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Több, mint 100 milliós beruházás a városban

KARCAGI  HÍRMONDÓ

Komplex megyei közleke-
désfejlesztési projekt való-
sul meg megyénkben a Jász-
kun Volánnál. Szeptember 
4-én, a karcagi buszpálya-
udvaron adták át a beruhá-
zás első lépcsőjeként a net-
tó 91 millióból megvalósult 
fejlesztést.

A megjelenteket Úti Csaba, a 
KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központhoz tarto-
zó Jászkun Volán Zrt. vezér-
igazgatója köszöntötte, majd 
szólt arról, hogy évtizedes 

adósságot törleszt Szolnok me-
gyében az ősz végére befejező-
dő beruházás-sorozat, melyre 
az Észak-Alföldi Operatív Prog-
ram keretéből nyert mintegy 
382 millió forint pályázati tá-
mogatást a közlekedési vállalat.

- Bár jelentős fejleszté-
sek valósultak meg, van-
nak folyamatban és várha-
tók még e téren, a vidéki tele-
pülések közösségi közlekedé-
si szolgáltatása összességében 
lemaradásban van a főváros-
hoz képest. Mivel az ország 

minden táján állampolgári jo-
ga a helybelieknek a kor szín-
vonalának megfelelő közle-
kedés igénybe vétele, a kor-
mány kiemelt figyelmet for-
dít e hátrány felszámolására 
– jelentette ki dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
ter avatóbeszédében, aki sze-
rint örvendetes, hogy a tá-
mogatásból megyénkben 11 
város autóbusz-állomását kor-
szerűsítik november végéig. - 
A beruházás-sorozat első el-
készült eleme a karcagi pálya-

udvar rekonstrukciója, mely 
nettó 91 millió forintba ke-
rült. A felújításnak köszönhe-
tően nem csak az állomásépü-
let lett szebb, utas-barátabb és 
akadálymentes, de a környező 
közterület is új burkolatot ka-
pott. A fejlesztéssel nem csak a 
város, de a térség is gazdagabb 
lett – vélte a tárcavezető. 

Dobos László, Karcag város 
polgármestere szerint nem-
csak a város, hanem az innen 
utazó és ide érkező utasok szá-
mára is jelentős ez a fejlesztés, 

melynek most az első szakasza 
készült el. Arra is kitért, hogy 
Karcagon rövid időn belül je-
lentős közúti és vasúti beru-
házások is megvalósultak, eh-
hez szorosan kapcsolódik az 
autóbusz állomás rendbetéte-
le, modernizálása, hiszen rövi-
desen új térfigyelő kamera- és 
utastájékoztató-rendszer is ki-
épül itt. A térfigyelő rendszer-
rel az utasok, az autóbusz jár-
műpark és az állomás épületé-
nek védelme is megvalósul.

DE

Olasz-magyar fúvószenekari találkozó
Különleges hangverseny volt 

szeptember 6-án a Déryné Kultu-
rális Központban. A Venzonei Fú-
vószenekar és Mazsorett csoport, 
illetve a karcagi Nagykun Hon-
védbanda és a Déryné mazsorett 
csoportjai adtak műsort.

Az önkormányzat nevé-
ben Pánti Ildikó önkormányza-
ti képviselő köszöntötte a karca-
gi és olasz fellépőket és vendége-
ket, a tolmácsolásban Barát Ka-
talin Enikő, egykori karcagi, ma 
venzonai lakos segített, akinek a 
szombati találkozó is köszönhető. 

- A zene, a tánc nem ismer ha-

tárokat, összehozza a más nyel-
ven beszélő fiatalokat, felnőtteket, 
mint ahogy történik ez a ma este 
folyamán is. Kívánom, hogy a mai 
találkozónak legyen folytatása – 
mondta Pánti Ildikó. - Köszönöm 
Barát Katalinnak, aki megszervez-
te ezt a találkozót, bizonyítva, hogy 
olasz hazájában a szülővárosa min-
dig vele van gondolatban is. Szép 
estét, kellemes időtöltést kívánok!

Az olasz együttes vezetője 
szintén köszöntötte a vendéglá-
tókat és a közönséget, majd kez-
detét vette a hangverseny, ahol 
a karcagiak karmestere Már-

ki Zoltán, a vendégeké Zamolo 
Stefano karnagy volt.

Venzone négy kisebb tele-
pülésből álló 2200 lelkes köz-
ség észak-kelet Olaszország-
ban, a Júliai Előalpok lábánál, a 
Tagliamento folyó partján. A ze-
nekar zeneiskolát is működtet 
és 1978-ban megalakult a helyi 
mazsorett csoport, amelyik szin-
tén fellépett. A Déryné Kulturá-
lis Központ két mazsorett cso-
portja pedig a Nagykun Honvéd-
banda játékát színesítette pro-
dukciójával.
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A megújult autóbusz pályaudvar épületét Szabó István (a kép bal szélén), Szolnok alpolgármestere, Dobos László, Karcag polgármestere, Úti Csaba, a Jászkun 
Volán Zrt. vezérigazgatója, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke avatta fel
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Közéleti szilánkok

A kampány, avagy a 

„választási vödör”

Természetesen jéghideg vízzel 

tele, a Bostonból kiindult Ice 

Bucket Challange mintájára.  Ami 

– akárhonnan is nézi az ember nem 

igazán érti – miért lehet „kihívás” 

tárgya egyáltalán?  Egy vödör 

jéghideg víz minden valamirevaló 

gőzfürdőben megtalálható, kb. 

2-2,5 méter magasan, billenőre 

felfüggesztett fadézsából magára 

zúdíthatja bárki, és kellemesen 

felfrissül. Naná, ott általában nem 

lehet videózni. Mindenesetre 

dr. Falus vizes vödrös videójának 

„utóélete” nagyon érdekes: benne 

van az egész „baloldal” kampány-

logikája. 

Először ugye, a Facebookon 

megjelenő, idétlenségnek tűnő 

„családi videó”; amelyben egy 

teljesen abszurd helyszínen, 

a főpolgármester-jelöltet egy 

ismeretlen hölgy leönti egy 

vödör vízzel. Háttérben egy zöld 

műanyag lavórból abrakoló ló, 

előtérben pedig egy csodálkozó, 

majd orrvérzéses ordító gyerek. 

Közben pedig a főszereplő monoton 

szövege, amire már senki nem 

fi gyel. Természetesen senki nem 

ért semmit, sem a szimpatizánsok, 

sem az „ellentábor” – ezért újra 

és újra indítja a videó-lejátszót. 

Aztán többnyire a „nyerítés” – na, 

nem a háttér-lótól, hanem úgy „an 

block”: ki-ki vérmérséklete szerinti 

jelzőkkel – de a lényeg, hogy 

blődség. Éppen ezért következik a 

megosztás: „mondd, szerinted mi 

ez a marhaság”?  És már benne is 

van Falus doktor a „közbeszédben” 

– két, három nap után már 

„kedves ismerősünk” és várjuk a 

„magyarázatot”. Ő pedig nem 

is késlekedik. Önmagát a buta, 

igavonó lóhoz hasonlítja, majd a 

macska és a ló értelmi képességeit 

veti össze halál komolysággal. 

(Szerinte a macska sokkal okosabb 

mint a ló, bizonygatja Kálmán 

Olgának is, aki először naivan 

hitetlenkedik, de elfogadja végül 

a „par excelience” magyarázatot. 

Elvégre teljesen nyilvánvaló: több 

potenciális választópolgárnak van 

macskája, mint lova.)

Valljuk be: ügyes! Így lehet egy 

ismeretlen főpolgármester-jelöltet 

alig egy hét alatt országosan 

ismertté tenni. A média és az 

internet vevő minden felhajtásra. 

Így is lehet  a hírekbe kerülni 

megfelelő ismertség, vagy akár 

tehetség nélkül.

- ács -

KÖZÉLET
Az egri érsek szentelte fel a kunmadarasi templomot

Kívül-belül megújult a 
kunmadarasi római katoli-
kus templom és plébánia. Au-
gusztus végén hálaadó szent-
mise keretében dr. Ternyák 
Csaba egri érsek, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferen-
cia alelnöke szentelte fel és 
áldotta meg a templomot és a 
plébániát. 

A zsúfolásig megtelt temp-
lomban Gulyás Zsolt plébá-
nos, érseki tanácsos köszön-
tötte a kunmadarasi, karca-
gi, berekfürdői, kenderesi és 
tiszaszentimrei híveket, majd 
elmondta, az önerő nélkü-
li 25 milliós munkákra a fa-
lumegújításra és falufejlesz-
tésre kiírt pályázaton nyertek 
támogatást.

- Nagy jelentőségű ez a nap 
a kis egyházközségünk életé-
ben, hiszen majdnem telje-
sen újjáépült ez a templom és 
plébánia állami segítséggel. 
Mi, itt Kunmadarason egy kis 

maroknyi, de életképes kis 
közösség vagyunk.

Dr. Ternyák Csaba ér-
sek szerint az, hogy meg-
újult a templom, boldogság-
gal és örömmel tölti el az em-
bert. Ez a megújulás felhívás 
mindannyiunknak, újítsuk 
meg az életünket.

- Itt, a Nagykunságban 
valamennyiünk számára az 
épített és szellemi örökség 
kiemelkedő helyei a templo-
mok. A meg-megkonduló ha-
rangszó összeköt bennün-
ket, s a gyülekezeteket, bár-
milyen távol is vannak egy-
mástól. Ezért is mondjuk azt, 
hogy egy templom semmilyen 
más épülethez nem hasonlít-
ható, mindig ott van rajta a 
Jóisten áldása. A templomok 
nem pusztán jó lelkek gyüle-
kezőhelyei, vagy azonos ér-
deklődésű emberek találko-
zási helyei, hanem szent haj-
lékok, amelyeket a hit emelt. 

Ezért is fontos, hogy éljünk 
a felelősséggel és megóvjuk a 
templomokat és újítsuk meg, 
hogy az utánunk következő 
generációk számára is ugyan-
azokat az értékeket jelenítsék 
meg, mint a mi számunkra. 
A templom a közösség teste, 
benne az ember lelke legyen 
a hit megmaradás. A mai nap-
ra sokáig emlékezni fogunk, 

hiszen megújult a templom 
és plébánia. Nagyon örülök, 
hogy ebben a felújításban az 
általam vezetett minisztéri-
um partner lehetett, hiszen 
a gyülekezet önerőből nem 
tudta volna ezt megvalósíta-
ni - mondta beszédében dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter.

DE

Mára 850 négyzetméter-
nyi térkő burkolatot készített 
a Városgondnokság – tudtuk 
meg Molnár Pál igazgatótól.

- Három évvel ezelőtt a 
Start-munkaprogram kereté-
ben volt egy ötlet, kezdjünk 
el térburkoló elemeket gyár-
tani. Ennek az eredménye-
it láthatjuk már a város több 
pontján. Az elmúlt hetekben 
a Táncsics körúton a két par-

kolót is ezzel a járdával kö-
töttük össze, a napokban pe-
dig a Kováts Mihály Tagisko-
lában az általunk készített 
betontéglákból készült járda 
a fedett kerékpártárolóhoz, 

de ugyanez a térkő került ki-
helyezésre a Múzeumpark-
ba – sorolja Molnár Pál, aki-
től megtudtuk, forintálisan 
nem számolták még ki meny-
nyit spórolt ezen a város. Ed-
dig 850 négyzetméternyi tér-
kő került ki a város közterü-
leteire és intézményeibe. Ha 
az aszfalt árát vesszük figye-
lembe, akkor több ezer fo-
rintba kerül egy négyzetmé-
ternyi aszfalt. Így ez jelentős 
megtakarítás, valamint 15 
embernek folyamatos mun-
kát ad ez a munkakör. A köz-
munka program során ké-
szített elemek nem kerül-
nek forgalomba, azokat a vá-
ros közterein helyezik ki. Így 
a piaccsarnoknál is hamaro-
san kijavítják a járdát. A hé-
ten pedig a református temp-

lom előtt kezdődött el a jár-
dafelújítás, több száz négy-
zetméteren. - Itt szeretnénk 
megfelelni a kor követelmé-
nyeinek, az általunk gyártott 
térburkoló kövek közé fogjuk 

az aszfaltot beönteni. A mun-
kákhoz az aszfaltot még vá-
sároljuk, de a többit a Start-
munkaprogram keretében va-
lósítjuk meg. 

- A főtéren is szebbnél szebb 
virágokat láthattunk egész nyá-
ron.

- Öt éve elindítottunk a vá-
rosban egy programot, mely-
lyel szerettük volna még szeb-
bé tenni a főteret. Ki akartuk 

az elöregedett fásszárú növé-
nyeket cserélni. Ez a munka 
elindult, de még nem értünk 
a végére. Ahhoz, hogy teljesen 
megújuljon a főtér, még 4-5 év 
kell. Éves szinten 7-8 ezer da-
rab növény került kiültetésre. 
Ősszel is fogunk még új növé-
nyeket kiültetni, hogy a karca-
giak szívesen menjenek a virá-
gos főtérre sétálni.

DE

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormány-
zati választókörzetek képviselőinek szeptember fogadóórái az aláb-

bi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 16. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  szeptember 17. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  szeptember 24. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30 -ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  szeptember 15. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  szeptember 17. 16 óra,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 17. 16 óra,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45.

A térburkolat készítése 15 embernek ad munkát
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ISKOLAKEZDÉS KARCAGON

Az új tanév kezdetét meg-
előzően új projekt bemuta-
tására került sor a Karcagi 
Arany János Általános Isko-
lában. A „Köznevelés az isko-
lában” elnevezésű program az 
Új Széchenyi Terv részeként 
valósulhat meg a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) égisze alatt.

Kissné Soós Ágnes tanke-
rületi igazgató beszélt az or-
szágosan kiterjesztett projekt 
öt fő eleméről, amelyek az in-
tézményfejlesztés, módszer-
tani innováció, partnerség és 
hálózatosodás, szervezetfej-
lesztés és a rendszerszerve-
zés területein zajlanak. Az in-
tézményfejlesztés a legnehe-
zebb helyzetben lévő iskolák 
eszközökkel történő ellátásá-
val és segítő szakemberek be-
vonásán keresztül jön majd 
létre. A módszertani innová-
ció a legjobb pedagógiai pél-

dák és módszerek felkutatását 
és megosztását takarja. A har-
madik elem az iskolák, a szü-
lők, az önkormányzatok és a 
civil szervezetek közötti part-
nerséget, jobb együttműkö-
dést hivatott segíteni, míg a 
szervezetfejlesztés és a rend-
szerszervezés inkább az egész 
szervezet összehangolt műkö-

dését céloz-
za meg a KLIK 
munkatársa-
itól az intéz-
ményi, peda-
gógiai szintig. 
Ide tartozik 
a szakmai ta-
pasztalatcse-
re, a kevesebb 
a d m i n i s z t -
rációs terhe-
lés és ezen ke-
resztül a haté-
konyabb mun-
kavégzés.

A projektnyitón meghívott 
előadóként részt vett Erdei 
Barnabás intézményfejleszté-
si mentor, aki az iskolát segí-
ti majd a fejlesztések megvaló-
sításában. Részletesen bemu-
tatta az intézményfejleszté-
si modult, melynek keretében 
országosan több, mint 150 kü-
lönösen nehéz helyzetben lé-

vő iskola támogatása valósul 
meg. A támogatásba az esz-
közbeszerzés ugyanúgy bele-
tartozik, mint az olyan mód-
szerek beépítése a napi mun-
kába, amelyek támogatják a 
tanulók megfelelő szintű pá-
lyaválasztását, a mindenna-
pos testnevelés és a szabadtéri 
programok színessé tételét, az 
idegen nyelvek vagy az infor-
matika elsajátítását, de akár 
a pénzügyi és gazdasági isme-
retek bővítését is. (Ez csak kis 
szelete a sok más lehetőség-
nek.)

A mentor azonban megje-
gyezte, hogy a pedagógiában 
minden lassan és hosszú idő 
alatt valósulhat meg, hiszen 
három-négy év után mérhető-
ek az első eredmények. Nem 
várnak egyetlen intézmény-
től sem egy év alatt látványos 
változásokat, jelenleg inkább 
a fejlesztések beindítása és a 

tapasztalatcsere élveznek pri-
oritást.

A rendezvény zárásaként 
Kovácsné Szendrei Borbála, 
intézményvezető mutatta be 
az iskola szakmai elképzelése-
it a projekt tükrében. A rész-
letes ismertetőben szó esett 
az intézmény jelenlegi hely-
zetéről, a gyermeklétszám-
ról, a tantestület felépítésé-
ről, valamint az ennek tekin-
tetében összeállított fejleszté-
si elképzelésekről. Jelenleg az 
intézményfejlesztés az elsőd-
leges feladat, viszont a fen-
tebb említett összes fő elem 
is hozzátartozik a projekt ter-
veihez, természetesen az is-
kola sajátosságainak megfele-
lően, azokhoz idomultan, kü-
lönös figyelmet fordítva a ro-
ma származású és hátrányos 
helyzetű tanulók oktatására.

-dh-

Aranyos projektnyitó

114. tanévét kezdte szeptem-
ber 1-jén a Szentannai Sámu-
el Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium. A keddi tanévnyi-
tón Gyökeres Sándor igazgató kö-
szöntötte a diákokat, pedagógu-
sokat, valamint Kovács Szilvia al-
polgármestert és dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisztert.

- Intézményünk negyedik 
tanévét kezdi a Földművelés-
ügyi Minisztérium fenntartá-
sában. Az előző éveket a sta-
bil működés, a gyors fejlődés 
jellemezte. Az új tanév azon-
ban ebben kiemelkedik, hiszen 
nagyon komoly beruházások 
folynak iskolánkban - mond-
ta az iskolavezető, aki megkö-
szönte ezt a 450 milliós támo-
gatást a fenntartónak. - Az el-
múlt hónapokban volt, amikor 
egyszerre közel száz ember dol-
gozott iskolánkban azért, hogy 
a tanév zökkenőmentesen kez-
dődhessen. Ne feledjétek, csak 
együtt és egymást segítve, egy-
másban megbízva érhetünk el 
eredményeket, teljesíthetjük az 
iskolával szemben támasztott 
követelményeket ebben a tan-
évben is – hangsúlyozta Gyöke-
res Sándor.

- A szeptember 1-jén indu-
ló tanévben 27 ezer diák kezd-
te meg tanulmányait a Földmű-
velésügyi Minisztérium 59 isko-
lájában. Nagy örömömre szol-
gál, hogy a Szentannai iskola 114. 
tané vében 499 diák kezdte el a 
tanévet - mondta dr. Fazekas Sán-
dor köszöntőjében. 

Az agrárszakképzési intéz-
ményhálózat létrejöttével 59 is-
kolában oktatják egységes irá-
nyítás alatt a mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar és a környezet-
védelmi szakmát tanulókat. A 
Nemzetgazdasági Minisztéri-
umtól átvett intézményekben 
2400 pedagógus és 1700 alkal-
mazott dolgozik. 

- A minisztérium célja az in-
tézmények infrastrukturális és 
tartalmi fejlesztése, valamint a 
gyakorlati képzés bázisául szol-
gáló tangazdaságok komplex 
tangazdasággá fejlesztése a ter-
meléstől az elsődleges feldolgo-
záson át az értékesítésig. Ebben 
az iskolában is mintegy 450 mil-
lió forintos beruházásból meg-
szépül a kollégium, a tanműhely 
és egy élelmiszer-ipari feldol-
gozó miniüzem készül. Ehhez 
kapcsolódóan új szakot - élel-

miszeripari technikus - is indí-
tottak, valamint mezőgazdasá-
gi gépész szakiskolai képzés is 
most indult. Az iskola oktatá-
si szakmai eredményei is kivá-
lóak. Ehhez nyújt jelentős segít-
séget a gépek beszerzése, a fel-
újítások. A misztérium gazdá-
ja az intézménynek, fontosnak 
tartjuk, hogy megfelelő körül-
mények között lehessen tanul-
ni, ehhez kapcsolódik a kollégi-
um és a gépműhely felújítása is. 
A mezőgazdaságban az élelmi-
szertermelés mellett a feldolgo-
zás és a kereskedelem kézben 
tartása fontos nemzeti érdek, és 
az ágazat szereplőinek is érdeke. 
A most készülő élelmiszer-ipari 
feldolgozó miniüzemben a leg-
korszerűbb technikákkal ismer-
kedhetnek meg a diákok, akik 
később ezen ismereteiket akár 
családi vállalkozás indításakor 
is hasznosíthatják majd – hang-
súlyozta a diákok előtt a tárca-
vezető, aki szerint az elmúlt idő-
szakban a mezőgazdaság növe-
kedési pályára állt, egyre többen 
dolgoznak az ágazatban, mely jó 
megélhetési lehetőséget kínál. - 
A minisztériumhoz tartozó is-
kolák egy olyan rendszert alkot-
nak, ahol folyamatosan nyomon 
követhető a teljesítmény javulá-
sa. Ez a fajta egészséges versen-
gés jó szolgálatot tesz, hiszen 
az agrárium világa is a verseny-
re épül - érvelt a tárcavezető, 
aki eredményes tanévet kívánt 
a diákoknak, pedagógusoknak, 
majd az iskola vezetőivel és a ki-
vitelező cég képviselőivel meg-
nézte a beruházásokat.

DE

A 114. tanév kezdődött el az idén

- Karcag város önkormány-
zata fontosnak tartja, hogy 
továbbra is támogassa a már 
nem önkormányzati fenntar-
tású intézményeket, így nyúj-
tottunk segítséget a Kováts 
Mihály Tagiskola udvarán a 
fedett kerékpártároló és az 
odavezető járda kialakítá-
sához - hangsúlyozta Dobos 
László polgármester az átadá-
son.

- Egyre több gyermek jár ke-
rékpárral iskolába, ami örven-
detes, hiszen nagyon egész-
séges mozgást biztosít ez nap 
mint nap számukra. Ezért se-
gítettük az iskola alapítvá-

nyának és a szülői munkakö-
zösségnek a tervét, egy fedett 
kerékpártároló és betonjárda 
készítését. A megvalósításá-
hoz segítő kezet nyújtottunk, 
hiszen mindenki jól jár ez-
zel. Értékesebb lesz az iskola, 
a gyermekek kulturált körül-
mények között tudják kerék-
párjaikat a járdán a tárolóba 
betolni, így nem sáros lábbal 
mennek be a tantermekbe. 
A beruházáshoz anyagiakon 
túl eszköztámogatást is ad-
tunk, hiszen a járdához szük-
séges térkövet a Városgond-
nokság dolgozói készítették 
el, ezt építette be a vállalkozó. 

Így az őszi tanévkez-
déskor már kulturált 
körülmények fogadják 
az iskolába kerékpár-
ral érkező diákokat és 
felnőtteket – mondta 
a városvezető, aki ezt 
követően az első ke-
rékpárt az új járdán 
tolta be a fedett táro-
lóba.

DE

Kerékpártároló összefogással

A képen az új fedett kerékpártároló
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HÍREK
Rendőrségi hírek

OTTHON
Háztartási jó 

tanácsok 
Hogyan távolítsuk el a 

rágógumi vagy a viasz ma-
radékokat az asztalterítő-
ről, fotelről?

Tegyünk jeget egy zacskó-
ba és finoman dörzsöljük át, 
amíg az anyag megkeménye-
dik. Egy életlen tárggyal zúz-
zuk össze a rágógumit, majd 
szedjük le a maradványokat, 
a viaszt pedig óvatosan húz-
zuk le egy műanyag spatulá-
val. 

Próbálják ki bátran!

Sütőtöklekvár
Hozzávalók: 2 kg sütőtök, 1 citrom, 1 narancs, 50 dkg 

kristálycukor, 1 késhegynyi gyömbérpor (vagy mokkáska-
nál reszelt gyömbér).

A meghámozott sütőtököt lereszeljük, hozzáadjuk a cit-
rom és a narancs levét és a lereszelt héját, valamint a cuk-
rot és a gyömbérport. Takaréklángon, gyakran keverget-
ve dzsem sűrűségűre főzzük. Forró üvegekbe töltjük, majd 
száraz dunsztban hagyjuk kihűlni.

DE

Horgászok figyelem!

A Nagykun HE 2014. szeptember 14-én (vasárnap) rende-
zi hagyományos ifi- és gyermek horgászversenyét a Tégla-
gyári horgásztavon.
Nevezés a helyszínen.
Nevezési díj: 500 Ft.
Horgászni 1 db úszós szereléssel lehet.

Program:
7:30 – 8 óráig gyülekező
8 órától sorsolás, helyfoglalás
8:30 – 11 óráig verseny
11:30-től eredményhirdetés, díjátadás az 1-3. helyezettek-
nek.

Mindenkit szeretettel várunk!
Vezetőség

Kung fu bemutató és tagfelvétel
szeptember 15-én (hétfőn) 18:00 órától a karcagi Varró 

István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumban.
A bemutatót vezeti: Békési István (5. mesterfokozat).

Edzések: hétfő, csütörtök 18:00 – 19:30 óráig.
Érdeklődni lehet: Bana József (1. mesterfokozat) 

Tel.: 06/30-212-9170
www.wingtsunszolnok.hu

Lapzárta: 2014. szeptember 15. (hétfő) 12 óra

Kedves Olvasóink!

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

Garázdaság Karcagon

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított garázda-
ság vétség elkövetésnek meg-
alapozott gyanúja miatt T. 
Tamás fiatalkorú karcagi la-
kos ellen. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok alapján a 17 
éves fiú 2014. augusztus 31-
én 4 óra körüli időben Kar-
cag egyik utcáján megrongált 
egy parkoló személygépko-
csit, melynek hátsó szélvédő-
jét betörte. A rendőrök a jog-
sértőt előállították a rendőr-
kapitányságra, ahol gyanúsí-
tottként kihallgatták.

Mezőgazdasági vontató-
val ütközött és kisiklott szep-
tember 3-án (szerdán) ké-
ső délután a Tiszafüredről 
Karcagra tartó kispiros vo-

nat Karcagon, az Erzsébet li-
geti vasúti kereszteződésben. 
A vontató első pótkocsija a 
mozdonyfülkébe fúródott, a 
mozdonyvezető megsérült, 
őt a mentők a helyszínről kór-
házba szállították. A vona-
ton hárman utaztak, egy fér-
fi és két nő. Ők nem sérül-
tek meg, de a fiatalabb nő, 
aki közvetlenül a mozdony-
vezetői fülke mögött ült, ki-
sebb sokkot kapott. A férfi a 
mögötte lévő ülésen, az idő-
sebb nő a fülke végében ült. 
A három utas karcagi vasút-

állomásra való beszállításá-
ról a vasút helyszínre érke-
ző munkatársa gondosko-
dott, hiszen a fiatal nő a Bu-
dapestre közlekedő vonathoz 

igyekezett. A közelben van a 
sportpálya, az erdei futópá-
lya és több zártkert is. Az on-
nan hazafelé tartók értetle-
nül álltak a történtek előtt, 
ilyenre az idősebbek sem em-
lékeztek. A vontató első pót-
kocsiján az öt tonna napra-
forgó jó része a sínekre és az 
útra borult. A vonat menté-
séhez Debrecenből indult el a 
speciális jármű, amely vissza-
helyezte a sínekre. Informáci-
ónk szerint ez még szerda es-
te megtörtént.

DE

FELHÍVÁS
A Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága felhívja adózóinak figyelmét, 

hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó második félévi részletének befi-
zetési határideje 2014. szeptember 15-én lejár.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a befizetési postautalványok adózóinknak ki-
küldésre kerültek!

A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:
12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla.
További felvilágosítás a Városháza fsz. 42. számú helyiségében kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága

KÖZLEMÉNY

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi 
adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést 
hajt végre. 

Az Európai lakossági egészségfelmérés Magyarországon
2014. szeptember 15-től december 15-ig
tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészség-

ügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. 
A felvételben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH 

összeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó 
kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: 
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap   www.ksh.hu/elef
E-mail cím elef@ksh.hu
Telefonszám 1/487-4369 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, 

egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel. 
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is 

hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015 tavaszán kerül 
sor.

Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
Központi Statisztikai Hivatal

Kisiklott a vonat

A kenderesi születésű Barabás Erzsébetet 100. szüle-
tésnapján augusztus 25-én a karcagi Egyetértés Nyug-
díjas Vasutas Klub tagjai és vezetőjük, Schermann-né 
Kása Erzsébet, dr. Kapusi Lajos főorvos, az önkormány-
zat nevében pedig Pánti Ildikó képviselő köszöntötte.

A LEGJOBBAT! 
A LEGJOBB ÁRON!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKK

Bemutatótermünk:
5300 Karcag, 

Szent István sugárúton
a piaccsarnok bejárata mellett.

Tel.: 20/4015-599
www.civisablak.hu

Nyitva H.-P.: 8-16 Szo.: 8-12
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Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 

csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott időn 

belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 

valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

14
09

11
-A
Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10., szeptember 18., október 2., 16. 10.00-18.00 óráig                                                                                                                            
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

Havi
1999 Ft

év végéig 

IN_33012401_Oszi_kampany_KarcagiHirm_220x307.indd   1 8/14/14   11:24 AM
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Házasságkötés

2014. augusztus 30.
Matus Adrienn és Balogh Ist-
ván Ádám
Molnár Brigitta Eszter és 
Czirok János

Születés
Vízi Erzsébet – Soós Kálmán
Kg., Fecske u. 17.  Kálmán
Fehér Nikolett – Tószegi Sza-
bolcs
Kg., Kórház u. 10/D.  Dóra
Marinyák Rita Krisztina – 
Szabó Sándor
Kg., Sándor u. 15.  Mira
Marsi Krisztina – Nagy Ferenc
Kg., Kórház u. 10/C.  Bianka
Boros Anna – Farkas Tamás 
Imre
Kg., Ketel u. 35/a.  Klaudia
Varga Renáta – Kökény József
Kg., Délibáb u. 1/b.  Rómeó

Halálozás
Kentési Imréné 
(Rimaszombati Róza)
 Karcag (1920)
Özv. Kovács Józsefné 
(Szikiss Anna)
 Karcag (1962)
Kovács Sándorné 
(Disznós Katalin)
 Karcag (1926)
Marsi Illésné 
(Madarász Juliánna)
 Karcag (1921)
Sipos Istvánné 
(Töröcsik Ida Mária)
 Karcag (1945)
Takács József
 Karcag (1942)
Zoltán Lajosné 
(Juhász Julianna)
 Karcag (1945)

Szeptember 13. szombat

8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca

9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco

Szeptember 14. vasárnap

9 – 12 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca

Szeptember 20. szombat

8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco

Szeptember 21. vasárnap

9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig).
Szeptember 13-14. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Szeptember 20-21. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

2014. szeptember 12. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 Tanévnyitó a Szentannaiban
19.05 Nagykunsági Krónika – 
 közéleti magazin
 Aktuális kérdések: 
 Vendég: Lakatos Mihályné
 Téma: Karcag Város Kultúrájáért
 Karcagi Hírek
 - Szezonkezdet a KSE-nél
 - Iskolakezdés
 - Kenyérszentelés
 - Ápolói verseny
 - A birkapörköltet  
 népszerűsítették
 Háttér
 Vendég: Kovács Luca
 Téma: Tehetséges karcagi  
 gyerekek
20.20 Nagykunsági Kulturális Napok 
 - Aratófelvonulás
 - Színpadi műsorok

2014. szeptember 16-17. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet

19.10 Karcagi hírek

19.50 A Hit Szava - Római katolikus szentmise 

20.50 Karcag - Sport

2014. szeptember 18. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Karcagi Tükör

 Ugrópont projektzáró

19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti magazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: Kissné Soós Ágnes

 Téma: tanévkezdés

 Karcagi Hírek

  - Kerékpártároló átadás

  -  Projektnyitó a Karcagi  

  Arany J. Ált. Iskolában

  - Horgászverseny

 Háttér

 Téma: Tehetséges karcagi gyerekek

20.20 Olasz-magyar fúvószenekari  

 találkozó

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

Álláshirdetés
G4S Készpénzlogisztikai Kft. a világ legnagyobb biztonsá-

gi szolgáltatójának magyarországi leányvállalata értékszállí-
tó munkatársakat keres budapesti és győri kirendeltségére.

Amit nyújtunk:
- hosszú távú munkalehetőség,
- bejelentett alkalmazotti jogviszony,
- piacvezető munkáltató, multinacionális környezet,
- megbecsülés és kiváló légkör egy dinamikus csapatban,
- szakmai fejlődési lehetőség,
- ingyen szálláslehetőség távolabbról érkező munkavál-
 lalóink számára,
- ingyen C kategóriás tanfolyam (B vezetői engedély   

 megléte esetén).
Főbb feladatok:
- pénz- és értékszállítás,
- ATM értékkezelés,
- helyszínbiztosítás.
Elvárások:
- érvényes vagyonőri igazolvány + tanúsítvány,
- feddhetetlen előélet.
Előny, de nem feltétel:
- fegyvervizsga-bizonyítvány maroklőfegyverre,
- C kategóriás jogosítvány.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fény-

képpel ellátott, magyar nyelvű önéletrajzát „Értékszállító” 
megjegyzéssel juttassa el a következő elérhetőségek egyikére:

E-mail: allas@hu.g4s.com. Telefon: +36/1-237-3214, 
Fax: +36/1-237-3386

Amennyiben nem rendelkezik internet hozzáféréssel, 
úgy a karcagi Polgármesteri Hivatal 33. sz. irodájában sze-
mélyesen is leadhatja önéletrajzát.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, érdek-képvisele-

ti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit ar-
ról, hogy Karcag Városi Önkormányzat a jelenleg hatályos

- Településszerkezeti tervének
(jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma: 

379/1999. (XII.22.), valamint
- Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozási 

tervének
(jóváhagyó Ök. rendelet száma: 18/2001. (VII.04.)
módosítását határozta el.
A Településrendezési terv módosításának dokumentu-

mai megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal 25. számú 
helyiségében munkaidőben, illetve Karcag város webolda-
lán az alábbi címen: www.karcag.hu

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. 
§ (2) bekezdés a.) pontja alapján kérem, hogy a Település-
rendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemé-
nyüket, észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény meg-
jelenésétől számított 30 napon belül, írásban tegyék meg. 
Írásos véleményüket a következő címre küldjék meg: Kar-
cag Város Polgármesteri Hivatala - Farkas Renáta főépí-
tész részére (5300 Karcag, Kossuth tér 1.).

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-
désük van, kérem keressék településünk főépítészét: Far-
kas Renáta (30) 549-4591.

Dobos László
polgármester

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Karcagi Járási Hivatal 

Karcagi Okmányirodája a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás 
elősegítése érdekében hosszabb ügyfélfogadási időben áll 
az Önök rendelkezésére:

hétfő:  8:00 – 20:00 óráig
kedd:   ügyfélfogadás szünetel
szerda: 8:00 – 16:00 óráig
csütörtök: 13:00 – 16:00 óráig
péntek: 8:00 – 12:00 óráig.
Ügyintézéshez időpontfoglalás lehetőségei:
Telefonon:
- 59/401-245 (személyi igazolvány, útlevél, vezetői enge- 

 dély, lakcímkártya)
- 59/500-662 (egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány)
- 59/500-661 (lakcímfiktiválás, ügyfélkapu)
- 59/500-652 (jármű igazgatási ügyek).
Interneten: www.magyarorszag.hu
Személyesen: Karcag, Kossuth tér 1.
- fsz. 41/a. sz. irodában: személyi igazolvány, útlevél, ve- 

 zetői engedély, lakcímkártya 
- fsz. 44. sz. irodában: egyéni vállalkozás, parkolási iga- 

 zolvány, ügyfélkapu, lakcímfiktiválás 
- fsz. 40. sz. irodában: jármű igazgatási ügyek.

Dr. Bihari Gitta
az okmányiroda osztályvezetője

KÖZHÍRELÉS
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat El-

nöke értesíti a város lakosságát, hogy a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. szeptember 17-én (szerdán) 9 órai kezdettel
általános közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel 

meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Karcag, Kossuth tér 1. (Erkélyterem).
(Az általános közmeghallgatáson az állampolgárok és 

a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kér-
dést és javaslatot tehetnek).

A testületi ülés nyilvános. 
Varga István

elnök
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-es 
kertes családi ház tulajdonostól alkuképe-
sen eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 06 
70/310-1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház melléképületek-
kel, kerttel. Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház el-
adó vagy 1,5 szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával e ladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz közel, re-
ális áron, sürgősen eladó. Karcag, Kórház u. 
1. Tel.: 06/30-544-3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 3 szo-
bás, klímás, egyedi fűtésrendszerű lakás ga-
rázzsal együtt is eladó. Tel.: 06/20-451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. Tel.: 
06/30-357-9702.
Karcagon eladó 640 m² telken 83 m²-es csa-
ládi ház teljes közművesített, garázs, gazda-
sági épület van. 3 helyiségben nagyméretű 
cserépkályha + vegyes tüzelésű + gázkazán 
központi fűtés. Kisebb földszintes tömbla-
kást beszámítok értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcag,  Táncsics  krt.  25 .  sz.  a latti  (a 
Városudvar bejáratánál) 3. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, klímás, felújított lakás eladó. 
Tel.: 06/30-299-8674.
Két szobás kis tégla családi ház gáz és cse-
répkályha fűtéssel eladó. Kg., Zádor u. 28. 
Tel.: 06/70-391-4295.
Karcagon 100 m²-es családi ház eladó. Sok 
helyiségből álló vagy két generációnak al-
kalmas. I.ár: 6,9 M Ft, megegyezéssel 5 M + 
havi részlet. Tel.: 06/20-533-8934.

Karcagon, a Kórház úton II. emeleti, 52 m²-
es, felújított lakás reális áron eladó. Tel.: 
06/30-439-8880.
Komfort nélküli ház vállalkozásra alkalmas 
nagy portával eladó. Tel.: 06/20-282-8697.
Karcagon eladó központ közeli, alacsony re-
zsijű, I. emeleti, 1,5 szobás, jó állapotú, tég-
la építésű lakás. Ár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-
491-2519.
Karcagon családi ház eladó vagy csere is ér-
dekel. Tel.: 06/30-422-8334.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 m²-
es telken teljes közművesített, ipari áram-
mal ellátott, bontásra vagy felújításra ítélt 
ház eladó. A telek alkalmas üzleti vagy ipari 
tevékenységre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. sz. 
Tel.: 06/30-478-2714.
Eladó sátortetős, gázfűtéses családi ház a 
Halom utcán. I.ár: 4.200.000 Ft. Tel.: 06/30-
219-6813.
Főtéri 58 m²-es 2 szobás, étkező- konyhás, 
erkélyes, földszinti társasházi lakás eladó 
vagy kertes házra cserélhető. Tel.: 06/70-
326-7291.
Három szobás családi ház eladó. Gáz és ve-
gyes tüzelésű. Kisebb csere is érdekel. Tel.: 
59/300-129.
Karcagon lakópihenő övezetben 3200 m² 
építési telek eladó. A teleken víz, szenny-
víz, villany, kis kunyhó van. Tel.: 06/30-409-
5108.
Karcagon a Bercsényi utcában 2 szobás 
(cserépkályhás, gázkonvektoros) családi 
ház eladó. Tel.: 06/70-409-3470.
Eladó összkomfortos lakás (vegyes tüzelé-
sű) a Fecske utca 8/a. sz. alatt. Tel.: 06/30-
983-3565.
Teljesen felújított három szobás hőszige-
telt családi ház garázzsal, alsóépülettel, 
fúrott kúttal, rendezett udvarral, csendes 
környezetben sürgősen eladó. Tel.: 06/30-
972-3835.

Kövesút melletti ingatlanból különálló lakó-
ház (szoba, konyha, fürdőszoba) eladó. I.ár: 
2.800.000 Ft. Tel.: 06/30-530-1134.
Régi típusú 2 szobás családi ház eladó. 
Szennyvíz, gáz bekötve. Tel.: 06/30-414-
8261, 06/30-421-1862, 06/20-204-3813.
Karcag központjában 1054 m²-es telken 145 
m²-es tégla építésű, 4 szoba összkomfortos 
családi ház rendezett udvarral, garázzsal, 
alápincézett melléképülettel eladó. Tel.: 
06/30-206-5343.
Eladó Karcag központjában a gimnázium 
mellett egy 33 m²-es földszinti garzonlakás 
új bútorral, szőnyeggel, függönyökkel, ház-
tartási gépekkel berendezve. Azonnal be-
költözhető. Tel.: 06/20-925-2991.
Két szobás nappalis ház + nagy alsóépület 
eladó vagy cserélhető kisebbre, vagy lakás-
ra, földszinti vagy első emeletre. Érd.: Kg., 
Arany J. u. 4.
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, két szobás, 
erkélyes lakás eladó Kossuth tér 11-13. Tel.: 
06/30-385-4300 vagy 59/311-975.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros, 
tégla családi ház eladó. Kg., Ágota u. 27. 
Tel.: 59/400-802 (délelőtt 8 óráig és délben).
Kertes családi ház eladó. Tel.: 06/70-248-
2208.
Karcagon a Tőkés utcában tágas parkolóval, 
100 m²-es épület és 300 m²-es udvar raktár-
nak, vállalkozásnak hosszútávra kiadó. Tel.: 
06/20-805-2338.
Karcag, Reggel u. 31. sz. alatti összkomfor-
tos lakóház eladó. Tel.: 06/30-363-7951.
Felújított 3 szobás ház és egy parasztház 
telekkel vagy külön is eladó. Tel.: 06/20-
230-1202.

Albérlet
Főtéren 1 szobás összkomfortos lakás szep-
tember 20-tól kiadó. Tel.: 59/311-055 (16 
órától).
Karcagon, a Kántor S. utcában igényesen 
berendezett, földszinti lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06/20-805-2338.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás minden 
pénteken. Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, Soós I. u. 12. 
Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
K o p a s z t o t t  k ö v é r  k a c s a  e l a d ó ! 
Szeptemberben még akciós áron! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csütörtök 
délig szíveskedjenek leadni! Karcag, Soós I. 
u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
2,5 – 3 kg közötti vágó nyúl 2000 Ft/db áron 
eladó. Idei pulykák eladók. Érd.: Kg., Fecske 
utca 14.
Yorki felnőtt szuka kizárólag kedvencnek 
jelképes összegért elvihető. Tel.: 06/70-527-
0343.
Választási és 6 hónapos csüngő hasú mala-
cok eladók. Tel.: 06/30-336-6142.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 1-5. udva-
rán, a garázssor közepe táján. Tel.: 59/313-167.

Társkereső
55 éves elvált nő társat keres. Különös szim-
pátia esetén tartós kapcsolat céljából. Nem 
kalandot keresek. Tel.: 06/20-558-8515.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csökkenő 
káros szenvedélyek, jobb egészség. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 3-2-1-es tex-
tilbőr ülőgarnitúra, 2 db grillsütő, fa ete-
tőszék asztallal, autós gyermekágy, 5 pol-
cos TV-állvány, autós ülés. Tel.: 59/314-094 
(délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges faragott fa-
li téka, 1 db új tölgyfa gurulós zsúrkocsi, 1 
db új Lampart LB 30-as faláttöréses gázkon-
vektor, 1 db új elektromos 4 csirkés 8260 
W 50 Hz 2200 V kosaras grillsütő, 1 db fek-
vő kondipad súlyok nélkül, 3 db világos pi-
ros huzatú kagyló fotel, 1 db dohányzó asz-
tal, TV asztal, bárszekrények. Tel.: 06/70-
300-9730.

A BHG soron a Nemzeti Dohányboltban 
bankkártyás fizetés is lehetséges. Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat : 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futószőnye-
gek, elektromos seprű, díszpárnák, befőttes 
üvegek, Panasonic TV. Tel.: 06/20-258-8997.
Vásárolok zománcos vizeskannát, tejes-
kannát, vödröket, babafürdető kádat, zsí-
rosbödönt, bekötött boros demizsonokat, 
sózóteknőt, ablakra való spalettákat, pa-
raszti fenyőbútorokat, régiségeket, teljes 
hagyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Vásárolok régi fenyő paraszti bútorokat: 
komód, kredenc, kanapé, asztal, stb., kar-, 
zseb- és faliórákat, festményeket, Herendi 
– Zsolnay –  Hollóházi porcelánokat, nippe-
ket, ill. mindennemű régiségeket, régi dísz-
tárgyakat, teljes hagyatékot! Tel.: 06/20-
996-1346.
Eladó elöltöltős, szárítós mosógép, számí-
tógép asztal, vasaló állvány, ruhaszárító, 
éjjeliszekrény, babamérleg, 4 személyes 
konyha asztal, állólámpa, sarok állvány. Tel.: 
06/30-530-1134.
300 liter szilvacefre eladó. Tel.: 06/30-421-
1071.
Jó állapotú sport babakocsi és 16-os kerék-
pár eladó. Tel.: 06/30-463-9033.
Eladó 2000 db hódfarkú cserép. Tel.: 06/30-
219-6813.
4 db Michelin 165/70x13-as 90 %-os Suzuki 
Swiftre való téli gumi felnin eladó. Tel.: 
06/70-326-7291.
250 liter jó minőségű cefre – 50 % körte, a 
többi vegyes szilva – eladó. Tel.: 59/314-243 
vagy 06/30-472-6237.
Kedvező áron, olcsón eladó: 1 db 3 ajtós sö-
tét színű szekrény, 1 db cipős szekrény, 1 db 
üveges TV szekrény, 1 db 2 személyes reka-
mié, 2 db nagyméretű fotel, 2 db kismére-
tű fotel, 2 db dohányzó asztal, 1 db táska-
varrógép, 1 db mechanikus varrógép, 1 db 
rácsos gyermekágy, 2 db íróasztal, Belker 
mérleg, üstház üsttel, kukorica morzso-
ló, Karancs gáztűzhely, 1 db konyhai táro-
ló szekrény, 1 db 60x120 kókuszmatrac. Tel.: 
06/70-409-3470.
Eladó üstház zománcozott üsttel; 28-as 
női kerékpár; eredeti Zinger varrógép; ké-
zi fűrész; kisebb szőlőprés; 2 lapos gázre-
zsó; új vasaló állvány; autó tetőcsomagtar-
tó; Hajdú centrifuga; fából nyugágy. Tel.: 
59/312-157 vagy 06/30-273-0419.
OTB Ingatlan Holding eladó ingatlanokat 
keres a megye egész területén. Tel.: 06/20-
563-7591.
Karcagi ízek, házi lekvárok és szörpök to-
vábbra is elérhetőek a BHG soron a Bio 
Boltban, Ciklámen Bt. és Kerekcipó Kft. üz-
leteiben, továbbá a Karcagi Borházban.
Kisbálás lucerna és tavaszi árpa eladó. Érd.: 
Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-3666.
Eladó 1 db Opel gyári tetőcsomagtartó 
(kombinált), 1 db 10 l-es fali villanybojler, 
1 db mini 6 személyes espresso kávéfőző. 
Tel.: 06/30-455-6092.
Agyagoskert II. kapun 30-30 sor üres kert-
föld kunyhóval eladó. Tel.: 06/70-625-3138.
Hét db 2 m-es nagyon erős szögvas kerítés-
elemek, Babetta segédmotor, 1 m átmérő-
jű betongyűrű eladó. Érd.: Kg., Arany J. u. 4. 
Tel.: 06/30-518-1425.
Olcsó turkáló! Gyerek-felnőtt cipő, ruha, 1 
db szőnyeg és még sok más. Érd.: Kg., Keleti 
u. 6. Tel.: 59/312-574 vagy 06/20-241-0846.
Sertés önetető és önitató eladó. Tel.: 06/30-
511-2556.
Eladó 4 db 60 és 2 db 30 literes boroshor-
dó, 1 db 3 égős gáztűzhely, 3 db gázpa-
lack. Cserélhető szárnyasra, tűzifára vagy le 
is dolgozható: tetőjavítás, homlokzatfestés 
megegyezés szerint. Ebédlő asztal 160x80 
cm-esre kihúzható + 4 db szövetbevonatos 
szék, 1 db slagvízmérték, 1 db 150x100x30 
cm-es keverő vasláda. Érd.: Kg., Szamos u. 
62. Tel.: 59/400-526.
Eladó három funkciós fitnesz gép, gyer-
mekheverő, íróasztal és Singer varrógép. 
Tel.: 06/30-475-9754.
Használt Indesit mosógép eladó. Tel . : 
59/312-069.
Eladó 11 db villanyvezeték-oszlop jó ál-
lapotban, beton gyámon, vezetékkel a 
Kisvénkertben. Tel.: 06/30-448-4298 vagy 
06/30-985-4064.

Eladó 6 db fotel, 1 heverő, 2 db ágy, vas-
létra, nagy szőnyeg, női-férfi ruhák, ka-
bátok, férfi kalapok, fali óra. Érd.: Kg., 
Délibáb u. 94.
2 db szekrény, konyhaasztal, étkező asz-
tal, dohányzó asztal, fotelok, fotelágy, sez-
lon, üvegasztal, új függönykarnis, P4-es 
számítógép, szkenner, nyomtató, kávé-
főző, fax, üzenetrögzítő, villany és me-
chanikus írógépek, csillárok, éjjeli lám-
pák, vízforraló, klíma, új férfi nadrágok, 
50 db befőttes üveg + fedél, 3 db 165x14-
es 4 évszakos gumi, ablakszárnyak (40 db). 
Cserélhetők hízóra, házi szárnyasra, értel-
mes dolgokra. Tel.: 06/20-318-0875.
3 db legelő, 1 db szántó, fél hektár erdő 
eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Ezüst felvásárlás napi legmagasabb áron. 
Tel.: 06/30-974-2690.
Eladó szőlőprés zúzóval, 2 db boroshordó 
hordótartóval (ászok), 2 db 20 l-es szódás-
ballon, 1 db 220 V-os terménydaráló, 1 db 
dagasztóláb (sütőteknőhöz, faragott), búto-
rok, szőnyegek, gyerekheverő. Tel.: 06/30-
974-0690.
Merci Vitora 4 db acélfelni 2 db jó gumival 
és bontott alkatrészek eladók. Tel.: 06/30-
363-7951.
Opelre sebességváltó F13 jelű, henger-
fej, generátor, önindító eladó. Tel.: 06/30-
363-7951.
Peugeotra dízel hengerfej, lámpák, ge-
nerátor, kipufogó 405-höz eladók. Tel.: 
06/30-363-7951.
Renault Clio 19-es féktárcsák, önindító, 
generátor, lámpák eladók. Tel.: 06/30-363-
7951.
Nissanra 4 db 14-es acél felni eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet- és 
bársony nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizetni? 
Végrehajtás van folyamatban? (Személyi 
hitel, hitelkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. Kg., 
Deák krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Pala, cseréptetők átfedése táblás zsindely-
lyel, cseréppel, lindabbal. Ereszcsatornák 
cseréje, bádogos munkák végzése garan-
ciával. Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
DEVIZAHITELESEK FIGYELEM! Felmondott, 
végrehajtás alatt álló lakáshitelek, jel-
zá loghite lek ,  autóhite lek  keze lése, 
komplett jogi megoldással. INGYENES 
TANÁCSADÁSSAL! Tel.: 06/20-450-1528.
Tetőmunkákat és javításokat is vállalok. 
Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 06/30-584-
2767.
Hős zigete lés  s ze l lőző  móds zerre l . 
Tetőmunkákat, kőműves munkákat, bur-
kolást, festést, teljes körű felújítást válla-
lunk. Akár anyagosan, 15 éves szakmai ta-
pasztalattal. Tel.: 06/30-432-6081.
Szobafestést, mázolást, tapétázást és 
gipszkartonozást vállalok. Tel.: 06/70-530-
0852.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS munkát 
és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török László. 
Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-289-5103.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok! Tel.: 06/30-447-3918.
Alsó tagozatos – főként 1. és 2. osztályos 
– gyerekek korrepetálását vállalom. Tel.: 
06/30-424-8505.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Felnőttképzési nyilvántartási szám 01132-2010 

Intézmény-akkreditációs lajstromszám AL-2486

Korlátozott ideig

lehet jelentkezni képzési 

csoportjainkhoz!

8. osztályra épülő képzések
-  Emelőgép kezelő (kivéve targonca)
-  Élelmiszer-, vegyi áru- és 
 gyógynövény eladó
-  Kézápoló és műkörömépítő
-  Óvodai dajka
-  Szakács
-  Targoncavezető
-  Vendéglátó eladó
Érettségire épülő képzések:
-  Bérügyintéző
-  Munkavédelmi technikus
-  Pedagógiai és családsegítő 

munkatárs
-  Társadalombiztosítási ügyintéző

Teljes körű tájékoztatást biztosítunk elérhetőségeinken:
+36 70 4242 490, +36 52 413 766; oktatas@probitas.hu e-mail címen.

Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu.
facebook: Probitas Plus Kft.

AKCIÓ!
A Bérügyintéző és a Társadalom-
biztosítási ügyintéző tanfolya-
mok együttes elvégzésekor a 2. 
tanfolyam képzési díjából 50%-ot 
mi fizetünk!

Kézápoló és műköröm építő kép-
zéshez az eszközöket is biztosít-
juk.

Gépkezelő képzésnél hatósági 
vizsga (jogosítvány) szervezését 
is vállaljuk.

A nálunk végzett hallgatók 
78%-a munkahelyet létesí-
tett vagy őrzött meg az új 

szakmáknak köszönhetően.

Újra OKJ-s képzéseket indítunk
Karcagon és Kisújszálláson

FIGYELEM! 

Nem kérünk beiratkozási, 
regisztrációs, valamint 

modulzáró vizsga megírási 
díjat! A kamatmentes 

részletfizetési lehetőséget 
továbbra is biztosítjuk.
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Labdarúgás

Kosárlabda

SPORT

Rákóczifalva – Karcag 
0:2 (0:1)

Rákóczifalva, 120 néző. Jv.: 
Kóródi F. Segítői: Szabó J., 
Gönczi P.

Karcag: Moga, Kovács L. 
(Németh), Orosz, Szívós G., 
Domokos A., Szentannai, 
Szívós Gy., Erdei, Bukovszki 
(Domokos R.), Székely

A huszonnegyedik percben 
Erdei lövésszerű beadását a 
jókor érkező Székely 10 mé-
terről a bal alsó sarokba lőtte 
(0:1). A hatvanötödik percben 
Nagy R. a védők mögé ívelt és 
a közbeugró Bukovszki a ka-
pust „megesernyőzte” és kö-
zelről a hálóba fejelt (0:2). 

Jók: Boda, Kis Zs., Kácser 
ill. Székely, Bukovszki

Ruskó Zsolt: A jelenlegi 
helyzetünkben erre az ered-
ményre voltunk képesek.

Orosz István: A mezőny-
fölényünk pontokban is meg-
mutatkozott.

Karcag – Jánoshida 1:0 
(1:0)

Karcag, 120 néző. Jv.: Mo-
zsár G. Segítői: Kósó T., 
Doszpod J.

Karcag: Moga, Kovács L. 
(Domokos R.), Orosz, Szívós 
G., Domokos A., Szentannai, 
Szívós Gy., Nagy R. (Ungi), 
Erdei, Bukovszki, Székely

A tizenötödik percben 
Orosz középre adott Székely-
nek, aki a kiinduló kapus mel-
lett a bal alsó sarokba lőtt 
(1:0). A huszonötödik percben 
Ábelt szabálytalanul szerel-
ték. A szabadrúgása centimé-
terekkel ment el a felső léc fö-
lött. A huszonkilencedik perc-
ben Szivós Gy. kiugratta Do-
mokos A-t, aki a kifutó kapus 
mellett lőtt a hálóba, de a bíró 
les címén nem adta meg a gólt. 

Jók: Székely, Domokos 
A., ill. Ábel, Demeter, Kiss, 
Kolláth

Molnár István: Korrekt 
játékvezetés mellett kevés 
hiányzott a pontszerzéshez. 
Gratulálok a hazai csapatnak!

Orosz István: Egy védelmi 
hibát kihasználva fontos há-
rom pontot szereztünk. Egy 
kicsivel jobban teljesített a 
csapat, mint az elmúlt héten.

Fegyvernek – Karcag 1:1 
(0:0)

Fegyvernek, 130 néző. Jv.: 
Tóth P. Segítői: Szilágyi S., 
Kormos B.

Karcag: Moga, Kovács L. 
(Bukovszki), Orosz, Szívós G., 

Domokos A., Szentannai, Szí-
vós Gy., Nagy R. (Ungi), Er-
dei, Domokos R., Székely

Edző: Orosz István
Az ötvennegyedik percben 

egy hazai támadás során egy 
jobbról érkező labdát a köz-
beugró Kindert kapásból a léc 
alá bombázta (1:0). A nyolc-
vannyolcadik percben Domo-
kos A. a kapu elé ívelt egy sza-
badrúgást, majd Szivós G. a 
kapuson átfejelve a kapu kö-
zepébe talált (1:1). 

Jók: Göblyös, Gyáni, Al-
bert, Farkas Z., ill. Domokos 
A. és Domokos R.

Faragó Attila: Két perc-
re voltunk a győzelemtől, de 
azt kell, hogy mondjam, reá-
lis eredmény született.

Orosz István: A sok kiha-
gyott helyzetünk majdnem 
megbosszulta magát.

Ifjúsági mérkőzés

Rákóczifalva – Karcag 
0:9 (0:4)

Karcag: Oros, Németh, 
Magyari, Kupai D., Hamar, 
Márton, Lázók N., Ungi, 
Daróczi, Szajkó, Kupai K.

Cserék: Kökény Cs., Szabó E., 
Kónya N., Horváth G., Pesti B.

Góllövők: Kupai K. (3), 
Ungi (2), Hamar (2), Daróczi, 
Magyari

Varga János: Helyenként 
jó játékkal sikerült magabiz-
tosan győzni.

Karcag – Jánoshida 3:0 
(1:0)

Karcag: Fábián, Németh E., 
Magyari, Kupai D., Szajkó, 
Lázók N., Marton, Daróczi, 
Hamar, Kupai K., Németh M.

Cserék: Bajusz, Herczeg, 
Balogh Cs., Nábrádi, Kónya, 
Szabó, Kökény

Góllövő: Hamar (3)
Varga János: Egy nagyon 

jó csapatot sikerült legyőz-
nünk jó hozzáállással és he-
lyenként jó játékkal.

Fegyvernek – Karcag 
0:13 (0:6)

Karcag: Fábián, Szajkó, Ku-
pai D., Daróczi, Németh E., 
Kabai S., Németh M., Balogh 
Cs., Szabó E., Kupai K., Hamar

Cserék: Kónya, Nábrádi, 
Lázók E., Nyíri, Bajusz, Örsi S.

Edző: Varga János
Góllövők: Kupai (4), Hamar 

(5), Szajkó (2), Szabó E., Kónya
Varga János: Jó játékkal, 

magabiztos győzelem.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

A Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztálya 2014. 08. 20-án, 
a Nagykunsági Kulturális Na-
pok keretein belül, ragyogó jó 
időben, közel 100 résztvevővel, 
3 pályán rendezte meg a Nyár-
búcsúztató STREETBALL Baj-
nokságát a Varró SZKI sportud-
varán.

A délelőtt beinduló prog-
ramra a helyi csapatokon kívül 
Derecskéről érkeztek csapatok, 
és kora délutánig 4 kategóriá-
ban küzdöttek a kosarasok. A 
mérkőzések a végső helyezések 
eldöntéséért, az érmekért ki-
élezettek, de rendkívül sport-
szerűek voltak a kísérő szülők, 
hozzátartozók, s a szurkolók 
nagy-nagy örömére.

A legkisebbeknél a lelkese-
dés, a nagyobbaknál már némi 
tudás és a rutin, míg a nyílt ka-
tegóriában csatázóknál a játék 
minden eleme fellelhető volt. 
Volt ok az elismerő tapsra. Itt 
minden résztvevő győztesnek 
érezhette magát a legkisebbek-
től a legnagyobbakig.

Végeredmény:
12 évesek: 1. Bikák (Tóth No-

émi, Antal László, Rigó Zoltán, 
Kálmán Balázs), 2. Fekete Pár-
ducok, 3. Villám Zsákolók, 4. 
Győztesek. Büntető király: An-
tal László. 3-as dobóverseny 
győztese: Nagy Máté. 14 éve-
sek: 1. Makkos 4-es és a Zsá-
kos 4-es (Kovács Péter, Kósa 
Zoltán, Kósa Csongor, Regé-
nyi Bence, Ferenczi József, Vajó 
Gergő, Erdei Kristóf, Balogh Já-
nos). Büntető király: Vajó Ger-
gő. 3-as dobóverseny győzte-
se: Pataki Máté. Középiskolások: 
1. „A” (Derecske - Kecse József, 
Csóré Tamás, Széplaki Gábor, 
Daku Attila), 2. Narancsok, 3.  
Amatőrök, 4. Csajok és Peti, 5. 
Dream Team, 6. Spirit. Bünte-
tő király: Nagy Kitti. 3-as do-
bóverseny győztese: Fülöp Pat-
rik. Nyílt kategória: 1. TOKLE 
(Rideg László, Vincze Mi-
hály, Simon László). 2. Nem tu-
dom,  3. Csend1, 4. Krumpli, 5. 
Adriánék, 6. TEK TEAM. Bün-
tető király: Pádár Milán. 3-as 

dobóverseny győztese: Finta 
Zsolt.

Fotógaléria az esemény-
ről a karcagsport.hu a jnksz-
basketball.hu és a facebook ol-
dalain láthatóak!

A Karcagi SE korosztá-
lyos csapatai augusztusban 
megkezdték a felkészülést a 
2014/2015-ös évadra. A legki-
sebbek napközis rendszerben 
Örlős Zoltán, Kiss János, Si-
mon László edzők vezetésével, 
a serdülők és a felnőttek dél-
utánonként Fodor Csaba irá-
nyításával készültek. Örvende-
tes, hogy az elmúlt évadban 30 
éves aktív pályafutását ünnep-
lő Rideg László is edzői pályára 
készül, így a sportcsoportokon 
belül még inkább intenzívebb 
munka folyhat majd. A Karcagi 
SE csapatai az Országos Mini, a 
Gyermek- és a Serdülő Bajnok-
ságban és a JNSZ Megyei Baj-
nokságban indulnak.

HAJRÁ KARCAG!
Karcagi SE Kosárlabda 

Szakosztálya

Streetball

Szeptemberben elindult 
az őszi szezon a Karcagi 
Sportegyesület szakosz-
tályainál. Szepesi Tibort, 
a KSE ügyvezetőjét az idei 
terveikről kérdeztük.

- Igazából már augusztus 
végén elindult a felkészülés az 
utánpótlás labdarúgó csapa-
toknál. Az elmúlt héten már 
bajnoki mérkőzésekkel – NB I. 
U14-es és U15-ös korosztály – 
megkezdődött a versenyzés. A 
felnőttek nem itthon kezdtek 
– sorolja a sportvezető.

- A sportpályán már kész az 
új öltöző. Lesz-e folytatás?

- Igen, több elképzelésünk is 
van. Szeretnénk folytatni azt 
a felújítás sorozatot, amely el-
kezdődött a pályán és annak 
környékén. Ennek jelentős ál-
lomása volt az új öltöző meg-
építése. A pályán megújult a 
játéktér felülete, gyeptéglá-
zásra került sor, kicseréltük a 
kapukat. Az új eredményjelző 
beüzemelésre került. Megújult 
a környezet, a pályát körülve-
vő területet sikerült teljesen 
megtisztítanunk. Új labdarú-
gó edzőpályákat tudtunk ki-
alakítani, amelyeket folyama-
tosan használnak a csapatok. 
Illetve az edzőpálya, a B-pálya 
is teljesen felújításra került, 
elkészült valamennyi terve-
zett fejlesztés. A korlátot tel-

jesen felújítottuk, kicseréltük 
a labdarúgó kapukat, labdafo-
gó-háló, kispad került felállí-
tásra. Megtörtént az MLSZ ré-

széről a szemlézés, teljes egé-
szében elfogadták ezt a fej-
lesztést, ami azt jelenti, ha a 
benti pályán az időjárás nem 
teszi lehetővé a mérkőzést, 
akkor a kinti pályán megtart-
hatjuk azt.

- A többi szakosztály hogyan 
kezdte az őszt?

- A kosarasok és a kézilab-
dások is tartottak nyáron fel-
készülési tábort a sportcsar-
nokban. Elkezdődtek a fel-
készülések a birkózóknál, 
úszóknál, tájfutóknál, a sak-
kozóknál, a karatésoknál és 
asztaliteniszezőknél is. Ők 
augusztusban nemzetközi 
versenyt rendeztek a sport-
csarnokban.

- Várható-e újabb rangos 
úszóverseny Karcagon?

- Az idei diákolimpiai me-
gyei döntő megrendezése 
nagyon jól sikerült. Szeret-
nénk újabbakat, reméljük, 
hogy triatlon, akvatlon ver-
senyek is bekerülhetnek az 
uszoda programjába. Pályáz-
tunk ilyenek megrendezé-
sére. A strandnak a KSE egy 
strandröplabda-pálya felsze-
relést adományozott azzal a 
céllal, hogy azok, akik kimen-
nek oda pihenni, feltöltődni, 
sportélményeket is szerez-
zenek. Strandröplabda ver-
senyeket is szeretnénk szer-
vezni a fürdővel közösen, ha 
elkészül a pálya. Évekkel ez-
előtt már voltak ilyenek Kar-
cagon. Reméljük most újra 
lesz.

- Az idei év az újrakezdés és a 
jól bevált dolgok folytatása is?

- Mindig lehet és van ho-
va fejlődni, hiszen a sporto-
lóknak, edzőknek az a célja, 
hogy minél fényesebb legyen 
az az érem, amit a verseny 
végén a versenyzők nyaká-
ba akaszthatunk. Ezzel így 
vagyunk mi sportvezetők is, 
mindig szebbre, jobbra vá-
gyunk és ennek a megvalósí-
tásáért dogozunk.

DE

A Karcagi Sportegyesület terveiről

Szepesi Tibor


