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Ünnepélyes keretek között 
adták át az Apavári Vadászhá-
zat június 8-án, pénteken. Az 
új létesítmény korszerű, kom-
fortos szállást és minőségi el-
látást biztosít majd nemcsak a 
vadászok, hanem más vendé-
gek részére is.

A Nefag Zrt. átadó ünnepsé-
gén Dégi Zoltán vezérigazgató 
köszöntötte az állami erdőgaz-
daságok, szakterületi hatóságok 
megjelent vezetőit, képviselőit, 
a jelenlévő polgármestereket és 
minden kedves vendéget.

Dégi Zoltán elmondta, hogy 
a Nagykunság szívében közel 
6000 hektáron gazdálkodik vál-
lalatuk, amely terület mindig fa-
hiányban szenvedett. 1923-ban 
a Kaán Károly által létrehozott 
erdőtelepítési törvény hatására 
elindult egy folyamat, de tény-
legesen az ötvenes években kez-
dődött meg az erdőtelepítés. - Az 
Apavári-erdőt 1953-ban kezd-
ték el telepíteni, ma egy 508 

hektáros erdőtömb közepén ál-
lunk, ami megyénk egyik legna-
gyobbja – mondta a vezérigazga-
tó, aki hozzátette, hogy a Nefag 
jogelődje 126 hektár üzemterve-
zett erdővel indult. 

- A szemben lévő állomás-
ra vagonokban érkezett a tölgy-
mag, amely itt került elvetésre. 
Ma már a 65-68 éves erdő úgy 
gondoljuk, hogy betölti funkció-
ját, és kiváló tájképet kölcsönöz 
a Nagykunságnak – mondta a 
vezérigazgató, aki kitért arra is, 
hogy a Nefag közjóléti fejleszté-
sekre 100 milliót fordít évente.

Az Apavári vadászterületet 
egyre több hazai és külföldi va-
dász látogatja, akiknek korsze-
rű, komfortos szállást, minősé-
gi ellátást biztosít majd a most 
átadott új épület. - Reményeim 
szerint ez a vadászház hama-
rosan megtelik élettel, és egyre 
több vendég érkezik ide a Nagy-
kunságba. Valószínűleg nagyon 
jól fogják magukat itt érezni a 
vadászok, vendégek, erre garan-

ciát adnak hivatásos vadászaink 
és szakácsaink – fogalmazott 
Dégi Zoltán.

Dr. Bitay Márton Örs álla-
mi földekért felelős államtitkár 
örömét fejezte ki, hogy olyan 
fejlesztések is zajlanak ma Ma-
gyarországon az állami erdő-
gazdaságok területén, amelyek 

nem feltétlenül kötődnek a leg-
nagyobb vadászati és túraút-
vonalakhoz. - Egy régi tradici-
onális vadászházról beszélünk, 
amit bizony már az idő vasfoga 
megrágott, és nagyon rossz ál-
lapotban volt. Külön köszönet a 
Nefag Zrt-nek és a Szolnoki Er-
dészetnek, hogy fontosnak érez-
ték, hogy ehhez a régi érték-
hez hozzányúljanak – mond-
ta az államtitkár, aki kiemelte, 
hogy ez a munka illeszkedik a 

kormány közjóléti fejlesztései-
nek sorába is. Beszédének zárá-
saként köszönetét fejezte ki dr. 
Fazekas Sándor volt földműve-
lésügyi miniszter felé, aki min-
dent megtett a közjóléti fejlesz-
tések megvalósításáért.

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő üde színfolt-
nak, a szántók közötti oázisnak 
nevezte az Apavári-erdőt.

(Folytatás a 5. oldalon...)

TÁJÉKOZTATÓ ÚTLEZÁRÁSRÓL 
ÉS FORGALOMELTERELÉSRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a XX. Kar-
cagi Birkafőző Fesztivál miatt 2018. június 28. (csütör-
tök) 06.00 óra és 2018. július 1. (vasárnap) 17.00 óra 
között teljes útlezárás lesz
 - a Múzeumpark környékén (Bajcsy-Zsilinszky utca, 

Kálvin utca, Püspökladányi út, József Attila utca és Kál-
mán utca);

 - a Kossuth téren a Dózsa György u. 2. (hírlapárus) – 
Madarasi u. 2. közötti útszakaszon;

 - a Kossuth téri szerviz úton.
A lezárt területek környezetében forgalomlassítás és 

esetleges elterelés várható.

A rendezvény ideje alatt a Szabó József utcán (Kálvin 
utca és Széchenyi sgt. között) forgalmirend-változás lép 
életbe! Ezen az útszakaszon TILOS a megállás, amelynek 
betartását a Rendőrség kiemelten ellenőrzi.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Lakosság és a Látogatók fi-
gyelmét, hogy a rendezvény területe KAMERÁVAL MEG-
FIGYELT TERÜLET!

Kérjük, ne vezessen megszokásból, 
legyen körültekintő!

Megértésüket és 
együttműködésüket köszönjük!

Szervezők

Negyedik alkalommal adott 
otthont a karcagi Betánia 
Gyógyszertár és Egészségház 
az Országos Patika Nap me-
gyei megnyitó rendezvényé-
nek. A program keretében jú-
nius 6-án (szerdán) a felső lég-
úti megbetegedések megelő-
zésének lehetőségéről hall-
gathattak meg előadásokat az 
érdeklődők, valamint lehető-
ség volt ingyenes vérnyomás- 
és vércukormérésre is.

A XIV. Országos Patika Na-
pon dr. Szalay Annamá-
ria, Ph.D szakgyógyszerész, 
egészségügyi szakmenedzser 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Kovács Sándor ország-
gyűlési képviselő szólt a ven-
dégekhez. - Elég egy kicsi 
probléma, és az ember már-
is a gyógyszertárba megy. Ha 
nagyobb a baj, akkor az orvos 
előbb megállapítja a diagnó-
zist, felírja a receptet. Az én 
gyermekkoromban egyedül 
csak a nyomtatott részt lehe-
tett a kézzel írott recepten ol-

vasni, de magát az írást csak a 
gyógyszerész tudta elolvasni 
– emlékezett vissza a régi időkre 
a képviselő. - Úgy gondolom, 
hogy a magyar egészségügy 
a világ élvonalába tartozik. Ki-
tűnő orvosaink, kitűnő egész-
ségügyi szakembereink és ki-
tűnő gyógyszerészeink van-
nak – mondta, majd a tradicio-
nális szakmának további fejlő-
dést kívánt.

Dr. Rőczey Norbert, a Ma-

gyar Gyógyszerészeti Kama-
ra JNSZ megyei elnöke a sze-
mélyes kapcsolattartás fontos-
ságáról szólt, mivel úgy látja, 
hogy az elektromos rendszer 
fejlődése egyre inkább háttér-
be szorítja azt. Sokszor a be-
teg ugyanis az internetről ösz-
szegyűjtött, rosszul megválo-
gatott, esetenként téves infor-
mációval érkezik a patikába, 
ami veszélyes.

(Folytatás a 4. oldalon...)

XV. Országos Patika Nap Karcagon

Átadták az Apavári Vadászházat
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„Az erdélyi magyaroknak 
még mindig fáj Trianon!” - mu-
tatott rá a 98 évvel ezelőtti tra-
gédiára Simó Béla székelyke-
resztúri önkormányzati képvi-
selő megemlékező beszédében 
Karcagon a nemzeti összetar-
tozás napján, június 4-én a re-
formátus templomban. A poli-
tikus kiemelte, hogy bár elsza-
kadtak az anyaországtól, de a 
kulturális kapcsolatok, a test-
vériskolai kapcsolatok, egymás 
lelki megsegítése sokat segített 
abban, hogy a sebek begyógy-
uljanak. „Száz szónak is egy a 
vége: nekünk erdélyi magya-
roknak fáj Trianon. Mi hordoz-
zuk ennek a történelmi igaz-
ságtalanságnak a fájdalmát. 
Amíg fáj, mintha semmi nem 
történt volna. Erdeinket ledön-
tik, földjeinket ma is felvásá-
rolják. Ami jogos tulajdonunk, 
azt nem szolgáltatták vissza tel-

jes mértékben. A talajkincse-
inket, borvizeinket mások ve-
szik birtokba. Hegyeinket, bér-
ceinket bitorolják. Az az érzés 
hogy nincs erő, ami kimozdí-
taná a holtpontról a közössége-
ket. Olyan erő kell ide, ami sok 
mindenből ered, az életből, a 
gyerekek vidámságából, a sze-
retetből, őszinte szeretetből, az 
ünnepekből, megemlékezések-
ből, amilyen ez a trianoni meg-
emlékezés is. Ha értékeinket 
megőrizni, identitástudatun-
kat megtartani akarjuk Erdély-
ben, akkor a szívünk, a lelkünk, 
a szeretetünk fog ebben segíte-
ni, ez egy olyan erő, amely ösz-
szetartozásunkat egységessé 
kovácsolja. Látom szépszeré-
vel van jelen az ifjúság, ami ör-
vendetes. A jövő a tietek, olyan 
lesz, amilyennek formáljátok, 
de ne felejtsétek honnan jöt-
tetek, kik vagytok, a történel-

münket, a múltat, és testvéreite-
ket a Kárpát-medencéből, mert 
itthon vagyok én is Karcagon 
úgy, ahogy ti is otthon vagytok 
mindig Székelykeresztúron, 
vagy a Hargitán a közösen állí-
tott életfánál.”- mondta a képvi-

selő, akinek beszéde után a Tri-
anon fáj című verses-zenés em-
lékműsorban közreműködött 
Oláh Szabó Soma színművész, 
Gombos Géza és Mohos Péter 
előadóművész.

DE

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Hőhullám és 

gyászhír
/Elhunyt Lovas István/

Nemcsak az élet furcsa időnként, ha-
nem a halál(hír) is. 

Éppen az utolsó soroknál tartottam 
heti jegyzetem megírásakor, amikor pes-
ti ismerősöm felhívott, hogy meghalt 
Lovas Pista barátunk, a hajlíthatatlan 
(intrazingens) jobboldali újságíró. Nem 
akartam elhinni, de aztán egy óra múl-
va már az Echo TV is megerősítette a hírt. 
Sokáig csak néztem a klaviatúrát, és nem 
tudtam leütni egyetlen karaktert sem. 

Nemcsak a megrázó hír miatt, ha-
nem azért, mert az ő legutóbbi „sztori-
ja” is szerepelt a már majdnem befeje-
zett jegyzetemben. 

A pesti ismerősöm küldött ugyanis 
egy e-mailt a múlt hét közepén, hogy ő 
is kapta; egy durván gunyoros és obsz-
cén szöveget, amit terjesztettek a se-
honnai ballibesek, hogy állítólag ezeket 
a sorokat Lovas István küldte mailben 
Ungár Péternek, az LMP alelnökének(?), 
aki egyébként Schmidt Mária fia. Rög-
tön visszaírtam neki, ne üljön fel ilyen 
baromságoknak. Régóta ismerem és ol-
vasom Lovast, ez nem az ő stílusa, kamu 
az egész. Ő visszaírt, hogy de igaz, lát-
ta Ungár facebook oldalán is. Nem foly-
tattam a csevegést, minek. Gondol-
tam: isten barmai megszámlálhatatlanok. 
Facebook? Már egy ideje fel sem megyek...

Lovas Pista blogjára viszont igen. 
Legutolsó bejegyzésként ott van egy 
üzenet. Most ezt másolom ide – Pista 
méltatására, majd máskor – ha egyál-
talán…

Szóval ezeket üzente: „Ungár Úr,
Valamilyen oknál fogva és nyilván tel-

jesen véletlenül, attól a pillanattól kezd-
ve, hogy a június 6-tól a torinói Bilderberg 
találkozóról a fősodratú média totá-
lis hallgatásával ellentétben hírt adtam 
a Magyar Időkben és az Echo TV-ben, 
meghekkelték az e-mailemet és a nevem-
ben olyan obszcén szöveggel küldtek Ön-
nek üzeneteket, amelyeket nem én írtam, 
noha tartalmával elvileg egyetértek.

Remélem, hogy ezt az üzenetemet ép-
pen olyan széles körben terjeszti majd az 
„Orbán médiadiktatúra elnyomott sajtó-
ja”, mint a hekker üzeneteket.”

(Ezt üzeneteként kitettem FB-oldalára)
Ennyi az üzenet. Szóval viccelődnek a 

fiúk. Nem vagyok beavatva, de nem le-
pődnék meg azon sem, ha Pista bará-
tunk két hét múlva nagy vidáman be-
sétálna a „Sajtóklubba”...

-ács-

A nemzeti összetartozás napja

BIRKAFŐZŐK FIGYELEM!
A nevező főzők részére megbeszélést tartunk 
2018. június 26-án (kedden) 18.00 órakor 

a Múzeumparkban.

Helyszíni bejárásra a megbeszélés után nyílik lehetőség.
Várunk minden régi és új jelentkezőt!

Információ: 06/59-503-224
Szervezők

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Karcag, 2018. június 29-30.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a XX. Kar-
cagi Birkafőző Fesztiválra szóló beléptető karszalagok 
500,- Ft-os áron elővételben megvásárolhatók az alábbi 
helyszíneken 2018. június 18-29-ig:

 - a Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa 
György u. 5-7.) I. emeleti 57-es irodájában hétfő-csü-
törtök: 9.00-12.00; 12.30-16.00

 - az Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtárban (5300 Kar-
cag, Püspökladányi u. 11.) kedd-péntek: 10.00-12.30, 
13.00-18.00, szombat 8.00-12.00

2018. június 29-én (pénteken) 16.00-20.00 óráig a 
Györffy István Nagykun Múzeum tornácán.

Szervezők

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Pénztárak helye:
 - Ifjúsági Ház (volt HEMO) Bajcsy-Zsilinszky u. – Püs-

pökladányi u sarok
 - József Attila u. – Kiss Antal u. sarok
 - Kossuth tér – Református templom
 - a Karcagi Nagykun Református Gimnázium előtt – 

Madarasi u. 1-3. ÚJ!
 - a KSZC Varró István Szakgimnázium előtt Varró u. 

– Forint u. sarok

Csak karszalaggal 06.00-18.00 óráig, kizárólag gyalo-
gos forgalom részére 
(pénztár nincs)

 - a Kossuth téri parkban a református templom mellett 
a Juhszárnyéknál

 - a Rendőrség előtt

Csak menekülésre
 - volt ÁFÉSZ - Kálvin u. – Árpád u. sarok

XX. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek júniusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 18. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  június 19. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  június 19. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  június 25. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  június 26. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  június 18. 14.30-15.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  június 18. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  június 19. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. június 22-én jelenik meg.

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

Pánti Ildikó Karcagon született, itt 
végezte el alap- és középfokú tanulmá-
nyait, majd Egerben magyar-történe-
lem-orosz szakos diplomát szerzett. 
Szülővárosában, a Györffy István Álta-
lános Iskolában kezdett el orosz nyelvet 
oktatni, akkor még nem is sejtve, hogy 
ez lesz a pedagógusi pályájának első és 
egyben utolsó állomása is. - Hű ma-
radtam végig az intézményhez, min-
dig láttam a lehetőséget a fejlődésre, 
a változtatásra. Egy városban, egy in-
tézménynél töltöttem el 36 évet, és ez 
meghatározta az életutamat. Ebben 
az intézményben kezdtem mint pálya-
kezdő pedagógus, és nyugdíjba vonu-
lásomkor pedig mint intézményveze-
tő köszöntem el – mondta Pánti Ildikó, 
aki munkája során mindig azt tartotta 
szem előtt, hogy minden gyerek tehet-
séges valamiben, és ezt a területet a pe-
dagógusnak erősítenie kell benne.

Részese volt a karcagi közoktatás át-
alakításának, fejlesztésének, valamint a 
Györffy István Általános Iskola új épü-
letének birtokba vételének.

Pánti Ildikó kezdeményezésére 1998-

ban rendezték meg először a Györffy 
Néptánc Gálát a Györffy Napok rendez-
vénysorozathoz kapcsolódva, amelyet 
minden évben a néprajztudós születés-
napjakor szerveznek meg.

- Azt vallom, hogyha az ember egy 
területen tevékenykedik, akkor abban 
az egyben is sok a tennivaló – emel-
te ki az egykori pedagógus, aki először 
a 2001-es nyugalmazását követő évben 
mérettette meg magát képviselőként, és 
meg is választották a 8. számú válasz-
tókörzet élére. - A képviselői munka 
új volt számomra, hiszen mindent ta-
nulnia kell az embernek. Ugyanakkor 
könnyű volt azáltal, hogy azokkal az 
emberekkel voltam, akiket ismertem, 
és akik szeretettel fogadtak – árulta el 
Pánti Ildikó, aki azóta már negyedik 
képviselői ciklusát tölti a Karcag Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületében.

- Mindig fontosnak éreztem az em-
berekkel, a lakossággal való kapcsolat-
tartást. Azt, hogy keressenek bennün-
ket, hogy tudjunk a problémákról, és 
így mi is megoldásokat kereshessünk, 
mert a dolgok oda-vissza így működ-

nek – hangsúlyozta a képviselőnő, aki 
fontosnak tartja, hogy választókörze-
tében megfelelőek legyenek az utak, a 
közvilágítás, stb. Rendszeresen szer-
vez utcagyűléseket, lakossági fórumo-
kat, városismereti sétákat és nyári ki-
rándulásokat. - A gyerekekre és az idő-
sekre igyekszem különösen figyelni to-
vábbra is, mivel ők a segítséget jobban 
igénylik. A gyerek, mert gyerek, és még 
szüksége van rá, az idősnek pedig már 
szüksége van rá például az egészség-
ügyi állapota miatt – mondta Pánti Il-
dikó.

A képviselőnő szerencsésnek tartja 
magát, hogy olyan pályán tevékenyked-
hetett, ahol megbecsülték és elismerték 
munkáját. A kitüntetését ugyanakkor 
nagy meglepetéssel fogadta. - Nagyon 
váratlanul ért, először el sem akartam 
hinni, amikor olvastam a meghívóle-
velet, nagy megtiszteltetés. Meghatóan 
szép ünnepség volt, öröm volt ott lenni, 
öröm volt karcaginak lenni – emléke-
zett vissza a képviselőnő a március 13-ai 
átadó ünnepségre, amikor dr. Fazekas 
Sándor országgyűlési képviselőtől, ak-

kori földművelésügyi minisztertől ve-
hette át a neves állami kitüntetést.

- Köszönöm szépen dr. Fazekas Sán-
dor országgyűlési képviselőnek, egy-
kori polgármesternek és Dobos László-
nak, Karcag város jelenlegi polgármes-
terének, valamint a képviselő-testület-
nek a támogatását, a képviselői mun-
kámban és a körzet fejlődéséhez nyúj-
tott segítségüket. Ebben a díjban benne 
van mindenki, benne van az egész város 
– fogalmazott Pánti Ildikó.

Kapás Mónika

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést vehette át Pánti Ildikó önkormányzati kép-
viselő, nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus a Karcag kulturális és gazdasági fejlődése érdekében 
végzett magas színvonalú közéleti tevékenységének elismeréseképpen még márciusban, a nemzeti 
ünnepünk alkalmából. A képviselőnő szerint ebben a díjban benne van az egész munkássága, egyko-
ri iskolája, választókerülete és az egész város.

„Ebben a díjban benne van az egész város”

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Karcagi, Tiszafüredi és 
Kunhegyesi Tagintézménye 
regionális szakszolgálati kon-
ferenciát tartott május 17-én, 
csütörtökön a Déryné Kultu-
rális Központban.

A konferencián Zsoldos Er-
zsébet tagintézményi igazga-
tó köszöntötte a vendégeket. 
- Büszkék vagyunk arra, hogy 
a „Nevelési Tanácsadás Éve” 
programsorozat keretében kis-
regionális szakszolgálati kon-
ferenciát rendezhetünk közö-
sen három járás pedagógusa-
inak, szakembereinek, szülők-
nek, az érdeklődő kedves ven-
dégeknek. […] A nevelési ta-
nácsadás keretében a szakem-
berek pedagógiai, pszicholó-
giai támogatást, fejlesztést, te-
rápiás gondozást nyújtanak 
a gyerekeknek, támogatják a 
családok, a pedagógusok ne-
velő és oktató munkáját. Szük-
ség esetén segítik a nevelési-
oktatási intézmények és a csa-
lád kapcsolattartását – fogal-
mazott köszöntőjében a tagin-
tézményi igazgató.

Csibi Enikő, a JNSZ Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat fő-
igazgatója megnyitóbeszé-
dében hangsúlyozta, hogy be-
szélni kell a problémákról, fel-
adatokról, hogy aztán tehesse-
nek a megoldásért. Elmondta, 

hogy 2013. szeptember 1-jétől 
a pedagógiai szakszolgálati 
feladatellátás egységesült az 
országban, minden megyé-
nek egy pedagógiai szakszol-
gálata lett különböző járási 
tagintézményekkel. - Minden-

kinek joga van azonos szín-
vonalú oktatásra származás-
tól és lakóhelytől függetlenül 
– emelte ki a főigazgató, aki bí-
zik abban, hogy a színvonalas 
előadások gazdagítják a jelen-
lévők ismereteit a problémás, 

beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézségekkel küzdő 
gyerekekről.

A köszöntő gondolatok után 
az előadásokban megjelentek a 
nevelési tanácsadás fő területei: 
a pedagógiai-gyógypedagógiai 

fejlesztés, a terápiásellátás, va-
lamint a pszichológiai tanács-
adás, gondozás. 

Elsőként dr. Kelemen Lajos 
pszichológus „Az értelmi ké-
pességek fejlesztése az Okos-
kocka eszközeivel” címmel tar-
totta meg interaktív előadá-
sát, majd Babinszki Dalma 
pszichológus mutatott rá a 
gyermek és felnőtt pszicho-
lógiai ellátás különbségére. 
Adorján Katalin gyógypeda-
gógus, tanácsadó pszicholó-
gus a dyslexia veszélyeztetett-
ség tüneteirő beszélt, amelyek 

megjelenhetnek a beszédben, 
a magatartásban és egyéb te-
rületeken egyaránt.

Az előadások sorát a Karca-
gi, Kunhegyesi és Tiszafüre-
di Tagintézményekben folyó 
szakszolgálati feladatellátás is-
mertetése zárta.

A konferencia ideje alatt fej-
lesztőeszköz-bemutató is vár-
ta az érdeklődőket. A ren-
dezvényen közreműködtek a 
KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolai Tagintéz-
mény tanulói és pedagógusai.

Kapás Mónika

Pedagógus szakszolgálati konferencia Karcagon
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Külföldi diákok érkeztek a 
Karcagi Kutatóintézetbe má-
jus 30-án és 31-én. A nigériai, 
ecuadori, koszovói, mongol, 
angol, belga és szerb diákok a 
Debreceni Egyetem Mezőgaz-
daság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Ka-
rának hallgatói.

Többéves hagyomány már, 
hogy a Karcagi Kutatóintézetbe 
mezőgazdasági, környezetgaz-
dálkodási tanulmányokat foly-
tató diákok látogatnak el, akik 
itt eltöltve néhány napot megis-
merkednek a kutatóintézet mun-
kájával, bepillantást nyernek a 
kutatásokba, és kísérleteket vé-
geznek.

Május végén hat környezet-
gazdálkodási agrármérnök mes-
terszakos hallgató és három 
Erasmusos cserediák érkezett 
Karcagra. Dr. Zsembeli József, a 
Karcagi Kutatóintézet igazgató-
ja elmondta, ez a csapat már ta-
valy év végén eltöltött itt két na-
pot, most pedig újabb két napra 
látogattak városunkba. Az igaz-
gató igyekszik mindig úgy ösz-

szeállítani a programot, hogy 
legyen benne tanulás, munka és 
kultúra is.

- Az első napon bemutattuk 
a Karcagi Kutatóintézet egyik 
specialitását, a nedvességtaka-
rékos talajművelési eljárásokat, 
majd a juhászati telepet nézték 
meg a diákok, ahol a gyepgaz-
dálkodásba nyerhettek bepillan-
tást – mondta az igazgató, majd 
kihangsúlyozta, hogy mivel az 
önözéstechnika és vízgazdál-
kodás a tanulók szakterülete, 
ezt tanítja nekik az egyetemen, 
így főleg erre fókuszált a prog-
ram.

Bemutatásra kerültek a Karca-
gi Kutatóintézet által fejlesztett 
szárazságtűrő fajták, a diákok 
megtekintették a fácántelepet és 
talajtípusokat is tanulmányoz-
tak. - Két különböző talajtípust 
vizsgáltak: a szolonyeces talajt, 
amely juhlegelőként használha-
tó, illetve a csernozjom réti ta-
lajt, amely a legjobb talajunk. 
Látták a különbséget, érzékel-
ték, megtapogatták. Ástak, fúr-
tak, hogy tényleg gyakorlat-
ban tapasztalják meg, hogy mi-

lyen különbségek vannak a ta-
lajtípusok között – árulta el dr. 
Zsembeli József.

A második napon a liziméter 
állomást tekintették meg a hall-
gatók. - Bemutattam a víz meg-
őrzéséről, öntözésről, másodla-
gos szikesedésről szóló kísérlete-
inket, amelyek az aktuális itteni 
problémákat hivatottak megol-
dani – mondta az igazgató. Ezt 
követően a központi laborató-
riumban a diákok a vízminták 

elektromos vezetőképességét ha-
tározták meg.

Kulturális programként az 
egyik nap a Karcagi Reformá-
tus Nagytemplomot és az Erdei 
Tanösvényt tekintették meg a 
hallgatók, másnap pedig a Far-
kas tanyára és a Kunlovardá-
ba látogattak el, valamint meg-
nézték a Zádor-hidat is. - Ez jó 
alkalmat ad elmondani a folyó-
szabályozást, azt hogy itt tel-
jesen más talajviszonyok vol-

tak az 1850-es években a Ti-
sza szabályozása előtt. Mindig 
különleges a diákoknak, hogy 
a puszta közepén van egy híd, 
amely alatt egy csepp víz sincs 
– árulta el dr. Zsembeli József.

Az egyik hallgató, Monseu 
Guillaume Belgiumból érke-
zett Erasmusos cserediákként 
Debrecenbe tanulni. A végzős 
alapszakos tanuló bízik abban, 
hogy a Karcagon eltöltött kétna-
pos gyakorlat segít meghozni a 
döntést, hogy a biogazdálkodást 
vagy valamilyen környezettudo-
mányi területet válasszon mes-
terképzésen. Elmondta, hogy 
eddigi tanulmányai során nem 
volt lehetősége ilyen gyakorla-
ti tudást szerezni, mint itt. - Na-
gyon érdekesnek találom a Kar-
cagi Kutatóintézetet, de termé-
szetesen még nem tudtam min-
den területre betekintést nyer-
ni – mondta Monseu Guillaume, 
aki azt is elárulta, hogy városunk 
mély nyomott hagyott benne, 
különösen a református temp-
lom tetszett neki, amikor volt le-
hetőségük felmenni a toronyba.

Kapás Mónika

Külföldi diákok a Karcagi Kutatóintézetben

2018. május 29-re a Nyugdíjas Pedagógus Klub tag-
jaiként meghívást kaptunk az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolába, hogy köszöntsenek bennün-
ket a közelgő pedagógusnap alkalmából. Már hagyo-
mánnyá vált, hogy minden évben csodálatos műsor-
ral kápráztatnak el minket. Szakavatott tanárok – dr. 
Debreczeniné Géczi Anikó, Dudás Enikő, Házi-Sáray 
Mária, Urbánné Tóth Klára, Zbiskó Zoltánné – és te-
hetséges növendékeik mutatták meg tudásukat. Do-
bos Alexandra, Turterebesi Ábel, Somogyi Sára és Sza-
bó Stefánia zongorista, Kovács Balázs, Tótkomlósi Edi-
na Eszter, K. Nagy Veronika csellista, Nagy Zsófia és 
Székely Lea ütőhangszeres, valamint Kovács Csen-
ge és K. Nagy Veronika énekes növendékek produkci-
ói lenyűgözőek voltak. A műsorszámok között Plósz 
Csilla intézményvezető Gősi Vali: Egyszerű áldás és G. 
Joó Katalin Mondd! című verseit mondta el, amelyek-
ből a pedagógusok tisztelete és a mosoly jelentősége ér-
ződött ki. A műsor végén, mindannyiunk meglepeté-
sére és csodálatára az ütősök bemutatták, hogy még 
egy hétköznapi tárgyon, a szemeteskukán is lehet ze-
nét játszani. 

Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni 
Plósz Csilla intézményvezetőnek és Lór-Kerekes Ág-
nes tagintézmény-vezetőnek, hogy idén is lehetővé tet-
ték számunkra ezt az ünnepélyes alkalmat. Köszönet a 
fellépő tanároknak és tanítványoknak a közreműködé-
sért. Derűsebbé tették a most már csendesebbnek tűnő 
hétköznapjainkat. 

Mátyusné Kiss-Pál Róza 
nyugdíjas tanárnő

Nyugdíjas pedagógusok 
köszöntése

(...folytatás az 1. oldalról)

Nagyné László Erzsébet, a 
Kátai Gábor Kórház főigazga-
tója, önkormányzati képviselő 
köszöntőjében átadta Dobos 
László polgármester és a kép-
viselő-testület szívélyes üdvöz-
letét. Beszélt arról, hogy az or-
vosok, az ápolók, gyógyszeré-
szek szoros kapcsolata a kór-
ház névválasztásában is meg-
nyilvánult, hiszen Kátai Gábor 
orvos-gyógyszerész volt.

- A technika fejlődését mu-
tatja, hogy ma már a gyógy-

szerész vissza tud keresni, hogy 
adott gyógyszert kinek és mire 
írta fel az orvos – mondta a fő-
igazgató. - Mindenkinek van 
egy olyan gyógyszer, amiben 

bízik, és van, amiben nem, pe-
dig adott esetben lehet ugyan-
az az összetétele a két gyógy-
szernek. Ezért is hallgassuk 
meg a gyógyszerészek véle-

ményét – kérte Nagyné László 
Erzsébet.

Ezt követően dr. Szalay An-
namária tolmácsolta dr. Pozs-
gay Csilla, az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet főigazgatójá-
nak a levelét, jókívánságait.

A köszöntő gondolatok után 
pedig a KÁIAMI Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolai 
Tagintézmény diákjainak és 
pedagógusainak műsorát él-
vezhette a közönség, majd a 
felső légúti megbetegedé-
sek megelőzését célzó szak-
mai előadásokkal folytató-
dott a rendezvény.

A nap további részében szű-
rővizsgálatokra vártak minden-
kit a gyógyszertárban.

Kapás Mónika

XV. Országos Patika Nap Karcagon
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(...folytatás az 1. oldalról) 
- Örülök annak, hogy a Nefag 

Zrt. a tájba illeszkedő vadász-
házzal gazdagítja térségünket, 
amely turisztikai célra is alkal-
mas. Büszkék lehetünk erre a 
szép alkotásra. Látjuk azt az ős-
erőt, ami képes volt arra, hogy 
itt az Alföldön erdőt teremt-
sen, erdészeti kultúrát, és emellé 
a vadászati kultúrát is – mond-
ta a képviselő, majd néhány sze-
mélyes gondolatot is megosztott 
a dédszüleinek a közeli terüle-
ten történő gazdálkodásáról. - A 
Sárrét világában vagyunk. Ezek 
nem könnyen művelhető terü-
letek, és bizony próbára tesznek 
embert és gépet egyaránt. Az 
épületek alatt is mozog a föld, 
és addig mozog, amíg az épület-
nek is kitelik az ideje. Ez történt 
az előző vadászházzal is, amely 
egy nagyon kellemes létesít-
mény volt, sok színvonalas ren-
dezvénynek adott helyet. Örü-
lök annak, hogy sikerült ide egy 
újat varázsolni, és előrébb is lép-
ni, hiszen ez több funkciót is ké-
pes ellátni, mint a korábbi – fo-
galmazott dr. Fazekas Sándor.

Az Apavári-erdő történetét dr. 
Oroszi Sándor erdőmérnök tör-
ténész idézte fel, majd Kovács 

Sándor országgyűlési képviselő 
szólt a vendégekhez, aki először 
11 éves korában egy tájfutó ver-
senyen látogatott az erdőbe. - 11 
évesen itt el lehetett tévedni, fel-
nőttként már nem olyan könnyen. 
Számomra ez volt az első igazi 
rengeteg, az első kalandos terü-
let, amivel találkoztam – árulta 
el a képviselő. - Most először úgy 
értesültem, hogy a régi vadász-
ház újul meg. Kíváncsi voltam, 
hogy az a kicsit nehézkes, romos, 
elhasználódott vadászház ho-
gyan újul meg – mondta a kép-
viselő, aki aztán egy hasonlattal 
árulta el, hogy kiérkezésekor egy 
teljesen új épület fogadta. Mint 
mondta, 10 év múlva minden bi-
zonnyal erre az épületre is úgy 
emlékezünk majd, mint a „régi” 
vadászházra. Kovács Sándor gra-

tulált az ötletgazdáknak a bejá-
rati ajtó köré készített rovásírá-
sos felirathoz, amely egy övcsat 
kun nyelven íródott feliratát őrzi. 
- Kívánom, hogy akár 50, 100 év 
múlva is élvezzék ezt a csodála-
tos erdőt, környezetet, és azok a 
vadászok, akik ide jönnek, minél 
nagyobb vadászszerencsével jár-
janak – mondta Kovács Sándor.

A köszöntő gondolatok után 
az átadást jelképező nemzetiszí-
nű szalagot dr. Bitay Márton Örs 
államtitkár, dr. Fazekas Sándor 
és Kovács Sándor országgyűlési 
képviselők, valamint Dégi Zoltán 
vezérigazgató vágták át. Az ün-
nepségen közreműködött Sóki 
Ferenc tárogatóművész.

Ezt követően a vendégek meg-
tekintették a vadászházat. 

Kapás Mónika

Átadták az Apavári Vadászházat

Lapzárta: 
2018. június 18. (hétfő) 12 óra

Meghívó
A KULÁKÜLDÖZÉS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
alkalmából 

2018. június 29-én (pénteken) 9.30-tól 
megemlékezést tartunk a Római Katolikus Templom 

előtti parkban álló kopjafánál
(Széchenyi sugárút - Püspökladányi út kereszteződése)

Emlékező beszédet mond: Gánóczy Ferenc, 
a Szentannai Sámuel Középiskola tanára

Közreműködik: Szendrey Gitta színművész
Koszorúzás

Rendezvényünkre tisztelettel hívjuk!

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület irodája 

2018. június 11-től csak csütörtöki napo-
kon, 15.00-18.00 óráig ad ki engedélyeket. 

elnökség
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A nemzeti összetartozás napja alkalmából fel-
elevenítettük a délvidéki kapcsolatainkat, a mora-
vici iskolával közös programjainkat. A Határtala-
nul! projekt Tanulmányi kirándulás hetedikesek-
nek alapprogrammal a Karcagi Általános Iskola 
és AMI Kováts Mihály Általános Iskolai tagintéz-
ménye eddig hétszer utaztatta diákjait Délvidékre. 
Legutóbb 2017 októberében jártunk Moravicán, a 
testvériskolai együttműködési megállapodás alá-
írásának egy éves évfordulóján.

A falu megismerése érdekességeket hozott. Egyik 
diákunk a templom sírkertjében az egyik család-
tagjának sírkövét vélte felfedezni.

A közös múlt kutatása végigkísérte utunkat. Sok 
olyan eszközt találtunk a kiállítóteremben, de To-
polyán is a múzeumban, a tájházban és a kovács-
bognár házban, amelyek még nagyszüleinknél fel-
lelhetőek ma is.

Emlékezetes volt az óbecsei Than-ház, amelyben 
rendhagyó interaktív fizika-kémia-matematika 
órán vettünk részt. Más tantárgyak anyagához is 
kapcsolódtunk. Tanulmányoztuk a magyar szecesz-
sziós építészet jegyeit, amelyre a legtöbb épületet 
Szabadkán és Palicson láttuk. Jártunk a Kosztolá-
nyi emlékszobában.

Koszorúztunk az 1848-as aradi vértanú emlék-
művénél, felelevenítettük a kaponyai csatát.

Gyakoroltuk a nem forintalapú vásárlást. Az 

árak szerb dinárra való átszámolása nem mindig 
ment könnyen.

A legmaradandóbb élmények a szálláshelyhez, 
az ottani játékhoz, valamint az idős Kovács Gyu-
la Általános Iskola diákjaival közös programokhoz 
kötődnek. A faluismereti vetélkedőn és a játékos 
sorversenyen vegyes csapatok küzdöttek egymás 
ellen, jól kiegészítették egymás tudását a karcagi 
és a moravici hetedikesek. A második napi kirán-
duláson is velünk utaztak a hetedikesek. A tánc-
est, majd a harmadik napon az iskolahét zárása 
tovább mélyítette a kialakuló kapcsolatokat. Részt 

vehettünk a pozsonyi csata tiszteletére rendezett 
programon, amelyen a moravici diákok a csata 
sorsfordító pillanatait idézték meg. Az iskola ebéd-
del vendégelte meg csapatunkat, majd elbúcsúz-
tunk és hazaindultunk. Útközben még Palicson 
időztünk (tó, park, állatkert).

A gazdag programért köszönet a moravici ven-
déglátóknak és a pályázatot kiíró Emberi Erőfor-
rások Minisztériumnak.

Lévainé Kovács Róza
intézményvezető-helyettes

programfelelős

A MEGFOSZ és az Agro Napló közösen 
szervezett, és a Földművelésügyi Minisz-
térium által támogatott MezőgépÉSZek 
játékunk nyertesei hatalmas lehetősé-
get kaptak, hiszen a karcagi Deere Ser-
vice csapat tagjai kijuthattak Németor-
szágba, a Fendt és a John Deere gyárba.

A körutazásra 2018. május 22. és 
25. között került sor. A négynapos kör-
utazás első állomása a gyönyörű Salz-
burg városában indult, ahol sajnos elő-
re nem látott körülmények miatt nem 
sikerült a diákoknak a Hangár 7 kiállí-
tást megtekinteniük, azonban nem ke-
seredtek el, és egy nagyon jó és mozgal-
mas programot töltöttek el a városban. 
Másnap egy tesztvezetéssel egybekö-
tött gyárlátogatáson vettek részt a di-
ákok Marktoberdorfban a Fendt gyár-
ban, ahol a legkorszerűbb technikákat 
és új gépeket is megtekinthettek a csa-
pat tagjai.

Egy nagyon izgalmas nap után tudás-
szomjukkal nem alábbhagyva indultak 
el másnap a németországi Mannheimbe, 
ahol a John Deere gyárat is megtekint-
hették, és magyar idegenvezetés mellett 
az itt gyártott gépekbe és a gyár pon-
tos és precíz működésébe is bepillantást 
nyerhettek.

A diákok és kísérőik is nagyon élvez-
ték a kirándulást és a szakmájukhoz 
hatalmas tapasztalatokat és élménye-
ket szereztek.

A MEGFOSZ részéről dr. Medina Vik-
tor igazgató vett részt a nyeremény-

úton, aki az alábbiak szerint értékelte az 
utazást:

„Azért volt nagyon érdekes ez az uta-
zás a diákok számára, mert végigkísér-
hették egy traktor születését. A gyárlá-
togatás során megnézhették, hogyan 
valósul meg az elmélet a gyakorlat-
ban. Erre ráadásul két teljesen modern 
üzemben, részben különböző megol-
dásokat is láthattak. Megismerhették 
a fogaskerék legyártásától a kész trak-
torig a teljes folyamatot. A technológiai 
megoldások mellett még a munkaszer-
vezés rejtelmeibe is bepillantást nyer-
hettek a fiatalok.”

És, hogy a fiúk hogyan értékelték 
utazásukat?

„Elsősorban szeretnénk megköszön-
ni ezt az élményekben és tapasztala-
tokban gazdag nyereményutat. Meg-
próbáljuk röviden összefoglalni, hisz 
rengeteg csodás és szép élménnyel 
gazdagodtunk. Mindkét gyár nagysze-
rű és fejlett technológiával rendelkezik, 
érdekes volt látni a traktorok születé-
sét. Az biztos, hogy nem egyhamar fo-
gunk ilyen gyárakba látogatni, sőt le-
het, hogy életünkben egyedi alak-
alom volt. A tolmácsolás szükséges 
volt mindkét helyen, ezúttal jöttünk rá, 
milyen fontos az idegen nyelv ismere-
te. A szervezés és a lebonyolítás nagy-
szerű volt, egy életre szóló élményeket 
szereztünk. Csodás tájakat láttunk, tö-

kéletes, rendezett bajor farmokat, zsú-
folt autópályákon haladtunk egyik cé-
lunktól a másikig. Esténként különbö-
ző, változatos szállodákban, panzió-
ban pihenhettünk meg és jellegze-
tes ételeket is kóstolhattunk, ami nem 
nyerte el igazán tetszésünket, de éhe-
sen sosem maradtunk. Javasoljuk min-
denikek, hogy: „Legyél Te is mezőgép-
ész!” - mondta összefoglalva élménye-
it Apagyi Bence és a Deere Service csa-
pat többi tagja.

Gratulálunk a Deere Sevice csapat 
tagjainak: Apagyi Bence, Fülöp Im-
re Géza, Kovács Norbert, Kun Zoltán, 
Tóth Zoltán.

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
támogatást a Földművelésügyi Mi-
nisztériumnak és a gyárlátogatásokat 
szervező cégeknek, az Axiál Kft-nek és 
KITE Zrt-nek a munkát, amely hatal-
mas élményt biztosított a nyertes di-
ákok részére.

Sajnos egészségügyi okok miatt Si-
mon Gyula nem tudott részt venni az 
utazáson, de szeretnénk megköszön-
ni a felkészítő tanári munkáját, hogy 
egy ilyen ügyes és lelkes csapatot in-
dított a játékra. Köszönjük a fiúk osz-
tályfőnökének, Szabó Tündének, hogy 
elkísérte diákjait a nyereményútra, va-
lamint az iskola vezetőségének, hogy 
engedélyezte a diákoknak a nyere-
ményutazáson történő részvételét.

Viczián Ágnes - MEGFOSZ

Határtalan Határtalanul!

Két gyár, négy nap és hatalmas élmények
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HIRDETMÉNYEK

Tisztelt lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a 2018. június 30-án megrendezésre kerülő 

XX. Birkafőző Fesztiválra levágott juhokból származó állati nyesedéket 
50 kg-ig térítésmentesen adhatják le a karcagi Gyepmesteri Telepen (Vá-
góhíd u. 531/2 hrsz.)
Gyepmester: Kiss István
Elérhetőség: 06/30-678-0343

Nyitvatartás: 
hétfő - péntek:  08.00-12.00 és 15.00-19.00
szombat:  07.00-11.00
vasárnap:  szünnap

Molnár Pál
V.Ö. Városgondnokság igazgatója

2018 | 05 | 31
Karcagi Szakképzési Centrum

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A ,,FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIÉPÍTÉSE A KARCAGI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM INTÉZETEINÉL” CÍMŰ PROJEKT

A Karcagi Szakképzési Centrum a KEHOP-5.2.11-16-2017-00134 
azonosító számú ,,Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Karcagi Szak-
képzési Centrum Intézeteinél” című pályázaton 153,70 millió visz-
sza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt a Széche-
nyi 2020 program keretében Európai Uniós forrásból, a Kohéziós 
Alapból és hazai központi költségvetésből valósult meg. A projekt 
megvalósítási ideje: 2017. 07. 01-2018. 05. 31.

A projekt célja: az intézményekben megvalósított fejlesztés hozzájáruljon 
a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának csökkenéséhez. Ennek eredményeként a meglévő fosz-
szilis alapú villamosenergia felhasználásának megújuló energiaforrásra való 
teljesen vagy részlegesen kiváltását valósítottuk meg.

A projekt keretében a centrum 6 tagintézményének 8 helyszínén napele-
mes rendszer került kiépítésre:

 - Karcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4.

 - Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30-32. és Kossuth Lajos út 15-17.

 - Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma
5400 Mezőtúr, Földvári út 8.

 - Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája
5420 Túrkeve, József Attila utca 23.

 - Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 37. és Vég utca 8.

 - Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.

A projekt keretében 1.000 db, összesen 268,33 kWp teljesítményű áram-
termelő napelem került elhelyezésre az épületek tetőszerkezetén. A kiépített 
napelemes rendszer inverteren keresztül csatlakozik a hálózatra.

A beruházásnak köszönhetően nemcsak az intézmény energiafogyasz-
tásának költsége csökkent, hanem elősegíti annak környezetbarát műkö-
dését is. A megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárul a károsanyag-kibo-
csátás csökkentéséhez, és nagyban népszerűsíti a projektben részt vett is-
kolák diákjai körében a megújuló energiaforrások hasznosítását. Összegez-
ve elmondható, hogy a megvalósult fejlesztés teljes mértékben megfelel a 
21. századi követelményeknek, és a napelemes rendszerekkel ellátott épüle-
tek a modern kor minden alapkövetelményét teljesítik energiahatékonyság 
szempontjából.

A projektről bővebb információt a www.karcagiszc.hu oldalon olvashat-
nak.

További információ kérhető:
Pandur Lászlóné projektmenedzser
Tel.: 59/500-130,  e-mail: karcagiszc@gmail.com

KÖZHÍRELÉS
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke értesíti a 

város lakosságát, hogy a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

2018. június 22-én (pénteken) 10 órai kezdettel
általános közmeghallgatást tart. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 Karcag, Kossuth tér 1. 
 (2. sz. tanácskozóterem)  

(Az általános közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.)

A testületi ülés nyilvános. 
Varga István 

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

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

Június 16-17.  Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

2018. július 2. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:
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Június 16. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Június 17. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

HIRDETMÉNYEK

2018. június 15. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Karcagi Tükör
 Tűzoltó szavalóverseny 3.
18.45 Karcag Sport: Karcagi SE -
 Jászárokszállási VSE megyei I. osztályú  
 felnőtt férfi bajnoki labdarúgó- 
 mérkőzés összefoglalója
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések  
 Vendég: dr. Molnár Sándor
 Téma: Biztonságban Izraelben            
 Karcagi hírek
 Tehetségműhely a Csokonai úti 
 oviban
 Testvérvárosi beszámolók
 Zsebibaba gyermeknap a Kuthen 
 úti oviban
 Művészeti fesztivál beszámoló
 Háttér 
 Interjú Domokos Gyulával 
 Téma: Foglalkoztatási fórum Karcagon
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Gyermeknap Karcagon

2018. június 19. kedd

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református 

 istentisztelet

19.25 Karcagi hírek

20.00 A Hit Szava – római katolikus 

 szentmise

21.00 Karcagi Családi- és gyermeknap 

 (összefoglaló)

2018. június 21. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Gyermekpercek

18.40 Nótacsokor

19.05 Nagykunsági Krónika - különkiadás

 Trianoni megemlékezés

 Magyar huszárok kiállítás

 Redemptiós ünnepség

21.00 Nagykunsági Híradó

21.30 Ballagás a Kováts Mihály Tag-

 iskolában

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. június 01.
Tóth Rózsa - Mészáros János
2018. június 02. 
Tasi Tímea - Gönzci Mihály
2018. június 09.
Bakó Kinga - Kabai István
2018. június 09.
Szabó Erzsébet Éva - Gyökeres 
Péter Tamás

Születés
2018. június 01.
Botos Melinda - Seres József
Kg., Délibáb utca 59.

Liliána
2018. június 02.
Zoltán Ágnes - Kálmán Attila
Kg., Tisza utca 12.

Zita
2018. június 04.
Borsós Edina Réka - Szarka 
László 
Kg., Csathó utca 6.

Viktória
2018. június 10.
Nagy Szentesi Anikó-
Gyermán János Tamás
Kg., Kisújszállási út 16/a

Mátyás
Halálozás

Szalai Kálmán Szabolcs 
 (1943)
Nagy Sándorné (Kovács Eszter)
 (1939)
Bene Lászlóné (Kapocsi Margit) 
 (1933)
Elek Lajos 
 (1957)
Bojti István Attila 
 (1949)
Tomoga István 
 (1948)
Kása Istvánné (Kása Mária)
 (1936)
Pintér Lászlóné 
(Gál Mária Ilona) 
 (1949)
Szabó István 
 (1953) 

KÖZHÍRELÉS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – 

Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbizto-
sítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szű-
rővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet alapján 
ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és en-
nél idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 
2018. június 19-től 2018. augusztus 10-ig

végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát 
az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12.30-tól – 16.30-ig
 Kedd: 08.30-tól – 12.30-ig
 Szerda: 12.30-tól – 16.30-ig
 Csütörtök: 08.30-tól – 12.30-ig
 Péntek: 08.30-tól – 12.00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 
egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, ille-
tőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek 
részt a szűrésen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más 
betegség felderítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor felet-
tieknek ajánlott. 

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványá-
val és betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgála-
ton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy ta-
nulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az 
alábbiak szerint történik: 
 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, 

orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni.
 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni 

kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló szükséges. Postai 
csekket a szűrés helyén lehet kérni, a tavalyi nem megfelelő. 
A befizetett összegről számla kiállítása lehetséges. 

 - Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben ér-
tesítést küld a kórház.  

Rózsa Sándor
jegyző
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Ingatlan
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.
Lebontásra szoruló ház eladó Ti-
szaszentimrén, a Bajcsy utca 38. 
szám alatt. Ugyanitt bontásért cse-
rébe az anyag ingyen elvihető.  Tel.: 
06/20-530-8513. 
Karcagon, a Madarasi úton csalá-
di házban 70 m2-es, összközműves 
lakás lekerített udvarrésszel, teher-
mentesen eladó. (Bolt és benzinkút 
közelében.) Irányár: 6,9 M Ft. Tel.: 
06/30-236-5858.
Családi ház a Magyar utcában építé-
si telekkel eladó, és a Dráva utca sar-
kán beépíthető telek telekáron eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-257-2045.
Beépíthető porta eladó a Sándor ut-
ca 27. szám alatt. Tel.: 06/30-227-3246.
Karcagon eladó egy 100 m2 alapte-
rületű, részben felújított 3 szobás, 
régi típusú lakóház egyedi fűtés-
sel, nagy kerttel, ipari árammal, 100 
m2-es alsóépülettel a Villamos ut-
cán. Tel.: 06/30-350-6026. 
Eladó Tiszaszőlősőn a „Medve-kocsma”. 
Érdeklődni a 06/70-384-7742-es te-
lefonszámon.

A Mátrafüred és Gyöngyös között 
található Pipis-hegyen nyaraló el-
adó. Tel.: 06/59-311-817, 06/30-455-
6995, vagy a Duna House Gyöngyös, 
tel.: 06/30-422-8165. 
Karcagon, a Kisújszállási út elején, a 
városközpontban ház nagy portá-
val eladó. Tel.: 06/30-647-6496.
Téglából épült összközműves ker-
tes ház betegség miatt eladó. Érd.: 
Karcag, Apavár utca 21. Tel.: 06/30-
635-9662.
Karcagon, 3 szobás 96 m2-es, teljes 
közműves családi ház kétféle fűtés-
sel (gáz és vegyes) eladó. Korszerű 
új kazánnal felszerelve. Tel.: 06/59-
300-129.

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

Vegyes
Mobil ponyvagarázs (személyau-
tóhoz) kedvező áron költözés mi-
att sürgősen eladó. Egyszerűen le-
állítható, rögzíthető, védi autóját 
az időjárás viszontagságaitól télen-
nyáron. Tel.: 06/30-619-2694.

2 éve vásárolt redőnyök ablakra (2 
db 140x90-es fehér), teraszajtóra (1 
db 150x230 -as fehér), továbbá 2 db 
könnyen felszerelhető szúnyoghá-
ló ablakra (140x90-es fehér, fix ke-
retben) fél áron elvihető. Tel.: 06/30-
619-2694. 
Ágyazható modern kanapé (feke-
te műbőr és beige színű szövet bo-
rítás, 3 db elefántos díszpárnával) 
megkímélt állapotban fél áron el-
adó. Tel.: 06/30-619-2694.
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 15.000 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. Tel.: 
06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Mennyiség: 
1000 db, ára: 1500 Ft/q, méret: 120 
cmx150 cm. Szállítás és rakodás 
megoldható. Tel.: 06/70-370-1149.
Eladó 300 literes hűtőláda, mosógép, 
lábmasszírozó, kézikocsi (bevásárló, 
kockás), autórádió. Tel.: 06/20-572-
6285.
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.
Karcagon eladó egy jó állapotban lé-
vő, Olimpia 18 típusú háti permete-
ző készülék alkuképesen, 6.000 Ft-
os áron. Tel.: 06/59-311-817, 06/30-
455-6995.
Ruhaszárító (nagy), mosdókagyló, 
fa etetőszék, 3 szárnyas ablak, sör-
sátor, öntöttvas radiátor, zuhany-
tálca, zuhanyfülke, gépkocsi felni (4 
db), gépkocsi csomagtartó, fa ba-
baágy, fa járóka eladó. Tel.: 06/30-
420-6617.
Építésből kimaradt cement eladó 
Karcagon, a Forint utca 8. szám alatt. 
Tel.: 06/30-590-0818.
Őrölt fűszerpaprika termelőtől kap-
ható Karcagon, a Rákóczi utca 13. 
szám alatt. Tel.: 06/70-943-3479.
Eladó 1 db régi típusú szekrény 
(akasztós), digitális földi anten-
na, videólejátszó (sok kazettával), 
Káma 10-es vízszivattyú, elektro-
mos orvosi műszer (ízület, reuma, 
ultrahangkezelésre alkalmas és fáj-
dalomcsillapításra). Tel.: 06/30-521-
8401.
Felújított mosógép, felújított cent-
rifuga, 28-as férfi kerékpár, szőlő-
prés eladó Karcagon. Tel.: 06/30-
245-3691.
Kisbálás 2. kaszálású lucerna eladó. 
Érdeklődni: Karcagon, a Vasút utca 
38. szám alatt az utánfutó kölcsön-
zőben. Tel.: 06/30-244-3666.
Kutyakenel eladó (méretei: 160x 
230x173 cm) kutyának vagy ga-
lambnak. Tel.: 06-20-465-6136. 
200 literes hidrofor tartály eladó. 
Tel.: 06/30-289-5103.

Betontörmelék (3-4 utánfutónyi) 
díjmentesen elvihető. Cím: Karcag, 
Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-
6038.
Alig használt Zanussi mosógép, 
sárga színű mountain bike kerék-
pár, szőlőprés és zúzó eladó. Tel.: 
06/20-465-6136.
Eladó fűnyíró (2.500 Ft), gázkály-
ha (3.000 Ft), számítógép (2.000 Ft), 
fém virágtartó (2,7 m magas, 7.500 
Ft), ágyneműtartó (5.000 Ft), ko-
mód (3.000 Ft), TV-állvány (5.000 
Ft), szőnyeg (2x3 méteres, 10.000 
Ft), centrifuga (10.000 Ft), befőttes 
üvegek tetővel (50 Ft). Tel.: 06/70-
389-2119.
Garázsvásár június 16-án, 8-12 órá-
ig a Reggel utca 31. szám alatt! Női, 
fiú, lány ruhaneműk, plüssök, nép-
művészeti terítők, tányérok, cipők, 
táskák eladók. 
Ágyazható sarokkanapé (2x2,5 
m-es), keverőtárcsás mosógép, 
konyhai sarokülő, asztal, 6 db szék, 
kisszekrény, fürdőkád ülőke és ka-
paszkodó, hajtókaros kerekes ko-
csi, tálcás mosogató (csappal) el-
adó. Ugyanitt méz kapható! Igény 
szerint akár házhoz is viszem. Tel.: 
06/30-696-5288.
Ebédlőszekrénysor (8 részből ál-
ló) és 1 db tárgyalóasztal eladó. Ár: 
150.000 Ft. Tel.: 06/30-696-5288.
Padlószőnyeg (600x360 cm, 8.000 
Ft), padlószőnyeg (350x360 cm, 
4.000 Ft), szőnyeg (180x260cm, 
6.000 Ft), szőnyeg (320x240 cm, 
8.000 Ft), Daewoo TV (55 cm, 
10.000 Ft), AIWA HI-FI (2 db hang-
fallal, 7.000 Ft), DLD 500-as mély-
nyomó (erősítővel, kábellel, 35.000 
Ft), HYSKATE görkorcsolya (42-es 
- 3.000 Ft, 44-es - 9.000 Ft). Tel.: 
06/30-602-2938.
Fiat Punto (2000-es évjárat, 1242 cm3, 
hófehér, friss műszakival) 350.000 Ft-
ért eladó. Tel.: 06/30-320-3483.

Társkeresés
60-as éveiben járó elvált férfi keresi 
50-60 éves korig házias társát. Tel.: 
06/20-465-6136.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, fel-
hajtást, méretre nadrág, kabát (sa-
ját anyagból), bőrkabát varrását rö-
vid határidővel vállalom. Tel.: 06/59-
887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-6913.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.
Feleslegessé vált papír- és fémhulla-
dékát 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.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, udva-
rok takarítását, terepek tisztítását. A 
legkedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, kubik 
munkákat is elvégzünk, nagy felüle-
tek aszfaltozását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megoldható. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-4323.
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!

 - Építészmérnök (Kisújszállás),
 - Építő- és építész technikus (Kisújszállás),
 - Mérlegképes könyvelő (Kisújszállás),
 - Logisztikai ügyintéző - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Karcag, Kisújszállás),
 - Titkárnő - Adminisztrátor, Könyvelő (Kisújszállás),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Rendész - biztonsági őr (Karcag),
 - Gépjármű- és motorkarbantartó - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Autóelektronikai műszerész - egyszerűsített foglalko-

zás (Karcag),
 - Kőműves - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Szobafestő (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Kútkezelő (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Nehézgépkezelő (Karcag),
 - Udvaros (rehabilitációs kártyával rendelkező),
 - Raktári munkás (Karcag),
 - Pultfeltöltő - árufeltöltő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás 
(Karcag, Kisújszállás).

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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SPORT

Közel két kilónyi éremmel gazdagod-
tak a Karcagi SE kis birkózó növendékei 
az évad utolsó két versenyén. Május 26-
án Kiskunfélegyházára látogatott csa-
patunk, ahol egymás után két viadalt 
rendeztek. Először a délkelet-magyar-
országi régió diák csapatai mérték ösz-
sze tudásukat a régió csapatbajnoki cí-
méért. Közel húsz szakosztálynak volt 
lehetősége, hogy harcba szálljon a he-
lyezésekért, de ezt csak viszonylag ke-
vés egyesület volt képes megtenni. Nem 
úgy, mint a lelkes kis gárdánk, akik egy-
mást felülmúlva nagyszerűen helytáll-
tak, és az előkelőnek mondható negye-
dik helyen zárták a viadalt, csak a házi-
gazda Félegyháza és az Orosházi BE tu-
dott legyőzni minket. Ezután kezdődött 
a Kiskun Kupa, ahol öt ország nyolc 
külföldi és huszonkét hazai szakosztály 
birkózói, összesen 232-en csaptak ösz-
sze az érmekért, helyezésekért. Fiatal-
jainknak különleges élmény volt az im-
pozáns sportcsarnokban kitűnő körül-
mények között versenyezni a hatalmas 

mezőnyben. Néhányuk életük első kül-
földi ellenfelével találkozott most, akik 
egyébként igen komoly erőket képvisel-
tek. Sok tanulságos mérkőzést vívtunk: 
ebben benne volt több vereség is, ami-
ből csak tanulhatunk és számtalan győ-
zelem is, amelynek nagyon is tudtunk 
örülni. Eredményeink: Nagy Sándor I., 
Tarjányi Gergő II., Czinka Dominik 
II., Budai Cintia III., Urbán Zoltán III., 
Burai Rikárdó III., Burai Rudolf IV., 
Tótkomlósi Csenge V., Kovács-Bocskay 
Timur V. 

Az évad zárásaként június 9-én Török-
szentmiklósra utaztunk a hagyományos 
„Centrum” térségi versenyünkre, ahol öt 
szakosztály hetven birkózópalántája mér-
kőzött egymással.

Az éremeső most sem maradt el, négy 
aranyérmesünk lett: Budai Cintia (fiúk 
között), Urbán Zoltán, Burai Rikárdó, 
Kónya Roland. A megnyert ezüstérme-
ink száma is négy: Czinka Dominik, Tar-
jányi Gergő, Burai Rudolf, Tótkomlósi 
Ádám. Bronzérmeseink a legfiatalabbak 

közül kerültek ki: K. Nagy Nikolasz, Ba-
kó István, Szabó Sándor.

Soha rosszabb évadzárást! A versenye-
inkkel most megálltunk, az edzéseink-
kel viszont nem. Június 22-éig együtt van 
a csapat, majd a legjobbak hatan a régi-
ós válogatottal öt napra Gyomaendrődre 
utaznak táborba. Utána jön egy hosszabb 
pihenő kis megszakítással, majd augusz-
tusban Jászapátiba megy tíz-tizenkét ver-

senyző egy hétre edzőtáborba. Ismét egy 
kis pihenő, és augusztus 27-től folytatjuk 
a felkészülést az őszi szezonra. 

Az érmeket felsoroltuk, a reményeket 
pedig az elért eredmények adják, hogy is-
mét eredményes kis szakosztály kezd ki-
alakulni Karcagon. Hajrá birkózás, haj-
rá Karcag!

Szűcs András

Érmek és remények
B I R K Ó Z Á S

A Karcagi SZC Varró István 
SZKI kispályás focicsapata az el-
múlt hónapban szép sikereket ért 
el.

Három országos döntőn is kép-
viselhették az intézményt, Karcag 
városát és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyét.

Fodor Csaba testnevelő tanár, 
amelyik versenyrendszerbe be-
nevezte csapatát, mindenhol si-
keresen jutottak túl tanítványa-
ival a körzeti, a megyei az orszá-
gos elődöntőkön, és jutottak el 
így több száz iskola csapata kö-
zül az országos döntőkbe.

A CEFU, azaz a Szakképzési 
Centrumok Országos Futsal Baj-
nokságán Nyírbátorban 2. he-
lyezett lett a csapat, ahol a dön-
tőben a Győri Hild Viktor SZKI 
ellen maradt alul büntetőkkel. 
Itt Katona Tibor lett a legjobb 
mezőnyjátékos.

A Diákolimpia országos dön-
tőjében Vácon 9. helyezett lett a 
csapat. Itt a csoportmérkőzések 
során sikerült legyőzni ugyan a 
végső győztes Eger csapatát, de 
kellett volna még a 2. helyezett 
Veszprém ellen is a győzelem, 
ám nem sikerült. A gólkirály Ba-
logh Dávid volt.

A Fair Play Cup országos dön-
tőben Telkiben nagyon erős me-
zőnyben 3. helyezést sikerült el-
érni a békéscsabai, váci iskolák 
mögött, megelőzve a debreceni, 
budapesti, veszprémi, kaposvá-
ri, pécsi középiskolákat. Tehetsé-

ges fiatal játékosainkra felfigyelt 
többek között Nyilasi Tibor, Ko-
vács Kálmán volt sokszoros vá-
logatott labdarúgó is, és még so-
kan mások elismerően nyilat-
koztak csapatunkról, akik fe-
gyelmezett, taktikus, sportsze-
rű és valóban csapatjátékkal ki-
érdemelték ezt az elismerést.

Mi az eredményesség titka? A 
csapat tagjai szorgalmasan gya-
korolnak heti 2-3 alkalommal az 
intézmény új műfüves pályáján, 
valamint többen tagjai a Karcagi 
SE korosztályos labdarúgó csa-
patának is. Tehetségesek, össze-
szokottak, képesek csapatjáté-
kot játszani, és mindezt nagyon 
fegyelmezetten és sportszerűen, 
ami által országosan is jegyzett 
lett a Karcagi SZC Varró SZKI 
csapata.

A csapat tagjai voltak: Balogh 
Dávid, Balogh Norbert, Burai Zol-
tán, Farkas Dávid, Farkas Zoltán, 
Kiss Erik, Gönczi István, Gönc-
zi Károly, Farkas Alexander, Ka-
tona Tibor, Nagy Ádám, Tyukodi 
Krisztián 1, Seres István, Seres 
Zsolt, Pintér György, Oláh József, 
Tyukodi Krisztián 2, Rózsa Sán-
dor.

Felkészítő testnevelő: Fodor 
Csaba 

Köszönjük a támogatását a 
Karcagi SZC-nek, az intézmény 
nevelő testületének, a gyakorla-
ti munkahelyeknek, külön is a 
Laboncz Kft-nek, a Sárkány Mo-
dul Kft-nek, a Karcagi SE labda-
rúgó szakosztályának és a SZA-
KI 2000 Alapítványnak, hogy se-
gítették a csapatot a tanév során.

Fodor Csaba

„Varrós” kispályás sikerek

A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum
(Karcag, Kálvin utca 4.)

szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

2018. június 23-án, szombaton 
a múzeumba!

Az állandó kiállításunkhoz – Népélet a Nagykunságban – 
csatlakozó programként kézműves foglalkozást tartunk.

A programokat a család minden tagjának ajánljuk, 
kiegészítésképpen a résztvevőket pihentető büfé és 

népi ételek kóstolója várja a Múzeumparkban.

16.00-tól családi kézműves foglalkozások 
Nagy Pálné Pádár Ágnes kunhímző és

Luka Lajos vesszőfonó vezetésével.

A foglalkozásokon bárki korosztálytól függetlenül 
részt vehet díjmentesen, és az itt készült alkotásokat 

emlékbe haza is viheti.
 

18.00 és 20.00 kezdéssel tárlatvezetés 
az állandó kiállításban

dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató és
Kántor Éva történész vezetésével.

L A B D A R Ú G Á S


