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Karcagi lány lett a Kunország Szépe
II. udvarhölgye

Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Aratóversenyt nyert a karcagi
Aranykalász Baráti Kör

Augusztus 5-én (szombaton)
este immár negyedik alkalommal rendezte meg a kisújszállási Kumánia Gyógy- és Strandfürdő a Kunország Szépe szépségversenyt, amelyen tíz - kisújszállási, karcagi, kecskeméti, budapesti, törökszentmiklósi, szolnoki, fegyverneki - hölgy vállalta a megmérettetést.
Az eredményhirdetésen a Kunország Szépe a 19 éves kisújszállási Csillag Edit Virág lett, első udvarhölgye a 18 éves kisújszállási
Győri Edina, a második udvarhölgye a 25 éves karcagi Poharánszki
Edit (képünk bal oldalán) lett.
- A végzettségem idegenvezető, két nyelven beszélek, angolul és
németül. Jelenleg egy karcagi cégnél dolgozom, mint külkereskedelmi menedzser, s munka mellett
fogászati asszisztensnek tanulok.
Szabadidőmben szeretek fantasy

regényeket olvasni, imádok futni,
kutyát sétáltatni. Idén kezdtem el
modellkedni, amit nagyon szeretek. Most nehezen jutok szavakhoz, nem számítottam rá, hogy
udvarhölgy leszek, mert erős volt
a mezőny. Abban reménykedem,

hogy a nagy álmom a következő
versenyen valóra válik, s az én fejemre kerülhet a korona. Hiszem,
hogy kemény munkával, alázattal
és szorgalommal meg lehet valósítani - nyilatkozta a díjátadó után
Edit.

Nagy sikert arattak a „Kunhalom”
nyugdíjasai Harkányban

Ván Jenő kiskunkapitánytól Dobos László, Karcag város
polgármestere vette át a GAJMÓT (stafétát), amely a
jövő évi verseny rendezési jogát szimbolizálja
2017. július 8-án városunk lesz a Hármas Kerületek XIII. Kézi Aratóversenyének házigazdája. Az idei versenyt július 16án Kiskunfélegyházán rendezték meg, amelyen kimagasló
eredményt ért el a karcagi küldöttség, mind az aratásban,
mind a főzőversenyen. Kálmán Imréné, a baráti kör elnökének beszámolóját a versenyről az 5. oldalon olvashatják.

TÁJÉKOZTATÓ
útlezárásról és forgalomelterelésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy városunkban a XXV. Nagykunsági
Kulturális Napok eseményei
miatt 2016. augusztus 20-án
06.00 – 2016. augusztus 21én 02.00 óráig az alábbi szakaszon útlezárás és forgalomelterelés történik:

A Hontravel Kft. idén hatodik alkalommal rendezte meg
az Országos Nyugdíjas Ki Mit
Tud? művészeti versenyt, amelyen az ONYPE Karcagi Szervezete kiemelkedő eredményeket
ért el. A regionális elődöntőket
követően Harkány városában
került megrendezésre a középdöntő és a döntő, amelyről az
egyesület karcagi színjátszó csapata Színjátszás kategóriában
ezüst, Murvainé Láng Róza pedig egyénileg, Vers-próza kategóriában arany minősítést hozhatott haza. A 2015 októberében

alakult, nemrégiben ,,Kunhalom” nevet felvett színjátszó csapatnak az idei rendezvény budapesti elődöntőjén való részvétel
még csak a harmadik megmozdulása volt, a továbbjutás pedig
nagy meglepetésként érte őket –
mondta el Czinege Jánosné, aki
a döntőn férjével, Czinege Jánossal és Murvainé Láng Rózával együtt a Buszmegálló című
bohózat újszerű, egyedi feldolgozásával aratott nagy sikert. A
háromnapos harkányi döntő különböző állomásokon valósult
meg a produkciók nagy száma és

sokfélesége miatt; a Thermal Hotel Harkány és a szabadtéri színpad között pedig ,,1360 ember
vonult fel különböző népviseleti ruhákban, tájjellegűen. Mi is
kaptunk ruhát, csináltattunk fehér parasztinget, fekete mellényt
és szoknyát, és vittük magunkkal a Karcag táblát” – mesélte lelkesen Murvainé Láng Róza, aki
már az elődöntőn is kivívta a közönség elismerését. ,,Már akkor
tapsoltak, amikor kiment Rozika a színpadra” – emlékezett vis�sza Czinege Jánosné.
(Folytatás a 3. oldalon...)

-- a Kálvin utca – Püspökladányi út és Kossuth tér közötti szakasza,
-- a Madarasi út – Kálvin utca és Táncsics körút közötti
szakasza,
-- a Dózsa György utca – Kossuth tér és Táncsics körút közötti szakasza.
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2016. augusztus 20-án
14.30 – 16.30 óráig az aratófelvonulás miatt
forgalomkorlátozásokra kell számítani.
A felvonulás útvonala: Liget utca – Deák krt. – Kisújszállási
út – Vasút utca – Széchenyi sgt. – Szent István sgt. – Kacsóh
utca – Dózsa György utca – Kossuth tér – Madarasi út –
Deák krt.
Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük!
Szervezők

2

2016. augusztus 12.

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
A brexit és a
bukmékerek (3.)
A választásokat, szavazásokat közvetlenül megelőző közvélemény-kutatások nyilvánosságra hozott eredményei elsősorban
a bizonytalan szavazókat befolyásolják. Az
ilyenkor favorizált, esélyesként felmutatott
párt vagy személy, vagy lehetőség irányába mozdulnak el a bizonytalan szavazók. A
brexit esetében is így lehetett ez, bár a közvélemény-kutatók, hol a kilépésre, hol a
maradásra szavazók többségét jelezték. Ez
körülbelül kiegyenlítette egymást.
Nem így a bukmékerek, akik kezdettől
fogva a maradást favorizálták oddsaikkal.
Mégpedig jelentős különbséggel! Később
ezt úgy magyarázták a különböző fogadóirodák, hogy ugyan a kilépésre darabszámra sokkal többen, de jóval kevesebb
téttel fogadtak. Ez logikus magyarázatnak tűnik, de, hogy majdnem 18-szor nagyobb összes téttel fogadtak a maradásra? Ez nagyon életszerűtlen, még akkor is,
ha a fogadók nem reprezentálják a kb. 30
millió brit szavazópolgárt. Ez ugyanis azt
jelenti, hogy a maradásra fogadók jóval
hazárdőrebbek voltak, mint a kilépésre fogadók. Holott láthattuk, az egyedüli esélyszám informácíó a közvélemény-kutatóktól és a sajtóból jött csak, ezt mindenképpen számba kellett venniük a fogadóknak.
Ennyire könnyelműen nem fogadhattak
a nagy tétet kockáztatók. Különösen egy
olyan fogadásban, ahol voltaképpen - a
nagy számok törvénye alapján -, a fogadás
tárgya és alanyai egybeestek. (Magyarán:
aki a maradásra szavazott, az nem fogadott a kilépésre, és fordítva, az esetek nagy
számában. Hiába nagyobb az összes tét a
maradásra, nekik is csak „egy szavazatuk”
volt a referendumban.)
Szóval, a fogadási oddsok megtévesztőek
voltak a nagyközönség számára, mert nem
a szavazatok darabszámát - amely végülis
eldöntötte a referendumot - prognosztizálta. Akik viszont ismerték a „fogadások szerkezetét”, a kampányidőszak végén még korrigálhattak, ha a tőzsdén, a font árfolyam
csökkenésére spekuláltak. Minimalizálhatták veszteségüket, de meg is fordíthatták, és
nyereséggel is végezhettek.
A bukmékerek „könyvei” nagy titkokat
rejthetnek és magyarázatot adhatnak választói magatartásokra is. (Érdekességként:
a brexit, szavazás után közvetlenül, amikor
még több leendő angol miniszterelnök-jelölt volt, Therese May-t adták a legesélyesebb jelöltnek, 1,57-es oddsal.)
Néhány elemző a „demokrácia csapdájának” is nevezte a brexitet. Mondván, egy
ilyen komplex kérdés eldöntéséhez nincs
kompetenciája az átlag brit állampolgárnak. Ebben valószínűleg van igazság, csak
az a bökkenő, hogy az EU-ba történő belépéskor ez ugyanígy felvethető lett volna.
-ács-

Megyei hírek

130 éves történelmi út újult A Nemzeti Vágta előfutama
meg Kunhegyesen
Tiszafüreden

- Az 1889-ben épült Zádor út makadám részét az önkormányzat 2003-ban helyi műemlékvédelem alá helyezte. Szerettük volna felújítani, de csak most, kormányzati segítséggel valósulhatott
ez meg - mondta a július 15-i útátadó ünnepségen Szabó András
polgármester. Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter beszédében hangsúlyozta: - A nagykunsági, alföldi települések is di-

A Nemzeti Vágta egyik előfutamának Tiszafüred volt a házigazdája július 30-án. A megnyitón Kovács Sándor, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke a magyar lovaskultúra fontosságát hangsúlyozva elmondta, hogy az ilyen országos jelentőségű események, mint az Elővágta, tovább erősítik a térség jó hírét és egyben a hagyományok ápolásában, az értékek megőrzésében is segítenek. A Nemzeti Vágta 2016. szeptember 16-18. között Budapesten, a
Hősök terén kerül megrendezésre.
csekedhetnek komoly építészeti örökséggel. Kunhegyesen a 130
évvel ezelőtt épült bazalt kockaburkolatú felújított út mostantól a
közlekedők biztonságát szolgálja, és a településképnek is meghatározó eleme. Nyilván nem olyan hangsúlyos, mint a nagytemplom, a városháza, vagy a többi középület, de egy olyan kort idéz –
a millennium időszakát –, amikor az alföldi városok is olyan jól
álltak, hogy egy ilyen beruházást megengedhettek maguknak.
Ennek a 200 méter hosszú történelmi hangulatú macskaköves útszakasznak a mostani felújítása a múlt értékeinek megőrzését is
szolgálja - jelentette ki a tárcavezető.

Testvérvárosi találkozó Berekfürdőn
Kinevezték a megyei bűnügyi
főkapitány-helyettest

Július 30-án (szombat) a berekfürdői strandon az Egymássalegymásért testvérvárosi találkozó keretében szombat délelőtt a
nemzeti ételek látványfőzésére került sor, délután pedig a települések tánccsoportjai adtak műsort a vendégeknek, a házigazdák nevében a Dalma Dance Club Berekfürdői Tagozatos csoportja lépett fel. Molnár János polgármestertől megtudtuk, ötödik alkalommal szervezték meg a találkozót, amelyen a lengyelországi Zator kivételével minden hazai és határon túli testvértelepülésük részt vett. A találkozó fontos alkalom a kapcsolattartásra és az egymás értékeinek, kultúrájának, gasztronómiájának
a megismerése szempontjából is.

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2016. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettesévé dr. Varga
Koritár Attila Pál r. alezredest. A rendőr alezredes 2016 februárjától megbízott bűnügyi főkapitány-helyetteseként látta el feladatait a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon.
Az erről szóló parancsot dr. Urbán Zoltán r. ezredes, a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője adta át.
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INTERJÚ
Apáczai-díjat kapott Rideg István, a „nemzet napszámosa”
láthatja ugyanis, hogy ha kitartóan dolgozik, akkor milyen eredményeket érhet el. A gimnáziumban kiváló tanárok vannak, akik
úgy gondolom, hogy idővel szintén megkaphatják ezt a díjat.
- Nagyon sokrétű a pályafutása. Minek vallja magát: tanárnak, tudósnak, kutatónak vagy
írónak?
- Azt hiszem, a „nemzet napszámosa” a legjobb megfogalmazás.
Középiskolai tanár voltam, és egy
jó pedagógusnak pedig szinte mindenhez értenie kell. Szathmári Pista bácsi, a nyelvészprofesszor barátom „tudós tanárnak” nevezett.
Nagyon komoly vélemény volt ez,
én pedig elfogadom.
- Több kötete is megjelent, amelyben ismert karcagi írók, költők, történészek munkásságát mutatja be.

Negyvenegy év a tanári pályán, öt megjelent saját kötet, számtalan tudományos, írói és szerkesztői tevékenység. Mindez Rideg Istvánhoz köthető, akivel
erről otthonában beszélgettünk. Már a kapun belépve kutyái kedves fogadtatásában volt részünk, bent az asztalán pedig az összes megjelent munkája sorakozott. Beszélgetésünk során magabiztosan forgatta is őket, képeket mutatott
és történeteket olvasott fel belőlük. Rideg István 2016. június 7-én kiemelkedő
hatású oktatási - nevelési munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő
kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át Balog Zoltántól, az emberi erőforrás miniszterétől. A kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk.
- Mit jelent Önnek ez a díj?
- Nagyon örülök ennek az elismerésnek. Ismerem Apáczai Csere János munkásságát, és tudom,
mit fémjelez a neve, és hogy kik
kapták már meg ezt az elismerést. Sportnyelven szólva „jó csapatban játszom”. Sorra gratuláltak a volt diákjaim. Úgy gondolom, nekik is jó érzés, hogy egy
Apáczai-díjas tanár oktatta egykor őket. Ez a díj annak is az elismerése, hogy Körmendi életét
bemutatni, műveit összegyűjteni nem volt hiábavaló. A munka

önmagában hordja jutalmát, de
az mindig jó, ha azt a tevékenységet az a közösség – az én esetemben a Kunság – is tudomásul veszi, és visszajelzi, amelynek érdekében történik.
- Mennyire fontos Ön szerint,
hogy egy pedagógus munkáját
ilyen, és ahhoz hasonló díjakkal
elismerjék az élete során? Ez ösztönzően hat?
- Nagyon fontos dolog. Annak,
aki kapja, egy életmű minősítése,
de aki most végzi a munkáját, annak talán még jelentősebb. Ebből

Tervezi még ilyen vagy más jellegű
könyv kiadását?
- Még egy kötetre való – a Karcagi Hírmondóban, az Új Néplapban, a Szabad Földben és különböző folyóiratokban megjelent – Körmendi-írásokat lehetne kiadni. Ez azonban nagyon
sok munkával járna, én pedig elfáradtam. A folyóiratokban megjelent saját írásaim kiadásán még
gondolkodom, de abba se biztos,
hogy bele merek vágni.
- Hány könyve jelent meg? Melyik az Ön számára legkedvesebb?

- Több könyvem is megjelent:
öt saját kötet, valamint három,
amelyekben gyűjtő és szerkesztő voltam. A fő munkám a háromkötetes, Körmendi Lajos barátomnak az életútját bemutató sorozat. Rendhagyó ez a monográfiai összeállítás, mert minden műve elemezve van benne.
Összesen tíz évig zajlott a munka, majd elkészítettem Körmendi összes munkáját felsorakoztató köteteket is.
- Kiknek szólnak a könyvei? Ki
a célközönsége?
- Kollégáknak és a diákjaimnak, és persze azoknak, akikről
íródott. Úgy gondolom, hogy a
könyveim az elkövetkezendő időben válnak majd igazi értékké, ha
megmaradnak, hiszen például a
Körmendi-kötetek csak 200 példányban jelentek meg.
- „A hagyomány és erkölcsi értékek tisztelete megingott” – ezt
olvastam egy 1997-es könyvének
ajánlásában. Hogy látja, milyen
ma a hagyományőrzés, történt-e
pozitív változás?
- Bizonyos szokások, a főzéskultúra, a népviseletek és a felvonulások terén nagyon nagy előrelépések történtek. Régebben többet olvastak az emberek, és az íróolvasó találkozók is népesebbek
voltak. Manapság viszont örülnek
az emberek, ha a kemény munka
után le tudnak ülni a tévé elé.
- Ön alapította meg a Szabó
Pál Irodalmi Önképzőkört 1967ben. Miért jött létre, és miért pont
Szabó Pál lett a névadó?
- Amikor idekerültem Karcagra, elhívtam az iskolába Szabó Pál
írót. Tartottunk egy közös előadást vele és a gyerekekkel, akik
nagyon megkedvelték őt. Az önképzőkört az irodalom szeretete
hozta létre, a neve pedig így kapcsolódik Szabó Pálhoz. Mintegy
húsz tagja volt, elemzéssel, írás-

sal foglalkoztunk, és nagyon jó
vers- és prózamondóink is voltak.
Az ilyen foglalkozások magabiztosságot, bátorságot adtak, és fejlesztették a képességeket. Amikor egy-egy írót, költőt is meghívtunk, akár százhúszan is eljöttek
az önképzőkörünkbe.
- Hosszú éveket töltött a tanári
pályán, később pedig igazgatóhelyettes is lett. Nem hiányzik a tanítás, vagy maga az iskolai légkör?
- Mindennek kitelik előbb vagy
utóbb az ideje. Eleinte még hiányzott, de most már nem.
- Hogy telnek most a nyugdíjas
évek? Van valami hobbija?
- Az önkormányzattól bérelek
egy kertet, abban dolgozom. Nemrég a Kapu című folyóiratban jelent
meg cikkem Veres Péterről és Körmendi Lajosról. Időnként megkeresnek ismerősök is az írásaikkal,
hogy lehetne-e abból könyvet csinálni, illetve, hogy segítsek a szerkesztésben. Fontos nekem, hogy a
kertészkedés mellett, amikor csak
tehetem, szellemi munkát is végezzek, hogy az értelmiségi létemet
fenn tudjam tartani.
- Mire a legbüszkébb az életében?
- Minden művemre büszke vagyok, de az emberi kapcsolataimra még jobban. Úgy gondolom,
azok a lelkünket is karban tartják.
Ha emberileg szólunk egymáshoz,
akkor azt hatványozottan visszakapjuk, sőt még a legvásottabb
kölyöktől is figyelmet kaphatunk.
- Mit szeretne még mindenképpen megvalósítani az életében?
- Egyszerűen csak békességben
szeretnék élni. Amiben csak tudok,
segítek az unokámnak és a hozzátartozóimnak. Nekem nagy vágyaim és álmaim már nincsenek. Tudom a helyem, és ezzel „kész a leltár”.
Kapás Mónika

Nagy sikert arattak a „Kunhalom” nyugdíjasai Harkányban

(...folytatás az 1. oldalról)

A döntőben végül Petőfi Sándor Az apostol című versét szavalta el, amit a zsűri arany minősítéssel díjazott. A kérdésre,
hogy mi a csapat sikerének titka, az egyöntetű válasz az volt,
hogy nem vágynak ők babérokra, egyszerűen a játék öröméért, a jó hangulatért és egymásért csinálják a színjátszást,
szívvel-lélekkel. A háromnapos
döntő során a szereplőknek volt
lehetőségük ezt, a saját közösségükben már meglévő jó hangulatot kiterjeszteni, másokkal
is megosztani, amiért rendkívül hálásak Karcag Város Önkormányzatának, Hubai Imre Csabánénak és a város la-

kóinak, akik a háttérből szurkoltak. A helyszínre való eljutásért Csíkos Imrét, a kellékek
és a díszlet biztosításáért Kovács Zsigmondnét illeti köszönet, a fellépők gondtalan pihenéséért, a nyugodt légkörért pedig Geréné Papp Ilonát. ,,Életemben nyugdíjasokat még így
megmozgatva nem láttam, mint
ahogyan ezt a szervezők tették”– összegezte az esemény jelentőségét Murvainé Láng Róza. A színjátszók következő állomása az erdélyi falu, Borzont
lesz augusztus 21-én, a falunapon, ahol egy egyórás műsort
fognak előadni a nagyszínpadon. Béres Sándor, az ONYPE
országos elnöke és karcagi szervezetének vezetője pedig azt is

elmondta, hogy tervei szerint
október 1-jén, az Idősek Világnapján, elviszi a csapatot a Parlamentbe fellépni, és igyekszik
a lehetőséget megteremteni a
karcagi csapat számára, hogy
minél több helyre eljuthassanak szerepelni. Ahogy ő fogalmazott, ,,annak nincs értelme,
hogy összejövünk egy vacsorára
csak enni és inni, hanem igenis, egy kulturális célnak kell lebegnie az ember szeme előtt,
amit véghez kell vinni, meg kell
csinálni, és ezzel az időseknek
csak örömet tudunk szerezni.
Ezt úgy gondolom, hogy Karcag
város Nyugdíjas Polgári Egyesülete megtette, és a jövőben is
megteszi.”
Erdei Orsolya

Béres Sándor lelkesen szervezi a fellépéseket
az egyesület tagjai számára
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INTERJÚ

Agrárinnováció női szemmel

A magyarországi agrárium területén megvalósuló innováció egyre inkább központi szerepet kap, a versenyképességünk növelését célzó újító gondolatokra és a hazai agrárkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítására egyre nagyobb szükség van. 2016. június 14-én Nők és az innováció címmel tartottak szakmai konferenciát a Földművelésügyi Minisztériumban, amelynek apropóján az eseményen résztvevő dr. Czimbalmos Ágnest, a DE AKIT Karcagi Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársát, mb. osztályvezetőjét kérdeztük saját munkásságáról és az
agrárinnovációval kapcsolatos meglátásairól.

követte az
agráregyetem.
1995-ben, az egyetem elvégzése után költöztünk a férjemmel Karcagra, ak- Milyen szakterületen dol- kor kezdtünk dolgozni a kutagozik?
tóintézetben. Volt pár év kihagyás, amikor kipróbáltam ma- A DE AKIT Karcagi Kutató- gam más szakterületen is, de az
intézet Növénynemesítési és Faj- igazi szakma szeretete felülírt
tafenntartási Osztályán dolgo- minden egyéb elképzelést.
zom mint nemesítő kutató, három éve mb. osztályvezetőként - Úgy értesültünk, hogy
koordinálom az osztály életét és idén Önt is jelölték a Copaaz ott dolgozók munkáját. Kalászosok, elsősorban őszi búza Cogeca innovációs díjára.
nemesítésével foglalkozom na- Mit takar a név, illetve kik
pi szinten. A gyakorlatban ez nyerhetik el ezt a díjat?
azt jelenti, hogy engem kora ta- Májusban kaptam felkérést
vasztól késő őszig leginkább a
tenyészkertben lehet megtalálni, a Magyar Női Uniótól, hogy
megfigyeléseket, feljegyzéseket szeretnének delegálni a Copaés szelekciókat végzek. Előbbi- Cogeca (az EU egyik mezőgazek mellett minden nyáron foga- dasági érdekvédelmi csoportdunk az intézetben (így az osz- ja) által meghirdetett 2016-os
tályunkon is) főiskolai és egye- innovációs díjra. Olyan, a metemi hallgatókat, ők a gyakorlati zőgazdaságban aktívan tényképzésük jelentős részét itt kap- kedő nőket kerestek, akik valamilyen innovációt valósítanak
ják meg.
Mondhatná valaki, hogy ne- meg a munkájuk során. A júnikünk a téli időszak a lazább – us 14-ei konferencián nyílt leheazonban ez csak félig igaz, mert tőségünk bemutatkozni a munekkor indul a tenyészidőszak- kánk ismertetésével az érdeklőban begyűjtött adatok értékelé- dők számára.
se és feldolgozása. Ugyanis kutatóként a publikálás, a kutatá- - Miért szükséges a konfesi eredményeink másokkal va- rencia témafelvetése: a nők
ló megismertetése alapkövetel- szerepe az agrárinnovámény.

- Hogyan kezdett el érdeklődni a növénynemesítés
iránt?
- Mindig is a természettudományok érdekeltek jobban,
a középiskolában vegyésztechnikusként végeztem, majd ezt

cióban? Ön tapasztalt nőként bármiféle megkülönböztetést a szakmájában?

- Nem számít igazán csodabogárnak egy női növénynemesítő,
bár jóval kisebb számban képviseltetjük magunkat, mint a férfiak. Vallom, hogy nőként nem

egyszerű boldogulni az agrárszakmában – úgy szoktam mon- - Hol tart ma Magyarordani, hogy kétszer annyit kell szág mezőgazdasági verteljesítenünk, hogy fele annyira senyképesség tekintetében
elismerjenek. Még pár évvel ez- EU-s viszonylatban?
előtt is kaptam olyan megjegyzést férfi kollégától, hogy: „ne- Ennek megítélése nem az én
hogy már egy nő mondja meg
szakterületem, de talán nem szenekem, hogy mit csináljak!”
rénytelenség azt állítanom, hogy
- Milyen kihívásokkal néz egyáltalán nem kell szégyenkezszembe jelenleg az agrár- nünk, hisz valahol az európai
középmezőnyben vagyunk.
innováció Magyarorszá- erős
A kelet-közép-európai szomszégon?
dos országok mezőgazdasági területei mellett autózva egyér- Azt mondanám, hogy ez egy telműen látszik, hogy a magyar
egyszerűnek tűnő, ám mégis bo- szántók, legelők kultúrállapota
nyolult körfolyamat: a mezőgaz- ezektől jobb.
daság fejlesztése és versenyképességének növelése csak abban az - Melyek Karcag erősségei,
esetben lehetséges, ha az agráramelyeket szem előtt kell
kutatás – mely lépést tart a globális (és lokális!) kihívásokkal – tartanunk az élhető jövő
eredményes. De mit sem ér a ku- tervezésekor?
tatás sikere, ha azok az eredmé- Karcag mezőgazdaságának
nyek, amelyek az agrárkutatás területén születnek, nem elérhetők legnagyobb erősségének magát
és felhasználhatók a mezőgazda- a gyengeségét nevezném, egész
ság szereplői részére. Az új ered- pontosan azok a kedvezőtlen kömények gyakorlati alkalmazá- rülmények, amelyek között az itsa pedig felvet további újabb és teni emberek gazdálkodnak, erőújabb igényeket, amelyek megol- sítik a gazdákat, újabb és újabb
dására megint csak a kutatás ad- megoldásokat keresnek. Ebben
nagy szerepe van a városban műhat választ.
ködő mezőgazdasági szakközép- Milyen megoldásaink van- iskolának, a kutatóintézetnek,
nak arra, hogy a klimatikus amelyek humán erőforrással, új
fejlesztési eredményekés a talajban/vízben bekö- kutatási,
kel, új haszonnövény fajtákkal sevetkező változásokkal felve- gítik a gazdálkodókat.

gyük a versenyt?

- Doktori értekezésem ebben
a témakörben született – többéves növénytermesztési tapasztalataink alapján szembetűnő volt,
hogy a Karcagon nemesített fajták sokkal jobban tudnak alkalmazkodni az itteni agroökológiai
körülményekhez (rövidebb-hosszabb aszályos időszakok, vagy
mennyiségben ugyan elegendő csapadék, de kedvezőtlen eloszlással a tenyészidőszak során, kedvezőtlen talajadottságok
stb.), mint más területen nemesített fajták, hisz a szelekciós időszak során már alkalmazkodtak
a Nagykunság klímájához. Tényszerű adatokkal is bizonyítható, hogy ha mindent ott termesztünk ahová való, sokkal nagyobb
termésbiztonságot tudunk elérni, legyen szó bármilyen klímáról, talajról.

- Hogyan látja az agrárium képét városunkban
10 éven belül?
- 2020 után az uniós támogatási rendszer teljesen átalakul,
megszűnik a mostani területalapú támogatási logika, azok a
gazdálkodók kerülnek helyzeti előnybe, akik a támogatások
nélkül is jó eredménnyel, likviditással tudnak gazdálkodni,
nem csupán elsődleges nyersanyag-előállítók, hanem a megtermelt növényi- és állati eredetű termékeiket fel is dolgozzák és
így értékesítik tovább. A további földbirtok-koncentráció elkerülhetetlennek látszik, a közepes
földterülettel gazdálkodók aránya (30-300 ha közöttiek) emelkedni fog. Remélhetően a két főágazat aránya is tovább javul, nő

a vegyes- és az állattartó gazdálkodók aránya.

- Hogyan jut el az információ az emberekhez a
kutatóintézetben végzett
munkáról?
- Úgy vélem, hogy az intézeti
kutatók zöme mindig is fontosnak tartotta, hogy az ott folyó
munkát minél szélesebb körben megismertesse az érdeklődőkkel, de az utóbbi pár évben
ez a törekvés még inkább előtérbe került. A Karcagi Kutatóintézet fajtáit és legújabb eredményeit évi két alkalommal fajtabemutatók keretében szoktuk ismertetni a gazdálkodókkal, de több kutató is eleget szokott tenni akár ismeretterjesztő, akár tudományos előadások
tartására vonatkozó felkéréseknek, megkereséseknek (NAK,
Gazdakör stb.).

- Kik segítik munkáját? Milyen csapattal dolgozik?
- A nemesítés meglehetősen
bonyolult, kihívásokkal és buktatókkal teli, de annál gyönyörűbb szakterület. Mivel egy-egy
fajta előállítása hosszadalmas
folyamat, a mai nemesítő-kutatók is az elődök által megkezdett
munkát folytatják és formálják
a saját képükre, és csak reménykedünk abban, hogy majd lesznek olyan fiatalok, akik pedig a
mi munkánkat és részeredményeinket fogják tovább tökéletesíteni, legalább akkora lelkesedéssel, mint ahogy mi tesszük.
Amikor csak lehetőségem nyílik rá, mindig hangsúlyozom,
hogy egy kutató az asszisztensek
nélkül csak egy félkarú óriás, az
ő munkájukkal válik egy teljes
egésszé minden kutatói elképzelés. Szerencsésnek mondhatom
magam, hogy egy olyan asszisztens-gárdával áll módomban
együtt dolgozni, akikben megbízhatok, akik lelkiismeretesen
és teljes odaadással, elhivatottsággal végzik a munkájukat és
ezért a legnagyobb köszönet jár
nekik, hisz nélkülük sokkal kevesebb eredményt tudnánk felmutatni.
Erdei Orsolya
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HÍREK
Aratóversenyt nyert a karcagi
Aranykalász Baráti Kör
SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A
KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZBAN (TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0058)

Ismét a legjobbaknak bizonyultak a karcagiak
A versenyt Ván Jenő kiskunkapitány köszöntője nyitotta meg.
Szeretettel üdvözölte a karcagi
küldöttség tagjait: Dobos Lászlót, Karcag város polgármesterét, Szepesi Tibor képviselőt és az
aratókat, majd átnyújtotta polgármester úrnak a GAJMÓT
(staféta). Ennek alapján 2017. július 08-án Karcag lesz a helyszíne a XIII. Hármas Kerületi Aratóversenynek, amelyet a kapitányok tanácsa hozott létre 12 évvel
ezelőtt. A GAJMÓ átvétele után
Dobos László polgármester köszöntötte Kiskunfélegyháza vezetőit, lakosságát, a jelenlévő aratókat, és tolmácsolta szeretetteljes meghívását a Hármas Kerületek XIII. Kézi Aratóversenyére,
amelynek házigazdája jövőre városunk lesz.

Karcagot 2016. július 16-án az
Aranykalász Baráti Kör tagjai
képviselték a versenyen, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról
adtak számot: kézi aratás módja,
korhű eszközök használata, népviselet, népi étkek, terítés megjelenítése, stb. A közel 30 csapat
közül a karcagi csapat I. helyezést
ért el a kapitányi zsűri értékelése
alapján. Ugyancsak I. helyezéssel jutalmazta a csapat főzőversenyben nyújtott teljesítményét
is a szakmai zsűri, amelynek tagjai séfek, történészek, néprajztudósok, intézményvezetők voltak.
Az Aranykalász Baráti Kör tagjai őszinte köszönetüket fejezik ki
Dobos László polgármester úrnak,
Szepesi Tibor képviselő úrnak,
akik évek óta önzetlenül nyújtanak segítséget a hagyományőrző

tevékenységükhöz. Köszönik Pánti Ildikó képviselő asszony, Nagy
János vállalkozó és munkatársai,
Gom-bosné Kiss Mária vállalkozó, Kerekcipó Kft. vezetői és dolgozói, Mészáros Zsolt vállalkozó,
Dániel Csaba, Cserhát Kft. ügyvezetője, Juhász Ágnes, a sportcsarnok dolgozója magas színvonalú
támogatását.
Az eredmények azt tükrözik,
hogy többéves együttműködésnek köszönhetően igazi csapatmunka valósult meg a 15 fős csoport tevékenységében. Eredményt
csak így lehet elérni: egymást segítve, támogatva.
Köszönöm a támogatók segítségét, a baráti kör tagjainak közreműködését, munkáját.
Kálmán Imréné
Aranykalász Baráti Kör elnöke

2015 decemberében kórházunknak lehetősége nyílt arra,
hogy a 2007-2015 között nem uniós költségvetésből megvalósult infrastrukturális beruházások támogatására pályázatot nyújtson be.
A Kátai Gábor Kórház 100%-os támogatási intenzitás
mellett 77.915.539 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert a Széchenyi 2020 Program, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című, TIOP-2.2.8.A-15/1 jelű pályázati felhívása keretén belül.
A pályázatban elszámolhatóvá vált - többek között - a korábbi években beszerzett betegemelő/fürdető szék, 20 db
kórházi ágy matraccal és 5 db infúziós állvánnyal, 2 db ipari mosógép és a kapcsolódó kompresszor, a sürgősségi betegellátó osztály működéséhez 1 db mobil lélegeztető gép, a
röntgengép működtetéséhez szükséges detektor és egy ultrahangfej.
A fenti eszközök beszerzése kivétel nélkül a Kátai Gábor
Kórház színvonalas egészségügyi betegellátását szolgálta.

OTTHON

Rendkívüli orgonavirágzás

Tejszínes csokoládészelet kókuszkrémmel

Hozzávalók
A tésztához
40 dkg liszt, 15 dkg vaj, 8 dkg barna cukor, 1 evőkanál méz, 1 csipetnyi só, 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 5 dkg étcsokoládé, 4 tojás, 1 teáskanálnyi sütőpor
A tejszínes krémhez
5 dl tej, 1 csomag tejszín ízű pudingpor, 5 dkg
vaj, 20 dkg mascarpone
A kókuszos krémhez
3 dl habtejszín, 10 dkg kókuszreszelék, 1 evőkanál cukor
Elkészítése

Idén másodszor virágzik az orgona szerkesztőségünk udvarában, ami meglehetősen szokatlan jelenség. Egyetlen
korábbi feljegyzés számol be hasonló esetről, ez pedig
Mágócsy-Dietz Sándor ,,A rendestől eltérőleg virító orgonabokor virágzatáról” című írása a Természettudományi
Közlönyben 1885-ből. A szokatlan virágzás feltételezhetően a kőrisbogarak ,,mesterkedésének” köszönhető, amelyek lecsupaszítják a növényt, előidézve a szerves anyagok felhalmozódását – ezáltal a korai virágba borulást.

Forrás: Internet

A tészta alapanyagait egy tálba tesszük és robotgéppel összedolgozzuk. Az étcsokoládét darabokra törjük, és mikor már krémes állagú a tészta, belekeverjük. Kivajazott tepsiben 10-12 percig sütjük 160 0C-on. Legyünk óvatosak, mert hamar odasülhet! A pudingot
a szokásos módon elkészítjük és kavargatjuk, amíg kihűl, hogy ne legyen csomós. A vajat a
mascarponével összedolgozzuk, érdemes robotgéppel csinálni, így krémesebb állagú lesz,
majd összedolgozzuk a pudinggal. Közben felverjük a tejszínhabot, a kókuszt és a cukrot is
hozzáadjuk. A lapot kettévágjuk, megtöltjük a pudingos krémmel, a tetejére kerül a kókuszos-habos krém. Egy órára a hűtőbe tesszük, ezután szeletelhetjük.
Amennyiben szeretné megosztani kedvenc receptjét a Karcagi Hírmondó olvasóival,
küldje el e-mail címünkre (hirmondo@ph.karcag.hu).
A legjobb receptet megjelentetjük!
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ÉRDEKESSÉG

Színpompás, virágos
kertek, udvarok

Medgyesi Lászlóné elsősorban
azokat a virágokat ülteti kertjébe, amelyek egész nyáron virágoznak. Kedvence nincs, de több
különleges színű virágja van. Tucatnyi rózsa, többszínű trombitavirág, parasztmuskátli, futómuskátli, legényrózsa, petúnia, kánna mellett jól elfér a sok örökzöld
a kertben. A nagy hőség megviseli a virágokat, most sokkal több
gondozást igényelnek, de amikor
virágoznak, színpompás az udvar. Szereti nézegetni a különböző színben pompázó növényeit.

A városban járva sokfelé láthatjuk, hogy az ottlakók gondozzák a kertjüket, s abban szebbnél szebb virágok pompáznak. Pánti Ildikóval, a 8. számú választókörzet képviselőjével
körzetében három olyan családot látogattunk meg, akik példaértékűen gondozzák az udvarukat. Ötletekből egyiküknél sincs hiány, mindent felhasználnak cserépként, van, ahol
sziklakertet alakítottak ki, van, ahol az ügyes kezű édesapa
fatartókkal igyekszik egyedivé varázsolni kertjüket.

Takács - Bánáti Katalin próbálja a virágos kertjét is a közel
százéves házuk stílusához, hangulatához igazítani, így itt sok
régi használati tárgyban, kannákban, korsókban, lábasokban
muskátli virágzik. A sziklakertekbe is virág került, az udvaron
kiszáradt fát virágállványként használják. Kislánya, Zsófi, már
tudja, hogy nem szabad letépni a virágokat, csak nézegetni, szagolgatni. Zsófi segít a virágok locsolásában is, most kedvenc színe a rózsaszín, így az olyan színű virágokat csodálja édesanyja kertjében.

Nagy Lajosék kertjében egész nyáron számtalan virág pompázik. Az ikrek - Ákos és Lala - most
lesznek nyolcadikosok, Zalán pedig a másodikat kezdi. A kertészkedés közös, napi elfoglaltság
mindannyiuk számára, az édesanya, Erika irányításával. Tudatosan alakítottak ki szigeteket a kertben,
s ezeket egyedi színösszeállítású virágokkal ültették be, az egyedi fa virágtartók az édesapa kézügyességét dicsérik. A lakásban is számos cserepes virág van, az udvaron rengeteg rózsa, muskátli, mézvirág,
hibiszkusz, leander, levendula pompázik. A kertben esővízzel locsolnak reggel és este. Itthon csak virágok vannak, konyhakertjük az egyik zártkertben található, ott a zöldségeket termelik meg.

Csipkeverők kiállítása Tiszafüreden

„A nagykunsági vert csipke”
címmel nyílt kiállítás 2016. június 25-én a tiszafüredi Kiss
Pál Múzeumban. Az október
9-ig látogatható tárlaton a Kunrózsa Csipkekörnek, és vezetőjének, Fejesné Koppány Gabriellának a munkáin kívül, a
négy generáción átívelő kunmadarasi csipkeverő-család alkotásait is megtekinthetik az
érdeklődők.
A kiállítást a Harmónia Énekegyüttes nyitotta meg, akik a közönséget is bevonták a népdalok éneklésébe. A hangulat megalapozása után dr. Vadász István múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket, és idézett abból a nagykunsági csipke történetét bemutató könyvből, amelyet a Kunrózsa Csipkekör gyűjtése alapján állított össze Fejesné
Koppány Gabriella népi iparművész. A tiszafüredi múzeumigazgató ezáltal ismerte meg a karcagi csoport munkáját, és kérte
fel őket egy időszakos kiállításra. Fejesné Koppány Gabriella, a

Fejesné Koppány Gabriella húsz éve készíti a csipkecsodákat
csipkekör vezetője azonban úgy
gondolta, hogy nemcsak a saját
és csoportja, hanem a csipkeverést már négy generáción keresztül folytató család munkáját is be
kell mutatni.
Így egy háromrészes tárlat nyílt

meg a múzeumok éjszakáján. A
„kék teremben” a kunmadarasi
csipkeveréssel ismerkedhetnek
meg az érdeklődők a négygenerációs csipkeverő-család munkái által. A csipkézés tudományát a karcagi születésű György

Gergelyné Ökrös Rebeka vitte Kunmadarasra, majd férjével
saját mintakartonokat is terveztek. A hagyományt később lányuk, Kiss Andrásné György Ilona, majd unokájuk és dédunokájuk is folytatta. Most a kiállított
darabjaik között a csipketerítők
mellett ruhákat, öltözködési kiegészítőket is találunk. Az egyik
ilyen darab az Ökrös Rebeka által az unokájának készített fehér,
hosszított fazonú mellény, amelyet Ilona a diplomaosztóján viselt. A dédunoka, Tóth Boglárka
pedig a fiatalosság jegyében kombinálja a farmert a csipkével. A
családból ma Tóth Imréné Kiss
Ilona csipkekészítő népi iparművész, és az ő lánya, Tóth Boglárka
ápolja a csipkézés hagyományát.
A „bordó teremben” Fejesné
Koppány Gabriella munkái kaptak helyet, aki húsz évvel ezelőtt,
rehabilitációként kezdte el a csipkeverést. Kiállított darabjai között nagyrészt új stílusú csipkéket láthatunk, ami főként asztalterítőből, falidíszből, vitrincsipkéből áll, de van néhány szak-

rális és történelmi témájú csipke falikép is, amelyeket még azelőtt készített, hogy a letisztult
népművészeti csipkeverés szerelmese lett.
Az „ezüst teremben”, az ötéves
jubileumát ünneplő Kunrózsa
Csipkekör munkái között már
mindenféle stílus szerepel. – Itt
már engedőbb voltam – mondta
a csoport vezetője, bár nem szereti a kiugrásokat. Ha hagyományőrző csipkekör vagyunk,
akkor legyünk hagyományőrzők, és zömében éltessük azt a
mintakincset, amire feltettük a
működésünket.
Fejesné Koppány Gabriellától
azt is megtudtuk, hogy a termek
elnevezése a megkülönböztetést
szolgálja, de egyfajta minősítése
is a csipkéknek.
A megnyitó végén a múzeum
teraszán a Kunrózsa Csipkekör
tartott bemutatót. Fejesné Koppány Gabriella elmondta, sokan
kíváncsiak voltak ugyan a csipkeverésre, de kipróbálni nem merték.
Kapás Mónika
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Sikeres újraélesztésben segített a
karcagi diák

A Magyar Vöröskereszt nyári
Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatában két karcagi diák is
részt vett - tudtuk meg Varga Erzsébettől, a szervezet Karcagi
Területi munkatársától. A két
középiskolás, Deli Erika és Makula Mária, akik ha kellett, sebet kötöztek a fonyódligeti elsősegélynyújtó helyen, de Makula
Mária, egy sikeres újraélesztésben is részt vett.

- A Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatában résztvevő fiatal önkéntes a tóban és a
vízparton szerzett sérüléseket látja el - mondja Varga Erzsébet. A
szolgálaton a 16. életévüket betöltött, alapvető elsősegélynyújtó ismeretekkel, és gyakorlattal rendelkezők vehetnek részt. Tagjaink közül így esett a választásunk
Deli Erikára és Makula Máriára,

akik versenyeken már bizonyítottak.
- Alig vártam, hogy betöltsem
a korhatárt, és jelentkezhessek a
szolgálatra, mert szerettem volna segíteni - árulja el Deli Erika.
Az egy hét alatt sok elsősegélynyújtó tapasztalatot szereztem.
Korábban versenyeken már szép
eredményeket értünk el a csapattal, de a Balatonon komoly munkáról volt szó, ott élesben történik az ellátás. Többen jöttek hozzám segítségért olyanok, akiknek
a kagyló megvágta a lábát, vagy
beleléptek a parton valamibe. A
legsúlyosabb egy lábujjtörés volt,
akihez mentőt hívtunk. Az önkéntes kisokosunk alapján látjuk el a sérülteket, akiket ha kell,
orvoshoz irányítunk - magyarázza Erika, aki elárulta, a balatoni egy hét szolgálat megerősítette abban, hogy orvosi pályára

menjen. Így van ezzel
Makula Mária is, akinek kicsivel több izgalom jutott. Így emlékezik vissza arra a napra:
- Épp az ebédért mentem, s visszafelé azt láttam, hogy egy külföldi állampolgárságú nő
segítségért kiabál, mert
egy férfi elaludt a matracán és beleesett a tóba. Ezt egy magyar
strandoló meghallotta, és szaladt hozzánk segítségért. A szolgálatos párom azonnal mentőt hívott, én pedig rohantam a férfihez, akit akkorra
már kihúztak a partra. Mindenkin, így rajtam is végigment egy
pár másodperces sokk, de ezekben a helyzetekben az a lényeg,
hogy le tudjuk ezt küzdeni, s el
tudjuk kezdeni az elsősegélynyúj-

tást. Az újraélesztés itt nem olyan,
mint amikor gyakorlásként az
ambubabán végezzük, itt azonnal
cselekedni kell. Ahogy végeztem
a mellkaskompressziót, időközben megérkeztek a mentősök is,
akik átvették az ellátást. Amikor
a mentőhelikopter felszállt, akkor
kezdtem el remegni, csak később

fogtam fel igazán, hogy megmentettünk egy életet a segítségemmel.
Kiskorom óta szeretnék az egészségügyben dolgozni, ez most megerősített abban, hogy ezen a pályán van a helyem mentőtisztként
vagy orvosként - szögezi le Mária.
DE

HIRDETMÉNYEK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
-----------------------------

Általános iskolai tanár, tanító (Kisújszállás),
Folyamatoperátor, vegyipar (Tatabánya),
Frissítő masszőr (Karcag),
Területi képviselő (Kisújszállás),
Kereskedő (Karcag),
Éttermi felszolgáló (Berekfürdő),
Pultos (Karcag),
Szakács (Berekfürdő, Karcag),
Vagyonőr (Kisújszállás),
Autóbevizsgáló, autószerelő (Karcag),
Gépjármű-és motorszerelő, javító (Kenderes),
Gépszerelő (Karcag),
Elektroműszerész (Berekfürdő),
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
Varrónő (Karcag),
Vasaló (Karcag),
Kútkezelő (Karcag),
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kenderes, Karcag),
Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
Komissziózó targonca vezetője (Kenderes),
Egyéb takarító, kisegítő-gyermekkísérő (Kisújszállás),
Egyéb takarító, kisegítő (Karcag),
Kézi csomagoló (zsákoló, csomagoló, szalagvégi fizikai
munka) (Karcag),
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozás-famunkás (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás-élelmiszeripari betanított
munkás (Karcag),
Egyszerű ipari foglalkozás (Kisújszállás),
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás-mezőgazdasági
idénymunka (Karcag),
Juhász (Kunmadaras).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Kedves
Olvasóink!
Következő

lapszámunk

augusztus 26-án
jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék
szerkesztőségünkben
személyesen
(Karcag, Kertész J. u. 2.),
vagy telefonon a
06/59-312-415-ös
telefonszámon!

Ne
feledje!
Lapzárta:
2016.
augusztus 22.
(hétfő)
12 óra
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HIRDETMÉNYEK
Települési önkéntes mentőcsoport
tagtoborzó felhívás
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló
62/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet lehetővé teszi az önkéntes
polgári védelmi szervezetek létrehozását.
Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villámárvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk,
akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon hogyan is tudnánk segíteni. A 2013 júniusi dunai árvíz során az
önkéntesek segíteni akarása példaértékű volt az egész országban. A megújult katasztrófavédelmi rendszerben az egyik fontos cél az, hogy a hivatásos szakemberek munkáját egyre több
önkéntes segítse. Az új típusú mentőcsoportok vállalt feladata, hogy a településükön a hivatásos szervekkel együttműködve megakadályozzák a katasztrófákkal járó károk kialakulását,
vagy ha ez nem lehetséges, tevékenyen vegyenek részt azok felszámolásában.
Sorra alakulnak a települési önkéntes mentőcsoportok országos szinten. Ezek az önkénteseket tömörítő csoportok a Katasztrófavédelemmel együtt, annak irányításával alkalmazhatóak a védelmi, kárelhárítási munkákra. Az önkéntes mentőcsoportok alkalmazásának feltétele, hogy a nemzeti minősítést
megszerezzék, ehhez pedig teljesíteniük kell az alkalmazásukhoz szükséges gyakorlati, elméleti feladatokat, így szerezve meg
a szükséges szaktudást, amely alkalmassá teszi őket a kárterületen való munkához.

Milyen előnyei vannak az önkéntes mentőcsoportok
létrehozásának?
A csoport alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek
(katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem
elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.
További előnye, hogy a jelentkező személy a rendelkezésre állásának tartalmát és feltételeit maga szabja meg a hatályos jogszabály alapján. Az előnyök folytatásaként pedig fontos elmondani, hogy lehetséges határozott időtartamú rendelkezésre állást is kikötnie az önkéntesen jelentkezőnek. Azért, hogy a járás és a települések rendelkezzenek önmentő képességgel, a települések besorolásának figyelembe vételével a területi rendeltetésű járási mentőcsoportok megalakulását követően önkéntes települési mentőcsoportok megalakítását szorgalmazzuk,
hogy szükség esetén, helyben képesek legyenek reagálni, hatékonyan és gyorsan kiegészítve a hivatásos erők képességeit. Ebbe várjuk a segíteni akaró és tudó személyek, valamint az olyan
vállalkozások, szervezetek jelentkezését, amelyek eszközeikkel,
gépeikkel is tudják segíteni ezt a tevékenységet.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban a jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Várjuk a jelentkezőket!

A Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
a 2016 / 2017. tanévre az alábbi érettségi utáni
szakképzésekre hirdet felvételt
Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05, 2 éves)
Környezetvédelmi technikus
(OKJ 54 850 01, 2 éves)
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22.
Jelentkezés személyesen, telefonon vagy az iskola honlapján.
Telefon: 06/59-312-744
Honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Házi segítségnyújtás szociális gondozó

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5309 Berekfürdő, Berek tér 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az 1993. évi
III. törvény, az 1/2000. ) I. 7.) SzCsM rendelet alapján a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, OKJ-s szociális gondozó és ápoló, illetve az 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet mellékletében előírt végzettség, házi segítségnyújtás területén szerzett
- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: házi segítségnyújtás területén szerzett - legalább 3-5
év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, empátia,
konfliktuskezelő képesség, szakmai igényesség
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség, megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a képesítést tanúsító okiratok másolata, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt nyújt be
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
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 Kistérségi
Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó, vagy elektronikus úton
Kun Csilla intézményvezető részére a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokról a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtási határidőt követően, melynek eredményéről
a pályázók értesítést kapnak
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

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

2 fő tanító,
1 fő technikarajz-testnevelésinformatika szakos
tanár.
Jogviszony: határozott idejű
Az alkalmazás feltétele:
megfelelő erkölcsi bizonyítvány, szakképesítés igazolása, plébánosi ajánlás
Az álláshelyek betölthetők:
2016. augusztus 22.
Bérezés: a pedagógus bértábla szerint
Jelentkezni lehet:
Kovács Miklósné igazgatónál, vagy a gyorffykataltisk@
gmail.com e-mail címen.
Telefon: 06/59-503-435 vagy
06/30-676-6220

Horgászok figyelem!

A Karcagi Nagykun Horgász Egyesület
2016. augusztus 21-én vasárnap rendezi hagyományos
felnőtt horgászversenyét a Téglagyári horgásztavon.
A versenyen minden
Nagykun Horgász Egyesületi
tag részt vehet.
Nevezési díj: 2.600 Ft, amely
magába foglalja az ebéd
(birkapörkölt és ital) költségét is.
Nevezni az egyesület
irodájában lehet
augusztus 12-én és 15-én
16-17 óra között.
Kérjük a tavon horgászókat, hogy augusztus 18-ig tegyék
rendbe horgászhelyüket.
Program:
06.00-06.30-ig
06.30-07.00-ig
07.00-11.00-ig
11.30-tól
12.00-tól

regisztráció
sorsolás, horgászhelyek elfoglalása
verseny
eredményhirdetés, díjátadás
ebéd

A női- és férfi versenyzőket
külön-külön díjazzuk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Elnökség
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HIRDETMÉNYEK
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

2016. augusztus 12. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megyei Tükör
18.30 Nyáreste Hajdúszoboszlóról
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
magazin
Aktuális kérdések
Vendég: Szepesi Tibor
Téma: A Nagykunsági Kulturális
Napokra készül a város
Karcagi hírek
- Soron kívüli testületi ülés
- Városismereti séta
- Konyhakertek
- Megemlékezés Kátai Gábor sírjánál
Háttér - különkiadás
Vendég: Kálmán Imréné
Téma: Aratófelvonulásra készülve
20.50 Semmelweis-napi ünnepség
21.50 Nótaműsor a Lovardából
2016. augusztus 16. kedd
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református istentisztelet
18.50 Karcagi hírek
19.20 A Hit Szava – római katolikus
szentmise
20.30 3+2 Koncert 1-2. rész
2016. augusztus 18.
csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Tour de Opera
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
magazin
Aktuális kérdések
Vendég: Hopka Józsefné
Téma: Az év óvónője
Karcagi hírek
- Adomány a kórháznak
- Soron kívüli testületi ülés
- Semmelweis nap
- Véradás
- Testvérvárosi találkozó Berekfürdőn
Háttér - különkiadás
Vendégségben dr. Sántha Józsefnél
4. rész
20.30 A Györfi család kiállítása Esztergomban
21.50 Tour de Opera

2016. augusztus 19. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Testvérvárosi tábor 1. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
magazin
Aktuális kérdések
Vendég: Hopka Józsefné
Téma: Az év óvónője
Karcagi hírek
- Adomány a kórháznak
- Soron kívüli testületi ülés
- Semmelweis nap
- Véradás
- Testvérvárosi találkozó Berekfürdőn
Háttér - különkiadás
Vendégségben dr. Sántha Józsefnél
4. rész
20.30 A Györfi család kiállítása Esztergomban
21.50 Tour de Opera
2016. augusztus 23. kedd
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református istentisztelet
19.15 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus
szentmise
20.50 Túri Vásár 2016. Összefoglaló
2016. augusztus 25. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Kulturális Napok
- Megnyitó
- Koncert
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti magazin
Aktuális kérdések
Vendég: Szilágyi Gyöngyi közjegyző
Téma: Utolsó napok a nyugdíj előtt
Karcagi hírek
- Nagykunsági Kulturális Napok
összefoglaló
Háttér
Vendég: Rideg István
Téma: Miniszteri elismerés
20.30 Nagykunsági Kulturális Napok
Aratófelvonulás
Ünnepi önkormányzati ülés

Szolnoki telephelyű nemzetközi
fuvarozással foglalkozó cég

gépkocsivezetőket
keres magyar-olasz, magyar-német, nem uniós munkákra!
Jelentkezési feltétel: TIR vizsga, E kategóriás jogosítvány,
minimum 2 éves nemzetközi gyakorlat.
Fizetés megegyezés szerint.
Elérhetőség: 06/56-210-725 (munkanapokon), 06/30 -218-8777

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola
(5300 Karcag, József Attila utca 1.)
az alábbi óraadó tanár állásokat hirdeti meg:

• 1 fő technika szakos tanár, munkaidő heti 6 óra
• 1 fő rajz szakos tanár, munkaidő heti 8 óra
• 1 fő logopédia szakos gyógypedagógus,
munkaidő heti 8 óra
• 1 fő pszichopedagógia szakos
gyógypedagógus, munkaidő heti 3 óra

Alkalmazás: 2016. szeptember 1-től
Bérezés: a pedagógus bértábla alapján számított óradíj
Az alkalmazás feltétele: erkölcsi bizonyítvány, szakképesítés igazolása, plébánosi ajánlás
Jogviszony: határozott idejű
Jelentkezni lehet: Kovács Miklósné igazgatónál, vagy a
gyorffykataltisk@gmail.com e-mail címen.
Telefon: 06/59-503-435 vagy 06/30-676-6220

ONL’ 67 Nemzeti
Dohánybolt
(a BHG-soron) nyitva
tartása:
hétfőtől-csütörtökig
05.00-21.00-ig,
pénteken és szombaton
05.00-22.00-ig,
vasárnap
05.00-21.00-ig.
A hét minden napján
várja kedves vásárlóit.
Tisztelettel:
Orvos-Nagy László

Magán állatorvosi
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától
hétfő reggel 07 óráig).
Augusztus 13-14. Dr. Godó Zoltán
Karcag, Körös utca 40.
Tel.: 06/30-218-5722
Augusztus 20-21. Dr. Magyar György
Karcag, Hajnal utca 22.
Tel.: 06/30-852-0465
Augusztus 27-28. Dr. Temesváry Tamás
Karcag, Széchenyi sgt. 38.
Tel.: 06/30-537-5758

Gyógyszertári
ügyelet
Augusztus 13. (Szombat)

8-13 óráig
Betánia Gyógyszertár
(Szabó József utca 14.)
9-20 óráig
Alma Gyógyszertár
(Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 14. (Vasárnap)
9-12 óráig
Pingvin Patika
(Kossuth tér)

Augusztus 20. (Szombat)

9-12 óráig
Alma Gyógyszertár
(Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 21. (Vasárnap)

9-12 óráig
Alma Gyógyszertár
(Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Augusztus 27. (Szombat)

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

Augusztus 28. (Vasárnap)

9-12 óráig
Berek Patika
(Kiss Antal utca 3.)
A fenti időpontokon túl sürgős esetben egészségügyi ellátás a Háziorvosi
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. július 28.
Makai Margit Piroska –
Mészáros László

2016. augusztus 02.
Lőwinger Katalin – Farkas János
2016. augusztus 06.
Nagy Márta – Domján Sándor
Szijjártó Anita – Biró István

Születés

2016. július 24.
Tyukodi Alexandra – Csukodi
Péter
Kg., Albert utca 4.
Péter
2016. július 25.
Bihari Diána – Gáti Sándor
Kg., Zöldfa utca 48/B
Sándor
2016. július 27.
Fazekas Katalin – Szabó György
Kg., Pap Béla utca 4/B
György Mátyás
2016. július 28.
Nagy Veronika – Farkas János
Kg., Napsugár utca 14.
Levente
2016. augusztus 03.
Tasi Eszter – Rózsa István
Kg., Bihari utca 14.
Eszter

Halálozás

Simon Attila
(1979)

Varga László
(1943)

Tisztelt Főzetők!

A karcagi Szentannai
Középiskola pálinkafőzőjében megnövekedett
kapacitással elindult az
idei szezon.
A főzésre jelentkezni a

06-70-491-2537
telefonszámon lehet
Orvos-Nagy István
pálinkafőzőnél.
Legkisebb kifőzhető
mennyiség 100 liter.
A főzés díja nem emelkedett, 1450 Ft/l.
Lehetőség van a helyszínen
ingyenes cefre-alkoholtartalom meghatározásra
Maligán-fokolóval.
Minden üstöt külön
finomítunk.

2016. augusztus 12.

Ingatlan

Zug I. kertben 19 sor kertföld eladó, ugyanitt 8 mázsa tritikálé eladó.
Eladó kockaház (100 m2-es, benne két Kunyhó, villany, víz van. Tel.: 06/30szoba, fürdőszoba, konyha, továbbá 549-9733.
hozzátartozik egy 60 m2-es alsóépü- Karcagon, a Sándor utca 4. szám alatt
let) a főtértől 2 percre. Rendezett kert- 3 szobás, összkomfortos lakóház, 1000
tel, gáz- és cserépkályhafűtéssel. Tel.: m2-es telken eladó. Ára: 9 M Ft. Tel.:
06/30-439-4839, 06/30-328-3533.
06/20-476-0217.
Karcag csendes, nyugodt, kertvárosi
Teljes felújításra szoruló, kétszobás kis
részén, 2,5 szobás, jó állapotú, összközműves családi kockaház, nagy al- ház eladó. Ára: 1,6 M Ft. Tel.: 06/70sóépülettel, tehermentesen eladó. 527-0343.
Tel.: 06/30-922-8958.
Kétszobás, összközműves kertes ház,
Karcagon, téglából épült, teljes közmű- sok melléképülettel eladó. Irányár: 4,2
ves kertes ház, betegség miatt eladó. M Ft. Tel.: 06/70-251-9442.
(További építési lehetőség bontás nél- Bucsán, a Széchenyi utca 14. szám alatt
kül megoldható.) Tel.: 06/30-635-9662. ingatlan eladó (1452 m2-es telek). Tel.:
Karcagon, a Szivárvány utca 27/B alatt 06/30-971-4575.
családi ház, továbbá az Attila utca 17.
szám alatt üzlethelyiségek eladók. Tel.: Háromszobás családi ház, teljes közművel, központi fűtéssel (kétféle fűtési
06/30-218-9818, 06/59-886-690.
lehetőséggel, gáz- és vegyes tüzelés)
Teljesen felújított, 100 m2-es, régi típu- eladó. Tel.: 06/59-300-129.
sú kertes ház eladó, 883 m2-es telekkel, ipari árammal. (Kisebb kertes ház, Karcagon, kétszobás, összkomfortos
illetve lakáscsere érdekel.) Tel.: 06/30- családi ház áron alul eladó. Gázfűtéses,
cserépkályhás, fúrt kúttal. Tel.: 06/30219-6813.
356-5839.
Csendes környéken, összközműves,
cserépkályhás, kétszobás, kertes csalá- Kiadó Karcag főterén igényes családi
di ház eladó. Irányár: 4.000.000 Ft. Tel.: ház. Tel.: 06/20-563-5087.
06/20-915-9818.
A Vásárcsarnokkal szemben 250 m2Karcagon, 70 m2-es, téglaépítésű, új- es üzlet, lakásokkal együtt eladó. Tel.:
szerű, összközműves ház eladó. Csere 06/20-563-5087.
értékegyeztetéssel a második emeleKarcagon 500 m2-es építési telek eltig érdekel. Tel.: 06/30-835-1910.
adó (az udvarban teljes közmű, Penny,
Üres, beépíthető porta eladó Karca- vasútállomás közelében). Irányár: 1,9
gon, a Sándor utca 27. szám alatt. M Ft. Az ár alkuképes. Tel.: 06/59-888Irányár: 1,5 M Ft. Tel.: 06/30-227-3246. 548, 06/30-701-0263.
Karcagon, a Hajnal utcában, két egymás mellett álló ház, nagy portával, Régi típusú ház, nagy portával, rekaegyütt, vagy külön is eladó. Irányár: 1,7 mié, 2 db fotel, asztal, karosszék, 2 db
régi asztal, 4 db nyári gumi (155/65/13)
M Ft és 4,2 M Ft. Tel.: 06/30-657-5918.
eladó. Tel.: 06/20-282 8697.
Karcagon, a Táncsics krt. 13. szám
alatt, II. lépcsőház, IV. emelet, 9-es (1+2
félszobás, légkondis, erkélyes) lakás eladó. Tel.: 06/59-313-697.
Kukoricán tartott, vörös tollú csirke konyKarcagon, főtérhez, piachoz közel, 712 hakészen eladó. Vágás minden pénte2
m -es telken teljes közművesített ház, ken. A megrendelést csütörtök délig kéfelújításra vagy bontásra, telekáron el- rem leadni. Cím: Karcag, Soós I. u. 12. Tel.:
adó. Érdeklődni: Karcag, Kacsóh ut- 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.
Anyakecskék, 5 hónapos gidák és
Karcagon, a Deák krt. 69. szám alatt, fagyasztott kecsketej eladó. Tel.: 06/30kertes ház eladó, sok melléképülettel. 336-6142.
Gáztűzhely, mázsa, gázpalack ugyanitt eladó. Tel.: 06/59-313-595, 06/30-439-5304. Tacskó féle kiskutyákat ajándékba adKarcag belvárosában kétszobás, föld- nék. Szobatiszták, bújósak, édesek (8
szinti, 55 m2-es, felújított lakás eladó. hetesek). Tel.: 06/30- 420-6617.
Ugyanitt befőttes üvegek tetővel ol- 6 db 8 hetes malac eladó. Tel.: 06/30csón eladók. Tel.: 06/30-683-2647.
626-3799.
Karcag központjában, csendes helyen Másfél éves csivava szuka eladó. Tel.:
lévő, kétszobás, erkélyes, földszinti la- 06/70-527-0343.
kás eladó. Tel.: 06/30-862 -5088.

Állat

Vegyes

Két család részére is alkalmas családi ház eladó (2+1 szoba összkomfort).
Nagyméretű fotelágy eladó Karcagon. Gránit tányér, vegyes pohár, autóráTel.: 06/30-602-7873.
dió, bevásárlókocsi, tárcsás mosógép,
Kertes családi ház eladó, vagy kisebb gázsparhelt, indukciós főzőlap, kekertes házra cserélhető Karcagon, a resztvágó fűrész, 5 literes tejeskanna,
gázpalack és teleszkópos ventilátor elBethlen Gábor utca 11/A alatt.
adó. Tel.: 06/20-572-6285.
Karcag főterén, Ady Endre utca 2.
szám alatt, I. emeleti, kétszobás, 52 Akkumulátorok széles választéka (szem2-es lakás eladó. Tel.: 06/30-399-7277. mély- és teherautóhoz, motorkerékpárhoz, elektromos kerékpárhoz, munkaEladó Karcag központjában egy 90 gépekhez) Karcagon, a Kossuth Lajos
2
2
m -es lakás, 22 m -es garázs és tároló. utca 22. szám alatt. Tel.: 06/30-255-6742.
A lakáson a nyílászárók műanyagok és
hőszigeteltek. A fűtés gázkonvektor és Kis- és nagyméretű, álló terrárium,
cserépkályha kandalló a nappaliban. Samsung I 9070 Galaxy S Advance teTel.: 06/30-394-1350.
lefon eladó. Tel.: 06/30-336-6150.

Honda Civic (’97-es, 1396 m3, 1 év műszakival, garázsban tartott, megkímélt
állapotú, keveset futott, szervizkönyvvel) hölgy tulajdonostól eladó. Tel.:
06/30-336-6150.
Tornádó elektromos kerékpár, papírtégla készítő gép, 220 V-os cirkula, 220
V-os kompresszor, szekrények, fabölcső (régi), zsírosbödönök eladók. Tel.:
06/59-400-685.
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Forgalomból kivont fehér színű Kiárusítom saját, feleslegessé vált tárMaruti eladó. Tel.:06/30-421 4074.
gyaimat (dohányzó asztalok, TV állvány, babakocsi, járóka, hordozó, 0-3
Eladó 2 db fotel, gyermekheverő, moséves korig babaruhák, hűtő, gáztűzdókagyló (tartozékaival), 1 db négyszögletes szobaasztal, keretes fűrész, hely, gázpalack, szőnyegek, hatlyukeresztvágó fűrész, és 2 db leander. kas biliárd, koktél bárpult kompletten,
hangfalak és sok apróság.) Helyszín: a
Tel.: 06/30-421-4074.
vásárcsarnokkal szemben az Ír sörözőKukoricamorzsoló és 3 db 200 literes ben. Tel.: 06/20-563-508.
műanyag hordó eladó. Tel.: 06/59-300129.

Ruhák, cipők, apró háztartási cikkek és
dísztárgyak, könyvek, játékok, olcsón Három részes ülőgarnitúra, jó állapoteladók. H-Cs.: 14-17 óráig Karcagon, a ban eladó. Tel.: 06/30-627-7789.
Szabó József utca 12. szám alatt.
Kétszemélyes rekamié, 1 db gyermekágy (3-12 évesnek), 1 db számítógépZab learatva (szalmástól) nagy báláasztal, 1 db gázkályha, 1 db beltéri ajban, valamint 22 literes öntöttvas látó eladó. Cím: Karcag, Villamos utca 21.
bas eladó. Tel.: 06/30-313 8685.
Tel.: 06/59 -314-245.
Eladó 1 db vaslábú, fából készült henLada bontásra eladó. Érdeklődni az estelő asztal, 1 db kistraktor utánfutó, bo- ti órákban. Tel.: 06/66-494-115, 06/30roshordók több méretben, 1 db szürke, 365-5163.
magas, javításra szoruló, modern hűtőszekrény. Tel.: 06/30-500-1841.
Eladók: csavarkulcsok, táskarádió, kazettás magnó, szalagos magnó (HIFI), 2 db
Eladó 500 db tisztított kisbirtokos tég- fotel, tükör műanyag keretben (40x53),
la, 300 db bontott kéménytégla, 1560 hűtő-fűtő ventilátor (20x30-as), hódfardb hódfarkú cserép, 195 db 4 gombos kú cserép (50 db), üvegballon műanyag
cserép, 10 db szögletes kúpcserép, 1 kosárban (25 l), fénycső almatúra (nagy),
db Csepel férfi kerékpár (28-as), 1 db mákdaráló, számítógép asztal, fémvázas
sebességváltós férfi kerékpár (28-as). dohányzóasztal (100x50x55), festmény
Tel.: 06/30-506-0279.
aranykeretben (50x60), képkeret vágó
Kanapé, rekamié, 2 db fonott fotel, 2 gép (mechanikus), számítógép monitor,
db dohányzóasztal, 6 db szék és egy Singer varrógép, DVD lejátszó, fotelágy.
mosogatószekrény eladó. Tel.: 06/30- Tel.: 06/30-610-5738.
328-6430.
Versenykerékpár, rászerelhető táska,
Eladó gázpalack, zsírosbödön, lábas és hangszóró, kicsi-nagy kapszulás káfazék, műanyag kannák, 300 literes fa- véfőző, nagyothalló készülék (új). Tel.:
gyasztóláda, bakancs, táncos csizma, 06/20-282- 8697.
befőttes üvegek. Tel.: 06/30-608-6501. Kézi szerszámok eladók! Kalapácsok,
Kutyafiaztatók, nevelőládák, alumí- szerelő kulcsok (autóhoz, kerékpárnium etetővályú eladó Karcagon, a hoz) mérőszalag, üveges szerszámok,
Kacsóh utca 17. szám alatt. Tel.: 06/30- zárak, csavarok, asztalos jobbágy, és
még sok más hasznos dolog barká264-4608.
csolóknak. Továbbá ventilátor alkatEladó 3 db-os, sötét színű, szobai szek- résznek, monitor kis hibával, alumínirénysor (97x200 cm). Tel.: 06 /30-385- um kanna, badella, műanyag marmon
8232.
kanna (20 l) locsoló slag, borfokoló,
Eladó 3+1+1 ülőgarnitúra, íróasztal és üveg demizson műanyagkosárban
szék gyermekeknek, porszívó, has- és (25 l). Tel.: 06/30-610-5738.
testmasszírozó, vezetékes gáztűzhely, für- Eladó számítógépasztal (10.000Ft),
dőszobaszekrény. Tel.: 06/20-258-8997.
Singer varrógép (12.000 Ft), fotelágy
Póló vásár! Akció: 200 Ft/db, 10 db vá- (7.000 Ft), mikrosütő-grillező (10.000
sárlása esetén 1500 Ft. Címünk: Szabó Ft), fagyasztószekrény (10.000 Ft), festJózsef utca 32/B. Bejárat a Morgó mény (tenger vitorlással, aranykeretCsárda parkolójával szemben. Ugyanitt ben 8.000 Ft), 24-es, női kerékpár felszerelve (15.000 Ft), szekrénysor 3 dbkerti dísznövények eladók.
os (30.000 Ft). Tel.: 06/30-610-5738.
Budapesten, a Sas Club Hotelben,
egyhetes, hatéjszakás üdülés, 2016. Bucsán, kert takarítására keresek emszeptember 11-17-ig, olcsón átadó. bert. (Ár: 10.000 Ft) Tel.: 06/30-971Ugyanitt krémszínű, új cserge, bizton- 4575.
ságos kenyérpirító és könyvek eladók. Eladó 2 db lábmasszírozó (3000 Ft),
Érdeklődni 12-14-ig és 18-20 óráig. Tel.: és 1 db Whirpool automata mosógép
06/30-455-0221.
(26.000 Ft). Tel.: 06/30 219 7224.
Leanderek eladók! Karcag, Ketel ut- Kétszemélyes, összecsukható, kék
ca 37.
színű heverő megkímélt állapotban
20.000 Ft-ért eladó. Cím: Karcag, Vasút
Megkímélt, jó állapotú fiú ruházat (röutca 43/A. Tel.: 06/59-313-226.
vidnadrágok, pólók, hosszú nadrágok
és felsők), csecsemő ruházat (bodyk, Terménydaráló (380 V-os, 2,5 kW), viltipegők, sapkák), sokfajta gyer- lanymotorok (többféle teljesítmén�mekjáték (járművek, elemes autók, nyel) és Skiff sátras utánfutó eladó.
kisvasút, plüss játékok, stb.), továb- Tel.: 06/30-423-7522.
bá hagyatékból származó női ruhák,
bútorok, edények, poharak eladók Eladó 10 fokos falétra (7.000 Ft), fa gyermekágy matraccal (3.500 Ft), nagy foKarcagon, a Ketel utca 37. szám alatt.
nott kaspó (3.000 Ft), piaci asztal (2.000
Eladó új, 10-es, építkezésből kimaradt Ft), 60 literes fagyasztószekrény (12.000
válaszfal tégla (33x24-es, 50 db, 80 Ft/ Ft), 3 db bőrönd (1.500 Ft/db), kihúzhadb), B-30-as tégla (33 db, 50 Ft/db) a tó 12 személyes ebédlőasztal (8.000 Ft),
tüzépi ár feléért. Továbbá bontott kis- egyszemélyes heverő (8.000 Ft), 4 db fa
méretű tégla (100 db, 15 Ft/db). Tel.: szék (3.000 Ft/db), 3 db párnázott szék
(3.000 Ft/db). Tel.: 06/30-421-3012.
06/30-219- 6813.

Szolgáltatás

Mindenféle javítást, cipzár-cserét, felhajtást, méretre munkaruhát, férfi szövet- és bársony nadrág, bőrkabát varrását rövid határidőre vállalom! Tel.:
06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török
László, Tel.: 59/313-887 vagy 06/30289-5103.
Tetőmunkákat és javításokat is vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.:
06/30-584-2767.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és vállal növényvédelmi szaktanácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30785-0690.
Növényvédelmi szakirányítást, szerződéskötéssel, számlaképesen vállalok.
Kenyeres László okleveles növényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.
Mezőgazdasági bérmunkát vállalok
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
valamint Békés megye térségében.
Tel.: 06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Biharnagybajom,
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé,
Püspökladány, Sárrétudvari térségében. Ár: megegyezés szerint. Tel.:
06/70-370-1149.
A Szendrei Üvegező BT. vállal: mindenfajta üvegezést, tükrök kidolgozását,
képkeretezést, műanyag nyílászárók
forgalmazását, beépítését, redőnyök,
rovarhálók, szalagfüggönyök készítését. Karcag, Villamos utca 21. szám
alatt. Tel.: 06/30-684-4941.
Üvegezés-képkeretezés, Sári Mihály
egyéni vállalkozó. Karcag, Szent István
sgt. 14. Tel.: 06/30- 219-6813
Cipzárvarrást, ruhafelhajtást, függönyszegést, kisebb átalakításokat vállalok.
Tel.: 06/70-527-0343.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes
körű építőipari munkákat vállalunk.
Tel.: 06/30-599-9238
Karcag külterületén,
Magyarkán, a Ványai út
mellett, 12,4 ha szántó
eladó 206 aranykorona
értékben.
Tel: 06/70-430-5404

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK
A HIRDETÉSEK
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT
FELELŐSSÉGET
NEM VÁLLAL!
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Tovább folytatódott a Kötöny
Népe Karcagi Íjászkör szabadtéri
versenysorozata június-július hónapban. Igaz, nem olyan feszített
tempóban, mint májusban, de voltak érdekes megmérettetéseink.
Június 4-én Nagyhegyesre látogattunk el a 3D vadászíjász háromfordulós versenysorozat második fordulójára. Csapatunk 6
fővel érkezett a szép időben megrendezett versenyre, amelyre a város központjában található erdei,
ligetes környezetben került sor.
A versenyre 130 fő nevezett. A
Kötöny Népe Karcagi Íjász csapatot képviselték: Molnár Ferenc
Karaul, Karas Lajos, Örsi Gabriella, Hercegné Takács Ibolya, ifj.
Karas Lajos, Nagy Bettina, Őrsi
Mizser Dávid.
Ismét sikerült felállni a dobogóra négy kategóriában is, ráadásként három kategóriában a legfényesebb érmet hoztuk el. Dobogósaink: ifj. Karas Lajos kategóriájában az 1. helyen végzett, Hercegné
Takács Ibolya kategóriájában az 1.
helyével aranyérmes, Nagy Bettina
kategóriájában 1. helyével aranyérmes, Örsi Mizser Dávid kategóriájában a 2. helyével pedig ezüstérmes lett. Szép eredmények! Gratulálunk a fényes érmekhez!
Következő versenyünk a Keleti Gyepű kétnapos minősítő versenye volt, amelyet Hajdúdorogon
rendeztek meg. Ez volt az első ilyen
jellegű versenye csapatunknak, hiszen az idei évben csatlakoztunk a
Gyepű íjászközösségéhez. A nappali versenyt ebéd követte, majd
egy kis pihenés után kezdődött
az esti tűzszertartás, amely ezeken a rendezvényeken már hagyomány. Egy könnyű vacsora után
pedig kezdődhetett az éjszakai lövészet. 15 célt helyeztek el a rendezők, és lámpát csak addig lehetett
használni, míg egyik céltól a másikig elment a csapat, ott le kellett ol-

2016. augusztus 12.

Éremeső a karcagi íjászkörben
tani, s a sötétben csupán a közvetlen közelről, led lámpával megvilágított cél alak volt látható, ezt kellett három vesszővel meglőni. Különleges és nehéz feladat, hiszen
nem látni a sötétben sem a vessző
hegyét, amelyet a célra tartunk, és
azt sem, hogy talált-e a lövés vagy
sem. Csak amikor mindenki ellőtt a csapatból, akkor lehet ismét
lámpát kapcsolni, kimenni a lőlap-

ban 3. helyével pedig bronzérmes
lett. Pontszerző 6. helyen végzett
még kategóriájában Molnár Ferenc
Karaul.
Köszönjük a Pusztai Róka Lovas Nomád Hagyományőrző barátainknak, személy szerint Bene
Sándornak, hogy rendelkezésünkre bocsátották jurtájukat, így mi is
hozzájárulhattunk a tábor ősi képének minél hitelesebbé tételéhez.

mények a nagy hőség ellenére,
igazán büszkén térhettünk haza.
Július 16-án Tiszamogyoróson
a Keleti Gyepű Napja került megrendezésre. Ide már a minősítő
verseny eredményeivel érkeztek
az íjászok, és amit itt még lőttek,
hozzáadódott eddigi pontjaikhoz,
s aki a legtöbb pontot elérte ezen
a teljes sorozaton, az nyerte 2016
Keleti Gyepű Bajnoka büszke cí-

hoz és leolvasni a találatokat. Hajnal kettő körül végeztünk, jöhetett a pihenő, mert reggel még két
táv céllövészet várt ránk, egy 75
m-re lévő ún. puta cél, majd egy
120 m-re leszúrt zászlóhoz kellet minél közelebb lőni nyilainkat.
Mindkét célra 10 vesszőt lőhettünk
ki. A programot távlövészet zárta,
Mónus József világbajnokunk irányításával, ahol csak az volt a cél,
hogy ki tud a legtávolabbra lőni.
Ezek után következett az eredményhirdetés, amelyen 6 fős lelkes
kis csapatunkból négyen is érintettek voltak: Csorvási Zoltán kategóriájában 1. helyen végzett, Bene
Zsuzsanna kategóriájában a 2. helyével ezüstérmes, Nagy Bettina
kategóriájában 1. helyével aranyérmes, ifj. Karas Lajos kategóriájá-

Július 2-án a Kabai Griff Íjász
Egyesület első alkalommal megrendezésre kerülő versenyére látogattunk el. Csapatunk 13 fővel
képviselte a Kötöny Népe Íjászkört, amelyen 107 íjász kezdte meg
délelőtt tízkor a viadalt.
A 13 versenyzőnkből hárman
újra dobogóra állhattak, s három
pontszerző helyet is sikerült még
elcsípnünk: Nagy Bettina kategóriájában 3. helyével bronzérmes,
ifj. Karas Lajos kategóriájában 1.
helyével aranyérmes, Molnár Ferenc Karaul kategóriájában 3. helyével pedig bronzérmes lett.
Pontszerző helyen végzett még
három versenyzőnk: Karas Lajos
4. helyezésével, Illés József 6. helyezésével, és ifj. Bereczki Zsolt
szintén 6. helyével. Remek ered-

mét, amelyet egy évig birtokolhat.
Ez is kétnapos rendezvény volt.
Csapatunk ismét 6 fővel érkezett
a Tisza parti településre, és ismét
4 fővel értünk el dobogós helyezéseket: Csorvási Zoltán kategóriájában 1. helyen végzett, Bene Zsuzsanna kategóriájában a 3. helyen
bronzérmes, Nagy Bettina kategóriájában 1. helyen aranyérmes,
Örsi Mizser Dávid kategóriájában
1. helyével pedig aranyérmes lett.
Hajdúdoroghoz hasonlóan kategóriájában 6. helyével, szintén pontszerző helyen végzett még Molnár
Ferenc Karaul. Külön öröm volt
csapatunk számára, hogy Csorvási
Zoltán, aki hajdúdorogi első helyének és lőtt pontjainak köszönhetően végig versenyben volt a Gyepű bajnoki címéért, végül nagy

Megyei Magyar Kupa, első kör

LABDARÚGÁS

Nagyiván - Karcag 2-0 (1-0)
v.: Kóródi Ferenc
Nagyiván: Bánhegyi, Pékó, Kiss A., Perényi, Antal, Kardos, Farkas (Márki 17.), Csehi, Polgár,
Devits, Rédai
Karcag: Körösi, Kocsis, Orosz (Jász 84.), Szőke (Sipos 81.), Kovács L., Szívós G., Szívós Gy.,
Szentannai, Szőke, Székely, Kupai
Fotó: KLBK
Gólszerző: Polgár (12.), Rédai (70.)
Augusztus 8-án lejátszották az idei Magyar Kupa kiírás első fordulóját, ahol a karcagi csapat Nagyivánra
látogatott. A tavalyi megyei döntős Nagyiván ezúttal is megkezdte a menetelést a kupasorozatban, meglepte a nem teljes kerettel érkező, de magasabb osztályú Karcagot. Polgár már a 12. percben megszerezte a vezetést, majd a második félidőben Rédai góljával eldöntötte a továbbjutás sorsát a hazai csapat, a gyengén
játszó karcagi együttessel szemben. Ezzel a karcagi egyesület kiesett a Magyar Kupa sorozatból.
B.I.

küzdelemben, higgadt, fegyelmezett versenyzéssel meg is szerezte azt!
Így az idén a Kötöny Népe íjásza, Csorvási Zoltán adja a Gyepű
bajnokot. Gratulálunk Zoli!
A Zsákai Nomád Íjász Egyesület meghívásával zárult a júliusi
hónapunk. Július 30-án szombaton rendezték versenyüket, amely
egyben MISZ kvalifikációs verseny is volt. Aki szeretne a szeptember 17-én, Egerben megrendezésre kerülő Országos Bajnokságon részt venni, annak itt kellet regisztrálnia, és meglőnie azt a
szintet, amellyel bejuthat a résztvevők közé. Csapatunk 12 fővel
érkezett, s 8-an lőttek a kvalifikációs szintért. Talán a kvalifikációnak is köszönhető, hogy ismét
népes mezőny gyűlt össze a verseny napjára, 172 nevező versenyző kezdte meg a viadalt.
A karcagi csapatból 7 főnek sikerült a kvalifikációs szintet meglőnie, így ők már biztos résztvevői az OB-nak. Hercegné Takács
Ibolya kategóriájában az 1. helyen végzett, Nagy Bettina kategóriájában 1. helyével aranyérmes,
Csorvási Zoltán, kategóriájában a
3. helyével bronzérmes, ifj. Karas
Lajos kategóriájában 1. helyével
aranyérmes, Csízi Sándor kategóriájában 3. helyével pedig bronzérmes lett. Pontszerző helyen végzett még Molnár Ferenc Karaul,
aki most a 6. helyen zárta a viadalt.
Tartalmas és eredményes két
hónapot zárt íjászkörünk.
Augusztusban jön a folytatás,
Tégláson Városok Viadala, ahol a
tavalyi évben már képviseltük városunkat, és idén is szeretnénk jól
szerepelni. Augusztus 30-tól szeptember 3-ig pedig a Gyulán megrendezésre kerülő Világbajnokságon is részt vesznek íjászaink.
Kötöny Népe Karcagi Íjászok

Évadzáró

A S Z TA L I T E N I S Z

Július 29-én tartotta a Kováts DSE asztalitenisz szakosztálya
évzáró rendezvényét. Ebből az alkalomból köszöntötték régi-új
játékosaikat. Skumáth István végleg hazatért külföldről, Szepesi Bence pedig hazaigazolt a Jászkun Volán SC-től, így mindketten a szakosztály rendelkezésére állnak. Örvendetesen növekedett az utánpótláskorú fiatalok száma, akik a nyári szünet alatt
is rendszeresen részt vesznek az edzéseken.
A következő időszak rendezvényei:
augusztus 13-14. 		
Városi Sportcsarnok
		
Szent István Kupa Nemzetközi
		
Asztali Verseny
augusztus 20-21.		
Városi Sportcsarnok
		
Alkotmány Kupa Országos
		
Asztalitenisz Verseny
B.I.

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum • A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2.
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu • ISSN: 1216-1322 • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető: Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya

