lánya nemcsak egy-
egy pályázat alkalmával ragad 
ecsetet, hanem szabadidejé-
ben, szinte minden nap alkot 
valamit. Mindenféle témájú 
képet szívesen készít, ugyan-
akkor most aktuálisan az olaj-
technika a kedvence. Arra a 
kérdésre pedig, hogy milyen 
tervei vannak a jövőre néz-
ve, csak annyit felelt: „ugyan-
olyan akarok lenni, mint anyu-
kám”.

Kapás Mónika

„Ugyanolyan akarok lenni, mint anyukám”
– Kohári-Boldizsár Emesével és édesanyjával beszélgettünk –
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Pályázati kiírás
a Karcagi Laktanyában lévő 5376/8 hrsz-ú ingatlan 

pályázat útján történő értékesítéséről

1. Az ingatlan adatai:
Helye: Karcag belterület, Laktanya út 1.
Helyrajzi száma: 5376/8
Művelési ága: kivett épület és udvar
Alapterülete: 2.324 m²
Közművesítettség: technológiai víz, elektromos energiára való rácsat-
lakozási lehetőség.

2. Az értékesítés feltételei:
a pályázatra jelentkezők közül a vevő személyéről a képviselő-testület 
nyilvános pályázati tárgyalás keretében a pályázók licitálási eredmé-
nye alapján dönt.

3. Eladási ár (vételár kiinduló összege):
Földterület 2.379.776 Ft + ÁFA
Összesen bruttó:   3.022.315 Ft
azaz hárommillió-huszonkétezer-háromszáztizenöt forint 

4. Fizetési feltétel:
az ingatlan eladási árának kiegyenlítése az alábbi pénzügyi ütemezés-
nek megfelelően történik:

az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben 1.022.315 Ft
2018. december 31-ig 2.000.000 Ft
Összesen 3.022.315 Ft

5. Egyéb feltételek:
 - vevőt terheli az adásvételi szerződés elkészíttetésének költsége, vala-

mint a változások földhivatali átvezetésének költsége,
 - vevő az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg,
 - a részletfizetés időtartamára a vételárhátralék és járulékai erejéig 

jelzálogjog, a vételár teljes kiegyenlítéséig elidegenítési és terhelé-
si tilalom kerül bejegyzésre a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba 
Karcag Városi Önkormányzat javára,

 - vevő tudomással bír arról, hogy a területen környezetvédelmi és 
tűzszerészeti vizsgálat nem történt, ennek esetleges következmé-
nyeiért eladó felelősséget nem vállal,

 - vevő a területen lévő belvízelvezető árok folyamatos karbantartásá-
ról és rendeltetésszerű használatáról köteles gondoskodni,

 - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekez-
dése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

6. A pályázatok benyújtásának helye:
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I. em. 24. iroda
Határidő: 2018. május 31. 16.00 óra

A pályázattal kapcsolatosan további információkat a Karcag Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. emelet 24. sz. szobájában sze-
mélyesen, illetve telefonon a 06/59-500-649-es számon, levélben pedig 
az 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. alatti Polgármesteri Hivatal Költség-
vetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodája címén lehet kérni.

Amennyiben határidőn belül nem érkezik pályázat, a pályázatok be-
nyújtási határideje mindaddig további 20 nappal meghosszabbodik, 
amíg pályázat nem érkezik, vagy a képviselő-testület a pályázat időtar-
tamát le nem zárja.

Pályázati kiírás
a Karcag, Vasút utca 74. szám alatt található, 6213/1 hrsz-ú ingatlan 

pályázat útján történő értékesítéséről

1. Az ingatlan adatai:
Helye: Karcag belterület, Vasút u. 74.
Helyrajzi száma: 6213/1
Művelési ága: beépítetlen terület
Alapterülete: 857 m²
Közművesítettség: rákötési lehetőség a közművekre.

2. Az értékesítés feltételei:
a pályázatra jelentkezők közül a vevő személyéről a képviselő-testület 
nyilvános pályázati tárgyalás keretében a pályázók licitálási eredmé-
nye alapján dönt.

3. Eladási ár (vételár kiinduló összege):
Földterület 1.181.100 Ft + ÁFA
Összesen bruttó:   1.500.000 Ft
azaz egymillió-ötszázezer forint

4. Fizetési feltétel:
Az ingatlan eladási árának kiegyenlítése az alábbi pénzügyi üteme-
zésnek megfelelően történik:
az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben  1.500.000 Ft
Összesen 1.500.000 Ft

5. Egyéb feltételek:
 - vevőt terheli az adásvételi szerződés elkészíttetésének költsége, vala-

mint a változások földhivatali átvezetésének költsége,
 - vevő az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg,
 - vevő részére 3 éven belül beépítési kötelezettség kerül bejegyzésre a 

földhivatali ingatlan-nyilvántartásba Karcag Városi Önkormány-
zat javára, 

 - vevő tudomással bír arról, hogy a területen környezetvédelmi és 
tűzszerészeti vizsgálat nem történt, ennek esetleges következmé-
nyeiért eladó felelősséget nem vállal,

 - vevő a területen lévő belvízelvezető árok folyamatos karbantartásá-
ról és rendeltetésszerű használatáról köteles gondoskodni,

 - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekez-
dése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

6. A pályázatok benyújtásának helye:
Karcagi Polgármesteri Hivatal I. em. 24. iroda
Határidő: 2018. május 31. 16.00 óra

Amennyiben határidőn belül nem érkezik pályázat, a pályázatok be-
nyújtási határideje mindaddig további 20 nappal meghosszabbodik, 
amíg pályázat nem érkezik, vagy a képviselő-testület a pályázat időtar-
tamát le nem zárja.

HIRDETMÉNYEK

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja az egy-

kor a karcagi laktanyában szolgálatot teljesített katonákat a 2018. május 19-én 
(szombaton) tartandó rendezvényükre.

PROGRAM
11.00 Emléktábla koszorúzás

Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11. Karcagi Ifjúsági Ház (volt HEMO 
épülete)

Emlékszoba megtekintése
Helyszín: volt Laktanya 9. sz. (parancsnoki) épület, 1. emelet

13.00 Majális - ebéd
Helyszín: Karcag, Rákóczi u. 3. (Egyesületek Háza)
A majálison való részvétel esetén regisztrációs díjat szedünk.

Jelentkezési határidő: 2018. május 12.
Jelentkezés: az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve a 06/70-459-7290-es 

telefonszámon.
Vezetőség

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. május 18-án jelenik meg.

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

Lapzárta: 2018. május 14. 
(hétfő) 12 óra
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„KAPACITÁSNÖVELŐ FEJLESZTÉS A KARCAGI LABONCZFÁNÁL” KORSZERŰBB, 
ENERGIATAKARÉKOSABB NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA CÉLJÁBÓL

2018/ 04 / 24

A Laboncz Kft. az elmúlt évtizedekben gyorsan növelte termelési kapacitását. Igyeke-
zett kielégíteni a megnövekedett piaci igényeket. A mennyiségi fejlesztés mellett egyre na-
gyobb igény jelentkezett az iránt, hogy kevesebb anyagfelhasználásával, ezáltal környezet-
kímélő, esztétikusabb és nagyobb szigetelőképességgel rendelkező nyílászárókat állítsunk 
elő. Ennek érdekében 2017. január 25-én a Széchenyi 2020 program keretében támogatá-
si kérelmet nyújtottunk be az asztalosüzem szerkezetgyártó csarnok felújítására, valamint 
egy új automata szerkezetgyártó gépsor beszerzésére és telepítésére. A támogatási kérel-
met a Nemzetgazdasági Minisztérium mint támogató pozitívan bírálta el, és támogatásra 
érdemesnek találta. A projekt összköltsége 359,87 millió Ft. A támogatási intenzitás 50%-
os. Az Európai Uniós támogatási összeg 179,93 millió Ft. A támogatási szerződés aláírásá-
nak időpontja 2018.02.26, egyben a projektmegvalósítás kezdete. A projektet 1 mérföldkő 
keretében valósítjuk meg. A mérföldkő elérésének és egyben a projekt befejezésének idő-
pontja 2019.08.25. A gyakorlati megvalósítás első lépéseként elkészíttetjük a kiviteli tervdo-
kumentációt és elindítjuk a közbeszerzési eljárást. Két közbeszerzési eljárást tervezünk: 1, 
építési beruházás, melynek keretében a szerkezetgyártó műhelyt újítjuk fel. 2, gépbeszer-
zés, amelynek keretében a szerkezetgyártó automata gépsort vásároljuk meg és telepítjük. 
A tervezett beruházással ki tudjuk elégíteni az új piaci igényeket, úgy mennyiségi és minő-
ségi szempontból. A fejlesztés eredményeként a munkahelyek létszámát 2 fővel növeljük.

A Laboncz Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (5300 Kar-
cag, Madarasi út 24-28.) támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP keretében a 
Mikro-,kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című fel-
hívásra. A kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium pozitívan bírálta el, és a 
vállalkozást 179,93 millió forint támogatásban részesítette. A projekt támoga-
tási intenzitása 50% Megvalósítása 2018.02.26-2019.08.25-ig történik.

Laboncz Kft.
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 24-28
Telefon: +36 (30) 958-7095, +36 (30) 938-7265
E-mail: info@labonczfa.hu   labonczfa2@gmail.com                       
Honlap: www.labonczfa.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések 
megvalósítása a Karcagi járásban” elnevezésű 

projekt keretében foglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról

Munkaadók részére megállapítható támogatások:

•	 Bérköltség támogatás „legfeljebb 90 nap 100%” 
konstrukció:
E bérköltség támogatás munkatapasztalat-szerzés céljá-

ból nyújtható, legfeljebb 90 napra, mértéke a bruttó mun-
kabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 
100%-a lehet, havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a, és 
annak szociális hozzájárulási adó összegéig. Célja egyrészt 
a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásá-
nak megismertetése, másrészt, hogy a résztvevők önma-
guk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettsé-
gük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alap-
ján a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre. De 
minimis támogatásként nyújtható.
•	 Bérköltség támogatás „legfeljebb 8+4 havi 100%” 

konstrukció:
A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, 

további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkozta-
tási kötelezettség előírása mellett, de lehetőség van az ele-
mek időarányos csökkentésére is. A támogatás mértéke a 
foglalkoztatót terhelő bruttó munkabér és szociális hozzá-
járulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a 
bérminimum 150%-a, és annak szociális hozzájárulási adója 
mértékéig terjedhet. De minimis támogatásként nyújtható.
•	 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bér-

támogatás):
A támogatás hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoz-

tatása esetén állapítható meg, folyósítása legfeljebb nyolc 
hónapra történhet, oly módon, hogy a munkaadónak vál-
lalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő 
foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt, 
továbbá a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtar-
tama alatt, amely utóbbi a támogatás folyósítási időtarta-
ma 50%-ának megfelelő további időtartam.

A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mér-
téke a bruttó munkabér és a ténylegesen átutalásra kerü-
lő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet, ösz-
szege havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a, és annak 
szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet.

Álláskeresők önfoglalkoztatása esetén megállapít-
ható támogatások:

•	 Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás
A munkaerőpiaci programban a meghatározott feltéte-

leknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készsé-
gének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, il-
letve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzé-
se céljából a minimálbérnek megfelelő összeg legfeljebb 6 
hónapig történő folyósítása állapítható meg.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékozta-
tást nyújt:
•	 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Cím: 5300 Karcag, Madarasi u 27. Tel: 59/795-168,
e-mail: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu

•	 Karcag Városi Önkormányzat Paktumiroda
Cím: 5300 Karcag, Városudvar 2. Tel: 30/229-5713,
Email: paktumirodakarcag@gmail.com

HIRDETMÉNYEK



8 2018. május 11.

HIRDETMÉNYEK
Kovács Szilvia alpolgármester az általa létrehozott 

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei országos program részeként 

meghirdeti Karcagon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termeszté-
se történjen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 
kertművelő jelentkezését!

Kovács Szilvia
alpolgármester 

TÁJÉKOZTATÁS MÉHÉSZEKNEK
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket 

adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS 
Red rovarölő csávázó szerekre repce, kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és ve-
tésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák je-
lentős területi hányadát érintik.

Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos eredmények isme-
retében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, ha a méhcsaládok kedve-
ző egészségügyi állapotban vannak, és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül fo-
lyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások 
szigorú betartása szerint valósulnak meg.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártalmatlan tulajdonsá-
got sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél évtizedes magyarorszá-
gi tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás 
esetén nem okozott kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében 
kisebb a valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek használatának.

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószerrel kezelt virág-
zó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi 
méhészeti tevékenységüket.

Rózsa Sándor 
jegyző
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Május 12. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 13. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

HIRDETMÉNYEK

2018. május 11. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Karcag Sport: Karcagi SE - Török-
 szentmiklósi FC megyei I.osztályú   
 felnőtt férfi bajnoki labdarúgó-
  mérkőzés összefoglalója
18.45 Gyermekpercek II. 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: rendőrségi beszámoló
 Karcagi hírek
 Ballagás Karcagon
 Anyák napjára a Kovátsban
 Park/cseresznyefa 
 Zöld nap a Táncsics oviban
 Szavalóverseny 
 Háttér 
 Vendég: Gulyás Ferencné
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Mandátumátadó ünnepség a 
 Városházán

2018. május 15. 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 Karcagi Nagykun Református
 Gimnázium ballagása 2018  
22.30 Majális Karcagon 2018
23.00 Karcag Sport: Karcagi SE - Török- 
 szentmiklósi FC megyei I.osztályú
 felnőtt férfi bajnoki labdarúgó-
 mérkőzés összefoglalója

2018. május 17. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Agrárpercek
18.45 Nótacsokor 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: miniszteri elismerésben 
 részesült
 Karcagi hírek
 Kiállítás a Városházán
 Palántázás
 Ovis bicikliverseny
 Történelem versenyen vett részt 
 Pintér Bálint
 Tanulmányi versenyek 
 Néptánc a Városháza előtt
 A Fazekasház is nyitva van
 Háttér 
 Tomajmonostori körkép
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Majális Karcagon

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. április 28.
Timkó Beáta - Kardos Ferenc
2018. május 04. 
Papp Katalin Alexandra - 
Vízkeleti Ferenc
2018. május 04.
Ungvári Ágnes - Rapi Lajos 
Attila
2018. május 04.
Farkas Vivien - Kiss József

Születés
2018. május 04.
Sipos Mariann - Szabó Tibor
Kg., Ágota utca 26.

Tibor
2018. május 05.
Kabai Tünde - Szajkó Gergő
Kg., Pálya utca 18.

Lara Maja
2018. május 07.
Balogh Fruzsina - Simó Zoltán
Bucsa, Vörösmarty utca 38.

Flóra Fruzsina

Halálozás
Székely Józsefné 
(Plaskó Lídia) 
 (1935)
Fekete Györgyné 
(Füzesi Regina) 
 (1941)
Ugrai Jánosné 
(Herczeg Erzsébet) 
 (1927)
Dr. Magyar Györgyné 
 (1940)
Kovács András 
 (1931)  

 - Mérlegképes könyvelő (Kisújszállás),
 - Logisztikai ügyintéző - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Munkaügyi előadó (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Pultos (Berekfürdő),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Kisegítő ápoló (Kunmadaras),
 - Lakatos (Karcag),
 - Gépjármű és motorkarbantartó - egyszerűsített foglalko-

zás (Karcag),
 - Autóelektronikai műszerész - egyszerűsített foglalkozás 

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

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

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, 
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:
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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 ker-
tes ház betegség miatt eladó. 
Érdeklődni: Karcag, Apavár utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-635-9662.
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.
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.
96 m2-es, 3 szobás családi ház két-
féle központi fűtéssel (gáz és ve-
gyes tüzeléssel) eladó. Tel.: 06/59-
300-129.
Eladó Mátrafüred-Pipishegyen 
családi nyaraló. Tel.: 06/59-311-817, 
06/30-455-6995 vagy Duna House 
Gyöngyös, tel.: 06/30-422-8165.
Beépíthető portával ház eladó, és 
a Hegyesbori és a Dráva utca sar-
kán beépíthető porta eladó. Tel.: 
06/70-275-1937, 06/70-257-2045.
Eladó 6 sor kertföld kunyhóval, 
fúrt kúttal. Tel.: 06/70-341-7810, 
06/59-313-560.
Régi típusú rendezett parasztház 
eladó Karcagon, az Attila utca 47. 
szám alatt. Víz, villany, cserépkály-
ha van. Tel.: 06/59-300-322, 06/30-
713-7254.
Parasztház megosztható portával 
eladó. Irányár: 4 M Ft. Tel.: 06/30-
480-4994.
Karcag városközpontban 50 m2-
es, IV. emeleti, kétszobás lakás el-
adó (bolt, óvoda, bölcsőde a kö-
zelben).Tel.: 06/30-208-0095.
Felújított, régi típusú kertes csalá-
di ház eladó vagy csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-643-8315.

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.

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, mé-
ret: 120 cmx150 cm. Szállítás és ra-
kodás megoldható. Tel.: 06/70-370-
1149.
Alufelni garnitúra, 15’-os, újszerű 
állapotban, ezüst-fekete, 5 küllős, 
nyári 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.
Háromajtós, kétajtós ruhásszek-
rény, illetve 4 részes szekrénysor 
eladó. Tel.: 06/30-499-9237.
Eladó 150/400 Weld-es, új he-
gesztőtrafó (25.000 Ft), állványos 
komplett polírozógép pótmotor-
ral, korongokkal (45.000 Ft), vörös 
cirokmag (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. 
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 pálinkásüveg, 15 literes 
lábas, 11,5 kg-os gázpalack és be-
főttesüvegek. Tel.: 06/30-421-4074. 
Karcagon eladó egy jó állapotban 
lévő, Olimpia 18 típusú háti perme-
tező készülék alkuképesen, 8.000 
Ft-os áron. Tel.: 06/59-311-817, 
06/30-455-6995.
Suzuki Swift 1,3-as, 1998-as eladó, 
ugyanitt Suzuki SV motorkerék-
pár eladó. Tel.: 06/30-312-2728.
Csöves kukorica eladó (4.300 Ft/q). 
Érdeklődni: Karcagon, a Zöldfa ut-
ca 38. szám alatt. Tel.: 06/59-313-
553, 06/70-566-3545.
Garázsvásár! Május 12-13-án, Kar-
cagon a Reggel utca 33. szám alatt 
a nagykapuban szombaton 9-16 
óráig, vasárnap 10-16 óráig. Gyerek 
és felnőtt ruhák, cipők kiárusítá-
sa 100 Ft-tól. Kézzel hajtós kere-
kesszék, kádra ülőke, kapaszkodó, 
csillárok, mosogató (csappal), bög-
rék, poharak, tornapad, kéziszer-
számok, csempekályha ajtó és sok 
egyéb eladó. Tel.: 06/30-696-5288.
Kóstolóval egybekötött termelői 
mézvásár május 12-én Karcagon, a 
Reggel utca 33. szám alatt a nagy-
kapuban. Igény szerint házhoz is 
viszem! Tel.: 06/30-696-5288.
Kenyérpirítók (3.000 Ft/db), 4 pár 
női cipő (37-es, 1.000 Ft/pár), ki-
húzhatós rekamié (40.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/20-505-3467.
Olcsón eladó világos vitrines szek-
rénysor, világos szobaasztal, vitri-
nes tévéasztal, falra akasztható kis 
szekrény, csillárok, gyerekheverő, 
gáztűzhely Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó új, nem használt kondipad, 
faragott, falra akasztható sarokté-
ka, 2 polcos, gurulós, faragott zsúr-
kocsi, új szép hangú B-hangolású 
klarinét. Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó Hammond márkájú, két 
manuálos, lábpedálos, elektro-
mos orgona kitűnő állapotban, 
Lanberger&Gloss, félangol me-
chanikájú, páncéltőkés, körpán-
célos, fekete, rövid zongora. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladók alig használt, kitűnő állapot-
ban férfinadrágok, öltönyök, bőr-
kabát, ingek, pollok új férfi-női ir-
habunda előzetes időpont egyez-
tetés után. Tel.: 06/70-300-9730.
Ruhaszárító (nagy), mosdókagyló, 
WC kagyló, 3 db szárnyas ablak, 
sörsátor, öntöttvas radiátor, zu-
hanytálca, zuhanyfülke, 4 db gép-
kocsi felni, gépkocsi csomagtartó, 
fa babaágy, fa járóka. Tel.: 06/30-
420-6617.

Eladó kétágú, kerti falétra (masz-
szív, erős, 8.000 Ft). Tel.: 06/30-
356-5839.
Garázsvásár május 12-13-án Kar-
cagon, a Reggel utca 31. szám 
alatt 8-13 óráig. Ruhaneműk (fő-
leg gyermek, 10-12 éves korig), kis-
bútorok, szőnyeg, stb. Ugyanitt al-
bérlet kiadó 1 főnek vagy fiatal 
párnak. Tel.: 06/70-389-2119.
Eladó Karcagon 1 db ágyneműtartós 
felnőtt heverő és 1 db Mora Classic 4 
égős gáztűzhely megkímélt állapot-
ban. Tel.: 06/30-527-2980.
Eladó 2 db fotel. Tel.: 06/30-499-
9237.
Jó minőségű 2,5 méteres hullám-
palát vásárolnék 10 db-ig. Tel.: 
06/30-855-1444.
Papírtéglanyomó-prés, Robi 151-
es pótkocsival, rotakapával, fűnyíró 
adapterrel és szivattyúval, Csepel 
125-ös (csak a motorja), robbanó-
motoros fűnyíró, 2 db Samsung TV 
eladó. Tel.: 06/30-216-9216.
Szekrénysorok, babaágy (matrac-
cal), fotelek, 2 db gyerekheverő, ré-
gi könyvek, 12 fokos létra, önete-
tő, mérőláda, vasvályú eladó. Tel.: 
06/70-610-6053, 06/30-309-3218.
Olajtartály (1.000 literes) és kis-
traktor utánfutó olcsón eladó. 
Tel.: 06/30-500-1841.

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-
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.
Sírkőtisztítást kedvező áron vál-
lalok, ingyenes felméréssel! Tel.: 
06/30-234-0203.
Pedikűrözés hölgyeknek, uraknak! 
Ezen hirdetés felmutatásával min-
den új vendégemnek 15% kedvez-
ményt adok! Masszázsok: teljes 
testmasszázs, hátmasszázs, gyógy-
talpmasszázs (betegségek alterna-
tív kezelése), csontkovácsolás moz-
gásszervi problémákra. Június vé-
gétől klinikai nyirokmasszázs: ödé-
más (vizes) lábak, kezek kezelése; 
narancsbőr ellen; fogyás céljából. 
Karcag, Püspökladányi út 7/b. Éva 
szalon. Időpont egyeztetés szüksé-
ges. Tel.: 06/30-428-5642.

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!

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Május 12-13. Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

2018. június 04. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:
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SPORT HIRDETMÉNYEK

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!

A tavaszi évad utolsó országos 
bajnokságát Szentesen rendez-
ték meg április 28-án a dr. Papp 
László egykori birkózó Európa 
bajnok, olimpiai ezüstérmes ne-
vét viselő sportcsarnokban. Az 
ország legjobb diák II-es korcso-
portosok (10-11 évesek) részére 
megrendezett bajnokságon, sza-
badfogásban mérték össze tudá-
sukat.

Három karcagi fiatal képvi-
selte Karcag városát e jeles meg-
mérettetésen, ahol 61 szakosz-
tály 176 kis birkózója küzdött 
meg az érmekért, helyezésekért. 
A Karcagi SE versenyzői nagyon 
szépen helytálltak, egy ezüst és 
egy bronzéremmel térhettek ha-
za, továbbnemesítve a karcagi 
birkózás eddigi eredményeit.

Nézzük sorban az eredmé-
nyeket: Kovács-Bocskay Timur 
súlycsoport váltás után is a régió 
bajnoka lett a 42 kg-osok között, 
most is nagyszerűen helytállt az 
OB mezőnyében, és a hetedik 
helyen végzett. Tarjányi Gergő, 
aki szintén súlycsoportot vál-
tott, és szintén régiós bajnok lett 
46 kg-ban, most az OB-n kivá-
ló birkózással, három győzelem 
és egy vereséggel a háta mögött 
az előkelő III. helyen végzett. 
A már kétszeres országos baj-
nokunk, Nagy Sándor, a 69 kg-

os súlycsoportban két szép győ-
zelem után hatalmas csatában a 
döntőben sajnos 8-5 arányban 
kikapott. Pedig csak 3 másod-
perc választotta el a győzelem-
től, hiszen kétvállra fektette el-
lenfelét az első menet végén, de 
sajnos a „duda közbeszólt”, így 
második lett, pedig nagyon jól 
birkózott, mindent megtett az 
újabb bajnoki cím megszerzé-
séért. Nagy Sanyi így II. lett az 
országos bajnokságon. 

Véleményünk szerint a kivá-

ló szülői háttér az egyik biztosí-
téka a nagyszerű karcagi ered-
ményeknek, a többi már csak a 
gyermeken múlik, és persze be-
segít az edző is.

Buzdítunk minden gyerme-
ket és persze szülőt, nagyszü-
lőt, hiszen sokan köztük szin-
tén űzték a sportágat, hogy te-
reljék gyermeküket, unokáikat 
hozzánk, tapasztalják meg a si-
ker ízét és az ezzel járó boldog-
ságot. Hajrá karcagi birkózás!  

Szűcs András

Újabb érmeket szereztek a karcagiak
B I R K Ó Z Á S

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. május 5.
Karcag-Jászárokszállás 4-2 (1-1)

A múlt heti Tószeg elleni 1-0-
ás vereség után - a csapatban töb-
ben is sérültek voltak - jó ered-
ményben bizakodhattak a karca-
gi labdarúgók és a szurkolók. A 
jászsági ellenfél, amely korábban 
a bajnokságban is esélyes volt, 
szintén győzelmet szeretett volna. 

Nyárias meleg időben az aláb-
bi összeállításban kezdte el a ha-
zai csapat a mérkőzést: Belényesi-
Balajti, Terjék, Szőke N., Kovács 
L., Szívós G., Szentannai, Nagy 
R., Kiss S., Balogh, Erdei.
Cserék: Szívós Gy., Daróczi, Ju-
hász.
Edző: Orosz István.

Az 5. percben Kiss S. lefutotta 
védőjét, de nagy helyzetben ka-
pu mellé gurított. A 12. percben 
Nagy F. lövését védte Belényesi. 

A 15. percben ismét Nagy F. 
veszélyeztetett, de 17 méterről 
laposan a kapu mellé lőtt. A 
17. percben egy vendégszögle-

tet követően az üresen hagyott 
Csikós az ötösről a jobb alsó 
sarokba fejelt (0-1).

A 39. percben Erdei iramo-
dott meg egy hosszú átadással, 
de Hajós az utolsó pillanat-
ban haza tudta fejelni a lab-
dát. A 42. percben Terjék kb. 
35 méterről egy félmagas sza-
badrúgást végzett, és a labda a 
bal kapufáról a hálóba pattant 
(1-1).

A 46. percben Balogh két csel-
lel elment a bal oldalon, beadá-
sával Nagy R. cselezgetett, de vé-
gül oda lett a helyzet.

A 48. percben Hajóshoz ke-
rült a labda, de szerencsére a ka-
pu fölé emelt. Az 53. percben egy 
jobbról érkező beadásba Nagy 
B. kézzel ért bele, és a büntetőt 
Nagy R. a bal felső sarokba rúg-
ta (2-1).

A 60. percben Csikós nagy lö-
vése elzúgott a bal kapufa mellett. 

A 62. percben Balogh és Nagy 
R. volt a labda útja. Nagy R. ki-
cselezte még a kapust is, és közel-
ről a jobb sarokba gurított (3-1).

A 65. percben Baloghot indí-
tották a felső vonal közeléből, 
de a kapujától messzire kifu-
tó Papp még az utolsó pillanat-
ban elrúgta előle a labdát. A 66. 
percben gyors karcagi támadás 
után Balogh balról beadott, és a 
jókor érkező Kiss S. a bal sarok-
ba lőtt (4-1).

A 70. percben Litkei berob-
bant a védőink közé, de nagy 
helyzetben a bal kapufa mel-
lé helyezett. A 72. percben egy 
beadást Nagy F. a felső kapufá-
ra fejelte. 

A 79. percben egy jobb oldali 
vendégszöglet után a labda Sző-
ke N-ről a kapuba perdült (4-2).

A 88. percben Balogh egye-
dül elhúzott a bal oldalon, majd 
középre adott. Nagy R. mire bal 
lábbal elé tette volna a labdát, 
szerelték a védők.

A nem várt, biztos győzelem 
után Orosz István a követke-
zőt nyilatkozta: „Gratulálok a 
csapatnak, jó hozzáállással egy 
szép győzelmet arattunk.”
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