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A Kórház úti lakótelep szom-
szédságában, az egykori beton-
ra aszfaltozott kosárlabdapá-
lya helyén egy új, modern léte-
sítmény várja július 16-tól a ki-
kapcsolódni vágyókat. A kosár-
ligetet TAO forrásból és a Kar-
cag Városi Önkormányzat hoz-
zájárulásával valósulhatott meg.

Az új közösségi tér, a kosár-
liget az itt lakók, a város vala-
mennyi polgára, amatőr és ver-
senysportolók, érdeklődők szá-
mára nyitva áll. A hetvenhá-
rommillió forintos beruházás 
TAO forrásból, valamint a Kar-
cag Városi Önkormányzat hu-
szonkétmillió forintos hozzájá-
rulásából épülhetett meg. 

A hivatalos átadó ünnepségen 
dr. Fazekas Sándor országgyű-
lési képviselő, a Karcagi Sport 
Egyesület elnöke felidézte az új 
pálya előzményeit, amikor a la-
kótelep megépítése után az ott 
maradt romokat az önkormány-
zat a ’90-es évek elején leaszfal-
tozta, és így kialakított egy be-
tonpályát. - Örülök neki, hogy 
a 20. századi szint után egy 21. 
századi fejlesztés valósulhatott 
meg – mondta a képviselő, majd 
megköszönte az önkormányzat-
nak és a Karcagi Sport Egyesü-
letnek a megvalósításban való 
aktív közreműködést.

Kovács Sándor, városunk és 
térségünk országgyűlési képvi-
selője szerint nagy verseny van 

ma a fiatalokért. Úgy gondolja, 
ha valaki most a számítógépes 
játékok mellett, vagy ahelyett a 
sportot, az egészséges életmó-
dot választja, az megérdemli, 
hogy modern körülmények kö-
zött sportolhasson. - Jó ránéz-
ni erre a kosárlabdapályára. Ta-
lán még olyanok is kedvet kap-
nak ehhez a játékhoz, akik ke-
vésbé vagy gyengén játszanak. 
Azoknak, akik sportolnak, akik 
rendszeresen kosárlabdáznak, 
azoknak pedig még nagyobb él-
mény: másképp pattan a labda, 
más a környezet, és más közön-
ség előtt is játszanak – fogalma-
zott a képviselő.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Átadták a kosárligetet

Soron kívül ülésezett Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete július 19-
én, csütörtökön. A képviselők 
minden napirendi pontot egy-
hangúlag támogattak.

Döntöttek egyes külterületi 
termőföldek haszonbérbe adá-
sáról, valamint a téglagyári-ha-
lastó haszonkölcsönbe adásáról.

Megszavazták a képviselők a 
Karcag Városi Önkormányzat 
tulajdonában álló egyes ter-
mőföldek haszonbérletére vo-
natkozó pályázati felhívás ki-
írását.

Támogatta a testület a Dózsa 
György út 4. szám alatti ingat-
lan térítésmentes használatba 
adását a Madarász Imre Egye-

sített Óvoda részére a Zöldfa 
úti óvoda épületének felújításá-
nak idejére.

Pótnapirendi pontként tár-
gyalta a testület Karcag város 
helyi autóbuszközlekedését, 

amelyre egy pályázat kereté-
ben normatív támogatás nyer-
hető el.

A testület munkaterv sze-
rinti soros ülését szeptember 
27-én, csütörtökön tartja.

Soron kívüli testületi ülés

Családi egészségnapot tartott a Kátai Gábor Kór-
ház július 20-án, pénteken. A programon egészség-
ügyi témájú előadásokkal, valamint népegészség-
ügyi szűrővizsgálatokkal és sportprogramokkal vár-
ták az érdeklődőket.

Az „Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és átfogó 
egészségfejlesztési programsorozat megvalósítása a Kar-
cagi járásban” című projekt keretében egészségügyi té-
májú előadásokkal kezdődött el az egészségnap a kórház 
első emeleti előadói termében.

Nagyné László Erzsébet főigazgató köszöntőjében 
ismertette a mintegy kilencven millió forintból meg-
valósuló, 100%-os támogatottságú projekt fontosabb 
részleteit. - A pályázati cél szerint a Karcagi járásban öt 
települést érintően – Kenderes, Kisújszállás, Kunmada-
ras, Berekfürdő és Karcag – létrehozunk egy Egészség-
fejlesztési Irodát, és a kétéves programban több rendez-
vényt fogunk megvalósítani, amely a szűrésekkel rész-
ben a prevenciót, a megelőzést szolgálja, részben pe-
dig az egészséges életmódra sarkall – mondta a főigaz-
gató, aki hozzátette, hogy a program keretében három 
településen is életmód- és sporttáborokat is rendeznek 
majd a gyerekeknek. Nagyné László Erzsébet úgy vé-
li, sokat segíthetnek az ilyen rendezvényeken elhang-
zott információk abban, hogy a szülők, ellátottak tud-
ják, hogy mikor van szükség arra, hogy sürgősségi, kór-
házi szakellátást vegyenek igénybe, és mikor elegendő 
az otthoni kezelés.

A 2018. április 1-től 2020. március 31-ig tartó program 
keretében létrejön az EFI-LEK – az Egészségfejlesztési 
Iroda Lelki Egészség Központ, ahol két pszichológus is 
segíti majd a program megvalósítását. - Abban az ideig-
lenes időszakban, amíg a fizikai kivitelezése nem törté-
nik meg az irodának, itt az előadói teremben elérhetőek 
az iroda munkatársai, valamint a program szakmai veze-
tője, Horváthné Vass Erzsébet is tud segíteni az érdek-
lődőknek – mondta a kórház főigazgatója. Nagyné Lász-
ló Erzsébet örömmel emelte ki azt is, az elmúlt évben 
tartaléklistára került „járóbeteg-pályázatuk” július 5-én 
jóváhagyást kapott, így első lépésben a tüdőgondozó 
átalakítása történik meg, ezt követően pedig az Egész-
ségfejlesztési Iroda is kialakításra kerül.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Családi egészségnap 
a kórházban
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Helyek, ízek, 

hagyományok
(avagy a szajáni 

birkapörkölt)

Na, ezt aztán soha - mondta a bará-
tom, amikor elmondtam neki a szajáni bir-
kapörkölt receptjét, amit nemrég láttam az 
M5 csatornán vetített kisfilmben. Láttam a 
fanyalgást, sőt a viszolygást az arcán, ami-
kor meghallotta, hogy babérlevelet is tesz 
bele a szajáni Erzsike, a hagyományőrző 
főzőasszony, egy csomag őrölt fekete bors 
kíséretében.     

Pedig szinte csak ennyiben különbözött 
az igazi, egykoron pl. a kunmadarasi Nagy-
legelőn elkészített birkapörkölt fűszernövé-
nyeitől. Elkészítési módozatában még ta-
lán ennyit sem. Víz nem érheti az összeda-
rabolt, szikkasztott birkahúst, nem sok zsír 
kell alá, rétegesen a hagymát a hús tetejére 
és nagyon lassú tűzön, ahogy a Nagykun-
ságban mondták volt egykoron; a „pártű-
zön” (az elégett fa parazsa fölött) kell 4-5 
órán keresztül nem főzni, hanem „pergel-
ni”. Ezért „pörkölt”, nem paprikás. Fűszer-
paprikát csak tíz perccel a befejezés előtt 
szór rá.

Szaján egy színtiszta kis magyar falu 
a Vajdaságban, az egykori Torontál vár-
megye északi részén. A kisfilmben meg-
szólaltatott helyi polgármester szerint ma 
körülbelül nyolcszáz lakosa lehet. A törté-
nelem során többször elpusztította a tö-
rök, felégette az egész falut, utána tele-
pültek be Szeged, Szőreg, Tápé környé-
kéről a magyarok. Légvonalban 25-30 
km-re lehet Bácskossuthfalvától (régi ne-
vén, Ómoravicától) ahová köztudott, hogy 
a múlt század első felében a Nagykunság-
ról történt kirajzás, főleg Kunhegyesről, de 
a többi nagykun településről is.

Éppen negyedszázada, hogy ott töltöt-
tem másfél hetet. A kiváló karcagi hímző és 
csipkeverő népművészt, másik barátom fe-
leségét, Lipták Erzsébetet (aki sajnos azóta 
fiatalon elhunyt) hívták meg egy népművé-
szeti alkotótáborba, ahová barátommal el-
kísértük, így július második felében. Mi arra 
voltunk kíváncsiak, vajon az ott élők, meny-
nyire tartották meg a kun ételkészítési ha-
gyományokat. Gondoltuk - lévén az is ke-
vés lakosú -, majd találunk néhány idősebb 
adatközlőt, akik megőrizték a régi recepte-
ket. Sajnos nem volt szerencsénk. Akikkel 
találkoztunk, azok rendre olyan recepteket 
mondtak el, amelyek nagyon kis eltéréssel 
a Horváth Ilona - mára már klasszikusnak 
számító - szakácskönyvében is szerepeltek. 
Pedig jó néhány utcát végigjártunk, többek 
közt a Kunmadarasról és Karcagról elneve-
zett utcákat is.

Még Topolyára is elmentünk, de nem 
találtuk meg az idős hölgyet, akit emlí-
tettek. 

Sajnos akkor még nem hallottam Sza-
jánról, sem Mészáros Erzsikéről aki elmon-
dása szerint, már többször volt második 
helyezett magyarországi főzőversenyeken 
birkapörköltjével.

Javasolnám az itteni fesztiválszervezők-
nek, hívják meg egyszer ide Karcagra. Lehet, 
hogy érdekes „tapasztalatcsere” lenne.

-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet-

ségének elnöke, Szolnok megyei jogú város polgármestere ün-
nepi beszédében néhány számadatot is megosztott. - 2018-ra a 
sport stratégiai ágazattá vált Magyarországon. Rengeteg sport-
ág kezdett el fejlődni – mondta az elnök, majd kiemelte, hogy 
több mint ezer labdarúgópálya, sok száz tornaterem, uszoda 
és jégpálya is épült. Beszélt arról, hogy a kosárlabda szövet-
ség huszönöt csarnok, százötven tornaterem építésében, fel-
újításában vett részt, valamint a karcagi kosárligethez hason-
ló 30-40 pálya megvalósításában működött közre. - Nemcsak 
szép, de esőben is használható, nagyon stabil pálya – hangsú-
lyozta Szalay Ferenc.

Dobos László, Karcag város polgármestere kiemelte, hogy 
egy olyan objektum átadására került sor, amely térben és ér-
tékben is komoly erőt képvisel. A közel 40×52-es pálya ugyan-
is versenyek lebonyolítására is alkalmas, sőt hamarosan egy 
streetball bajnokságot rendeznek meg rajta. Hangsúlyozta to-
vábbá, hogy az önkormányzat maximálisan szeretné kielégíte-
ni a városban élők sportigényét.

A Karcagi Sport Egyesület nevében Szepesi Tibor megkö-
szönte a pálya létrejöttében, elkészítésében, kivitelezésében 
közreműködő személyek és szervezetek munkáját.

A kosárlabdapályát dr. Fazekas Sándor és Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselők, Szalay Ferenc elnök és Dobos László 
polgármester egy-egy jelképes kosárra dobással adták át hasz-
nálatba a város lakossága részére.

Kapás Mónika

Átadták a kosárligetet

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt állampolgárokat, hogy 2018. 

július 31-én hatályba lép Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezménye-
iről szóló 16/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete.

Ez alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el, aki közhatalmi szervek, köz-
intézmények, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó tevékenység céljára szolgáló létesítményeket magába 
foglaló ingatlanok előtti, továbbá köztérnek, közparknak 
minősülő zöldterületen, arra ki nem jelölt helyen gépjár-
művel parkol.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsze-
gőjével szemben természetes személy esetében 200.000 
forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetében 500.000 Ft-ig terjedő köz-
igazgatási bírság kiszabásának van helye.

Ha helyszíni intézkedés során a közösségellenes maga-
tartást tanúsító a jogsértést teljes egészében elismeri, ve-
le szemben 10.000 Ft összegű helyszíni bírság kiszabásá-
nak van helye. A helyszíni bírság kiszabására a közterü-
let-felügyelő jogosult.

Rózsa Sándor
jegyző

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„AUTÓBUSZOS VÁROSISMERETI 
KIRÁNDULÁSRA”

hívja és várja az érdeklődőket
(nagyszülő-szülő-unoka korosztályig) 

Időpont:
2018. augusztus 16. (csütörtök)

14.00 órai kezdettel

Úticél:
Az „Agroperfekt” Kft. Kunhegyesi úti telephelyén a 

feldolgozó „olajüzem” megtekintése.

Az üzemlátogatást követően kirándulás a 
Zádor-hídhoz és a Bengecsegi kilátóhoz.

 
Találkozó és indulás:

2018. augusztus 16-án (csütörtökön) 14.00 órakor
a Kádas György Általános Iskola és Szakiskola 

parkolójából (Kisújszállási út 45.). 

Idegenvezető:
Kissné Gregor Piroska és Kiss Mihály ügyvezetők,

valamint Ruzicska Ferenc helytörténeti kutató.

A városismereti kirándulást esős időben is megtartjuk. 
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője

(...folytatás az 1. oldalról)

A közel félszáz rendezvény és kitelepülés egyik állomása a jú-
lius 20-án megvalósult családi nap, ahol a délelőtti előadások a 
felnőtt korosztályt célozták meg. A kórház első emeleti előadói 
termében dr. Kanász Nagy László orvosigazgató, belgyógyász, 
kardiológus szakorvos Rizikófaktorok szerepe a szív- és érrend-
szeri megbetegedésekben, dr. Nagy Erika belgyógyász szakor-
vos Betegség-e a magas koleszterinszint?, Sántáné Antal Mária 
dietetikus Az egészséges táplálkozás alapjai, Herbák Péter kli-
nikai szakpszichológus Az egészség lélektana, Kátainé Nyakó 
Edit gyógytornász A testmozgás szerepe az egészséges élet-
mód kialakításában, megőrzésében, dr. Perge Judit Daganatok 
szűrése és annak fontossága címmel tartotta meg előadását.

A kórház belső udvarán szűrések és sportprogramok vár-
ták az odaérkezőket. A gyerekek játékos sorversenyeken ve-
hettek részt, míg a felnőtteket többek között gerinctorna, vé-
nástorna és közös séta várta.

Kapás Mónika

Családi egészségnap a kórházban
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Az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdőben a IV. Akácli-
get-napon, július 14-én szom-
baton, az uszodában a bú-
várkodást is kipróbálhatták 
az érdeklődők, emellett volt 
strandröplabda bajnokság, és 
a legkisebbeket légvár vár-
ta. A napot a helyi TBC ze-
nekar koncertjével zárták - 
tudtuk meg Andrási István-
tól, a Nagykun-Víz Kft. igaz-
gatójától. A debreceni búvá-
rok Czakó Ádám vezetésé-
vel előbb bemutatót tartot-
tak a medencében, majd se-
gítségükkel a búvárruhát és a 
légzőpalackot is magukra ve-
hették az érdeklődők. Czakó 
Ádám szerint 15 perc alatt az 

alapokat meg lehet tanulni, s 
biztonsággal le lehet merül-
ni egy próbakörre, aki azon-
ban búvárkodni szeretne, an-

nak tanfolyamot kell végezni 
és orvosi alkalmassági is kell 
hozzá. 

DE

Kipróbálhatták a búvárkodást is

Újra tizenketten ülnek Hor-
tobágy Örökös pásztorainak 
asztalánál. A Hortobágyon 
megtartott titkos szavazáson a 
pásztorok a karcagi Béres Mi-
hályné Márki Piroskát bevá-
lasztották a jeles asztaltársa-
ságba.  

- Mint ahogy a korábbi évek-
ben, most is a szokásos pásztor-
találkozóra hívtak meg a Hor-
tobágyra. Sorra érkeztek is az 
ismerős pásztorok, akikkel el-
kezdtem beszélgetni. Megemlé-
keztünk az utolsó találkozó óta 
elhunyt pásztorokról is, majd a 
házigazda arra kért néhányun-
kat, fáradjunk ki a teremből, 
mert most titkos szavazás lesz 
- idézi fel a történteket Piroska 
néni. 

- Nem gondoltam, hogy egye-
düli nőként idén én lehetek a 12. 
pásztor. Nagyon meghatódtam 
amikor kiderült, hogy beválasz-
tottak a pásztorok maguk közé. 
Végtelenül büszke vagyok arra, 
hogy a közel hatvanéves pász-
tor és juhtenyésztési múltam-
mal méltónak találtak erre a 
rangos elismerésre, amely olyan, 
mint a Nemzet Színésze, csak én 
a pásztorok között lehetek a leg-
jobb - állítja Piroska néni.

- Családunkban a juhászat 
generációk óta életforma volt, a 
fiam révén ma is az. Az én drá-
ga szüleim rendkívüli hozzáér-
téssel, már ránézésből tudták, 
hogy milyen az állomány álla-
pota. Nemcsak a jószág gondo-
zói voltak, de gyógyítói is. Az 
igazi juhász szeme mindig az 
állományon van, ott nincs sza-
badságolás, szabadidő, a juhász 
sohasem feküdhet a fülére, ha-
nem szoros napirendet kell tar-

tania. Édesapám, Márki Elek 
szigorú és igazságos ember volt. 
Sokszor hallottuk tőle, hogy aki 
fegyelem nélkül él, megbecsü-
lés nélkül hal meg. Már gyerek-
ként mindannyiunknak az élet-
korunkhoz, erőnkhöz mért fel-
adatot adott iskola után, mert 
kedves szüleink arra nagy gon-
dot fordítottak, hogy rendesen 
járjunk iskolába. Felnőtt fej-
jel jöttem rá, milyen jól is nevel-
tek bennünket, hiszen nem ak-
kor szeretjük gyermekünket, ha 
minden szeszélyét kiszolgáljuk, 
hanem ha kihozzuk belőle a leg-
jobb tulajdonságait, ha megta-
nítjuk szeretni azt, ami nehéz, 
de szép, a munkát - állítja Pi-
roska néni, akinek természetes 
volt, hogy továbbviszi a családi 
juhász hagyományokat. Édes-
apám minden gyerekének azt 
mondta: „kisfiam, kisjányom, 
olyan foglalkozást válassz, amit 
szeretsz, és akkor soha nem kell 
robotolnod.” Mindnyájunkat 
támogatott a törekvéseinkben. 
Aki a juhászatot akarta folytat-

ni hozzásegítette, hogy csalá-
dot alapíthasson, a maga kenye-
rén éljen, nyája legyen. Így volt 
ez a mi esetünkben is a férjem-
mel. Édesapám országosan is 
elismert juhász volt, sikeres te-
nyésztői munkáját Kossuth-díj-
jal ismerték el.

Bár már betöltötte a hetvene-
dik életévét Béres Mihályné, de 
ma is minden évben ott van a 
Karcagi Birkafőző Fesztiválon. 
Ma már csak a zsűri munkájá-
ban vesz részt, de még két év-
tizeddel ezelőtt a birkanyírás-
tól, körmöléstől a nyúzáson át 
a házi szappan főzésig mindent 
megcsinált. Sajnos a betegség 
őt sem kímélte, így évekkel ez-
előtt szögre akasztotta a szere-
dást és a kampósbotot. Birkafő-
ző, sajt- és túrókészítő tudását 
azonban átadta lányának és fi-
ának, de unokái is biztos kézzel 
forgatják a fakanalat. Fia ma is 
tart juhokat, így tovább él Már-
ki nagyapa öröksége. 
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Június 29-én ünnepélyesen is átadták a Kátai Gábor Kór-
ház kunhegyesi telephelyén részlegesen felújított, korsze-
rűsített épületrészét. Az ünnepségen részt vett dr. Suba 
László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Észak-alföldi 
Régiójának térségi igazgatója, dr. Czifra Árpád, a Nemze-
ti Egészségbiztosítási Alapkezelő Észak-alföldi Területi Hiva-
talának igazgatója, dr. Fazekas Sándor országgyűlési kép-
viselő, Szabó András Kunhegyes polgármestere és a karca-
gi önkormányzat részéről Pánti Ildikó képviselő.

- Az ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat 1. prioritásához 
kapcsolódó projekt keretében a Kunhegyesi Ápolási Osztály 
fekvőbeteg ellátást biztosító épületrészének részleges felújí-
tása, korszerűsítése és kapcsolódó eszközbeszerzés valósult 
meg a karcagi Kátai Gábor Kórházban - kezdte a pályázat ösz-
szefoglalóját Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója. 

Mint elhangzott, a támogatási szerződés aláírása 2017. 
december 20-án volt. A projekt fizikai megvalósításának 
véghatárideje 2018. június 30. A kivitelezés 2018. február 
13-án kezdődött, és tervszerűen 2018. június 20-ára be is 
fejeződött. A szerződés értelmében a kórház 100 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást kapott a nemzeti költség-
vetésből az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Nemze-
ti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által közösen meghirdetett pályázat meg-
valósításához - sorolta a kórházvezető. A Kunhegyesi Ápolá-
si Osztálynak helyet adó épület az 1900-as években épült, 
így mára jelentős felújításra szorult. Az épület korszerűsíté-
se egyrészt a gyógyító ellátások működési hatékonyságát, 
az ellátottak kényelmét fokozza, másrészt jelentős rezsi-
költség csökkentést eredményez. 

Az elvégzett felújításról elismerően szólt dr. Fazekas Sán-
dor egykori földművelésügyi miniszter, országgyűlési kép-
viselő is, aki szerint az ápolási osztálynak a térség, a város 
életében betöltött szerepe fontos. A 100 milliós támogatás 
az épület korszerűsítésén túl továbbra is biztosítja a hely-
ben ápolást és munkahelyeket is jelent. 

Szabó András polgármester szerint is szép nap a mai 
Kunhegyes életében. Az, hogy a beruházás megvalósult, 
abban nagy szerepe volt annak, hogy a Kátai Gábor Kór-
ház is magának tekinti ezt a telephelyet. A korszerű épület-
ben könnyebb lesz a gondozók munkája, és a gondozottak 
is jobban fogják magukat érezni - mondta a településvezető, 
aki a dolgozóknak jó munkát, az ápoltaknak mielőbbi javu-
lást kívánt.
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Felújították a Kátai Gábor Kórház 
Kunhegyesi Ápolási Osztályát

Egyedüli nőként lett idén 
örökös pásztor

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. augusztus 17-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Elég régóta húzódik a berek-
fürdői orvosi rendelő felújítá-
sa, amely most TOP-os pályá-
zatból megvalósult. Az önkor-
mányzat az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzat-
ból 25 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásban része-
sült. Molnár Jánostól megtud-
tuk, a több mint 40 éves épület 
átadása óta nem volt felújítva. - 
Dr. Hajdu Lajos háziorvos volt 
az, aki akkor és most is átvette a 
falu orvosaként a felújított ren-
delőt. A doktor úr idén 50 éve 
gyógyítja a betegeket, ebből 45 
éve Berekfürdőben teszi ezt. Kí-
vánom, hogy a település lakói 
és az ideérkező vendégek mi-
nél kevesebbet látogassák ezt 
az épületet, de ha muszáj, ak-
kor érezzék, hogy egy felújított 
épületbe kerültek - mondta a 
településvezető.

- Hosszú évek előkészítő 
munkája után megkezdődött 
a TOP-os projektek átadási sza-
kasza. A mai a legkisebb vo-
lumenű berekfürdői támoga-

tott projekt, mégis nagy öröm, 
hogy részt vehetünk az átadá-
son - mondta Piroska Miklós, 
aki mindenkinek, aki az épüle-
tet használni fogja nagyon jó 
egészséget kívánt.

- Ha az ember egy felújított 
épületet ad át, az mindenkép-
pen öröm - kezdte Kovács Sán-
dor. - Ha ez Berekfürdőben tör-
ténik, számomra még nagyobb, 
hiszen nekem karcagiként Be-
rekfürdő a gyerekkort, a fiatal-
ságot és ha kicsit idősebb le-
szek az ízületi fájdalmaimra a 
gyógyulást is fogja jelenteni. 
Itt tanultam meg úszni, idejár-
tam fiatalként, s 11 évesen eb-
be az orvosi rendelőbe jöttem 

először, amikor megsérült a lá-
bam, itt láttak el. Azok, akik pi-
henni jönnek ide, azoknak is 
megnyugvás, hogy mostantól 
egy szép orvosi rendelő fogad-
ja őket, ahol helyet kap a védő-
női szolgálat is majd. Az önkor-
mányzat most megvalósuló há-
rom pályázata, mind kiforrott 
volt, nem elrugaszkodott, meg-
valósulása fontos a település 
számára. Ha most ránézünk az 
épületre, nyugalmat és minden-
képpen biztonságot áraszt. A 
berekiek és a vendégek is meg-
érdemlik, hogy egy szép orvo-
si rendelőjük legyen, s ez most 
megvalósult - mondta képviselő. 
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Megszépült az orvosi rendelő
Berekfürdőben

A várost járták élményekért

A Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM Tagóvodában tartott 
Néphagyomány-ápoló táborban a hagyományőrzést vitték kö-
zelebb a gyerekekhez. Szabóné Szentesi Mária tagóvoda veze-
tőtől, a tábor vezetőjétől megtudtuk, a hagyományőrzés meg-
van tanév közben is mind a kilenc óvodában, de most élmény-
gazdagabbá tették ezt a gyerekeknek. Voltak állandó progra-
mok, így a néptánc, amelynek a Csokonai úti óvoda vezetője, 
Benéné Kecskeméti Anikó volt a felelőse, a mesének Perge 
Tiborné, a Táncsics 19-es óvodából, míg Tóthné Török Judit a 
SZIM-ből a kézműveskedésé, a mozgásé.

- Az egy hét alatt Táncsics körút 19., a Csokonai úti, a Zöldfa úti 
és a SZIM óvodából 27 kisgyermeket láttunk vendégül a tábor-
ban mindennap más-más programmal. Voltunk Tóth János fa-
zekas műhelyében, ahol megnéztük a korongozást, Bene Sán-
dor nagykunkapitány tanyáján, ahová echós szekérrel jutottunk 
ki. Már ez is élmény volt a kicsiknek éppúgy, mint a lovas és íjász-
bemutató. Ellátogattunk az ipari műemlék Kövesdarálóba, ahol 
Sütőné Klárika néni mesélt a gyerekeknek arról, hogyan őrül-
ték meg régen a gabonát, a Györffy István Nagykun Múzeumban 
a kiállítással ismerkedtünk, a Szentannai Középiskolában pedig 
az aratást néztük meg. A DE Karcagi Kutatóintézetének munka-
társai a gabonaféléket mutatták meg, Pinczésné Soós Gyöngyi 
a kunhímzéssel ismertette meg a kicsiket, Kovács Bence citerá-
zott, Csurka Sándor táncházat tartott a szülőknek, gyerekeknek.

Tábor a környezet ismeretéért

- Egy hét a környezetünk védelméért - kerékpáros tábort már 
9., alkalommal szervezzük meg a Madarász Imre Egyesített Óvo-
dában - mondta Andrási Tiborné táborvezető. A tábor most a Ta-
kács Péter Óvodában kapott helyet. Mindennap meglepetéssel 
készülünk a gyerekeknek, hogy ebben különböző partnerek se-
gítenek bennünket. A táborban fontos a KRESZ ismerete és a biz-
tonságos kerékpározás elsajátítása is, ezt is gyakorolják az egy hét 
alatt a kicsik. Most a Sistak és környéke élővilágát fedezik fel a tá-
borozók, ott végeznek megfigyeléseket állat és madárvilágot, nö-
vényeket néznek meg, de ellátogatnak a lombkorona sétányhoz 
is. Az óvónők különböző csapatokat alakítottak ki, ezt színes sá-
lakkal jelezték. Így egy-egy óvó nénihez kevesebb gyermek tarto-
zik, így jobban tudnak megfigyelni, tudnak a kérdéseikre, felfede-
zéseikre válaszolni. A Kováts Tehetségpont Fizika körösei Lévainé 
Kovács Róza vezetésével látványos kísérleteket mutattak be a tá-
bor első napján a gyerekeknek, miközben az ovisok megfigyelése-
ket végeztek, és igyekeztek rájönni egy-egy kísérlet mikéntjére is.

DE

Táboroztak a karcagi 
óvodások

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola negye-
dikesei nagy sikerrel léptek fel 
Budapesten a TérTánc Prog-
ramban. Dr. Molnár Sándor 
szülővel beszélgettünk erről.

- A sok-sok hónapos felkészü-
lés óriási sikert hozott. A Bazili-
ka előtti tér zsúfolásig megtelt, 
amikor odaértünk a gyerekek-
kel, úgy kellett nekünk is könyö-
rögni, hogy legalább megállhas-
sunk valahol, hiszen minden pa-
pírülőke elfogyott akkorra már.

Mivel a Hősök terét felújít-
ják, ezért volt most új helyszín, 
de ez sokkal jobb volt, nagyon 
sok turista odajött és megnézett 
bennünket. A távolabb ülők is 

ismerhették a magyar zené-
ket, annyira fülbemászó a dal-
lam, oda sem kellett figyelni, 
hogy vezényelt a karmester úr, 
Fischer Iván.

Különleges koncert volt ez 
azért is, mert egy cigányzenész 
emlékére cigány zenészek is vol-
tak, s még különlegesebbé tette 
a magyar zenéről szóló történe-
tet - magyarázza a főorvos. 

- Egy cigány prímás apa és 
fia együtt játszott, s ez hatal-
mas élmény volt, ahogy a konzit 
végzett fiú alázattal zenélt prí-
más apja mellett.

Karcagra hazajár a Budapes-
ti Fesztivál Zenekar, így remény 
van arra, hogy jövőre is szerepel-
hessenek a refisek a TérTáncban. 
Remélem az új osztályfőnökükkel 
- hiszen ötödikesek lesznek - meg 
tudnak egyezni, hogy indulhassa-
nak a 2019. évi produkcióban is - 
mondja dr. Molnár Sándor.

DE

Idén is felléptek a refisek a TérTánc 
Programban Budapesten

Fotók: Internet
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Több mint 1700 verset írt, 
15 verseskötete és 4 regénye je-
lent meg nyomtatásban. Kál-
mán Ágnes rekord diplomás 
költő június 20-án az Ifjúsá-
gi Házban mesélt az érdeklő-
dőknek a kiemelkedő teljesít-
ményéről.

A kunmadarasi születésű 
Kálmán Ágnes három évvel 
ezelőtt kapott ihletet az írásra. 
Azóta folyamatosan ír, eddig 
négy regénye és tizenöt verses-
kötete jelent meg nyomtatás-
ban. A Magyar Rekord Egye-
sület 2016. december 1-jén Ma-
gyarország első rekord diplo-
más költője megtisztelő címet 
adományozta a részére, mivel 
húsz hónap alatt 885 verset írt, 
éves „verstermése” pedig 476 
vers. Ezzel a teljesítménnyel fel-
állította a legtermékenyebb ha-
zai kortárs költőnő rekordját.

- Már túl vagyok az 1700. ver-
semen is, és jelenleg folyamat-
ban van a 16. verseskötetem – 
árulta el a költő, aki nem foglal-
kozik azzal, hogy leüljön és ír-
jon. - Csak teszem a mindenna-
pi dolgaimat, és amikor megfo-
galmazódik bennem az első két 

sor, akkor ülök le írni. Képek-
ben is látom magam előtt, ami-
ről írnom kell. Nem kell gondol-
koznom rajta, spontán jön ma-
gától – mondta Kálmán Ágnes.

Az író-költőnő különböző té-
mákban alkot, így a hazáról, ter-
mészetről, a szeretetről is van-
nak versei, és az Istenhez íródott 
költemények is helyet kapnak a 
köteteiben. - A regények teljesen 
különálló történetek, úgy ahogy 
a versek is. Ahogy a téma, úgy a 
címük is ihletbe jön, mert 1700 
versnek nem lehet úgy kitalál-
ni a címét, hogy két egyforma 
ne legyen benne, de mégsincs 

– mesélte a szerző. - Nagyon so-
kan írták nekem, hogy maguk-
ra ismertek a versekben, mert 
ők is ugyanabban a helyzetben 
vannak, és nagyon nagy segítsé-
get adott számukra. Tehát taní-
tások is vannak, tapasztalati ta-
nítások is ezekben a versekben 
az emberek felé – árulta el Kál-
mán Ágnes.

A költőnő 2016 óta a Cserhá-
ti Művészeti Társaság tagja, je-
lenleg pedig folyamatban van 
a József Attila díjra való fel-
terjesztése a kiadó ajánlásával, 
közbenjárásával. 

Kapás Mónika

„Képekben is látom magam előtt, 
amiről írnom kell”

- Író-olvasó találkozó Kálmán Ágnessel -

Nyolc hónapot töltött el 
Jordániában Mátyus Sándor, 
aki a közel-keleti nyelvek és 
kultúrák szak arabisztika és 
iranisztika szakirányán ta-
nul Budapesten. A Világjárók 
programsorozat keretében 
június 22-én számolt be él-
ményeiről az Ifjúsági Házban. 

Mátyus Sándor 2017 szep-
temberétől az idei év májusáig 
egy ösztöndíjnak köszönhető-
en Jordániában tanulhatta az 
arab nyelvet. A huszonhárom 
éves tanuló egyik tanára javas-
latára döntött a pályázható or-
szágok közül Jordánia mellett. 
- Egyrészt biztonságos ország, 
másrészt pedig hiába volt an-
gol gyarmat, egy viszonylag 
tiszta, az irodalmi nyelvhez kö-
zeli arab dialektust beszélnek 
itt. Tunézia kevésbé lett vol-
na szerencsés választás, ott 
a franciával erősen kevert az 
arab nyelv – mesélte a világjáró, 
aki az oktatás terén magas el-
várásokkal érkezett az ország-
ba. - Kellemes csalódás volt, hi-
szen nagyon gyorsan, magas 
szinten megtanítottak minket 
arabul. Voltak kiegészítő órák - 

első sorban délutáni szakkörök 
-, de a tényleges oktatást, csak 
az arab nyelv képezte, annak is 
az irodalmi nyelve és az egyik 
helyi dialektusa – fogalmazott 
Mátyus Sándor.

A tanulás mellett természe-
tesen jutott ideje arra is, hogy a 
helyi nevezetességeket – Holt-
tenger, Wadi Rum – megnézze, 
és a helyi ételeket megkóstolja. 
- Kedvenceim a különböző reg-
geli krémek, amelyeket pitával 
és falafellel lehet fogyasztani. 
Ilyen a humusz, a babkrém, az 
arabos padlizsánkrém – sorol-
ta a diák, aki a nyolc hónap alatt 

még Izraelbe, Palesztinába, Cip-
rusra és Ománba is elutazott.

A világjáró diák beszélt ar-
ról is, hogy az árak hasonló-
ak vagy csak kicsit magasab-
bak, mint a magyarországiak, 
viszont az emberek keveseb-
bet keresnek ott.

Mátyus Sándor azt is elárul-
ta, hogy a balkáni muszlim vi-
lágot már korábban a mace-
dón útjai során megismerte, 
és bár Jordánia hasonlított az 
ottani török és albán kisebbsé-
gek világára, mégis új élményt 
jelentett számára.

Kapás Mónika

Világjárók - Jordánia

Több száz gyermek vette június 29-én este birokba a Vá-
rosháza mögötti parkban a Süsü játszóteret Kisújszálláson. 
Csukás István kedvenc Süsü meséjének közkedvelt karak-
terei: Süsü és barátai beköltöztek a városba a gyermekek és 
felnőttek nagy örömére. Csukás István, a város szülötte, a hí-
res egyfejű megalkotója is üzent ez alkalomból „földijeinek”: 
„Mert jó az a világ, és szép az a világ, ahol játszani is lehet, 
ahol az öröm ragyog, és ahol boldog nevetés száll. És ahol jó 
gyereknek lenni.” - olvasta fel a Kecze István a levelet, majd 
szólt arról, hogy a közeljövőben az önkormányzat újabb Csu-
kás szoborinstallációkkal, táncjátékkal, könyvvel is készül.

Kovács Sándor országgyűlési képviselő avatóbeszédében 
azt kívánta, a játszótéren érezze jól magát gyermek és fel-
nőtt is, hiszen kedvenc mesénk, a Süsüs elevenedik itt meg.  

Mint elhangzott, közel 100 millióból megvalósult játszó-
tér egyik részében a 2-5, a másikban az 5-12 éveseknek ter-
veztek játékokat. A két térfelet a szülők pihenőtere választ-
ja el egymástól. 

A mese legfontosabb karakteres figuráit – Süsüt, a király-
fit és a királylányt, a zsoldosokat, Torzonborz királyt felnőt-
tek és gyerekek leplezték le, majd ahogy a kapu kinyílt, több 
száz gyermek rohant be, és foglalta el a várat, s vette birok-
ba a játékokat.
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Átadták a Süsü játszóteret 
Kisújszálláson

Rendőrségi hírek
Elvitték a kerékpárokat

Karcagi lakosok tettek bejelentést 2018. július 30-án délelőtt, 
hogy lakóházuk udvaráról ellopták lezáratlanul hagyott kerék-
párjaikat. A Karcagi Rendőrkapitányság tulajdon elleni sza-
bálysértés elkövetése miatt indított eljárást az ügyben. A rend-
őrök rövid időn belül megtalálták és lefoglalták az egyik ello-
pott kerékpárt, majd szabálysértési őrizetbe vettek egy 34 éves 
férfit, aki meghallgatása során elismerte a kerékpárlopásokat. 
A karcagi lakos azt is elmondta, hogy a másik biciklit időköz-
ben értékesítette. A megtalált és lefoglalt bringát a rendőrök 
visszaadták tulajdonosának.

Fizetés nélkül akart távozni
A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást indított tulajdon el-

leni szabálysértés elkövetése miatt egy kunmadarasi lakos el-
len. A 22 éves férfi 2018. július 26-án 11 óra körül egy karca-
gi élelmiszerüzletben különféle élelmiszereket és italokat fo-
gyasztott el, majd fizetés nélkül kívánt távozni. A biztonsá-
gi szolgálat munkatársa ezt észlelte és visszatartotta a jogsér-
tőt. A rendőrök a férfit a Karcagi Rendőrkapitányságra elő-
állították, ahol meghallgatását követően szabálysértési őri-
zetbe vették.
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A 2017-2018 tanévben a Karcagi Arany 
János Általános Iskola felső tagozatos tanu-
lói részt vettek az NTP-MTTD-17-0211 te-
hetséggondozó pályázaton, aminek kereté-
ben természettudományi, matematikai és 
digitális kompetenciáik fejlődtek. A prog-
ram részét képezte egy 3 napos bentlaká-
sos tábor, amit az év zárásaként valósítot-
tunk meg, így a pihenés mellett az év köz-
ben szerzett ismereteket, készségeket is tud-
ták alkalmazni. A tábor 2018. május 29. és 
31. között került lebonyolításra. 20 tanuló 
és 3 pedagógus útnak indult autóbusszal, 
hogy felfedezze a Bükk-hegység csodáit.

Első állomásunk Lillafüred volt, ahol egy 
rövid városnézést követően (Palota Szálló, 
Vízesés, Hámori-tó, Függőkertek) a Szent 
István barlangban különleges cseppköve-
ket láttunk. A délután már a sporté volt. 
Miskolctapolcán boboztunk, majd megke-
restük a szállásunkat a Hollóstetői Hegyi 
Kempingben, és a házikók elfoglalása után 
különböző labdajátékokkal töltöttük az es-
te hátralevő részét. Persze voltak, akik in-
kább az elméjüket tornáztatták. Ők társas-
játékokkal múlatták az időt. Az éjszaka ki-
csit szokatlan, esetenként félelmetes volt, 
hiszen a hegy tetején, az erdő közepén, kis 
önálló faházakban aludtunk. A hírekben 
gyakran szereplő szabadon kódorgó medve 
sem erősítette a bátorságunkat.

Második nap reggel nagy izgalommal ké-
szülődtünk. Egy 7 kilométeres gyalogtúra 
várt ránk az erdőben, amit időre kellett tel-
jesíteni. Segítségül hívtuk a térképet, a tá-
jolót, és a turistajelzéseket is megtaláltuk. 
Döbbenettel szemléltük az egy évvel ezelőt-
ti vihar nyomait. Helyenként még most is 
akadálypálya volt az erdő. Felfrissültünk a 
Szinva forrásnál, és időben megérkeztünk 
Lillafüredre, ahonnan erdei kisvasúton foly-
tattuk utunkat Miskolcra. A Diósgyőri vár 
volt úti célunk. A felújított vár nagyon sok 
élményt kínált. A szépen berendezett termek 
segítettek elképzelni a régi idők életét, az in-
teraktív játékok a sok ismeret mellett kelle-
mes szórakozást nyújtottak. Rengeteg lép-
csőt kellett leküzdeni, de a gyönyörű kilátás 
kárpótolta fáradalmainkat. A Pizza Tera-
szon elfogyasztott frissen sült ebéd minden 
túrázó megérdemelt jutalma volt. Este a tá-

borban rövid pihenő után folytatódtak a kö-
zös játékok, míg egy lelkes csoport rőzsegyűj-
tésre adta a fejét. Az esti szalonnasütés kel-
lemes tábortűzi hangulatot teremtett.

Sajnos nagyon gyorsan elérkezett a 3. 
nap. A táborlakók mindenféle fondorla-
tos dolgot találtak ki, hogyan lehetne meg-
hosszabbítani a kirándulást. Délelőtt elbú-
csúztunk a tábortól és a környéktől, majd 
egy kis autóbuszos városnézés kezdődött 
Miskolcon. A nap fénypontja a Selyemré-
ti strand volt. Az idő is kedvezett nekünk, 
a hely is szuper volt, így mindenki nagyon 
jól érezte magát. Rengeteget csúszdáztunk, 
fürödtünk, napoztunk. Így senki sem cso-
dálkozott azon, hogy hazafele a busz igen 
csendes volt. Sok új barátság született ezen 
az úton is. Szívesen fedeztünk fel új helye-
ket, próbáltunk ki eddig ismeretlen eszkö-
zöket. Megerősödött a bátorságunk, megta-
nultunk saját magunkra és egymásra is fi-
gyelni. No és medvével is találkoztunk! Igaz, 
csak egy kitömött példány integetett nekünk 
a Diósgyőri vár egyik termében.

Kovács Tímea 
Molnárné Balogh Éva 

Nagy Brigitta

Az elmúlt tanévre meghirdetett Kováts-Tehetségpontos 
projekt a levegő tulajdonságait és a levegőszennyezés kér-
dését vizsgálta. A levegő kémiai, fizikai tulajdonságai, a le-
vegővel kapcsolatos kísérletek, a repülés fizikája, a levegő 
hasznosítása az élővilágban, a levegőszennyezés összete-
vői szerepeltek a foglalkozásokon. Ön- és társismeret, mate-
matikai-logikai fejlesztés, szakmák megismerése, a kertmű-
velés alapjainak lerakása, a digitális-kompetenciák fejlesz-
tése volt a fő cél.

Az egész éves tehetséggondozó köri munka mellett 20 
KÁIAMI-s tanulóra múzeumpedagógiai foglalkozás várt 
Szolnokon, a RepTár Repülőmúzeumban, ahol kipróbálták 
az akadálypályát, a szimulátort és a 4D-s mozit is.

Üzemlátogatáson járt a csoport a Nagykunsági Környe-
zetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Kft. Szilárd hul-
ladéklerakóban, valamint a RecyPet Műanyaghulladék új-
rahasznosító üzemben. Mindkét helyen kitért a szakember 
arra, mit tesz az üzem a levegő tisztaságának megőrzéséért, 
az élhető környezet fenntartásáért.

A háromnapos szakmai tábor Aggteleken volt sok-sok 
kalanddal, tanulási lehetőséggel, kikapcsolódást biztosító 
programmal, hegyi túrával.

Tanulmányi úton jártunk Tiszalökön a Vízerőműben és 
a Vízlépcsőnél, valamint a szomszédos Tiszadobon, ahol a 
természetvédelmi terület és az Andrássy-kastély a hozzátar-
tozó angolkerttel, labirintussal kellemes pihenést és egyben 
tanulást biztosított.

Utolsó vidéki utunk Debrecenbe vezetett, ahol az Agora 
Tudományos Élményközpontban és a Botanikus kertben töl-
töttük a napot.

A fenti programokhoz és a tanulást, tehetséggondozó 
foglalkozások munkáját támogató eszközök, kerti kellékek 
beszerzéséhez a 2 millió forintot a Nemzeti Tehetség Prog-
ram (NTP-MTTD-17-0053 kódszámú) pályázata biztosította.

 
Lévainé Kovács Róza

intézményvezető-helyettes
projektvezető

POSTALÁDA

Kirándulás a Nemzeti Tehetség Program segítségével Levegőt!
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HIRDETMÉNYEK
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, vala-
mint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény és a kapcsolódó rendeletek által 
meghatározott feladatokat ellátja. 

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz. 

mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó képesí-
tési előírások, 

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

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik. 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistér-

ségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére tör-
ténő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 
33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 104-1/2018, vala-
mint a munkakör megnevezését: esetmenedzser, 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával 
történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21. 

ESETMENEDZSER 

Alkossunk együtt!
Kedves gyerekek!

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szeretettel vár 

titeket 2018. augusztus 14-ig minden kedden délelőtt 9.30 -11.00 óráig 
szervezett kézműves foglalkozásaira.

Vidám környezetben rajzolhatunk, társasjátékozhatunk, gyöngyöt fűzhetünk, 
és mindenféle izgalmas játékot játszhatunk! 

További információért forduljatok bizalommal munkatársainkhoz!
A program helyszíne és elérhetőségeink:

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
5300 Karcag, Püspökladányi út 33. 
Tel.: 06/59-311-006
e-mail: szszkkarcag@gmail.com

Biljana 15
A karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes 

2018. szeptember 15-én (szombat) 
ünnepli fennállásának 15 éves jubileumi 

évfordulóját a magyar-bolgár barátság jegyében. 
A karcagi Déryné Kulturális Központban megrendezésre 

kerülő ünnepségre 
szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket, 

amelyen helyi és Bulgáriából (Várna) érkező előadókat, 
vendégtáncosokat tekinthetnek meg.

A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 
 - hulladékgazdálkodási gyűjtő és szállító, valamint
 - C kategóriás vezetői engedéllyel és GKI igazolvánnyal rendelkező gépjárművezető 

munkakörök betöltésre munkavállalókat keres azonnali kezdéssel.
Jelentkezését 2018. augusztus 06-ig az alábbi elérhetőségen várjuk:

e-mailben: saskane.marianna@nkkft.hu
telefonon:  06/30-337-10-99
személyesen:  5300 Karcag, Petőfi utca 1/e.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
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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. 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 fel-
derítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor felettieknek 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 tanul-
mányainak 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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
városunkban a XXVII. Nagykunsági Kultu-
rális Napok eseményei miatt 2018. augusztus 
20-án 14.00-24.00 óráig az alábbi útszakaszok 
lezárásra kerülnek:

 - a Kossuth tér: a Kossuth tér – Madarasi 
út – Kálvin út kereszteződésétől a Dózsa 
György út – Táncsics krt. kereszteződésig;

 - a Kossuth téri rendőrségi szervizút;
 - a Kossuth téri szervizút Kertész József utca 

1. – Horváth Ferenc utca 1. közötti szakasza

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. augusztus 20-án 16.30 – 19.00 óráig 
az aratófelvonulás miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani.

A felvonulás útvonala: Erzsébet liget - Liget út - Deák körút - Kisújszállási út - Vasút út 
- Széchenyi sugárút - Kacsóh utca - Dózsa György út - Kossuth tér.

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük!

Szervezők

TÁJÉKOZTATÓ
útlezárásról és forgalomelterelésről

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 2018. augusztus 19-én 

(vasárnap) tartja hagyományos horgászversenyét a Tég-
lagyári horgásztavon. A versenyen a Nagykun Horgász 
Egyesület minden tagja részt vehet. A versenyen 1 bot, 1 
horgos úszós vagy fenekezős felszereléssel horgászhatnak.
Nevezés az egyesület irodájában augusztus 14-én (kedden) 

16.00-18.00 óra között, és augusztus 16-án (csütörtökön) 
15.00-18.00 óra között.

Nevezési díj 2.700 Ft, amely tartalmazza az ebéd (birkapörkölt) 
és az ital árát is.

Helyszíni nevezés: 3.500 Ft.
Program:

06.00-06.30-ig regisztráció
07.00-11.00-ig verseny
11.30-tól  díjátadás
12.00-tól ebéd

Díjazásra kerül az első három női, illetve férfi versenyző.
A verseny előtt augusztus 17-én telepítés, ezért ezen a napon 

8.00 órától a verseny végéig horgászati és etetési tilalom lép életbe.

Kérjük, hogy augusztus 10-ig a tavon a horgászok 
saját helyüket tegyék rendbe.

elnökség
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2018. augusztus 03. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Brass On The Road zenekar a
 Karcagi Birkafőző Fesztiválon 1.
19.15 Nagykunsági Krónika 
 - különkiadás
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - A nyári szünetben is biztonságosan
 - Drágul a kenyér
 - Egészségfejlesztési Iroda
 - Veszélyes lehet a slime játék
 - Energetikai beruházás 
 - Úszásoktatás Karcagon
 Háttér
 - Felújított útszakasz átadása 
 Karcagon
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testületi ülése
21.10 Vadgesztenye Fesztivál

2018. augusztus 07-08. 
kedd/szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet 
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.40 V. Kakasfőző Fesztivál és III. Városi 
 Palacsintasütés összefoglaló - 
 Püspökladány 
21.40 XIII. Alföldi Betyárétel Főző
 Fesztivál és Kárpát-medencei 
 Betyárok találkozója - összefoglaló 

2018. augusztus 09. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Brass On The Road zenekar a
 Karcagi Birkafőző Fesztiválon 2.
19.15 Kátai Bál 2018
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcagi végzős diákok szalag- 
 avatós táncai 2018

2018. augusztus 14-15. 
kedd/szerda
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
20.45 XX. Birkafőző Fesztivál - pénteki 
 nap színpadi műsorok összefoglalója
21.45 V. Kakasfőző Fesztivál és III. Városi 
 Palacsintasütés összefoglaló -
 Püspökladány 

2018. augusztus 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 V. Országos Nyugdíjas Művészeti 
 Fesztivál Karcag 
19.15 Nagykunsági Krónika 
 - különkiadás
 - Halottlátó szigete - könyvbemutató
 - IX. Roma projekt az Arany J. 
 Iskolában
 - Egészségügyi szűrés
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Ferenczi és Freud - a Spinoza
  színház előadása
22.00 Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál

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

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

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

Augusztus 04-05.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722
Augusztus 11-12. Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. július 14.
Vajó Anita - Péter Gábor

2018. július 17.
Varga Andrea Erika - Botos 
Károly

2018. július 27.
Puskás Anita - Fási Ferenc

2018. július 27.
Jánosi Szimonetta - Batyiczki 
Zoltán

2018. július 28.
László Margit - Czepán István

2018. július 28.
Horváth Katalin - Trofin 
Stefan-Felix

2018. július 28.
Örsi Mária - Rajcsányi Csaba

Születés
2018. július 05. 
Nemes Petra - Pálmai András
Budapest 

András Ákos

2018. július 11.
Domokos Gyöngyi - Nagy 
András László
Kg., Csokonai utca 25.

Dániel

Halálozás
Szatmári Sándorné 
(Szabó Erzsébet)
 (1950) 

Varga Imre 
 (1925)

Ungvári Zoltán 
 (1966)

Rostás Kálmánné
(Bakó Hermina)
 (1948)

Szendrei Dezső
 (1929)

Laboncz János
 (1941)

Kovács Sándorné
(Szabó Mária Róza)
 (1937)

Balogh Istvánné
(Balogh Erzsébet)
 (1928)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában álló 

egyes termőföldek haszonbérletére

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
– Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (X.16.) önkor-

mányzati rendelete 9.§-a alapján – 
pályázatot hirdet az alábbiakban felsorolt, tulajdonában 

álló egyes külterületi ingatlanok 
nyilvános, kétfordulós, pályázat útján történő 

haszonbérbe adására.

I. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 0453/5 6,3208 szántó alrészlet
Karcag 0456/2 8,0908 szántó alrészlet

II. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 0694 155,0212 szántó alrészlet
Karcag 0699/9 137,1391 szántó alrészlet

III. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 01887/5 15,4201 szántó alrészlet
Karcag 01884/7 0,1731 szántó alrészlet
Karcag 01890 29,8343 szántó alrészlet
Karcag 01892 26,5593 szántó alrészlet
Karcag 01895 29,8886 szántó alrészlet
Karcag 01898 30,6944 szántó alrészlet
Karcag 01900 21,7748 szántó alrészlet
Karcag 01871 43,1250 szántó alrészlet
Karcag 01873 42,0199 szántó alrészlet
Karcag 01877 42,8692 szántó alrészlet
Karcag 01879 39,3097 szántó alrészlet
Karcag 01849/3 13,2735 szántó alrészlet
Karcag 01853/3 1,0892 legelő alrészlet
Karcag 01855/2 2,4714 legelő alrészlet
Karcag 01858 32,0617 szántó alrészlet
Karcag 01860 31,0612 szántó alrészlet
Karcag 01864 31,8408 szántó alrészlet
Karcag 01866 32,7269 szántó alrészlet

IV. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 01844/16 26,9081 szántó alrészlet

V. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 0560/14 0,1131 szántó alrészlet

A kiíró a fenti blokkokat alkotó ingatlanokat, földrészle-
tek egyben kívánja hasznosítani, amelyre tekintettel pályáz-
ni csak a pályázati azonosítóval ellátott földrészletek összes-
ségét alkotó blokkra lehet, az annak megbontásával tett aján-
lat érvénytelen. A pályázati eljárás elbírálása során előnyt je-
lent, ha valaki minden egyes blokk vonatkozásában a pályá-
zati csomag megvásárlását követően pályázatot nyújt be.

A teljes pályázati felhívás elérhető a www.karcag.hu/index.
php/palyazatok weboldalon, valamint a Karcagi Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján (5300 Karcag, Kossuth tér 1.).

Dobos László polgármester

2018. augusztus 6. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodában 
határozott és határozatlan idejű 

álláshelyek folyamatosan meghirdetésre kerülnek 
a kozigallas.hu és a karcagiovodak.hu címeken. 

Érdeklődni lehet Gulyás Ferencné intézményvezetőnél a 
06/59-503-323-as telefonszámon.

óvodapedagógus 
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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 Tisza-
szentimrén, a Bajcsy utca 38. 
szám alatt. Ugyanitt bontásért 
cserébe az anyag ingyen elvihető. 
Tel.: 06/20-530-8513. 

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, tel-
jes közműves családi ház kétfé-
le fűtéssel (gáz és vegyes) eladó. 
Korszerű új kazánnal felszerelve. 
Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon, a József Attila utcán fel-
újításra szoruló családi ház 800 
m2-es telken, tehermentesen el-
adó. Víz, villany, gáz van. Irányár: 
7,1 M Ft. Tel.: 06/70-633-1508. 

Karcagon, a Duna utcán (Kisföldek 
közt) közművesített építési telek 
eladó. Irányár: 1,5 M Ft. Tel.: 06/20-
222-7240.

Parasztház eladó osztható telek-
kel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/30-480-4994.

Karcagon a Madarasi úton, csalá-
di házban 70 m2-es, összközműves 
lakás, lekerített udvarrésszel te-
hermentesen eladó (bolt, benzin-
kút közelében). Tel.: 06/30-236-
5858.

Felújított régi típusú kertes ház el-
adó (nagy portával), vagy csere is 
érdekel lakásra. Tel.: 06/30-643-
8315. 

Karcag városközpontban 50 m2-es, 
IV. emeleti, kétszobás lakás eladó. 
(Bolt, bölcsőde, óvoda, iskola a kö-
zelben.) Tel.: 06/30-208-0095.

Vegyes
Gurulós, kinti szemeteskukát (hasz-
náltat, olcsón) keresek megvételre! 
Tel.: 06/30-619-2694.

Kertrendezés után kimaradt jó mi-
nőségű föld (kb. 2 m3) ingyen elvi-
hető. 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: 1.500 Ft/q, méret: 120 
cmx150 cm. Szállítás és rakodás 
megoldható. Tel.: 06/70-370-1149.

Eladó Honda CM 400 motorke-
rékpár papírok nélkül (200.000 
Ft), Babetta 207 gyári állapotban 
(35.000 Ft), Singer ipari bőrvarró-
gép (40.000 Ft), 2 db 380 V-os ipa-
ri asztali fúró (70.000 Ft/db), lábon 
álló polírozógép (pótmotorral, tar-
tozékaival, 40.000 Ft). Tel.: 06/30-
963-5073.

Kerti szerszámok, ásók, kapák, ge-
reblyék, vasvillák, csákányok, ko-
vács satu, kalapácsok, fejszék, hús-
daráló, mákdaráló, kaszák, met-
szőollók, fogók, kulcsok, csőfogók 
eladók Karcagon, a Hunyadi ut-
ca 40. szám alatt. Tel.: 06/70-532-
6644.

Eladó mosógép, lábmasszírozó, 
kézikocsi (bevásárló, kockás), autó-
rádió. Tel.: 06/20-572-6285.

200 literes hidrofor tartály eladó. 
Tel.: 06/30-289-5103.

Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megunta 
a régi dolgait? Megveszem a leg-
magasabb napi áron, és mindent 
el is szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.

Elektromos meghajtású, négyke-
rekű Moped eladó Karcagon. Tel.: 
06/30-602-2321.

Megkímélt háromrészes bőr ülő-
garnitúra, 200 literes műanyag 
hordó, valamint 20, 10 és 5 lite-
res műanyag kannák eladók. Tel.: 
06/30-587-7608, 06/59-610-141.

Eladó 6 db párnázott karosszék. Ára 
megegyezés szerint. Tel.: 06/30-
264-4608.

Eladó ágyneműtartó (5.000 Ft), ko-
mód (4.000 Ft), centrifuga (10.000 
Ft), 2×3 m-es szőnyeg (8.000 Ft), 
fém virágtartó (2,7 m magas, 
8.000 Ft), lemezjátszós rádió (lá-
bon álló), lemezek, „Junoszty” TV 
(áruk megegyezés szerint). Női, fiú, 
lány ruhaneműk (8-10 év), fiú is-
kolatáska tornazsákkal (3.500 Ft), 
hímzett terítők (300-tól 1.500 Ft-
ig), lemezkád és locsolókanna. 
Tel.: 06/70-389-2119.

Társkereső
Keresem a barátnőmet komoly 
kapcsolatra korhatár nélkül. Tel.: 
06/30-587-0266.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre nadrág, kabát 
(saját anyagból), bőrkabát varrá-
sát rövid határidővel vállalom. Tel.: 
06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! Sári Mi-
hály 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, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, 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 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.

Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, ud-
varok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés is 
megoldható. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Pedikűr és masszázsok! Nyirok-
masszázs (ödémás végtagok te-
rápiája), hátmasszázs (derék, hát, 
vállfájdalom csillapítására), gyógy-
talp-masszázs (betegségek al-
ternatív kezelése), csontkovácso-
lás (mozgásszervi problémákra), 
test- és fülgyertyázás (gyulladá-
sok csökkentése). Tel.: 06/30-428-
5642.  
Rászoruló idős ember gondozását 
vagy gondviselését vállalom. Tel.: 
06/30-238-2918.

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!

 - Mezőgazdasági gépésztechnikus - egyszerűsített foglal-
kozás (Karcag),

 - Fizikoterápiás asszisztens, masszőr (Berekfürdő),
 - Értékesítési előadó (Kisújszállás)
 - Általános irodai adminisztrátor - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Könyvelő (Berekfürdő),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, Kisúj-

szállás, Kunmadaras),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás)
 - Szakács - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag)
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Vagyonőr, telepőr - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Gépjármű- és motorkarbantartó-javító (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépszerelő (Kisújszállás)
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Nehézgépkezelő (Karcag),
 - Víz-gáz és központifűtés-szerelő (Kisújszállás),
 - Varrónő - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Varrónő gépsoron (Kisújszállás),
 - Kútkezelő (Karcag),
 - Áruszállító - gépkocsivezető (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő, Kisújszállás),
 - Pultfeltöltő - árufeltöltő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

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

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:

Lapzárta: 
2018. augusztus 13. (hétfő) 12 óra
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Július 11-15-ig rendezték meg a Kyokushin edzőtábort, amely-
hez még az IKO-Matsushima és a IBK szervezetek is csatlakoztak. 

Az edzőtáborban a magyarokon kívül hollandok, románok és 
oroszok is részt vettek közel 200 versenyzővel. Gyarmati Imre ve-
zetőedző elmondta, hogy napi három tréninget tartottak, a prog-
ramokban vezető szerepet játszottak a két csatlakozó szervezet ve-
zetői: Gerald Gordeau 9 danos és Nico Gordeau 8 danos mesterek. 
Besegített nekik az edzések szervezésében több 5 danos mester is. 
A karcagi szakosztályt 5 versenyző képviselte: id. Gyarmati Im-
re, ifj. Gyarmati Imre, Nagy István, Tőkés Ágnes és Fehér Levente. 

Ki kell emelni Fehér Levente teljesítményét, aki külön dicséret-
tel végezte el a V. Kyu-fokozatot 10 évesen. A karatésoknak szep-
temberben kezdődik el a versenyidőszak.

B.I.

Miskolcon edzőtáboroztak
K A R A T E

L A B D A R Ú G Á S
Megkezdték az új bajnoki idényre a felkészülést a karcagi lab-

darúgók. Orosz István edző irányításával július 11-én indult el az 
edzések sorozata. Heti 5 foglalkozást tartanak a Liget úti sport-
pályán. Először erőnléti edzéseken vettek részt, majd fokozato-
san áttértek a labdás foglalkozásokra. Ezen felül több edzőmér-
kőzést is beiktattak a jobb eredmény érdekében. 

Bővült a játékoskeret, csatlakozott Szőke Róbert, Hudi Martin, 
Kovács Flávius és Bajusz Szabolcs. Nagy Roland távozott a csa-
patból. Sajnos Balogh József súlyos sérülése miatt az idén aligha 
léphet a pályára. Az új bajnoki szezon várhatóan augusztus má-
sodik hetében kezdődik. 

B.I.

Megkezdték a felkészülést az új 
bajnoki szezonra 

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális

 Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

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

ró lényeges feladatok: ellátja a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működé-
sük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
foglalt feladatokat. 

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, iskolai szociális munkás, család- 

és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pe-
dagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagó-
gus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi ta-
nácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagó-
gus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógy-
pedagógus, 

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

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyer-

mekjóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, em-
pátia, tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 105-1/2018., 
valamint a munkakör megnevezését: óvodai és isko-
lai szociális segítő, 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával 
történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21. 

óvodai és iskolai szociális segítő 

ÉRTESÍTÉS
A KTKT SZSZK Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata

INGYENES 
RUHABÖRZÉRE

várja az érdeklődő karcagi 
lakosokat.

Helyszíne: 
Karcag, Bajcsy-Zs. u. 6. udvar

(Nimród Hotel mögötti 
sárga épület)

Időpont: 
2018. 08. 24. (péntek)
8.00-12.00 óra közt. 

A TAJ és lakcímkártyára van 
szükség, a pénztárcáját 

nyugodtan otthon hagyhatja! 
Eső esetén a börze elmarad!
Szeretettel várjuk Önöket!

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

Idén változás történt a KSE 
Úszó Szakosztályánál - tudtuk 
meg Kun László edzőtől. Meg-
kereste őket a szolnoki Invictus 
Úszó és Vízilabda Klub, hogy át-
venné őket, és ezzel együtt jobb 
feltételeket biztosítanának. En-
nek keretében zajlott most a nyá-
ri úszásoktatás a fürdőben.

- Pár év múlva a klub szeretné 
beindítani a vízilabda oktatást, 
ehhez is keressük a tehetséges 
gyerekeket - mondta az edző. A 
tanévben az úszás ugyanazok-
kal a feltételekkel és ugyanazokkal 
az oktatókkal folytatódik majd, 
ebben nincs változás. 

A nyári oktatás egy bemuta-
tó foglalkozással zárul, amelyre 
a szülőket is elvárták az edzők, 
Kun László és Keserű Sándor.

Mint megtudtuk, volna igény 
a vízilabdára is, szülők, gyere-
kek is várják a lehetőségeket. 
A vízilabda-edzést szakembe-
rek tartják majd, s az úszóedzők 
a vízbiztos tudást biztosítják 
hozzá. Az úszócsapatot kicsit 
újra kell építeni, a régi, kitartó 
tagok járnak és példát mutatnak 
a fiataloknak, így nem lesz ne-
héz újra összeállítani a verseny-
csapatot.

DE

Úszásoktatás a fürdőben
Ú S Z Á S

Augusztus 4. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Augusztus 5. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

Augusztus 11. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

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


