
A városközpontban, a fő-
tér keleti részén több terü-
leten is dolgoznak a szak-
emberek. Az úgynevezett 
„Zöld Város” program ke-
retében új pihenőhelyek, 
új ülőbútorok, padok ke-
rülnek kialakításra.

Városunk polgármestere, 
Dobos László elmondta, hogy 
a Terület- és Településfejlesz-

tési Programban elnyert pá-
lyázati forrás lehetőséget biz-
tosított arra, hogy befejeződ-
jön a virágpiac térkövezése, a 

főtér keleti részének felújítása, 
de szintén ebből a programból 
valósul meg a rendőrség mel-
letti és a Toronyház melletti 

játszótér teljes körű felújítása, 
új játékelemek kihelyezése. A 
Városháza mögötti kerékpártá-
roló is ebből a programból va-
lósul meg.

A pályázatban az önkormány-
zat mellett az egyház is részt 
vesz. Az egyházi park terüle-
ten a játszótér megközelíté-
sét térkőburkolat kialakításá-
val teszik könnyebbé. A beru-
házás azért fontos, hogy esős 
idő után is megközelíthető le-
gyen a terület, és kulturált kör-
nyezetben kapcsolódhassanak 
ki a gyerekek és a szülők.
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Átadták a felújított Kisújszállási utat
Hivatalosan is átadták hasz-

nálatba a felújított Kisújszál-
lási utat augusztus 1-jén, szer-
dán. A beruházás keretében a 
forgalmas bekötőút két sza-
kaszban, összesen 2,4 km-en 
újult meg 164 millió forintból.

A Közlekedésfejlesztés Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 
I. elnevezésű projekt kereté-
ben vissza nem térítendő uni-
ós forrásból teljes körűen meg-
újult 2,4 kilométeres szakaszon 
a 34103. jelű karcagi bekötőút.

Dobos László, Karcag város 
polgármestere köszöntőjében 
kiemelte, hogy a rossz minő-
ségű út több mint harminc éve 
nem volt felújítva. - Ez az egyik 
olyan utunk a három közül, 
amelyen meg lehet közelíte-
ni Karcag belvárosát, illetve át 
lehet haladni a városon. Tehát 
nemcsak a karcagiak számára 
fontos ez, hanem az ide látoga-

tóknak is fontos az első benyo-
más, hogy milyen kép alakul ki 
egy településről – fogalmazott 
a városvezető, aki bizakodik, 
hogy más állami működtetés-
ben lévő utak felújítása is követ-
ni fogja ezt a beruházást.

Vántsa Zoltán, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. JNSZ me-
gyei igazgatója a felújított út-
szak műszaki adatait ismertet-
te. Elmondta, hogy a beruházás 
két szakaszban, összesen 2,4 
kilométeren valósult meg 164 
millió forintos uniós forrásból. 
A megújult útszakasz hat és hét 
méter szélességben épült meg, 
átlagosan kettő cm-t martak 
le a valamikori kopórétegből – 
az első szakaszon 4 cm, a má-
sodik szakaszon pedig 7+4, il-
letve 4+4 cm vastagságot a Mű-
egyetem szakvéleménye sze-
rint. - Az előző beavatkozás 
1986-ban, harminckét évvel ez-
előtt történt ezen az útszaka-

szon. Ez a 30 év hiány látszik 
meg nagyon sok közúton az or-
szág területén szinte mindenütt 
– mondta Vántsa Zoltán. A Kis-

újszállási út érintett szakaszá-
nak teljes körű felújítás során 
gondoskodtak a KRESZ táblák 
cseréjéről, pótlásáról, valamint 

tartós útburkolati jelek felfesté-
séről is.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunk-
ban a XXVII. Nagykunsági Kulturális Napok esemé-
nyei 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. – Hor-

váth 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

Megújul a városközpont

Megújul a sétálóutcában a filagória körüli terület

Új játékelemek kerülnek kihelyezésre a Toronyház mögötti játszótéren
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Helyek, ízek, 

hagyományok 
(2.)

(avagy miért szerepel 
Karcag helységneve az 
„Ötödik pecsét”-ben ?)

Legutóbbi számunkban a szajáni birka-
pörkölt receptjét említettem, ami alig kü-
lönbözik elkészítési módjában a karcagi-
tól. Viszont elég sok őrölt borsot és babér-
levelet tesznek bele, így „ízében” valószínű-
leg nagyban eltér az ittenitől. Még ugyan 
nem kóstoltam, nem ízleltem, de ennek el-
döntéséhez nem hiszem, hogy különösebb 
gasztro-szakértelem kellene. 

Ugyanis a gasztro-kultúrák alapjaiban 
az ízekre épülnek, bár sokan az elkészítési 
módokat talán egy árnyalattal fontosabb-
nak tartják. Az „ízek” pedig egy-egy tájegy-
ségben használatos „alapanyagokból” és 
fűszerekből következnek, és még a tájegy-
ségen belül is eltérhetnek helyenként attól 
függően, hogy milyen mennyiségben, sor-
rendben, stb. használják fel azokat az étel-
készítéshez. A négy alapíz és árnyalatainak 
meglététől, illetve hiányaitól áll össze az-
tán az egész ételre jellemző sajátos össze-íz. 
Amit sajnos nem lehet sokáig „rögzíteni”, 
konzerválni, csak egy bizonyos ideig. (Az 
aromák, esszenciák is csak az italok készí-
téséhez, illetve „hamisításához” elegendő-
ek, de a szilárdabb halmazállapotú étkek 
ízét „kivonatolni” is nehéz, nemhogy meg-
őrizni.) Az „íz-memóriánk” is változik az idők 
folyamán, de csupán egészségi állapotunk 
függvényében, viszont a gyermekkori ízvilág 
határozza későbbi, konzisztens ízlésünket. 
Ezért van az, hogy hiába mondják a karca-
giaknak pl. a tiszafürediek (de már Tiszaörs 
után is közvetlenül), hogy az ő vegyes-hur-
kájuk az ízletesebb, mert abban van szegfű-
bors és majoránna is. A karcagiak nevetve 
legyintenek rájuk; „egyétek meg a majorán-
nás hurkátokat”! (Ez viszont is így van; egy 
közép-tiszai gasztro-kultúrán nevelkedett-
nek meg a karcagi hurka az „ízetlen”.)

Így aztán az egyéni, és valamely szű-
kebb közösség ízlése a gasztronómiában, 
eléggé nehezen változtatható meg alapjai-
ban az idők folyamán. (Ezt azok tudják leg-
inkább igazolni, akik ifjúkorukban elkerül-
nek egy bizonyos tájegységről és később, 
idősebb korukban visszatérnek.) Ezért van 
nagy varázsa a „nagymama főztjének” is, 
noha egyetlen étel ízét sem lehet konkré-
tan megőrizni csupán csak a receptek alap-
ján rekonstruálni.

Aki olvasta Sánta Ferenc „Ötödik pecsét” 
c. regényét, emlékezhet arra, amikor az omi-
nózus kisvendéglőben az alábbi párbeszéd 
hangzik el: „(…) Isteni illatok a konyhában, 
sül a hús, serceg a zsír, hát van ennél szebb? 

- Nincs – mondta a vendéglős. – Ez a vi-
lág közepe, nem Karcag! (...)”  

(folyt. köv.)
-ács-

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt állampolgárokat, hogy 2018. jú-

lius 31-én hatályba lépett a Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményei-
ről 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

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. augusztus 31-én jelenik meg.

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

Átadták a felújított 
Kisújszállási utat

(...folytatás az 1. oldalról)
Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képvi-

selője szerint a most átadott út lett Karcag legjobb útja. - Min-
den évben egy kicsit több pénz jut az utakra, de akkora a lemara-
dás, hogy kevésbé látványos ez az előrehaladás. Akkora hiányos-

ságot görgettünk magunkkal az elmúlt harminc, talán negyven 
év útfelújítási elmaradásaival, amit négy-nyolc-tizenkét év alatt 
nagyon nehéz bepótolni, de mindenképpen igyekszünk – hang-
súlyozta a képviselő. - Amikor ez Karcag legjobb útja lett, akkor 
már egy másik út lett a legrosszabb útja. Tehát mindig lesz egy 
„legrosszabb út”, mindig lesz olyan út, amelyik következne, és 
elégedetlenek vagyunk – fogalmazott Kovács Sándor, majd biz-
tosított mindenkit arról, hogy mindent megtesznek azért, hogy a 
lemaradásokat pótolják.

Vidó Zoltán, a kivitelező STRABEL Konzorcium műszaki ve-
zetője a fejlesztést készre jelentette a Közút megyei igazgatójának.

Az ünnepi gondolatok után jelképes szalagátvágással adta át 
az utat Vántsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei 
igazgatója, Piroska Miklós, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, dr. 
Berkó Attila kormánymegbízott, a megyei kormányhivatal ve-
zetője, Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, Dobos 
László, Karcag város polgármestere és Vidó Zoltán, a STRABEL 
Konzorcium műszaki vezetője.

Az ünnepségen közreműködött Sóki Ferenc tárogatóművész.

Kapás Mónika

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

Dobos László polgármester bízik abban, hogy a jövőben 
más állami működtetésben lévő utakat is felújítanak
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A harmincéves jubileumi díja mellé az idei évben a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda „Év pedagógusa” díját is elnyerte Harsányiné 
Szabó Ilona. A Zöldfa úti tagóvoda vezetője a pedagógusnap alkal-
mából júniusban vette át elismeréseit.

HÍREK

Harsányiné Szabó Ilonát több 
mint harminc évvel ezelőtt a gye-
rekek szeretete, a velük való fog-
lalkozás öröme vonzotta az óvo-
dapedagógusi pályára. Idén jú-
niusban a harmincéves jubileu-
mi díj mellett az „Év pedagógu-
sa” díjjal is elismerték munká-
ját. - Ez a díj megkoronázza az 
eddigi pályafutásomat, hiszen a 
kollegáim, vezetőim, intézmé-
nyem dolgozói érdemesnek ta-
láltak arra, hogy ebben az évben 
én kapjam meg ezt a kitüntetés 
– fogalmazott a Zöldfa úti tag-
óvoda vezetője.

Ahogy a pedagógusnapon el-
hangzott, Harsányiné Szabó Ilo-
na hosszú évek óta nagy oda-
adással, magas színvonalon ve-

zeti óvodáját, amely vezetése 
alatt elnyerte az „Örökös Zöld 
Óvoda” címet. Fontosnak tartja 
a fejlődést, a megújulást, a kép-
zéseket. Támogatja a továbbta-
nuló kollégáit, és vezeti a „Lé-
pésről lépésre” szakmai munka-
közösséget. A családokkal őszin-
te, együttműködő kapcsolatok 
kialakítására törekszik. Munka-
társaival jó kapcsolatot ápol, tá-
mogatására mindig számíthat-
nak. Munkavégzése, elhivatott-
sága példaértékű, mesterpeda-
gógus minősítése kiválóan sike-
rült.

- A Zöldfa úti tagóvoda veze-
tését továbbra is magas színvo-
nalon, az intézményem céljai-
nak megfelelően szeretném el-

látni. Ugyanakkor nagy hang-
súlyt fektetünk az oktatásban 
előirányozott feladataink ellá-
tására is a kolléganőimmel – 
mondta az óvodapedagógus.

A Zöldfa úti óvoda épületében 
jelenleg felújítás zajlik, amely-
nek idejére a Dózsa György út 
4. szám alatti épületbe költözik 
át az óvoda. - Ki kell alakíta-
ni ott is a csoportokat, majd ké-
sőbb, amikor visszakerülünk a 
szépen felújított Zöldfa úti óvo-
dában, akkor ott is újra be kell 
rendeznünk a szép óvodai kör-
nyezetet. Mindamellett a peda-
gógustársaimnak a minősítés-
re való felkészítését, pályázato-
kon való részvételét is segíteni 
fogom az elkövetkezendő idő-

szakban – árulta el Harsányiné 
Szabó Ilona.

A 2017/2018-as nevelési év-
ben az „Év pedagógusa” díjat 
Zsírosné Egyed Ibolya óvoda-
pedagógus (Táncsics körút 17-es 
óvoda) és Ökrösné Kara Tün-

de Judit óvodapedagógus (Ki-
nizsi úti óvoda) is megkapta, ők 
azonban nem kívántak nyilat-
kozni, de köszönetüket fejezték 
ki az elismerésért.

Kapás Mónika

Az „Év pedagógusa” 
Harsányiné Szabó Ilona

A karcagi Aranykalász Baráti 
Kör tagjai is részt vettek a ver-
senyen július 7-én, amely egy-
ben tisztelgés is volt mindazon 
aratók előtt, akik régen kézi ara-
tással keresték meg kenyerüket 
maguk és családjuk részére.

Nagy készülődés előzte meg 
a versenynapot, de úgy gondo-
lom, hogy megérte. A Baráti Kör 
tagjai minden erejükkel, tudá-
sukkal teljesítették a versenyki-
írásban megjelölt feladatokat: 
kézi kaszával vágták a rendet, 
kákóval, sarlóval marokra szed-
ték a levágott búzát, egyforma 
kévéket kötöttek. Vigyáztak ar-
ra, hogy a keresztbe rakott ké-

vék láttassák a zsűrivel a szé-
pen kialakított haranglábat. Ki-
tettek magukért a paraszti éte-
lekkel megterítő asszonyok is. 
A parcella végében lópokró-
con, karcagi hímzett kunsági te-
rítőn sorakozott a 29 darab te-
ríték, amelyben volt vízicibere, 
kerekcipó, füstölt szalonna, szá-
razkolbász, gomolya, tepertő, 
disznótoros, töltött káposzta, 
gombóta-öregtarhonya, kun-
sági kifli, édesanyám túrós tész-
tája, ferdinánd, tepertős-vajas 
pogácsa, boroskancsóban bor, 
de nem maradhatott el a pálin-
ka sem, és még sorolhatnám a 
sok finomságot. Bizonyára tet-

szett a vendégeknek, látoga-
tóknak és a mintegy 26 ara-
tó csoport tagjainak is, hiszen 
a verseny végére nem maradt 
semmi kóstolnivaló a terítőn. A 
karcagi aratókat pedig, a verse-
nyek végén a tagtársuk által fő-
zött birkapörkölt várta, amely-
ből mindannyian jóízűen fo-
gyasztottak.

A közösen végzett munka 
meghozta gyümölcsét.

Az eredményekért köszönet 
a versenyzőknek: Dobrai József, 
Dobrai Józsefné, id. Kun József, 
Kun Józsefné, Juhász Gergely, Fe-
hér Károly, Vígh Imre, Vígh Imréné, 
Nagy János (vállalkozó), Kozák 

Jánosné, ö. Tóth Istvánné, Ács 
András, id. László Imre, ifj. Kun Jó-
zsika, Laczik Dénesné (ügyvezető).

A karcagi Aranykalász Bará-
ti Kör tagjainak felkészülését 
segítette, részvételét a verse-
nyen támogatta, és a verseny-
zőkkel együtt örült az eredmé-
nyeknek - ezért őszinte köszö-
netünket fejezzük ki az alábbi 
támogatóknak: Dobos László 
polgármester úr, Szepesi Tibor 
igazgató-képviselő úr és Pán-
ti Ildikó képviselő asszony már 

több éve, hogy figyelemmel kí-
sérik és segítik tevékenységün-
ket. Teszik ezt önzetlenül, szere-
tettel.

Reméljük, továbbra is szá-
míthatunk segítségükre, ame-
lyet mi viszonzásul, elért ered-
ményeinkkel köszönünk meg, 
hírnevet szerezve ezzel szülő-
városunknak, Karcagnak.

Kálmán Imréné,
az Aranykalász Baráti Kör 

elnöke

A karcagi Aranykalász Baráti Kör eredményei:
Aratóversenyen III. helyezés,

 NAK különdíja,
 Borbás Ferenc regnáló jászkun főkapitány különdíja,
 ajándékcsomag.

Paraszti terítékek versenyén zsűri dícsérete,
 Alattyány polgármesterének különdíja,
 dr. Bartha Júlia néprajzos-kutató különdíja.

Pogácsasütő versenyen I. helyezés,
 oklevél, serleg, ajándékcsomag.

Aratópálinka versenyen 2017. évi csipkebogyóból főtt pálinkát ezüst,
 2017. évi birsalmából főtt pálinkát bronz,
 2011. évi szilvából főtt pálinkát bronz,
 2017. évi szilvából főtt pálinkát bronz
 minősítésben részesítette a Jászsági Pálinka Lovagrend.

Jásziványban rendezték meg a XIV. Hármas-Kerületi 
Kézi Arató Verseny és Népi Ételek Főzőversenyét

Képünkön Gulyás Ferencné intézményvezető és Harsányiné Szabó Ilona
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Kétszáz millió forintból szé-
pül meg a Zöldfa úti óvoda. A 
magas színvonalú szakmai 
munkát az új tanévben már 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvodában is nehezíti az óvo-
dapedagógus-hiány - mondta 
el lapunknak Gulyás Ferencé 
intézményvezető, akit a felújí-
tásról és az évkezdésről kér-
deztünk.  

- A Zöldfa úti óvoda felújítá-
sa során tulajdonképpen csak a 
főfalak maradnak meg az 1980-
ban készült épületen. A pavi-
lonrendszerű óvoda ideális a 
gyerekek számára, mert mind 
a három csoportnak saját öltö-
zője, mosdóhelyisége és fedett 
udvari terasza van, így az egész 
napos tevékenységekre alkal-
mas. Most az önkormányzat ál-
tal elnyert 200 millió forintos tá-
mogatásból a következő hóna-
pokban kívül-belül megújul és 
korszerűsödik az épület, a te-
rasz és az udvar is - mondta el 
a helyszínen Gulyás Ferencé in-
tézményvezető. - A szülők örül-
tek, hogy megszépül az óvoda, 
de a költözés maga nagy teher 
volt - a városközpontba, a Dó-
zsa György utca 4. szám alat-
ti önkormányzati épületbe köl-
töztünk át. A másik oldalon ott 

van a megújulás szépsége, örö-
me, ez erőt ad mindenkinek az 
épület rendbetételekor, hiszen 
festettünk, csempéztünk, me-
szeltünk, parkettát csiszoltunk. 
Most a kollégáim és a közcé-

lú foglalkoztatottak a csoport-
szobákat rendezik be. A többi 
óvodában is vannak kisebb ja-
vítások a csoportszobákban, a 
konyhákat, a mosdó és vizes-
blokkokat pedig mindenhol ki-
meszeljük. A kilenc óvodába 31 
csoportban mintegy 750 gyer-
mek kezd. Az óvónőhiány azon-
ban most bennünket is elért - 
folytatta a vezető. - Míg a nagy-

városokban és kisebb telepü-
léseken ez már évek óta gond, 
nálunk ez a szeptember lesz az 
első, amikor négy kolléganő 
megy el nyugdíjba. Meghirdet-
tük az állásokat, de csupán egy 

jelentkező volt. A következők-
ben ez a helyzet súlyosbodhat, 
hiszen évente négy-öt nyugdíj-
ba menő kolléga lesz. Folyama-
tosan hirdetjük álláshelyeinket, 
de nagyon kevesen vannak a 
friss diplomások, és még keve-
sebben, akik az óvónői pályán 
helyezkednek el. A nyugdíjasa-
ink szívesen visszajönnének, de 
erre a közalkalmazotti törvény 

nem ad lehetőséget. Mivel a 
csoportok létszáma magas, így 
összevonásokat nem tudunk 
megvalósítani ebben a tanév-
ben, így helyettesítésekkel pró-
báljuk megoldani a folyama-
tos munkát, és felkeressük azo-
kat a kollégákat, akik munká-
ba tudnának állni. A következő 
években taníttatjuk azokat, akik 
hozzánk kerülnek. Most is van-
nak olyan nevelőmunkát segítő 
dolgozóink, akik tanulnak, illet-
ve a következő években előny-
ben fogjuk részesíteni azokat, 
akik óvodapedagógusi tovább-
tanulást vállalnak. Most van egy 
pedasszisztensünk, egy óvoda-

titkárunk, aki tanul, egy dajkánk 
most kezdi az első évet a főis-
kolán. Ez is enyhíteni fogja a hi-
ányt, de öröm az is, hogy van-
nak Karcagon olyan fiatalok, 
akiket óvodapedagógus szak-
ra vettek fel, s várhatóan majd 
hazajönnek dolgozni - fogal-
mazott Gulyás Ferencné, akitől 
megtudtuk, kiemelt feladatu-
kat, a a tehetséggondozást pá-
lyázatokkal segítik. Kilenc pá-
lyázatukból hét kapott több-
milliós támogatást, egy pedig a 
Karcag és Térsége Tehetségse-
gítő Tanács programjait segíti.

DE

Szakemberhiánnyal indul az új nevelési év

Július 25-én Szerenccsel ismerkedtek 
a 8. számú egyéni választókerületben 
élő fiatalok, idősek a körzet képviselő-
je, Pánti Ildikó vezetésével. A buszos 
kiránduláson a látnivalókról Ruzicska 
Ferenc helytörténeti kutató beszélt. A 
csokoládé fellegvárában, a Szerencsi 
Bonbon Kft.-nél a kunságiakat dr. Ta-
kács István ügyvezető, Maszler Lász-
ló termékfejlesztő és Tímár Istvánné 
minőségbiztosítási vezető fogadta és 
mutatta be a gyárat, s közben megkós-
toltatták velük az ott készült csokikat. 
Mint megtudtuk, a gyár 150 ember-
nek biztosít munkát, és évi 1600 tonna 

édességet készít. Ottjártunkkor már a 
karácsonyi édességek, különleges ízesí-
tésű szaloncukrok, csoki adventi nap-
tárak, télapók készültek. Az interaktív 
műhelyben a nagymamák, gyerekek, 
felnőttek saját díszítésű 2 tábla csoko-
ládét is készítettek. A vendéglátókat 
a karcagi csapat kunsági különleges-
ségekkel: karcagi hungarikum birka-

pörkölt, ferdinánd, szilvapálinka, ke-
nyér, házi készítésű lekvár ajándékoz-
ták meg.

A csokoládé fellegvárából a Szerencs 
várába ment át a csapat, ahol megnéz-
ték a kiállításokat is, s természetesen a 
gyár mintaboltjában rengeteg édességet 
vásárolva érkeztek haza az útról.

DE

Gulyás Ferencné intézményvezető és Bíró Sándor építésvezető a
Zöldfa úti óvoda felújításának terveit nézik

A Dózsa György utca 4. szám alatti önkormányzati épületbe költözik át a Zöldfa úti 
óvoda három csoportja. Képünkön a Margaréta csoportszoba könyvespolcára Gulyás 

Ferencné intézményvezető (jobbra) és Kovács Istvánné dajka a könyveket pakolja

A kirándulás résztvevői csokoládét is készíthettek

Szerencsre kirándultak
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Augusztus 3-5. között hete-
dik alkalommal rendezte meg 
az önkormányzat a Bereki Vi-
gasságokat a fürdőben. Szom-
bat reggel 10 órakor már mind 
a négy pénztár előtt hosszú so-
rok álltak a strand bejáratá-
nál. Perge József (a Berek-Víz 
Kft. vezetője) szerint ez a jó idő-
nek és a hétvégi fesztiválnak kö-
zépső napjára szervezett prog-
ramoknak is köszönhető. Ezen 
a napon minden korosztályra 
gondoltak, hiszen a gyerekeket 
ingyenes légvár, a fiatalokat tor-
na, a gasztronómia kedvelőit fő-

zőverseny várta. A finom ebéd 
elfogyasztása közben a több száz 
vendégnek az éneklő szakácsok 
daloltak, délutántól késő estig 
pedig koncertek várták a fiata-
lokat és minden érdeklődőt.

Molnár János polgármester 
szerint ez a három napos vigas-
ság a legnagyobb rendezvény a 
nyáron a fürdőben.

- Több ezer vendég érkezik 
ide most is pihenni, kikapcso-

lódni. A főzőversenyen pedig a 
hungarikum karcagi birkapör-
költ mellett csülkös pacal, grill-
ételek is készültek a vendégek 
örömére. A családokra is gon-
doltunk a háromnapos progra-
mokkal, és aki a gyógyvíz ked-
véért érkezett a településre, az is 
jól érezheti itt magát - vélte a te-
lepülésvezető. 

A főzőverseny zsűrije persze 
most sem volt könnyű helyzet-
ben - ezt már a vezetőjük, dr. Ke-
nyeres Imre mondta el, aki sze-
rint az, hogy jó legyen a birka-
pörkölt, az már az alapanyag ki-
választásánál eldől. Itt a verseny-
ben főleg karcagi módra főttek a 
pörköltek baráti közösségektől, 
családoktól, de körösladányi, be-
reki induló is volt a főzők között.

DE

Az Akácliget Fürdő idén is csatlakozott a Strandok Éjsza-
kája országos programhoz. Andrási István, a Nagykun-Víz 
Kft. ügyvezetője elmondta, a program arról szólt, hogy a na-
pi átlag szolgáltatástól eltérőt nyújtsanak. Karcagon az alap-
szolgáltatást július 27-én meghosszabbított nyitvatartással 
és szűrővizsgálatokkal bővítették, majd a The Best Company 
adott koncertet, és ami még Karcagon nem volt, vízi tűzijáté-
kot is rendeztek a vendégeknek.

A Kátai Gábor Kórház EFI-LEK iroda munkatársai végez-
ték a szűréseket. Horváthné Vass Erzsébet szakmai veze-
tőtől megtudtuk, több embernek mértek magas kolesz-
terinszintet, vércukorszintet és vérnyomást. A szakember 
szerint nagyban befolyásolja az idő is a vérnyomás inga-
dozást, így a gyógyszerszedésre is felhívták a figyelmet, 
hiszen fontos, hogy a lakosok pontosan szedjék a vérnyo-
máscsökkentő gyógyszereket.

A nyári hőségben a folyadékpótlás fontosságára is fel-
hívta a figyelmet a szakember, s arra, hogy a nehéz ételek 
helyett inkább sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, és 
kerüljük a túl forró és a nagyon hideg ételeket, folyadéko-
kat is. 

A TBC együttesről fellépésük előtt Perge Tibort kérdez-
tük. - Mi egy „feldolgozós” zenekar vagyunk, olyan slágere-
ket játszunk, ami minden korosztályt megfog, és mi is na-
gyon szeretünk. A tizenévesektől az idősebb korosztályig 
kedvelik a zenénket. A dobosunk Szalmási Józsi, Romhányi 
Sanyi, a basszusgitáros, a másik gitáros és vokál Nagyfejeő 
László, az énekes Kiss László, a szólógitáros én vagyok. Pró-
bálni munka után szoktunk. A nyáron az eddigi legnagyobb 
koncertünk Berekfürdőben volt, s a karcagiak a Nagykun-
sági Kulturális Napokon hallgathatnak még bennünket au-
gusztus 18-án - árulta el Perge Tibor, aki elmondta, egyelőre 
saját számokat nem játszanak, csak feldolgozásokat.

A fürdőben a következő nagy rendezvény augusztus 11-
én nótaműsor volt, ahol Márkus Ica lépett fel vendégeivel, 
cigányzenekar kíséretével, de lesz még filmvetítés és a sze-
zonzáró szeptemberben a motorostalálkozó lesz - tudtuk 
meg Andrási Istvántól.

DE

Strandok Éjszakája 
Karcagon

Bereki Vigasságok

Dániel Sándor, a Karcagi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség Tűzoltó-parancsnoksága fő-
törzsőrmestere már több katasztrófavédelmi 
versenyen képviselte a lánglovagokat egyé-
niben és csapatban is. Bár ezek a védőfelsze-
relésben teljesített versenyek nehezek voltak, 
de mindig szép eredményekkel térhetett ha-
za. Több alkalommal volt már lépcsőfutó ver-
senyen, amelyre nem nagyon lehet felkészül-
ni, hiszen Karcagon nincs magas emeletes 
ház, ahol ezt lehetne gyakorolni, és Szolnok-
ra sincs mindig lehetőség bemenni ezért, így 
a felkészülés inkább erőnléti edzésekből áll.

Dániel Sándor korábban a tatabányai Turul 
futáson is eredményes volt, itt a 280 méteres 
szintkülönbséget teljesítve kellett feljutnia a 
célig. Most azonban ehhez képest egy sík te-
repen, Szegeden indult, ahol 16 lépcső is ne-
hezítette a Dóm térről induló versenyt. Itt is 
légzőkészülékben, védőruhában és sisakban 
kellett futnia. Mint mondta, ez a fajta ver-
seny igazából fejben dől el, így lehet átjut-
ni a holtpontokon is. Most azonban gyerme-
kei nem szurkolóként, hanem a nekik szerve-
zett megmérettetést teljesítve, versenyző-
ként voltak vele Szegeden. A futásra közösen 
készültek fel a karcagi erdei futópályán.

Dániel Sándor a technikai sportban is ki-
próbálta magát, tűzoltó kollégájával, Feke 
Lajossal közlekedésbiztonsági versenyen in-
dultak. Itt a fecskendőautóval szlalomozás, 

átjárón való tolatás is feladat volt, a sikeres 
teljesítésért - ahogy a főtörzsőrmester fogal-
mazott - megizzadtak, de végül az elsők let-
tek a megmérettetésen. A közlekedésbizton-
sági versenyek tapasztalatai a valós szituáci-
óban, azaz a szolgálatban, is segítségül szol-
gálnak Dániel Sándornak.

DE

Munkájához is jól jön a tapasztalat

A főzőversenyen nehéz dolga volt a zsűrinek

A műsorban a karcagi Éneklő Szakácsok is felléptek
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A karcagi székhelyű Nagykunsá-
gi Népművészek Egyesülete az idén 15 
éve igyekszik őrizni, ápolni, továbbad-
ni Karcag és a Nagykunság kézműves 
hagyományait. Több tagja évtizedek 
óta erősíti a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei népművészeti, hevesi népmű-
vészeti, budapesti kézműves egyesüle-
teket is, aminek révén szép sikereket 
érhettek el, de 15 éve fontosnak tar-
tották, hogy a Nagykunság, szülőföld-
jük hagyományait kiemeljék a Kár-
pát-medencei gazdag népművészeti 
kavalkádból – ezzel is a gazdagságot 
demonstrálva, hiszen mi magyarok 
is oly keveset ismerünk népművészeti 
motívumainkból, tárgyainkból… (Pl. 
tudják a kedves olvasók, hogy gyapjú-
hímzés létezik a Dél-Dunántúlon, a 
Dél-Alföldön és más tájegységünkön 
is? A kunhímzéstől teljesen eltérő mo-
tívum- és színvilággal.)

Tagjaink rendszeresen részt vesz-
nek országos kiállításokon, szakmai 
rendezvényeken, vásárokban, feszti-
válokon. Az idén is hagyományosan 
megtalálhatóak tagjaink munkái a 

Magyar Kézművesség 2018 országos 
kiállításon Budapesten, a Duna Pa-
lotában (V. ker., Zrínyi u. 5.), amelyet 
a Magyar Kézművességért Alapít-
vány szervez immár 25 éve. Idén ju-
bileumi kiállításon vehet részt a kar-
cagi kunhímzés (N. Pádár Ágnes) és 
a kunhegyesi fafaragás (Czupp Pál) - 
egyesületünk tagjai révén, amely au-
gusztus 27-ig látogatható.

Ezenkívül egy nívós kiállítás látha-
tó a Műcsarnokban, ahol a néphagyo-
mányaink ápolásának kezdeteitől (a 
’60-as évek néptáncmozgalmával kez-
dődően), a mai modern világba beil-
leszkedő „népi iparművészeti” tárgya-
kig lehet megtekinteni a köztünk élő 
kézműves alkotók munkáit is, amely-
nek a Kéz-Mű-Remek Nemzeti Szalon 
2018 a címe. Ennek a kb. 50 éves moz-
galomnak, törekvésnek a célja (ahogy 
az 1900-as évek elején Györffy István 
karcagi néprajztudósunknak is) – az 
értékmentés volt. Ma jól hordható, di-
vatos ruházatokba, modern lakókör-
nyezetünkbe beilleszthető tárgyak ké-
szítése is célunk, valamint az utókor 

számára etalonok elkészítése, amelye-
ket a minket követő generációk akár 
200 év múlva láthatnak, másolhat-
nak, feldolgozhatnak. Ez elég nagy fe-
lelősség a hitelesség szempontjából. Lé-
nyeges, hogy mi marad itt az utódok-
nak belőlünk, a kezünk munkáiból. 
A Budapesti Műcsarnokban, ahol ta-
vasz óta már számtalan külföldi is lát-
hatta a magyar népművészek munká-
it, láthatóak nagykunsági, és innen el-
származott népművészek munkái is: 
Tóth István kovácsmester, Szűcs Imre, 
Szűcsné Erzsike, Szűcs Andrea, Szűcs 
Judit, Nagyné Török Zsóka tiszafüredi 
fazekasok, Horváth Tibor és Katalin 
tiszafüredi bőrművesek. Rátaláltam 
Kovács László fazekasra is, aki jelen-
leg Kalocsán alkot, és Kabai Erzsi fa-
zekasra, aki Budapesten dolgozik. 

Tagjaink évente izgalommal vár-
ják a Karcagi Birkafőző Fesztivált, 
ahol „otthon lehetnek” termékeikkel, 
de a budapesti Táncház Találkozón 
és a Mesterségek Ünnepén is (idén au-
gusztus 17-20-ig) rendszeresen részt 
vesznek megyei egyesületeikkel. Eze-
ken országos és nemzetközi vendég-
sereg előtt képviselik a Nagykunság 
hagyományait. Mindig sikerül né-
hány elszármazott nagykunságinak 
a szívét megmelengetni a találkozá-
sokkal. 

A nyár utolsó heteiben aki tudja, 
keresse őket/munkáikat az említett 
kiállításokon, és vigye büszkén hírét 
szülőföldje kézműves hagyománya-
inak. 

Nagy-Pálné Pádár Ágnes 

POSTALÁDA

Tizenöt éves a Nagykunsági Népművészek Egyesülete 

HIRDETMÉNYEK

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.

Álláshirdetés
A Marista TIP Nyitott Tanoda 

keres önmagára és környezetére igényes 
munkatársat, karcagi munkavégzési helyre.

Jelentkezés feltétele: érettségi.
Előnyt jelent: pedagógiai területen, illetve gyerekek ke-

zelésében, koordinációjában szerzett tapasztalat, ko-
rábbi tanulmányok pedagógiából. 

Munkaidő: 8 óra.

Fényképes önéletrajzokat a következő 
e-mail címre várjuk: tiptanoda@gmail.com

mentori munkakörbe 

Álláshirdetés
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 

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Györffy István Katolikus Általános Iskola (5300 Karcag, József Attila utca 1.)

az alábbi óraadó gyógypedagógus állásokat hirdeti meg az SNI-s tanulók ellátására:

Alkalmazás: 2018. szeptember 1-től.
Bérezés: a pedagógus bértábla alapján számított óradíj.
Az alkalmazás feltétele: erkölcsi bizonyítvány, szakképesítés igazolása, plébánosi ajánlás.
Jogviszony: határozott idejű, 2018. szeptember 03-tól - 2019. június 15-ig.
Jelentkezni lehet: Kovács Miklósné igazgatónál vagy a gyorffykataltisk@gmail.com-on.
Telefon: 06/59-503-435 vagy 06/30-676-6220.

logopédia szakos gyógypedagógus, heti 6 óra
pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, heti 6 óra

- nyár végi programajánló -
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Lapzárta: 
2018. augusztus 27. (hétfő) 12 óra

2018.| 05. | 14.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLDFA ÚTI ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE

A „Zöldfa úti óvoda korszerűsítése” TOP 1.4.1-15-JN1-
2016-00016 pályázat a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP 1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segí-
tő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” felhí-
vás keretében került benyújtásra. A Karcag Városi Önkor-
mányzat a 104/2016. (IV.28.) „kt.” sz. határozatával dön-
tött arról, hogy 200 millió Ft vissza nem térítendő támo-
gatás elnyerése érdekében - támogatási arány 100% - be-
nyújtja a pályázatát a felhívásra.

A Karcag, Zöldfa u. 32. alatti óvoda épületén teljes körű 
korszerűsítést és felújítást végeznek a hatályos és vonatko-
zó épületenergetikai rendelet előírásait figyelembe véve. Az 
építészeti felújítási - korszerűsítési munkák keretében elvég-
zik többek között az épület hőveszteség csökkentése érde-
kében a falak, a lábazat és a lapostető utólagos hőszigetelés-
ét, az azbesztcement tartalmú hullámpala tetőfedés cseréjét, 
a belső padló- és falburkolatok cseréjét, az akadálymentesí-
tést is. További, nem építészeti jellegű felújítási - korszerűsíté-
si munkák között szerepel az elektromos hálózat és szerelvé-
nyek felújítása, a kazáncsere, a fűtés- és a vízhálózat korszerű-
sítés, napkollektor beépítése. Cserélik a csoportszobák bútor-
zatait, megtörténik az óvodai melegítőkonyha berendezése-
inek cseréje, új infokommunikációs eszközök és képességfej-
lesztő játékok eszközök kerülnek beszerzésre.

A projekt kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztá-
sára vonatkozó közbeszerzési eljárás van jelenleg folyamat-
ban.

A pályázat keretében kidolgozott Helyi Közösségi Fejlesz-
tési Stratégia (a továbbiakban: HKFS) is megvalósul. A straté-
gia átfogó célja „Karcagiak összetartozásának erősítése, a vá-
ros hagyományainak és kulturális értékeinek kiaknázásával”. 
A stratégia össze kívánja kovácsolni a város közösségét, a kü-
lönböző korosztályokat, biztosítani kívánja az eltérő érdek-
lődésű emberek egymásra találását, meg szeretné teremte-
ni a társadalmi szolidaritást és megerősíteni a helyi identitást.

A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keret-
összeg: 400 millió Ft, amelyből 60 millió Ft fordítható a HACS 
működési költségeinek finanszírozására. A további 340 millió 
Ft keretösszegben kerülnek meghirdetésre a helyi felhívások.

A projekt időtartama: 2017. szeptember 01. - 2019. augusztus 31.

További információ kérhető:
a projekt kommunikációját végző cég képviseletében
Pengő Ferenc sajtóreferens
Kun-Média Kft. (Tel.: 06/30-223-8844, karcagtv@gmail.com)

Augusztus 18. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 19. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 20. (Hétfő) 
Állami Ünnep
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Augusztus 25. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 26. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, 

hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától 
hétfő reggel 07.00 óráig).

Augusztus 18-19-20
 Dr. Temesváry Tamás
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.
 Tel.: 06/30-537-5758
Augusztus 25-26
 Dr. Terjék Imre 
 Karcag, Duna utca 7.
 Tel.: 06/20-939-4650

2018. augusztus 08.
KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS INDUL 
KARCAGON

A Karcag Városi Önkormányzat nagyívű ke-
rék-párosbarát fejlesztésbe kezd európai uni-
ós forrásból. A település a város kerékpárútjai-
nak fejlesztésével kívánja elérni azt, hogy a vá-
rosi, járásszékhelyi szolgáltatások egyszerűbb, 
gyorsabb és biztonságosabb megközelíthetősé-
ge javuljon. A kerékpárúthálózat kialakításának 
célja enyhíteni a belterületi kerékpárutak hiá-
nyát, a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 azonosító-
számú projekt keretében egyrészt új kerékpár-
utak épülnek, másrészt régebbi létesítmények 
is felújításra kerülnek.

A Kisújszállási úti kerékpárutat a Madarász Im-
re utca – Széchenyi sugárút – Szent István sugárút 
- Kossuth Lajos utca – Dózsa György utca – Táncsics 
Mihály körút nyomvonalon kötik össze a Madarasi 
úttal, ahol szintén megújul több mint 3 kilométer 
hosszban a meglévő kerékpárút. Az új nyomvonalon 
két oldali kerékpársáv, illetve önálló kerékpárút ke-
rül kialakításra mintegy 3 kilométeres hosszúságban.

Az új kerékpárutak, kerékpársávok kialakítása so-
rán nagy hangsúlyt fektetnek a védtelen közleke-
dők, azaz a kerékpárosok mellett a gyalogosok biz-
tonságára (kerékpáros- és gyalogos átvezetések ki-
alakítása, figyelemfelhívó közlekedési táblák kihe-
lyezése, balesetveszélyes csomópontok elkerülése, 
stb.), emellett egységes kerékpártárolók biztosítják 
majd az új hálózat több pontján a kerékpárok ké-
nyelmes elhelyezését. A fejlesztések megvalósítása 
várhatóan nemcsak a karcagi lakosok, hanem a járás 
településeinek (Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, 
Kunmadaras) szempontjából is kiemelt jelentőség-
gel bír Karcag járásközponti szerepéből adódóan.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Prog-
ram keretében Karcag Városi Önkormányzata 100%-
os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő eu-
rópai uniós támogatásban részesül.

A projekt azonosítószáma: 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021

A szerződött támogatás összege: 500.000.000,- Ft

A projekt megvalósítási időszakának kezdő idő-
pontja: 2017. június 01. 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 
2019. augusztus 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.
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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

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Györffy István Katolikus Általános Iskola 
(5300 Karcag, József Attila utca 1.) az alábbi 

óraadó tanári állásokat hirdeti meg:

Alkalmazás: 2018. szeptember 1-től.
Bérezés: a pedagógus bértábla alapján számított óradíj.
Az alkalmazás feltétele: erkölcsi bizonyítvány, szakké-

pesítés igazolása, plébánosi ajánlás.
Jogviszony: határozott idejű, 2018. szeptember 03-tól - 

2019. június 15-ig.
Jelentkezni lehet: Kovács Miklósné igazgatónál vagy a 

gyorffykataltisk@gmail.com-on.
Telefon: 06/59-503-435 vagy 06/30-676-6220.

technika szakos tanár, heti 6 óra
testnevelés szakos tanár, heti 8 óra
informatika szakos tanár, heti 4 óra
matematika szakos tanár, heti 8 óra.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő

Györffy István Katolikus Általános Iskola 
(5300 Karcag, József Attila utca 1.) pályázatot hirdet:

tanári munkakörök betöltésére.
A munkakörök betöltésénél előnyt jelent az egyetemi és 

többszakos végzettség. (Pályakezdők, gyakornoki státusz-
ban lévők is jelentkezhetnek.)
A munkaviszony időtartama: 2018. szeptember 01 - 2019. 

június 30-ig, ezt követően lehetőség van határozatlan ide-
jű munkaviszony létesítésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23. 
Az állás betöltésének időpontja: 2018. szeptember 01.  
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 - szakmai önéletrajz,
 - végzettséget igazoló okirat másolatok,
 - nyertes pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány, plébáno-

si ajánlás.
A pályázat benyújtásának módja: 

 - email-en: gyorffykataltisk@gmail.com, Kovács Miklósné 
igazgatónak címezve,

 - postai úton: 5300 Karcag, József Attila utca 1. címre,
 - személyesen. 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb kérdés esetén a 06/59-
503-435 vagy a 06/30-676-6220 telefonszámon, illetve az 
adott email címen lehet érdeklődni.

Egyéb információ az iskoláról a www.gyorffykataltisk.hu 
honlapon található.

matematika - fizika, vagy bármely szakos 
technika - bármely szakos

informatika - bármely szakos 

Köszönetnyilvánítás
A Varró utcai lakóközösség ezúton megköszöni a lakó-

épületek előtti útszakasz egyirányúsítását Dobos Lász-
ló polgármester úrnak, Gyurcsek János alpolgármester 
úrnak, Teleki Zoltán rendőrkapitánynak és Nyester Fe-
rencnek, a műszaki osztály vezetőjének.

Kissné Horváth Erzsébet, 
a Lakásszövetkezet elnöke
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2018. augusztus 17. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 V. Országos Nyugdíjas Művészeti 
 Fesztivál Karcagon 
19.15 Nagykunsági Krónika 
 - különkiadás
 - Halottlátó szigete - könyvbemutató
 - IX. Roma Projekt az Arany János 
 Iskolában
 - Egészségügyi szűrés
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Ferenczi és Freud - a Spinoza 
 színház előadása
22.00 Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál

2018. augusztus 21-22.
kedd/szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus
 szentmise
20.45 XX. Birkafőző Fesztivál - szombati 
 nap színpadi műsorainak összefoglalója 
21.45 XX. Birkafőző Fesztivál - pénteki 
 nap színpadi műsorainak összefoglalója

2018. augusztus 23. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Nagykunsági Kulturális Napok
 megnyitója

19.15 Nagykunsági krónika 

 - különkiadás

 Ünnepi önkormányzati ülés

21.00 Nagykunsági Híradó

21.30 Operett Gála

2018. augusztus 28-29. 

kedd/szerda

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református 

 istentisztelet

19.00 Karcagi hírek

19.30 A Hit Szava – római katolikus 

 szentmise

20.30 X. Kárásznap - összefoglaló 

 - Tiszaderzs 

21.30 XX. Birkafőző Fesztivál - pénteki 

 nap színpadi műsorainak összefoglalója

2018. augusztus 30. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Aratófelvonulás 2018

19.15 Nagykunsági Krónika 

 - különkiadás

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek

 Háttér

20.10 Nagykunsági Híradó

20.30 Augusztus 20-ai koncertek -

 összefoglaló

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

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. augusztus 11.
Kis Veronika Zsuzsa - Takács 
József 

2018. augusztus 11.
Kiss Anna Zita - Hercegh 
Sándor

2018. augusztus 13. 
Vidéki Mária Maya - Csillag 
Barnabás József

Születés
2018. július 18. 
Laczi Tünde - Oláh Pál
Kg., Pacsirta utca 34. 

Viktor

2018. július 21. 
Mészáros Barbara - Szabó 
Zoltán
Kg., Kungát utca 7. 

Lilien

2018. július 29.
Hodosi Annamária - 
Harsányi Gábor
Kg., Kátai Gábor utca 35.

Kristóf

2018. július 31. 
Vígh Krisztina - Buzalka 
Géza
Kg., Zádor utca 28/a

Bella

2018. augusztus 04.
Jász Dóra - Maruzs Roland
Kg., Kungát utca 76. 

Dorina

2018. augusztus 11.
Bak Ibolya Gizella - Majoros 
István
Kg., Dráva utca 6. 

Andrea Anna

Halálozás
Gyökeres Imréné 
(Boldizsár Mária) 
 (1929) 

Oláh András 
 (1942)

Poór Imréné 
(Jónás Margit) 
 (1938)

Tőkés István 
 (1934)

Álláshirdetés

karcagi munkavégzési helyre keresünk önmagára és 
környezetére is igényes munkatárasat, aki képes önálló-
an és csapatban is innovatív munkavégzésre, és felada-

tait felelősségteljesen, hatékonyan végzi. 
 

Jelentkezési feltétel: érettségi és számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: gyors-és gépírás ismeretek, pénzügyi te-

rületen, pályázatkezelés területén szerzett tapasztalat. 
Munkaidő: 8 óra.

Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre 
várunk: irodai.munkahely.karcag@gmail.com.

Adminisztratív munkakörbe, 

Tájékoztató az igénybejelentéséről
A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban foglaltak 

alapján azok a háztartások, amelyek a 2017/2018-as egy-
szeri 12.000 Ft összegű téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesültek, az önkormányzatnál tehetik meg erre 
vonatkozó igénybejelentő nyilatkozatukat. 

Az igénybejelentő nyilatkozat letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, valamint elérhető a Karcagi Polgármesteri Hiva-
talnál.

A nyilatkozatokat a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz 
kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). Bő-
vebb felvilágosítást az iroda ügyintézői nyújtanak. 

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

 - 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),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Vagyonőr, telepőr - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Gépjármű- és motorkarbantartó-javító (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépszerelő (Kisújszállás),
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Nehézgépkezelő (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Víz-gáz és központifűtés-szerelő (Kisújszállás),
 - Varrónő - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Varrónő gépsoron (Kisújszállás),
 - Varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Áruszállító - gépkocsivezető (Karcag),
 - Traktorvezető (Karcag, Kisújszállás),
 - Pultfeltöltő - árufeltöltő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Kar-
cag).

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:

Köszönet
A Karcagi Járási Hivatal nevében tisztelettel megköszö-

nöm Szűcsné Radványi Máriának, a volt Györffy István 
Általános Iskola nyugdíjas pedagógusának a kedves virág-
felajánlását. Szerető gondoskodással nevelt szobanövényei 
a Kormányablak Osztály ügyfélterét fogják szépíteni, így 
még szebb és kellemesebb környezetben fogadhatjuk ügy-
feleinket. Szeretettel kívánok további jó egészséget!

Hodos Julianna 
járási hivatalvezető

2018. szeptember 3. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap 
a lakosság részére:
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Ingatlan
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. Víz, villany, 
cserépkályha van. Tel.: 06/59-
300-322, 06/30-713-7254.
Lebontásra szoruló ház eladó 
Tiszaszentimrén, a Bajcsy utca 
38. szám alatt. Ugyanitt bontá-
sért cserébe az anyag ingyen 
elvihető. Tel.: 06/20-530-8513. 
Karcagon, a József Attila utcán 
felújításra szoruló családi ház 
800 m2-es telken, tehermente-
sen eladó. Víz, villany, gáz van. 
Irányár: 7,1 M Ft. Tel.: 06/70-
633-1508. 
Karcag városközpontban 50 
m2-es, IV. emeleti, kétszobás 
lakás eladó. (Bolt, bölcsőde, 
óvoda, iskola a közelben.) Tel.: 
06/30-208-0095.
Karcagon a Kisvénkertben, a 
Kékvirág utcában 932 m2-es te-
lek eladó. Fele felkerítve, rajta 
lakókocsi, fúrt kút. Tel.: 06/30-
216-9216.
Karcagon, a Magyar utcában 
ház beépítési telekkel, és a 
Dráva utca - Hegyesbori utca 
sarkán telek eladó. Tel.: 06/70-
275-1937, 06/70-257-2045.
Felújított régi típusú kertes 
ház eladó nagy portával, vagy 
csere is érdekel lakásra. Tel.: 
06/30-643-8315.
Karcagon a városközpontban 
ház nagy portával eladó. Tel.: 
06/30-647-6496. 
Karcagon kertes házat vagy 
zártkertben épülettel telket vá-
sárolnék 2 M Ft-ig. Tel.: 06/30-
944-6062.
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es, 
teljes közműves családi ház 
kétféle fűtéssel (gáz és vegyes) 
eladó. Korszerű új kazánnal 
felszerelve. Tel.: 06/59-300-129.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy és 
gyertyán vegyesen). Ára: 15.000 
Ft/kaloda. Ingyenes házhozszál-
lítással. Tel.: 06/30-839-6710.

Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, 
méret: 120 cmx150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.
Légpuska, Hemond orgona, 
gépkocsi emelők, Lada Samara 
ajtók (5 db) kitűnő állapotban, 
hűtőrács, kombi csomagtar-
tó, trabant első, hátsó dob, asz-
tal, székek, gáztűzhely palack-
kal együtt eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
Eladó mosógép, lábmasszíro-
zó, kézikocsi (bevásárló, koc-
kás), autórádió. Tel.: 06/20-572-
6285.
200 literes hidrofor tartály el-
adó. Tel.: 06/30-289-5103.
Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-853-4323.
Öntvény fürdőkád, vezetékes 
gáztűzhely, sarokülő garnitúra 
(kihúzhatós, ágyneműtartós) 
eladó. Tel.: 06/30-4855-551.
Papírtéglanyomó-prés, 2 db 
Samsung TV, Robi 151-es pót-
kocsival (rotakapával, fűnyíró 
adapterrel és szivattyúval), mo-
bilkemence eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.
Eladó denevérpad, elektromos 
takaró, mobil légkondi, 28-as 
női kerékpár, 200 literes óno-
zott üst, mobil galambketre-
cek. Tel.: 06/30-324-0522.
Használt öntvény fürdőkád, 
régi konyhabútor, konyhaasz-
tal, sebességváltó, Komár mo-
ped, gyerekheverő, íróasztal 
eladó. Tel.: 06/30-375-9135.
Bádogosnak élhajlító gép 
(60.000 Ft), műanyag kerti szé-
kek (asztallal, ernyőtartóval, 
napernyővel, összesen 10.000 
Ft), üvegezett 98x110-es ablak, 
régi lemezjátszó (10.000 Ft), 2 
db fotel (párnás) és kávéfőző 
eladó. Tel.: 06/70-904-8948.
Eladó 1 db konyhaszekrény, 
2 db 52x88 cm-es ablak, 1 db 
99x198 cm-es beltéri ajtó, 2 db 
91x148 cm-es ablak (reluxával) 
Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/59-314-245.

Eladó 380 V-os állványos polí-
rozógép (pótmotorral, koron-
gokkal, 25.000 Ft), tisztított vö-
rös cirokmag darálva is (4.500 
Ft/q). A Partos II-ben 16 sor 
kert (árammal, épülettel, kút-
tal) 650.000 Ft-ért eladó. Tel. : 
06/30-963-5073.
Zuhanyzóállvány 6/4-es cső-
ből, japánakác-törzs (200 x 30 
cm), 3-4 méteres folyó geren-
dák (fenyőből), 6 méteres hor-
ganyzott fél colos csövek (5 
szál) eladó. Tel.: 06/30-266-
2859.
Szerves trágya és téglatörme-
lék ingyen elvihető, nagy kör-
bálás lucerna eladó. Tel.: 06/30-
244-0682.
Eladó 1 db új gázkonvektor 
(Lampert gyártmányú), 4 sze-
mélyes sátor, kemping gázre-
zsó, kemping székek olcsón, 
reális áron. Továbbá gyermek-
heverő jó állapotban, 1 db TV-
szekrény, szobai, konyhai csil-
lárok, szőnyegek eladók. Tel.: 
06/70-300-9730.
Karcagon, a volt vágóhídnál, a 
Kóbor Szívek Állatmentő-védő 
Alapítvány kenelben elhelye-
zett kiskutyusok pórázon napi 
sétáltatásához, önkéntes állat-
barát segítőket, diákokat szí-
vesen várunk. Tel.: 06/30-633-
1968. 
Régi, antik rézből ágy (2x1,20 
m), tükör (120x70 cm), rokka (hi-
bátlan), mozsár és csengő (szin-
tén rézből) eladók. Tel.: 06/70-
300-9730.
Kezdődik az iskola! Zeneiskolá-
soknak 2 db új gyakorló, kitű-
nő hangú (A-B) klarinét, rövid, 
fekete Lauberger Gloss már-
kájú zongora, kitűnő állapot-
ban, reális áron eladó. Ugyanitt 
Hemond orgona, két manuá-
lis láb (basszusos) eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladók! Női-férfi irhabunda, 
férfi télikabát, férfiöltönyök, in-
gek, 2 db alkalmi vőlegénying 
(új, dobozos, csokornyakken-
dővel, kompletten, spanyol-
övvel, 48-50-es méret). Tel.: 
06/70-300-9730.

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

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcse-
rét, felhajtást, méretre nadrág, 
kabát (saját anyagból), bőrka-
bát varrását rövid 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 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányí-
tást, szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos, 
tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udvarok 
takarítását, terepek tisztítását. 
A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is el-
végzünk, nagy felületek asz-
faltozását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megoldható. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.

Pedikűr és masszázsok! Nyirok-
masszázs (ödémás végtagok 
terápiája), hátmasszázs (derék, 
hát, vállfájdalom csillapítására), 
gyógytalp-masszázs (betegsé-
gek alternatív kezelése), csont-
kovácsolás (mozgásszervi prob-
lémákra), test- és fülgyertyázás 
(gyulladások csökkentése). Tel.: 
06/30-428-5642.  
Rászoruló idős ember gondo-
zását vagy gondviselését vál-
lalom. Tel.: 06/30-238-2918.
Sírkőtisztítás ingyenes felmé-
réssel! Tel.: 06/30-234-0203.
Az Agrohungária Kft-nál ve-
tőmagvak eladók: árpa, bú-
za, tritikálé, évelő rozs, lucerna. 
Lucerna bértisztítást mágneses 
gépekkel vállalunk! Érdeklődni: 
Karcag, Marsi-tó. Tel.: 06/59-
503-553, 06/20-353-5738.
Kiolvasott könyveit ingyen el-
szállítom! Tel.: 06/59-311-574.

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!
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SPORT

Magyar Kupa mérkőzés
Karcag-Tiszafüred 0-4 (0-2)
2018. augusztus 4. (szombat)

A Magyar Kupa első megyei fordulójában a kar-
cagi csapat rögtön egy nagy játékerejű együttessel, 
az NB III-ból kiesett Tiszafüreddel került szem-
be. A vendégcsapat több volt NB-s játékossal erő-
sített, így a hazai csapatnak szinte esélye sem volt 
a továbbjutásra.

A hazaiak a következő összeállításban léptek 
pályára: Bajusz - Hudu, Orosz, Szívós Gy., Farkas, 
Szentannai, Kiss, Kovács L., Domokos A., Kovács 
F., Szívós G. 
Cserék: Sipos R., Juhász, Erdei.
Edző: Orosz István.

A 16. percben egy gyors vendégtámadás után az 
alapvonal közeléből beadott labda elment Bajusz 
kapuja előtt, Montvai a bal sarok mellé lőtt. 

A 28. percben Montvai kapta a labdát, a 16-osnál 

fordulásból lőtt, a labda a kapuvasról az oldalháló-
ba vágódott. 

A 33. percben Irhás kapta a labdát. Lapos lövése 
25 méterről a jobbalsó sarokba csapódott (0-1).

A 44. percben Ábel lövése a felső lécen csattant.
A 45. percben Ábel felnézett a 16-os környékén, 

és félmagas lövése a bal sarokba vágódott (0-2).  
Az 53. percben egy balról érkező beadást Ábel 

az ötösről a bal felső sarokba lőtt (0-3).
Az 55. percben egy vendégszögletet követően 

Németh fejesét Bajusz a léc alól tornázta ki. 
A 62. percben Irhás kapta a labdát az ötös tájé-

kán, de nagyerejű lövése a kapu fölé szállt. 
A 74. percben Kalóz lövésébe egy karcagi védő 

kézzel ért bele - 11-es. Ábel büntetőjét Bajusz bra-
vúrral kiütötte.

A 83. percben Irhás 35 méterről végzett el egy 
szabadrúgást, a labda Bajusz kezéről a jobb felső 
sarokba vágódott (0-4). 

B.I.

Lejátszották az első megyei fordulót a Kupában
L A B D A R Ú G Á S

E S K R I M A
K É Z I L A B D A

L A B D A R Ú G Á S

Hat éve, hogy Karcagon elkezdődött a szivacs-
kézilabda-oktatás sportegyesületi szinten. Idén 
jubiláltunk, 5. alkalommal táboroztak a KSE ké-
zilabdás gyermekei. Sajnos idén nem került el 
bennünket a betegség, a tábor alatt 2 gyerek is le-
betegedett. Az időjárásra nem lehetett idén sem 
panaszunk. Éhen nem haltunk, rengeteg gyü-
mölcsöt ettünk, volt csoki is, éjszakai fürdőzés 
és túra, voltunk moziban, horgásztunk, ugráló 
vár is volt, és idén megrendeztük az első ottalvós 
bulit is. A rengeteg élmény mellett a gyerekek 
egész héten pontot gyűjtöttek, és a tábor végén 
jutalmaztuk az első 3 helyezettet. A fiúknál Sza-
bó Máté megvédte a tavalyi címét, a lányoknál 
új győztest avattunk Kun Gréti személyében. A 
szülői napon a szülők is megküzdtek a legügye-
sebb szülői címért. Az apukák között Varga Zol-
tán nyert, míg az anyukáknál Kissné Lajtos Sa-
rolta bizonyult a legjobbnak. 

Néhány gondolat a következő tanévről. A 2018-
19-es szezon más lesz, mint a tavalyi. Pozitív vál-
tozás, hogy nem lesznek korosztályos ugrások, 
mindenki a saját korcsoportjában versenyezhet. 
Így a fiúkat és a lányokat is tudjuk a saját, és az 
egy évvel idősebbek között versenyeztetni. Ez azt 

jelenti, hogy idén a KSE Kézilabda Szakosztálya 
4 csapattal képviselteti magát az országos meg-
mérettetésen. Pozitív változás még, hogy a tavalyi 
évhez képest kétszer annyi versenyhétvégét biz-
tosít az MKSZ. Ez gyakorlatilag azt vonja maga 
után, hogy a gyerekeknek minden 2. hétvégén 2 
mérkőzésük lesz, így rengeteget fejlődhetnek a jö-
vő évi szezonba. 

Évről évre gyarapszik a támogatóink száma. 
Örömünkre szolgál, hogy egyre több vállalkozó 
azt érzi, hogy a kézilabdába fektetett bizalmuk 
nem az ablakon kidobott pénz. Ezeknek a vállal-
kozóknak köszönhetjük, hogy a táborokban egy-
re színvonalasabb programokat tudunk biztosí-
tani a gyerekeknek. 

Szeretném megköszönni a Karcagi Sportegye-
sület, az Agrosprint Zrt., az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdő, Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő, 
Besze János, a BioPeti Kft., a Karcagi Borház, a Fó-
rum Bisztró, Földvári Dalma, a Katalin Vendégház, 
a köröspartnyaralunk.hu, a Robinson Tours, a Kar-
cagi Szuperinfó és a szülők egész éves támogatását. 

Balog Zoltán 
edző     

Élményekkel gazdagodtak
Eredményes versenyszezont tudhat maga mögött a Karcagi Eskrima 

Iskola csapata. Mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon szépen telje-
sítettek minden versenyen. Már a szezon kezdetén megrendezésre ke-
rült Karcag Kupa eredményei – ahol az összesített éremtáblázatban az 
1. helyen végeztek a karcagiak – is jelezték, hogy szépen felkészültek a 
versenyzőink, és a befektetett munka meghozza gyümölcsét. A tava-
szi szezon végét a IX. Magyarországi Eskrima Kali Arnis Nyílt Bajnok-
ság zárta, amelyen szintén nagyon szépen szerepeltek a karcagiak, és 2 
aranyérmet is szereztek. Így elmondható, hogy hazánk egyik meghatá-
rozó iskolájává nőtte ki magát a karcagi, és az országban az egyik leg-
nagyobb és legsikeresebb gyerek eskrima csoport itt működik.

A tavaszi országos szemináriumon tovább bővítettük szakmai 
ismereteinket, illetve 16 tanulónk sikeres vizsgát tett. 

Júliusban megnyitottuk a Karcagi Harcművészeti Központot is, 
ahol mostantól még többet tudunk készülni a versenyekre és övvizs-
gákra. Terveink között szerepel továbbá, hogy a központtal az edzése-
inken túlmenően tovább színesítjük a város kulturális és sportéletét.

Disznós Imre

A Karcagi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának U14-es 
csapata 2018. július 12-16-ig Keszthelyen töltötte a bajnokság utáni 
jól megérdemelt pihenését. A tábor vezetője Varga Zoltán volt, aki 
egyben a 22 futballista fiú edzője is. Az öt nap alatt számos progra-
mon vettek részt a gyermekek. Az első nap a hosszú, fárasztó utazás 
után felüdülést jelentett a Balaton partján pihenni, fürdőzni. A kö-
vetkező napon meglepetés várt a focistákra. Igaz, korán kellett éb-
redni, de mindezt kárpótolta a Zobori Kalandpark, ahol kipróbál-
hatták erejüket, ügyességüket, bátorságukat. Lézerháborúztak, kö-
télpályán ügyeskedtek, „hófánkoztak” és óriás csúszdáztak. Estére 
kellemesen elfáradva tértek vissza a szállásukra. A szombat délelőtt 
múzeumlátogatással és a Festetics kastély megtekintésével telt. Dél-
után nagy kihívás előtt álltak focistáink, hiszen részt vettek a keszt-
helyi szakosztály által szervezett tornán, ahol két csapattal indul-
tak. Tetszetős, taktikás játékkal elhozták az első és a harmadik he-
lyezést. A negyedik nap gyalogtúrára indultak, a közel négy kilomé-
terre lévő gyenesdiási strandra. Fürdőzés, napozás, vizibiciklizés, 
homokfoci közben is a labdarúgó-világbajnokság volt a beszélgeté-
sük témája. Délután igyekeztek vissza a szállásukra, és készülődtek 
a közös meccsnézésére. Izgalommal, érdeklődve szurkolt mindenki 
a kedvenc csapatának. A napnak táborzáró fürdőzéssel lett vége. El-
érkezett a hazautazás ideje. Reggeli után még egy utolsó sétát tettek 
a Balaton partján. Ebben a néhány napban rengeteg élménnyel gaz-
dagodtak fiatal futballistáink mindamellett, hogy az ilyen együttlé-
teknek milyen nagy csapatépítő hatása van. A gyermekek köszönet-
tel tartoznak elsősorban a szülőtársaimnak, hiszen teljes mértékben 
támogattuk a tábor megvalósítását. Külön köszönet illeti Varga Zol-
tánt, aki a tábor megálmodója, szervezője és megvalósítója volt, és 
köszönet a segítőinek, Varga Ritának és Pál Mariannak.  

További sok sikert és jó felkészülést a következő bajnokságra!
Balajtiné Sütő Margit

résztvevő szülő

Sikeres félévet zártak a karcagi 
harcművészek

Keszthelyen táboroztak 


