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„A legfontosabb cél a munkahelyteremtés”

KARCAGI  HÍRMONDÓ

A képen Dobos László, Karcag város polgármestere és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

A Déryné Kulturális Központ szervezésében a Karcagi 
Szimfonikus Zenekar Vonós Együttesének harmadik nyáresti 
hangversenye volt szeptember 6-án a Kátai Gábor Kórház elő-
adói termében. A megjelent zenekedvelőket Szepesi Tibor, a 
Déryné Kulturális Központ megbízott igazgatója köszöntötte, 
majd népszerű hazai művekből, operettekből, valamint nem-
zetközi musicalrészletek is felcsendültek a Lór-Kerekes Ágnes 
vezette vonós együttes előadásában.
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Koncert a kórházban
2014. augusztus 15-

16-17–én rendezték meg 
Badacsonytördemicen a XI. 
Badacsonyi Szürkebarát és 
a Magyar Szürkemarha Ün-
nepet. A Karcagi Birkafőzők 
Egyesülete a rendezvényen 
képviselte városunkat és be-
mutatta a hungarikummá vált 
birkapörkölt főzésének titkait 
a nagyszámú vendégseregnek, 
nagy sikert aratva. Vollmuth 
Péter, a település polgármes-
tere elmondta, hogy a jövő évi 
rendezvényükre visszavárják 
a karcagi csapatot, hiszen cél-
juk a rendezvény továbbfej-
lesztése, a település lakóinak, 
és a vendégeknek egyedi, más-
hol nem fellelhető ízelítőt ad-
ni a magyar népi kultúrából, 
gasztronómiából és a vendég-
szeretetből.

Karcagi birkafőzők Badacsonytördemicen

Több mint 34 milliárd eurónyi támogatásról állapodott meg az Európai Bizottság a magyar kormánnyal, ami a hozzá szükséges önerővel nagyságrendileg 
12 ezer milliárd forintos fejlesztést jelent a 2014-2020-as időszakban. A megállapodást szeptember 11-én írta alá Orbán Viktor kormányfő és José Manuel 
Barroso, az Európai Bizottság leköszönő elnöke. A források felhasználásához kapcsolódó megyei tervező munka már javában folyik. Kovács Sándorral, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével készített interjúnkat a 2. oldalon olvashatják.



2 2014. szeptember 19.KARCAGI HÍRMONDÓ

Járásonkénti egyeztetések 
zajlottak Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke és a me-
gyei önkormányzati hivatal 
szakembereinek részvételé-
vel négy helyszínen - Szolno-
kon, Jászkiséren, Kisújszállá-
son és Tomajmonostorán - a 
2014-2020-as megyei tervezés 
kapcsán. A megbeszéléseken a 
települések vezetőivel együtt 
alakították ki a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területi In-
tegrált Program 28 milliárdos 
gazdaságfejlesztési és 18 milli-
árdos településfejlesztési rész-
programjaira beérkezett pro-
jektjavaslatok rangsorolását és 
ütemezését. A részletekről Ko-
vács Sándort, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nökét kérdeztük.

- A J-N-SZ Megyei önkor-
mányzat is megkapta három 
évvel ezelőtt azt a feladatot, 
hogy a 2014-2020-as fejlesz-
tési időszak fejlesztési pénzeit 
elossza megyei szinten. Ez 52 
milliárd forint. Egy részét já-
rási szinten, egy részét pedig 
megyei szinten fogjuk felosz-
tani. A napokban a megye ki-
lenc járásával ültem le egyez-
tetni, az ottani polgármeste-
rekkel, hivatalvezetőkkel ar-
ról, hogy az adott járásnak 
jutó keret mire és milyen fel-
osztásban kerüljön a települé-
sek között szétosztásra. 

- Nehéz volt az elmúlt három év?
- Nagyon sok volt a feladat 

az elmúlt három évben, de na-
gyon szép feladat is volt, hi-
szen a fejlesztési koncepció ki-
dolgozásához fel kellett mér-
ni azt, hogy milyen állapotban 
van Jász-Nagykun-Szolnok 
megye. Olyan koncepciót kel-
lett kidolgozni, amely figye-
lembe veszi a fejlett régiók igé-
nyeit és a fejletlenebb régiók 
igényeit is, tehát a megye ke-
leti részét. Karcag, Tiszafüred, 
Mezőtúr térségében az újra-
iparosítás programját indítjuk 
be és elő kellett készíteni azt a 
programot, hogy fogadókész-
ség legyen a települések és a 
vállalkozások részéről és meg-
alapozottak legyenek a pályá-
zatok.

- Összesen mekkora összegről 
beszélünk?

- 100 százalékos támoga-
tás mellett a vezetőkkel folyta-
tott megbeszélések során úgy 
egyeztünk meg, hogy Karcag-
nak több, mint 1 milliárd fo-
rint fog jutni. Ez infrastruktú-
ra fejlesztésre, a közintézmé-
nyek fejlesztésére fog folyni, 
ezt az állam 100 százalékban 
fogja támogatni, tehát nem 
kell az önkormányzatnak ön-
erőt biztosítani hozzá. Ilyen 
pályázat talán nem is volt az 
elmúlt időszakban. A Járá-
si keret kb. 2 milliárd forin-
tos volt, és ebből több mint 1 
milliárd forint Karcagnak jut, 
a többi Kisújszállásnak, Kun-
madarasnak és Kenderesnek. 
Ez a fejlesztési pénz egy része. 
Hiszen van egy másik része, 
ami a gazdaságfejlesztésre, pl. 
Karcag szempontjából az Ipa-
ri Park fejlesztésére, az Öko- 
Ipari Park, és az Ipari park inf-
rastruktúrájának fejlesztésére 
fog folyni. Ez is 2 milliárd fo-
rint körüli összeg. Ez is azért 
nagyon fontos, mert az Ipari 
Parkban már beindult a mun-
kahelyteremtés és a megye is 
tudja támogatni azt, hogy Kar-
cagon fejlődjön a munkahely-
teremtés. Ez elősegíti, hogy az 
iparosításnak újabb hulláma 
kezdődjön meg. 

- Régebben milyen volt a pá-
lyázati rendszer?

- Az volt a tapasztalat a 
2007-2013-as uniós gazdasági 
ciklusban, hogy olyan pályáza-
tokat írtak ki, amire nem volt 
szüksége a településeknek, vál-
lalkozásoknak. Kutyafitness 
termekre lehetett pályázni, il-
letve negyven centis kilátó-
kat építettek. A pénzkidobás 
és a pazarlás volt a jellemző. A 
mostani fejlesztési ciklusban 
a megyék bevonásával ezt fog-
juk elkerülni. Megkértük az 
önkormányzatokat, hogy ők 
mondják el milyen fejleszté-
si elképzeléseik vannak és eze-
ket mi megvizsgáltuk. A leg-
főbb szempont, hogy mi az 
amire szükség van, mi az ami 
megalapozott. Az önkormány-
zatokkal együtt leülve azo-
kat a fejlesztési elképzeléseket 
hagytuk meg, ami illeszkedik a 
térség, a járás, a megye elkép-
zeléseibe. Azt gondolom, hogy 
most már minden pályázat, 
minden fejlesztési elképzelés 
megalapozott. 

- Karcagon is vannak már tervek?
- Az a szerencse, hogy a kar-

cagi önkormányzat mindig 
előre gondolkozott a fejlesztési 
elképzelésekben, tehát mindig 
több fejlesztési elképzelés van 
a fiókban. Karcag mindig arról 
volt híres, hogy soha nem ér-
te váratlanul az önkormány-

zatot, ha egy forrást meg kel-
lett pályázni. Itt mindig évek-
kel előre gondolkodnak azon, 
hogy milyen irányban, hogyan 
kell fejleszteni. Ez meg is lát-
szik a városon. Ugyan nem 
tud elszakadni attól a régió-
tól amiben benne van, annak 
a régiónak a fejlettségi szint-
jétől, de azt gondolom, hogy 
ki tud belőle emelkedni, hi-
szen a megye keleti részében 
vagyunk, ami egy nagyon ne-
héz régió, egy belső periféria. 
Legfőbb célunk, hogy ebből ki-
törjünk és ezért a megye min-
dent megtesz, minden eszközt 
biztosít. Könnyebb helyzetben 
vagyunk azért is, mert tudom 
képviselni a megyét, de tudom 
képviselni Karcag érdekeit is.

- Karcagi önkormányzati képvi-
selőként különös figyelmet fordít 
majd a pénzek felhasználására?

- Igen, Karcagon mindig volt 
egy munkamegosztás. Min-
denkinek meg volt a felada-
ta. Mindenki azon a területen 
dolgozott amilyen feladatot 
megkapott. Fazekas minisz-
ter úr kormányzati szinten ér-
vényesíti azt az érdeket, ami 
mindannyiunk érdeke, ne-
kem a megyei szint jutott, ne-
kem megyei szinten kell ar-

ra figyelnem, hogy senki ne 
szenvedjen hátrányt, de Kar-
cag sem járhat rosszul. Figye-
lem Karcag érdekeit. 

- Mit jelentenek ezek a forrá-
sok Karcagnak?

- Azt jelentik, hogy olyan be-
ruházások, fejlesztések lesz-
nek majd a városunkban, ami-
hez nem kell hitelt felven-
nünk, nem kell máshonnan 
elvonni a forrást, hanem 100 
százalékos támogatással va-
lósulnak meg. A kormány fel-
ismerte, hogy állami felada-
tok a bölcsődék, az óvodák, a 
közintézmények felújítása és 
karbantartása és nem kény-
szerítheti az önkormányza-
tokat arra, hogy emiatt hitelt 
vegyenek fel. Bizonyára so-
kan emlékeznek rá, hogy Kar-
cag belekerült egy csapda hely-
zetbe. Karcagon a kórház ön-
kormányzati tulajdonú volt és 
a fenntartása is a városi ön-
kormányzat feladata volt. Hiá-
ba 110 ezer embert látott el, a 
21 ezer lakosú Karcag viselte a 
terheket. Most már ez nem így 
van, a kormány teljes mérték-
ben átvállalja ezeket a fejlesz-
tési feladatokat. 

- Köszönöm az interjút!
Balogh Andrea

Közéleti szilánkok
Jelzők és értékek 

átváltozásai

Még negyven évvel ezelőtt (amikor 
Juhász Péter, jelenlegi V. kerületi 
polgármester-jelölt  megszületett) 
– a „kendermagos” jelző szinte 
kizárólagosan arra a magyar tyúkfajtára 
vonatkozott, amely az őshonos magyar 
parlagi tyúkból tenyésztődött ki. 
Amelynek van egy teljes tollazatú és 
egy kopasznyakú változata. (Amit még 
egy rég elfelejtett magyar költő, Erdélyi 
József is versbe szedett, Tyúkanyó 
címmel. Melyben a „kendermagos 
tyúkanyó” hősiességét énekelte meg, 
aki megvédte 33 sipogó kiscsibéjét 
a zivatarból hulló jégdaraboktól, 
saját élete árán.) Génmegőrzésére 
vigyáznak egyes tenyésztő társaságok, 
mert számos jó tulajdonsággal 
rendelkezik; szívóssága, hús és tojás 
méretének vonatkozásában. 
Ma már- különösen ha a fi atalabb 
korosztály hallja ezt a jelzőt -, elsősorban 
a könnyű drogok liberalizációjának 
„élharcosai” jutnak eszébe. Amit 
a „Kendermag Egyesület” tagjai 
hirdettek, 2002-es megalakulásuktól 
kezdve, a 2011-es megszűnésükig. 
Az egyesület alapítója, majd elnöke 
a föntebb már említett – eléggé 
kacskaringós közéleti pályát befutott – 
Juhász Péter lett. Aki számos,- sokszor 
performance – akcióval állt ki a drogok 
dekriminalizálása ellen.  Állampolgári 
„engedelmességből” följelentette 
magát vadkender termesztés 
és a belőle kinyert marihuána 
fogyasztás miatt. A cserépben nevelt 
„cannabist”  - még a tárgylóterembe is 
becsempészte-,bizonyítandó, hogy ez 
egy ártatlan növény csupán. Mostani 
kampányában ugyan ezekről konkrétan 
–mint „programról” nem beszél – 
mint „baloldali értékről” : a társasház 
felújítások, a nyugdíjasok macskáinak és 
kutyáinak ingyenes oltásai, és a giccses 
„szobrok” eltávolítása áll belvárosi 
program pontjai között. (Ez utóbbi – 
nem nevezi ugyan meg – vélhetően  a 
német megszállás áldozatainak emelt 
szobor komplexumra vonatkozik.) 
Szóval, ezeket a baloldali értékeket 
tartja mostanság fontosnak. 
Hiller István, aki jelenleg az MSZP 
országgyűlési alelnöke viszont a 
„szolidaritást”, mint régi –valóban  
klasszikus baloldali értéket -, most 
Juhász Péterre vonatkoztatja -, bár nem 
vállal pártja – úgymond közösséget” a 
Juhász által képviselt „Együtt 2014 
Magyarországért” mozgalommal 
–de hát „közös polgármester – 
jelölt mégiscsak. A jobb sorsra 
érdemes Hiller, aki meghirdette a 
„gondolkodás iskolája tanévet” – 
mint szocialista programot-, azért 
kicsit jobban elgondolkodhatott 
volna ezen a szolidaritáson. Ugyanis 
ha jobban elgondolkodunk; a furcsa 
kijelentéseiről is elhíresült Falus 
doktorral is szolidaritást vállalt, ő is 
szintén a baloldal közös jelöltje. Akinek 
legutóbbi kijelentése az volt, hogy ha 
nyernek” akkor még – (egyelőre csak 
Pesten!) még a virágillat szagolása is 
kellemesebb lesz”.

ács

KÖZÉLET

Meghívó

A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője vá-
rosi, helyismereti kirándulásra hívja és várja a választóke-
rület lakóit (nagyszülő-szülő-unoka korosztályig).

Időpont: 2014. szeptember 23 (kedd) 14 órai kezdettel.
Helyszín: Darálómúzeum (benne: malomtörténeti gyűj- 

 temény megtekintése) Kisújszállási út 18.
Gyülekező: 13:45 órától a helyszínen.
A részvétel díjmentes!
A látogatást esős időben is megtartjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Megyei keretből több, mint 1 milliárd forintot kap a város

A Városgondnokság vezetőinek Karcagi Nagy Zoltán, a 6. 
számú választókörzet képviselője a nyáron jelezte, hogy a 
Karcagi Arany János Általános Iskola előtti Takács Péter ut-
cai járdaszakasz több helyen balesetveszélyes. A szeptembe-
ri iskolakezdésre a szakemberek kijavították a forgalmas jár-
dán a megsérült aszfaltot, - melyet a helyszínen megnézett a 
képviselő is - így az iskolába és a közelben lévő Takács Péter 
úti Tagóvodába biztonságosabban tudnak eljutni a gyerekek, 
a szülők és valamennyi arra közlekedő gyalogos.
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AKTUÁLIS

Nagyjából az augusztu-
si becsléseknek megfelelő-
en alakult a nyári betakarítá-
sú növények aratása. Az őszi 
búza előzetesen becsült hek-
táronkénti 4,6 tonnás ter-
mésátlaga magasabb, 4,7 ton-
na lett – adta hírül a múlt hó-
napban a földművelésügyi 
tárca. 

A hozam azonban megyén-
ként is meglehetősen eltérő, 
ráadásul a nagyobb gabona-
termő vidékeken termett ke-
vesebb hektáronként. Ezek 
közé sorolható például Békés 
megye, de a Karcag környéki 
területeken is 3,8 – 4 tonna/ha 
körüli átlagos termés volt mér-
hető.

A termés 65 százaléka ta-
karmányminőségű, míg a 
fennmaradó hányad számít 
étkezési minőségűnek. Ez ál-
talában más években épp a 
fordítottja szokott lenni. A 
csapadékos nyár is jelentő-
sen befolyásolta az átlag ilyen 
alakulását, de az is tény, hogy 
az idén a gazdák több takar-
mánynak való búzát vetettek.

Szeptember első hetében – 
több elemző számítása sze-
rint – a búza átlagos, tonnán-
kénti felvásárlási ára 49-51 
ezer forint között alakult. 

Az őszi árpát is learatták 
már mindenütt – ennél a nö-

vénynél 4,5 tonna/ha volt a 
termésátlag, repcéből pedig 
országosan 660 ezer tonnát 
takarítottak be, 3 tonnás át-
laghozammal. Közben már 
megkezdődött a napraforgó 
betakarítása is, a borászok 
pedig a szüreti szezonra ké-
szülődnek. (A soproni borvi-
déken már augusztusban szü-
reteltek, kiváló minőségben.) 
Almából rekordtermésre szá-
mít a tárca, azonban a fel-
dolgozó kapacitás szűkössé-
ge miatt az értékesítés nehéz-
ségekkel járhat. Megoldást je-
lenthet viszont, hogy a múlt 
héten Dr. Fazekas Sándor 
Moszkvában tárgyalásokat 
folytatott Nyikolaj Fjodorov 
orosz mezőgazdasági mi-
niszterrel a két ország közöt-
ti mezőgazdasági együttmű-
ködés folytatásáról. A két fél 
megállapodást kötött arról, 
hogy növelni szeretnék a ke-
reskedelmi forgalmat. En-
nek jegyében hazánk részt 
vesz Moszkvában az októberi 
Arany Ősz elnevezésű mező-
gazdasági szakkiállításon.

Országaink képviselőinek 
következő megbeszélésére a 
magyar–orosz gazdasági ve-
gyes bizottság szeptember 
végi ülésén kerülhet sor.

-dh-

Aratás után, szüret előtt

Kitüntetettek

Hodos Bálintné, a Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 
intézményvezetője Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Szociális Díjat kapott.

Érettségi után Szolnokon felnőtt szakápoló, 
majd a budapesti Haynal Imre Egészségtudomá-
nyi Egyetemen egészségügyi szakoktató végzett-
séget szerzett. 2004-ben Salgótarjánban betegjogi 
képviselő képesítést, 2012-ben a Debreceni Egye-
temen szociális alapvizsgát, 2013-ban szociális 
szakvizsgát tett idős-ellátásból.

1986-ban a kórház I. sz. Belgyógyászati osztá-
lyán általános ápolóként, majd felnőtt szakápoló-
ként dolgozott. Később szakoktató, osztályveze-
tő ápoló lett, s több évig ápolási igazgatóhelyettes, 
belgyógyászati mátrixvezető ápoló volt. 

2011. áprilisától a Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 
intézményvezetője. 

Lakatos Mihályné, a Kiskulcsosi Tagiskola neve-
lője kapta a Karcag Város Kultúrájáért Díjat, az em-
beri erőforrások minisztere Elismerő Oklevelét, a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és ő lett iskolá-
jában az Év pedagógusa.

Mesterszállásról került Karcagra. Tanítói diplo-
máját Jászberényben 1975-ben vette át. Tanév vé-
gi nyugdíjba vonulásáig a Kiskulcsosi iskola peda-
gógusa volt. 

Pedagógiai munkáját nagy munkafegyelem, az 
eredményes munkára való törekvés jellemezte. Év-
tizedeken keresztül tanította a 3-4. osztályos gyer-
mekeket. 2000-től a tanítói munkája mellett a sa-
játos nevelési igényű tanulók fejlesztését látta el. 
1985 és 2005 között igazgatóhelyettes volt. Kollé-
gái munkáját igyekezett óralátogatásai során meg-
ismerni, tanácsaival segíteni. 

Gyakran hospitáltak nála a leendő tanítók, szak-
mai tapasztalatait szívesen adta át. 

Vargáné Györfi Erzsébet népi iparművész Karcag 
Város Kultúrájáért díjat kapott. 

A középiskola elvégzése után a Népművészeti Házi-
ipari Szövetkezetben helyezkedett el, majd az Agyag-
ipari Szövetkezetnél kerámiakészítő végzettséget 
szerzett. Lányai születése után ismét a Háziipari Szö-
vetkezetben dolgozott, ahol kunsági szűrhímzéses 
munkáiért 1989-ben megkapta a népi iparművész cí-
met. A szövetkezetek megszűnése után önálló kerá-
miaműhelyt alapított. 1998-ban „a térbeli alkotás vá-
gya” a képzőművészet felé irányította figyelmét, kö-
zös vállalkozásba kezdett bronzöntő férjével.

Azt mondta egyszer: „Ha nem csinálhatom meg 
azt, ami bennem szunnyad, akkor beteg leszek.” 
Így kitartóan kereste és megtalálta az útját. Figurá-
lis alkotásokba önti álmait, az agyag mellé a bron-
zot is meghódította. Az ősi jelképeket ötvözi a ha-
gyományos formákkal: az amforával, a kupákkal, 
gyertyatartókkal, tálakkal, tükrökkel. 

Szeptem-
ber 4-én ke-
rült meg-
rendezésre 
a Debrece-
ni Egyetem 
K a r c a g i 
Kutatóin-
tézetében 
az immár 

hagyományos őszi, az intézet-
ben nemesített alternatív nö-
vényeket és az intézetben ki-
dolgozott alternatív talajmű-
velési technológiákat bemu-
tató szakmai nap - tudtuk 
meg dr. Zsembeli József igaz-

gatótól, aki elmondta, a szak-
mai nappal elsődleges céljuk 
az volt, hogy megismertessék 
a környékbeli gazdálkodók-
kal, de a tudományos körben 
tevékenykedőkkel is az álla-
milag elismert alternatív nö-
vényeik fajtáit.

- A szakmai nap két részből 
állt. Az első részben elhang-
zó előadások témáit úgy vá-
logattuk össze, hogy a gya-
korlat számára is hasznos in-
formációkkal szolgáljanak. 
Szakértő előadóink tolmá-
csolásában az érdeklődők tá-
jékoztatást kaphattak olyan 

kevésbé ismert növényfajok-
ról, mint a takarmánycirok, 
a köles, az olajtök, vagy a nö-
vényvilág struccaként is em-
legetett pohánka. Az előadá-
sokat követő szántóföldi be-
mutatón az érdeklődők test-
közelből is megtekinthették a 
Karcagi Kutatóintézetben ne-
mesített alternatív növénye-
ket, illetve megismerkedhet-
nek a talajművelés egyik al-
ternatíváját jelentő redukált 
művelés eszközeivel és tech-
nológiájával.

DE

Szakmai nap a kutatóban

Fotó: Internet

Szeptember 12-én soron kí-
vüli ülés keretében két előter-
jesztést tárgyalt meg a testü-
let. Mindkét napirendi pont a 
városi vízközmű-szolgáltatás-
sal volt kapcsolatos. Az első 
anyag a 2013. január óta eltelt 
időszak üzemeltetési, működé-
si és karbantartási tapasztala-
tait foglalta össze. Az említett 
időponttól a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zrt. látja el 
ezt a szolgáltatást városunk-
ban, továbbra is az eddig üze-
melő 3 db, tartalék 1 db mély-
fúrású kútból nyerve a vizet. 

Az ivóvíz minőségét havi rend-
szerességgel ellenőrzik, a ku-
tak állapota megfelelő, a vízel-
látás biztonságos. Az érintett 
időszakban 115 csőtörést kel-
lett a szolgáltató munkatársa-
inak elhárítani, a javítások ki-
sebb területeken vízhiányt 
okoztak. Mindemellett a vízel-
látás a város területén zavarta-
lannak mondható.

A másik előterjesztés a he-
lyi vízközművek 2015 – 2029 
évekre vonatkozó Gördülő fej-
lesztési tervéről szólt. A há-
rom ütemből álló terv a leg-

fontosabb beruházási, felújí-
tási és pótlási munkákat irá-
nyozza elő, szem előtt tartva 
az üzembiztonságot és az ér-
tékmegőrzésre irányuló fel-
adatok fontossági sorrendjét. 
A felszín alatti vízkivételre, a 
vízműtelep és vízkezelő léte-
sítményekre, valamint a víz-
elosztásra vonatkozó ütemek 
2015-ben, 2016-2019 és 2020-
2029 között fognak megva-
lósulni. A tervezett felújítási, 
pótlási és beruházási költségek 
1.662.290.000 Ft-ra rúgnak.

-dh-

Testületi ülés
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OTTHON
Háztartási jó tanácsok 

Rovarcsípésre gyógyír házilag
Kerüljük el a gennyes felül-

fertőzést – ne vakargassuk 
és ne tapogassuk a csípés he-
lyét. Sűrűn mossunk kezet. 
Ha mégis elfertőződne (olyan, 
mintha egyre több csípésnyom 
lenne), forduljunk orvoshoz.

Borogatás tippek: ecetes 
víz, jégkocka, szódabikarbó-
nás vizes borogatás, hagyma- 
vagy citromszelet, reszelt ká-
poszta leve.

Próbálgassa mindenki, hogy 
neki melyik szünteti meg a 
viszkető érzést (vagy melyik 
van éppen kéznél!).

Csodás csokis muffin
Hozzávalók:

 - 15 dkg liszt
 - 2 tojás
 - 15 dkg vaj
 - 15 dkg cukor
 - 3 evőkanál barackíz
 - fél csomag sütőpor
 - 5 dkg keserű kakaópor
 - 5 dkg tört étcsokoládé

Elkészítés:
Keverje össze a hozzávalókat, hogy a tészta szép sima 

legyen. Robotgéppel is lehet keverni, úgy még gyorsabb. 
Adagolja ki a 12 muffinformába, majd 170 fokon süsse 
meg (kb. 20-25 perc).

Ez a csokis muffin rászolgált a *CSODÁS* jelzőre. Egy-
szerű és nagyon finom, elrontani sem lehet.

A 2014-es évben a XX. szá-
zad történelmének három, 
szorosan összefüggő esemé-
nyére emlékezünk. Az első vi-
lágháború 100 évvel ezelőtt 
tört ki, a második világégés 
75 éve robbant ki, a Berli-
ni Fal leomlása pedig negyed 
századdal ezelőtt következett 
be. Ez a három esemény hatá-
rozta meg leginkább a múlt 
század politikai és gazdasági 
viszonyait, hosszú időre ide-
ológiailag is kettészakítva a 
fejlett világot.

Christopher Clark ausztrál 
történész „Holdkóros” című 
regénye indított el egy újabb 
vitát az I. világháború kitöré-
sének okairól. Az alábbi idé-
zet a budapesti német nagy-
követség honlapján olvasha-
tó.

„Régóta úgy tartják, hogy 
elsődlegesen a német csá-
szárság a felelős mindenért, 
amiért túl nagy volt a ha-
talomvágya. Clark azonban 
más következtetésre jutott. 
Eszerint akkoriban, ami-
kor kölcsönös bizalmatlan-
ság, arrogancia, terjeszkedé-
si tervek, valamint naciona-
lista törekvések jellemezték a 

közhangulatot, elegendő volt 
egyetlen szikra, hogy kirob-
banjon a háború.”

Ez a vita valószínűleg még 
hosszú ideig el fog tartani, 
azonban az már elfogadott 
ténynek számít, hogy a béke-
szerződések nem nyújtottak 
tartós megoldást. Egyenes út 
vezetett a második nagy há-
ború kitöréséhez és az azt kö-
vető hidegháborús helyzet-
hez is.

Újabban az is egy érdekes 
megközelítés, hogy jogi érte-
lemben a második világhábo-
rú befejezésére – hangsúlyo-
zandó, hogy jogi értelemben 
– 1990. szeptember 12-én ke-
rült sor, amikor a négy nagy-

hatalom külügyminiszterei 
aláírták az úgynevezett „Ket-
tő plusz négy” szerződést. En-
nek az volt az oka, hogy a szö-
vetségesek közvetlenül a há-
ború után Németországgal 
nem kötöttek békét, így a ber-
lini nyilatkozatot sem von-
ták vissza, amely a szövetsé-
gesek Németországra vonat-
kozó előjogait tartalmazta. 
Ez a paktum utólagos béke-
szerződésként tisztázta a né-
met helyzetet és lehetővé tet-
te az ország egyesítését (1990. 
október. 3.). A vita azonban 
még ma is folyik arról, hogy ez 
egyesítésnek, vagy újraegyesí-
tésnek számított.

-dh-

Hármas évforduló
- száz éve ilyenkor az ágyúk dörögtek -

KALENDÁRIUM - Szeptember
20 éve történt

1994. szeptember 17-én dr. Szabó János igazgató főorvos vette át a holland Stichting 
Besteniging Banden Roemenie Alapítványtól kapott öt kamionnyi egészségügyi berende-
zésekből álló szállítmányt.

15 éve történt
1999. szeptember 24-én Kirgiz delegáció érkezett Karcagra.

10 éve történt
2004. szeptember 19-én beiktatták az új karcagi lelkészeket: Konczné Lehoczky Kriszti-
nát és Koncz Tibort a Református Nagytemplomban.

5 éve történt
2009. szeptember 24-27. között került megrendezésre a Kunok I. Világtalálkozója.

Hosszú lesz az ősz! Legalábbis a népi hiedelmek szerint. 
Ugyanis, ha virágba borulnak a fák szeptemberben, akkor 
valószínűsíthető, hogy egyhamar még nem kell bekapcsol-
ni a fűtést otthonainkban. A szinte nyárias szeptemberi na-
pok megtréfálták a természetet, a várost járva több helyen ér-
dekes dolgokat figyelhetünk meg. Szemfüles olvasóink észre 
vették, hogy a Városháza mellett kivirágzott egy gesztenyefa.

Megtudtuk, hogy ebben az esetben nem az időjárás a fele-
lős, hanem egy apró lepke. A vadgesztenyelevél-aknázómoly 
megtámadja a fákat, melyek nyár közepére elveszítik lomb-
jukat, majd újra kihajtanak, borulnak másodszor is virágba. 
Sok helyen a lila akácfa is virágzik. Karácsonyiné Oros Ágnes 
kertjében pedig kinyílt az orgona.

Csodálják a családtagok, a szomszédok és az udvarra belép-
ve májust idéző illat fogadja a vendégeket. Ágnes elmondta, 
hogy nem szedi le az orgonát és viszi be a lakásba, mert az ud-
varon szerinte sokkal mutatósabb. Egy másik olvasónk kert-
jében pedig a szokásokkal ellentétben a szamóca terem újra.

Kíváncsian várjuk, hogy a természet milyen érdekességeket 
produkál még a következő hetekben. Várjuk olvasóink meg-
figyeléseit!

Újabb apró csodák

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Hány medence van az Akácliget Fürdőben?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-
lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben szeptember 22-
én hétfőn 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 
Akácliget Fürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző játékunk nyertese: Papné Benesóczki Mária (Karcag)

Nyereményjáték
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A néptáncegyüttes hosszú 
ideje építi és ápolja bulgári-
ai kapcsolatait. Az idén is-
mét sikerült tánctáborba vo-
nulniuk, a Karcagi Reformá-
tus Egyházközség segítségé-
vel és támogatásával a festői 
szépségű Ivaylovgrádban töl-
töttek el egy csodás hetet. A 
gimnázium jelenlegi és volt 
tanulóival, illetve tanáraival 
kiegészült kis csapatnak a 
kemény munka és az új kore-
ográfiák elsajátítása mellett 
a pihenésre és a helyi kultúra 
megismerésére is jutott ide-
je, és végül minden résztvevő 
felejthetetlen élményekkel a 
tarsolyában tért haza.

Ivaylovgrád Bulgária dél-
keleti részén, a görög határ 
mellett, de Törökország eu-
rópai részétől sem messze, a 
Rodope hegység keleti nyúl-
ványai között fekszik. A vá-
rossal régóta jó kapcsolatot 
ápol az együttes, helyi tánco-
sok egy csoportját már több 
bolgár-magyar gálaműsor al-
kalmával is vendégül látták 

a biljanások. Most egy ta-
nítónőként dolgozó táncos, 
Darina Gaydarova meghívá-
sára utaztak Bulgáriába, ahol 
elsősorban új táncok és kore-
ográfiák megtanulása, vala-
mint a helyi kultúra és gaszt-
ronómia megismerése volt a 
céljuk.

Az 9 napos tábor jól sike-
rült. A program gerincét a fo-
lyamatos tanulás és próbálás 
adta, de a rengeteg munká-
nak az eredménye is meglett: 
a tábor végére minden részt-
vevő magabiztosan és színvo-
nalasan táncolta a begyako-
rolt koreográfiákat.

Darina Gaydarova mel-
lett Szvetla Kumureva és 
Kraszimira Georgieva segí-
tett a táncok betanításában 
és koreografálásában, de ők 
hárman szinte mindig a cso-
port mellett voltak: progra-
mokat szerveztek, kirándu-
lási útvonalat terveztek, mú-
zeumokba, és a környező fal-
vakba is elvitték a csapatot. 
Az Ivajlovgrádtól nem mesze 

fekvő Szviracsiban egészen 
autentikus forrásokon ke-
resztül érintkezhettek a he-
lyi kultúrával, a lányok idős, 
helyi néniktől szőni, a fi-
úk az utcán dolgozó lakosok-
tól dohányt fűzni és száríta-
ni tanultak meg. A hét egyik 
csúcspontja volt, amikor a fa-
lu utcáján a helyiek és magyar 
vendégeik spontán körtánc-
ba kezdtek, miközben a fa-
lusiak dinnyével, paprikával 
és egyéb házi zöldségekkel, 
gyümölcsökkel, kaláccsal, he-
lyi ételkülönlegességekkel kí-
nálták őket. Bár közös nyelv 
nem volt, ez senkit nem aka-
dályozott meg abban, hogy 
felhőtlenül jól érezze magát 
- a zene, a kultúrák találko-
zása, a közös munka, és az a 
határtalan szeretet, amivel a 
helyiek a külföldi vendégeket 
fogadták, láthatatlan kapocs-
ként fűzte össze a fiatalokat 
és az időseket, a bolgárokat 
és a magyarokat.

A csoport természetesen 
Ivaylovgrádot és környékét 
is felfedezte, kirándult a kör-
nyező erdőben (Dupka), he-
gyet mászott (Bjala reka), 
bejárta a Helytörténeti és a 
Néprajzi Múzeumokat, a kö-
zelben fekvő, Vila Armira 
nevű ókori római reziden-
cia maradványait, a történel-
mi óvárost, az impozáns, még 
a szocializmus időszakának 
felvonulásaihoz tervezett fő-
teret. Egy napot a pihenés-
nek és a tengernek is szentelt 
a csapat, az Ivaylovgrádtól 
mintegy 150 km-re, de már 

Görögországban található 
Alexandrupolis partjait ke-
resték fel, útközben érintve a 
festői szépségű bizánci temp-
lomáról, és annak lélegzet-
elállító ikonosztázáról híres 
Dimotikát is.

A biljanásoknak jutott ide-
jük arra is, hogy tovább épít-
sék bulgáriai kapcsolataikat. 
A tánccsoport vezetőjének, a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium tanárának, 
Major Jánosnak a vezetésé-
vel felkeresték a helyi isko-
lát, ahol találkoztak a tantes-
tület néhány tagjával, majd 
Alexandra Horozova igazga-
tónőnek átadták Koncz Tibor 
elnök-lelkész úr, és Szentesi 
Lajos főgondnok üdvözlő üze-
netét. A cél az, hogy a két is-
kola és a két város között ha-
tékony, mindkét fél számára 
gyümölcsöző együttműködés 
alakuljon ki, és minél több ta-
nuló ismerkedhessen meg a 
másik ország kultúrájáva. A 
kezdeményezésre úgy tűnik, 
bolgár oldalon is van fogadó-
készség, így a jövőben köny-
nyen lehet, hogy megszapo-
rodnak a magyar látogatások 
a térségben.

Az együttest a tábor utol-
só estéjén Ivaylovgrád pol-
gármesterasszonya, Diana 
Ovcsarova látta vendégül, 
sőt, a városvezető szívhez 
szóló köszöntőt is intézett a 
magyar vendégekhez. Beszé-
dében hangsúlyozta, rendkí-
vüli módon örül neki, hogy 
külföldről is érdeklődnek ha-
zája kulturális hagyomá-

nyai iránt, és őszintén remé-
li, hogy sikerül hosszú távú 
együttműködést kialakítani 
Karcag és Ivajlovgrád között.

Gyorsan, szinte pillanatok 
alatt szállt el a kicsivel több, 
mint egy hét. A hazafelé ve-
zető úton Plovdiv és Szófia 
történelmi nevezetességei je-
lentették az izgalmas látniva-
lót, és bár nem volt idő meg-
ismerkedni Bulgária összes 
csodájával és titkával, de így 
is élmények tucatjával gazda-
godtak a karcagi diákok, fel-
nőttek, tanárok. A táncosok 
és a Bulgáriával először talál-
kozók is egyetértettek abban, 
hogy egy egészen különleges 
kultúrába nyertek betekin-
tést: a helyiek közvetlensége, 
önzetlen szeretete és barát-
ságos közeledése jellemezte 
ezt a rövid, de tartalmas ki-
rándulást, miközben nemze-
tiségtől függetlenül minden-
kit összekötött a tánc szere-
tete, és az egymás hagyomá-
nyai iránt táplált kíváncsiság. 
A csoport összes tagja nevé-
ben szeretném köszönetemet 
és hálámat kifejezni egyko-
ri osztályfőnökömnek, Major 
János tanár úrnak a fáradha-
tatlan szervező munkáért, a 
tolmácsolásért, a segítségért, 
a türelemért. Tanár úr „ide is 
elhozott bennünket”- ahogy 
ezt már tőle megtanultuk az 
elmúlt évek bulgáriai utazá-
sai során.

Kele János - KNRG 
öregdiákja

DE Közgazdász hallgató

Újra Bulgáriában a Biljana!

A Kötöny Népe Karcagi Talpas Íjászegyesület a Nemze-
ti Vágta utolsó előfutamán, Kaposváron népszerűsítette kun 
íjászhagyományainkat. A meghívás már-már rendhagyó, hi-
szen harmadik éve, amióta regionális előfutamokat rendez-
nek a NEMZETI vágta országos döntője előtt, a Kaposvári 
kun barátaink rendszeresen meghívják a Kunszövetség kar-
cagi tagságát e nemes versengésre. Így az íjászkör is, mint a 
Kunszövetség lelkes tagjai már harmadik éve képviseltethet-
ték magukat a rendezvényen nagy sikert aratva.

Kötöny Népe és a Kunszövetség Kaposváron

Önbíráskodás 
Kenderesen

A Karcagi Rendőrkapitányság eljá-
rást indított önbíráskodás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja mi-
att P. István kenderesi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló adatok szerint 
a 19 éves férfi 2014. szeptember 12-én 
15 óra körüli időben Kenderes belterü-
letén egy ismerősétől korábbi pénzügyi 
tartozását kérte számon, majd azért, 
hogy követelésének érvényt szerezzen 
a sértettet több alkalommal megütöt-
te. A bántalmazott az ütések következ-
tében az elsődlegesen beszerzett orvo-
si vélemény alapján könnyű sérüléseket 
szenvedett. A bejelentés után a rend-
őrök rövid időn belül azonosították a 
bűncselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható kenderesi la-
kost. A 19 éves P. Istvánt az egyenru-
hások előállították a Kisújszállási Rend-
őrőrsre, ahol a férfi gyanúsítotti ki-

hallgatása során beismerte a tettét a 
rendőröknek.

Halat árultak

Állampolgári bejelentés érkezett 
a rendőrségre 2014. szeptember 13-
án a délelőtti órákban arról, hogy Kar-
cag város egyik lakóházában nagyobb 
mennyiségű halat kínálnak eladásra. A 
bejelentés után a Karcagi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a helyszínre vo-
nultak, ahol az ott lévő T. János és V. Já-
nos Pál karcagi lakosokkal szemben in-
tézkedést kezdeményeztek, tekintettel 
arra, hogy a férfiak az eladásra szánt 
halak tulajdonjogával nem tudtak el-
számolni. A rendőrök a két férfit előál-
lították a Karcagi Rendőrkapitányság-
ra, ahol meghallgatásuk során meg-
állapították, hogy a páros 2014. szep-
tember 12-én az éjszakai órákban az 
egyik gazdasági társaság tulajdonát 
képező, Karcag település mellett talál-
ható halastóból horgászta ki engedély 

nélkül a pontyokat. A tulajdon elleni 
szabálysértés elkövetése miatt indított 
eljárásban a rendőrség a két férfit őri-
zetbe vette.

Lopás Karcagon

A Karcagi Rendőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást T. Zoltán 
karcagi lakos ellen. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint a 27 éves fér-
fi 2014. szeptember 14-én 20 óra körü-
li időben átmászott egy karcagi társas-
ház kerítésén, majd a nyitva hagyott aj-
tón bement az épületbe és a folyosón 
lévő fagyasztóláda tetejéről eltulajdo-
nított egy dohánykészletet. A rendőrök 
a begyűjtött adatok alapján azonosí-
tották és felkutatták a lopás vétség el-
követésével megalapozottan gyanú-
sítható helyi lakost, akit előállítottak a 
Karcagi Rendőrkapitányságra. A rend-
őrök T. Zoltánt gyanúsítottként kihall-
gatták.

Rendőrségi hírek
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2014. szeptember 21-27. Kisújszállás

szeptember 21. vasárnap 
17 óra CSÍK ZENEKAR koncertje Városháza park – Ren-

dezvénytér Belépés díjtalan!
19 óra TÁNCHÁZ és kemencés sütemények kóstolója - 

Nagykun klub
szeptember 26. péntek 18 óra
TÁROGATÓS TORONYZENE - Kálvin park
szeptember 27. szombat
 Városháza park, Rendezvénytér, Nagykun klub, Papi La-

jos Alkotóház
8:30 NÉPTÁNCOS FELVONULÁS
9:00 SZÖKŐKÚT átadó ünnepség
9:00 FŐZŐVERSENY- káposztás étkek, és bográcsos éte-

lek versenye 
9:30 AVATÓ ÜNNEPSÉG A megújult Városháza, valamint 

Városháza Park átadó ünnepsége 
10-13:30-ig NÉPTÁNC- ÉS NÉPZENEI GÁLA
10 órától PULIFESZTIVÁL (Erzsébet királyné liget), 

KÖNYVKUCKÓ, VERTCSIPKE KIÁLLÍTÁS, MESTERSÉ-
GEK ÉS MAGYAR ÍZEK UTCÁJA, SZABAD LOVAGOK 
TÁBORA, ZÖLD SÁTOR, ZÖLDSÉG KUPA stb.

10:00 KISÚJSZÁLLÁSI KAMRÁK KINCSEI
 Keressük a Nagykunság legfinomabb házi szörpjét, 

aszalványait, házi szalámiját.
 A versenyre 11 óráig a helyszínen lehet nevezni kóstoló 

leadásával a főzőverseny zsűrijének sátránál
10:30 PÁLINKA VERSENY - a Papi Lajos Alkotóházban 

Keressük a Nagykunság legfinomabb pálinkáját
10:30 ÁLLATAINK A MAGYAR TANYAVILÁGBAN – szal-

ma- és csuhékiállítás
11:00 órától KÉPZŐMŰVÉSZETI JÁTSZÓHÁZ
11:00 órától MÁGA ERNŐ ÉS ZENEKARA A ZENEPAVI-

LONBAN ÉS A FŐZŐSÁTRAKNÁL
13:30 ÉLJEN A MAGYAR! – OPERETTGÁLA
13:30 MÁSKÉPP SZÓL EGYÜTTES – utcazenészek a Zene-

pavilonnál
14:30 „KRIPLICIRKUSZ”
15:00 MEGNYÍLIK A MESEPARK a SZÖKŐKÚTNÁL
15:00 Gólyalábas mulatság
16:00 Aranygyapjú Társulat: Rúzsa Sándor az alföldi be-

tyár
17:15 Kuckó Művésztanya vásári komédiája
15:00 KÁLLAY SAUNDERS ANDRÁS
15:30 PETRUSKA ANDRÁS FINGERSTYLE GITÁROS –

Nagykun klub
15:30 A MELLOFON FÚVÓSEGYÜTTES műsora a Város-

háza belső udvarán
16:30 DANICS DÓRA a 2013. évi X Faktor győztesének 

műsora
16:30 DICKMANN ROLAND ÉS BARÁTAI - utcazenészek 

a Nagykun klubban
18:00 LOVAGI TORNA Közreműködik: KISÚJSZÁLLÁSI 

SZABAD LOVAGOK RENDJE
18:00 SZIRTES EDINA MÓKUS és a FABULA RÁZA
19:00 TŰZZSONGLŐRÖK 
19:30 FÉNYFESTÉS a Városháza homlokzatára és a Szö-

kőkútnál 
20:00 REPUBLIC KONCERT 
22-02 óra: HÁZIBULI A DECIBAND ZENEKARRAL

Bővebb információt, részletes programot kérhetnek a 
mindenkisuj@gmail.com, valamint a 06/30-790-1287-es 
telefonszámon

HIRDETMÉNYEK
SZÍVÜNK VILÁGNAPJA

2014. szeptember 27.
Karcag, Zuglóger

Program:
10:00-10:30 Megnyitó
 Miért fontosak a rizikófaktorok? - 
Dr. Kanász-Nagy László kardiológus
 Miért baj, ha magas a vérnyomásunk? - 
Dr. Király József kardiológus
11:00-11:15 Egyre többen vagyunk cukorbetegek! -  

 Dr. Gáll András diabetológus
12:00-12:15 Dobja el a cigit! – A dohányzás ártalmai  

 Dr. Fazekas Katalin tüdőgyógyász
13:00-13:15 Betegség-e a magas vérzsír szint? - 
Dr. Nagy Erika belgyógyász gyakornok
14:00-14:15 Szívbarát étrend – amivel (t)ehetünk  

 szívünk egészségéért - Sántáné Antal Mária dietetikus
15:00-15:15 Génjeink és a táplálkozás - Új lehetősé- 

 gek a gyógyításban - 
Dr. Kecskeméti László kardiológus
ELŐADÁSOK KÖZBEN EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK: 

vérnyomás, pulzus, EKG ellenőrzés, vércukor, koleszterin, 
testzsír mérés, testtömeg-index számítás, rizikó felmérés. 
Életmód és dietetikai tanácsadás. Újraélesztés gyakorla-
ti oktatása, relaxációs torna. Tombola - főnyeremény: vér-
nyomásmérő, vércukor mérő készülék

Rendező: Kátai Gábor Kórház, Karcag

MEGHÍVÓ

A Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár és a 
Karcagi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Is-
kola tisztelettel és szere-
tettel várja az érdeklődő-
ket 2014. október 1-jén 
(szerdán) 15:00 órakor 
kezdődő AJÁNDÉKOZ-
ZUNK ZENÉT AZ IDŐ-
SEKNEK című ünnepi 
hangversenyére az Ifjúsá-
gi Ház (Karcag, Püspök-
ladányi u. 11.) I. emeleti 
nagytermébe.

Köszöntőt mond: Do-
bos László, Karcag város 
polgármestere.

A rendezvényt meg-
nyitja: Plósz Csilla, a Kar-
cagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la intézményvezetője.

Közreműködnek a 
Karcagi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Is-
kola Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolai Tag-
intézményének növendé-
kei és tanárai.

Horgászok figyelem!

A Nagykun HE 2014. 
szeptember 20-án (szom-
baton) 13 órától rendezi 
hagyományos ifi- és gyer-
mek horgászversenyét a 
Téglagyári horgásztavon.

Nevezési díj: 500 Ft. 
Nevezés a helyszínen.

Horgászni 1 db úszós 
szereléssel lehet.

Gyülekezés: 12:30 órá-
tól a helyszínen.

Rossz idő esetén későbbi 
időpontban kerül megrende-
zésre!

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Vezetőség

FELHÍVÁS

I. KARCAGI TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENY
2014. szeptember 28. (vasárnap)

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár a XIX. Karcagi Lovasnapok keretében TRAK-
TOROS ÜGYESSÉGI VERSENYT hirdet.

A verseny zártpályás, gyepes területen kerül megrende-
zésre. A kijelölt pályát, a megadott haladási iránynak meg-
felelően, a bójákon elhelyezett labdák leütése nélkül a leg-
rövidebb idő alatt kell teljesíteni.

Verseny időpontja: 2014. szeptember 28. 10:00 órától
Verseny helyszíne: Karcag-Zuglóger
Verseny kategóriák: 
1. kategória: 50 LE - 70 LE
2. kategória: 71 LE - 120 LE
3. kategória: 121 LE feletti
Egy versenyző legfeljebb két kategóriában indulhat. Ka-

tegóriánként az első három helyezett díjazásban részesül.
Nevezni csak a nevezési lap kitöltésével lehet. Letölthe-

tő: www.derynekarcag.hu, vagy személyesen átvehető a 
Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa György 
u. 5-7.) titkárságán hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00 óráig. A 
Nevezési lap beküldendő vagy személyesen leadható hét-
főtől péntekig 8:00 – 16:00 óráig a Déryné Kulturális Köz-
pont (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) titkárságán.
Nevezési határidő: 2014. szeptember 24. (szerda) 16:00 óra.

Kunhalom 
Polgári Kör

Indul a kör őszi előadás-
sorozata! Szeptember 22-
én (hétfőn) 17:30 órától a 
Déryné Kulturális Központ 
I. emeleti klubtermében 
Papp Lászlóné, a kör alelnö-
ke beszél vetített képekkel 
illusztrálva Nyári utazások 
címmel Bajorországban tett 
látogatásukról. 

Mindenkit szeretettel vá-
runk, s reméljük, a jelen-
lévők is hozzáteszik majd 
nyári élményeiket.

Varga Gyöngyi
elnök

Közlemény
Jó ütemben halad a Karcagi Református Középiskola 

Energetikai rendszerének felújítása.

A tanévkezdés napjára a kivitelező kicserélte a radiáto-
rokat, felszerelte a kazánokat és elhelyezte a napelemeket. 
Így a kivitelezés munkálatai nem zavarják a tanítást.
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Anyakönyv
Házasságkötés

2014. szeptember 12.

Bohus Katalin és Kiss Tibor

Kovács Éva és Vadai Attila

Születés

Varga Renáta – Kökény József

Kg., Délibáb u. 1/b.  Rómeó

Timár Valentina – Magyar 

János Zsolt

Kg., Bercsényi u. 23/a. 

Zsombor Dominik

Hegyi Anett – Sági László

Kg., Szent I. sgt. 175.  Nóra

Balog Erzsébet – Rózsa Norbert

Kg., Nyár u. 51.

Rubina Ramóna

Halálozás

Balogh Lajosné 

(Berzétei Erzsébet)

Karcag (1930.)

Fazekas Sándorné (Turi Margit)

Karcag (1933.)

Gazdag Miklós György

Karcag (1959.)

Lengyel Imre

Karcag (1925.)

Szeptember 20. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

Szeptember 21. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

Szeptember 27. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. u.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

Szeptember 28. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. u.

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 20-21. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Szeptember 27-28. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

2014. szeptember 19. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör - Ugrópont projektzáró
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: területfejlesztés
 Karcagi Hírek
 - biciklitároló átadás
 - projektnyitó az Arany J.  
 iskolában
 - horgászverseny
 - költözik a járási hivatal
 - 100 éves néni köszöntése
 - citromfű aratás
 - virágzik az orgona
 - járdafelújítás
 Háttér
 Vendég: Kissné Soós Ágnes
 Téma: tanévkezdés
20.40 Olasz-magyar fúvószenekar találkozó
2014. szeptember 20-21. szombat/
vasárnap
17.00 Műsorajánlat
17.05 Nagykunsági Krónika – közéleti 
magazin
18.30 Kimba a fehér oroszlán
20.00 A Pirinyó a behemót és a Jófi ú
21.50 Karcagi hírek
2014. szeptember 23-24. kedd/szerda
17.00 Műsorajánlat

17.05 A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise Kunmadarason
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református 
istentisztelet
19.05 Karcagi hírek
19.35 A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise Kunmadarason
21:05 Karcag Sport: Karcagi SE - 
Törökszentmiklósi FC megyei I. osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés
2014. szeptember 25. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészség klub
 Téma: Kezelések
18.30 Erzsébet program
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek
 - Rendkívüli testületi
 - Kínában járt diáklány
 - Horgászverseny
 - Györff y kiállítás
 - Mezőgazdasági helyzetkép - 
 Dr. Fazekas Sándorral
 - Buszpályaudvar átadás riport
 - Iskolai menza
 Háttér
 Téma: Tehetséges karcagi gyerekek
20.20 Karcagi Tükör - Buszpályaudvar 
átadása

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

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

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-

lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - 8. általános iskolai végzettség,
 - saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak veze-

tésére feljogosító okmány,
 - Karcag város külterületének ismerete,
 - büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent: mezőőri vizsga, fegy-
vervizsga.

Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai 

önéletrajz; végzettségét, képzettségét igazoló okiratok má-
solata.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. októ-
ber 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 
09.

Jelentkezni írásban, 2014. október 08-ig lehet az 
alábbi címünkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksá-
ga 5300 Karcag, Villamos u. 109., e-mail cím: vgkarcag.
munkaugy@gmail.com, Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

Köszönet
A Római Katolikus Egyházközség hívei hálás köszöne-

tüket fejezik ki Gulyás Zsolt plébános úrnak a temetőink 
(Ókatolikus és Újkatolikus) rendbetételéért, tisztaságáért, 
szeméttárolók elhelyezéséért. A Szentlélek Úristen segítse 
továbbra is a munkáját.

Köszönettel:
Dr. Hargitai Gáborné

Karcag

Közlemény
A „Gyermeképség” Alapítvány közleménye a személyi jö-

vedelemadóból 2012. évben befolyt támogatási összeg fel-
használásáról.

A „Gyermeképség” Alapítvány (Karcag, Zöldfa u. 48. 
sz. Adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a szemé-
lyi jövedelemadó 1 %-ából (614.012 Ft) befolyt összeg fel-
használását.

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály és 
az Újszülött részleg fejlesztésére: ápolást segítő és foglal-
koztató eszközök: 35.232 Ft, textíliák: 68.048 Ft, szakmai 
könyvek, újságok: 57.010 Ft, oktatás: 20.000 Ft, ügyvé-
di költség (alapító okirat módosítása): 40.000 Ft, reklám-
anyagok, hirdetés: 92.610 Ft, valamint az alapítvány mű-
ködőképessége érdekében irodaszerekre 23.796 Ft, szá-
mítógép karbantartásra: 32.664 Ft használt fel. A fenn-
maradó 244.652 Ft-ot pedig tartalékoljuk egy újszülött 
lélegeztető készülék vásárlására.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
a tavalyi évben segítették működését és a továbbiakban is 
számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen 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 mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 3 
szobás, klímás, egyedi fűtésrendsze-
rű lakás garázzsal 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 családi ház teljes közművesített, 
garázs, gazdasági épület van. 3 helyi-
ségben nagyméretű cserépkályha + 
vegyes tüzelésű + gázkazán központi 
fűtés. Kisebb földszintes tömblakást 
beszámítok értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcagon 100 m²-es családi ház el-
adó. Sok helyiségből álló vagy két 
generációnak alkalmas. I.ár: 6,9 M Ft, 
megegyezéssel 5 M + havi részlet. 
Tel.: 06/20-533-8934.
Karcagon eladó központ közeli, ala-
csony rezsijű, I. emeleti, 1,5 szobás, jó 
állapotú, tégla építésű lakás. Ár: 5,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon családi ház eladó vagy cse-
re is érdekel. Tel.: 06/30-422-8334.
Eladó sátortetős, gázfűtéses családi 
ház a Halom utcán. I.ár: 4.200.000 Ft. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Karcagon a Bercsényi utcában 2 szo-
bás (cserépkályhás, gázkonvektoros) 
családi ház eladó. Tel.: 06/70-409-
3470.

Teljesen felújított három szobás hő-
szigetelt családi ház garázzsal, alsó-
épülettel, fúrott kúttal, rendezett ud-
varral, csendes környezetben sürgő-
sen eladó. Tel.: 06/30-972-3835.
Kövesút melletti ingatlanból külön-
álló lakóház (szoba, konyha, fürdő-
szoba) eladó. I.ár: 2.800.000 Ft. Tel.: 
06/30-530-1134.
Régi típusú 2 szobás családi ház el-
adó. Szennyvíz, gáz bekötve. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-1862, 
06/20-204-3813.
Karcag központjában 1054 m²-es tel-
ken 145 m²-es tégla építésű, 4 szoba 
összkomfortos családi ház rendezett 
udvarral, garázzsal, alápincézett mel-
léképülettel eladó. Tel.: 06/30-206-
5343.
Eladó Karcag központjában a gimná-
zium mellett egy 33 m²-es földszin-
ti garzonlakás új bútorral, szőnyeg-
gel, függönyökkel, háztartási gépek-
kel berendezve. Azonnal beköltözhe-
tő. Tel.: 06/20-925-2991.
Két szobás nappalis ház + nagy alsó-
épület eladó vagy cserélhető kisebb-
re, vagy lakásra, 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, gázkonvek-
toros, 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 par-
kolóval, 100 m²-es épület és 300 m²-
es udvar raktárnak, vállalkozásnak 
hosszútávra kiadó. Tel.: 06/20-805-
2338.
Eladó 2 szoba összkomfortos ker-
tes ház akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvar-
ban. Érd.: Kg., Rába u. 51. (volt SZIM 
lakás). 
Kertes családi ház eladó vagy kiadó. 
Tel.: 06/30-249-1350.
Karcagon, a Kórház úton II. emeleti, 
52 m²-es, felújított lakás reális áron el-
adó. Tel.: 06/30-439-8880.

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

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök 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 -
adó! Szeptemberben még akci-
ós áron! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig szí-
veskedjenek leadni! Karcag, Soós I. 
u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.
Választási és 6 hónapos csüngő ha-
sú malacok eladók. Tel.: 06/30-336-
6142.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Hegyvidék-Sopron egy hetes (no-
vember 4-10-ig) üdülési jog átadó. 
Tel.: 59/312-603 (este).

Társkereső
66 éves nyugdíjas nő élettársat ke-
res szimpátia esetén tartós kapcso-
lat céljából 70 éves korig. Kalandorok 
kíméljenek. Tel.: 06/30-465-6174 (8-
16 óráig).

Vegyes
Tr ans zce n d ent á l is  M e dit á c ió ! 
Csökkenő káros szenvedélyek, jobb 
egészség. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 3-2-1-
es textilbőr ülőgarnitúra, 2 db grill-
sütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, 
autós ülés. Tel.: 59/314-094 (dél-
után).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges fa-
ragott fali téka, 1 db új tölgyfa guru-
lós zsúrkocsi, 1 db új Lampart LB 30-
as faláttöréses gázkonvektor, 1 db új 
elektromos 4 csirkés 8260 W 50 Hz 
2200 V kosaras grillsütő, 1 db fekvő 
kondipad súlyok nélkül, 3 db világos 
piros huzatú kagyló fotel, 1 db do-
hányzó asztal, TV asztal, bárszekré-
nyek. Tel.: 06/70-300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futó-
szőnyegek, elektromos seprű, dísz-
párnák, befőttes üvegek, Panasonic 
TV eladó. Tel.: 06/20-258-8997.
Vásárolok zománcos vizeskannát, 
tejeskannát, vödröket, babafürdető 
kádat, zsírosbödönt, bekötött boros 
demizsonokat, sózóteknőt, ablakra 
való spalettákat, paraszti fenyőbú-
torokat, régiségeket, teljes hagyaté-
kot. Tel.: 06/20-996-1346.

Vásárolok régi fenyő paraszti búto-
rokat: komód, kredenc, kanapé, asz-
tal, stb., kar-, zseb- és faliórákat, 
festményeket, Herendi – Zsolnay –  
Hollóházi porcelánokat, nippeket, ill. 
mindennemű régiségeket, régi dísz-
tárgyakat, teljes hagyatékot! Tel.: 
06/20-996-1346.
Eladó elöltöltős, szárítós mosógép, 
számítógép asztal, vasaló állvány, ru-
haszárító, éjjeliszekrény, babamérleg, 
4 személyes konyha asztal, állólám-
pa, sarok állvány. Tel.: 06/30-530-1134.
Kedvező áron, olcsón eladó: 1 db 3 aj-
tós sötét színű szekrény, 1 db cipős 
szekrény, 1 db üveges TV szekrény, 1 
db 2 személyes rekamié, 2 db nagy-
méretű fotel, 2 db kisméretű fotel, 2 
db dohányzó asztal, 1 db táska var-
rógép, 1 db mechanikus varrógép, 1 
db rácsos gyermekágy, 2 db íróasztal, 
Belker mérleg, üstház üsttel, kukorica 
morzsoló, Karancs gáztűzhely, 1 db 
konyhai tároló szekrény, 1 db 60x120 
kókuszmatrac. Tel.: 06/70-409-3470.
OTB Ingatlan Holding eladó ingatla-
nokat keres a megye egész területén. 
Tel.: 06/20-563-7591.
Kisbálás lucerna és tavaszi árpa el-
adó. Érd.: Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-
244-3666.
Eladó 1 db Opel gyári tetőcsomag-
tartó (kombinált), 1 db 10 l-es fali vil-
lanybojler, 1 db mini 6 személyes 
espresso kávéfőző. Tel.: 06/30-455-
6092.
Agyagoskert II. kapun 30-30 sor üres 
kertföld kunyhóval eladó. Tel.: 06/70-
625-3138.
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.
Eladó 4 db 60 és 2 db 30 literes bo-
roshordó, 1 db 3 égős gáztűzhely, 3 
db gázpalack. Cserélhető szárnyas-
ra, tűzifára vagy le is dolgozható: te-
tőjavítás, homlokzatfestés megegye-
zés szerint. Ebédlő asztal 160x80 cm-
esre kihúzható + 4 db szövetbevo-
natos szék, 1 db slagvízmérték, 1 db 
150x100x30 cm-es keverő vasláda. 
Érd.: Kg., Szamos u. 62. Tel.: 59/400-
526.
Használt Indesit mosógép eladó. Tel.: 
59/312-069.
Eladó 6 db fotel, 1 heverő, 2 db ágy, 
vaslétra, nagy szőnyeg, női-férfi ru-
hák, kabátok, férfi kalapok, fali óra. 
Érd.: Kg., Délibáb u. 94.
3 db legelő, 1 db szántó, fél hektár er-
dő eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Ezüst felvásárlás napi legmagasabb 
áron. Tel.: 06/30-974-2690.
Eladó 1 db 5 m³-es hordozható ku-
korica góré, 10 mázsás mérleg, fel-
újításra szoruló MTZ motor. Érd.: Kg., 
Alkotmány u. 14. Tel.: 59/300-293.
Eladó 22 m új, horganyzott esőcsa-
torna, két db sarokidom és 10 db csa-
tornavas. I.ár: 8.000 Ft. Tel.: 06/20-
805-2338.
Eladó 1000-es gyári tetőcsomagtar-
tó, 4x6 fm-es 1/2-es horganyzott cső, 
hízó mérő vasketrec, sertés önetető, 
250x100 cm-es anyakoca elválasztó. 
Tel.: 06/30-266-2859.
Eladó üstház zománcozott üsttel, zo-
máncozott sózó vajling, 28-as női ke-
rékpár, eredeti Zinger varrógép, ké-
zi fűrész, kisebb szőlőprés, új vasa-
ló állvány, autó tetőcsomagtartó. Tel.: 
59/312-157 vagy 06/30-273-0419.

6000-es Elektromoped rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
3+1-es ülőgarnitúra, szekrény, asztal, 
székek, polcok, gyermek szekrénysor 
eladó. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
2x2 méteres új drapp mintás futósző-
nyeg eladó. Tel.: 59/312-603 (este).
Jó állapotú kihúzhatós 2 személyes 
ágy eladó. I.ár: 23.000 Ft. Tel.: 06/30-
850-5795.
Eladó kb. 12.000 db bontott hódfarkú 
cserép 10 Ft/db áron és egy 24-es fiú-
bicikli. Tel.: 06/70-706-2248.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 
Pala, cseréptetők át fedése táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Eres zc s ator nák c s eréje ,  b ádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
D E V I Z A H I T E L E S E K  F I G Y E L E M ! 
Felmondott, végrehajtás alatt álló la-
káshitelek, jelzáloghitelek, autóhite-
lek kezelése, komplett jogi megol-
dással. INGYENES TANÁCSADÁSSAL! 
Tel.: 06/20-450-1528.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
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.
F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! Tel.: 
06/30-447-3918.
Alsó tagozatos – főként 1. és 2. osztá-
lyos – gyerekek korrepetálását válla-
lom. Tel.: 06/30-424-8505.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Gépjármű
Eladó 2007-es Suzuki Ignis 23.000 
km-rel, vonóhoroggal és téli gumi fel-
nivel. Tel.: 06/30-266-2859.

APRÓHIRDETÉS

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kér-

jük jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Ker-
tész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefon-
számon!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-

GET NEM VÁLLAL!
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AsztaliteniszLabdarúgás
SPORT

POSTALÁDA

TEVA-Debrecen II. - 
Kováts DSE Karcag 9:9

Karcagi győzelmek: Dr. 
Hubert Attila – Imrei Ferenc 
1 győzelem párosban, dr. Hu-
bert Attila 4, Imrei Ferenc 3, 
Gacsályi István 1 győzelem 
egyéniben.

Csornai Csaba: Jól kép-
zett, nagy játékerőt képvi-
selő debreceni fiatalok ellen 
szoros mérkőzéseken sze-
reztük meg a bajnoki pon-
tot. A karcagiaknál kiemel-
kedett dr. Hubert Attila játé-
ka, míg a hazaiaknál a még 
tavaly extraligás Tarsoly Zsó-
fi volt a húzóember. Összes-
ségében igazságos döntetlen 
született.

Hajdúszoboszló ASE – 
Kováts DSE Karcag 2:16

Karcagi győzelmek: Hu-
bert Attila – Imrei Ferenc 1 
győzelem párosban, Hubert 
Attila 4, Imrei Ferenc 4, Ko-
vács Sándor 4, Gacsályi Ist-
ván 2 győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: A tartalé-
kosan felálló – egyébként na-

gyon erős – hajdúszoboszlói 
csapat ellen sima győzelmet 
arattunk.

Megyei I. osztályú 
bajnokság

Újszász VSE – Kováts 
DSE Karcag III. 17:1

Karcagi győzelem: Dobrai 
István 1 győzelem egyéni-
ben.

Csornai Csaba: A megyei 
I. osztályú bajnokságban elő-
ször szereplő III. csapat vere-
ségét az eredmény nem tük-
rözi, hisz voltak nagyon szo-
ros játszmák és döntős szet-
tes mérkőzések. Az újonc 
csapat tagjai tisztességgel 
helytálltak az erős újszászi 
csapattal szemben.

Tekintettel arra, hogy eb-
ben a bajnoki évben megyei 
I. osztályú csapatbajnok-
ságban két együttest indíta-
nak, így az első mérkőzést 
egymás ellen kell játszani-
uk szeptember 15-én 18 óra-

kor Tiszafüreden. A II. szá-
mú csapat elhalasztott mér-
kőzést játszik az I. számú 
csapat ellen. Ez a mérkőzés 
nagy küzdelmet ígér. 

I. csapat játékosai: dr. Far-
kas Béla, Szlovik Ferenc, Kun 
Szabolcs, Czinege Ferenc, 
Moga Norbert, Csiszár Csa-
ba.

II. csapat játékosai: Vál Ta-
más, Nyiri László, Dobrai 
István, Lázár Richárd, Dobó 
István, Laczi Sándor.

További mérkőzések: NB 
III. Kováts DSE Karcag – 
Vámospércs ASE szeptem-
ber 27-én 11 órakor a Kováts 
M. Tagiskola tornatermében. 
Megyei I. osztályban Kováts 
DSE III. - Jászárokszállás 
VSE szeptember 27-én 15 
órakor a Kováts M. Tagisko-
la tornatermében. Szolnoki 
Honvéd SE – Kováts DSE II. 
szeptember 28-án 10 órakor.

Szívesen várják az asztali-
tenisz iránt érdeklődőket!

B. I.

Karcag – Törökszentmiklós 
3:0 (0:0)

Karcag, 150 néző. Jv.: Dobos 
Zs. Segítői: Ács Z., Dobos D.

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

Edző: Orosz István
A negyvennyolcadik perc-

ben Szentannai szöglete át-
szállt a védők és a csatárok 
fölött és a bal kapufáról a gól-
vonal mögé pattant a lab-
da (1:0). Az ötvennyolcadik 
percben Ungi középre adott 
Domokos A-nak, aki betört 
a büntető területén belül-
re, majd 14 méterről a bal sa-
rok felé lőtt, ahonnan a lab-
da a kapufáról a hálóba pat-
tant (2:0). A hetvenhatodik 
percben Domokos A. jobbról 
a kapu elé ívelt egy beadást, 
amelybe Nagy R. 14 méter-
ről belecsúsztatott és a labda 
a jobb sarokba vágódott (3:0).

Jók: Szentannai, Domokos 
A., Szívós Gy., Nagy R. illetve 
Balogh, Nagy D.

Gergely Mátyás: A máso-
dik félidei rövidzárlat miatt 
lett ilyen az eredmény.

Orosz István: Nem volt 
olyan sima ez a mérkőzés, aho-
gyan az eredmény mutatja.

Ifjúsági mérkőzés 
Karcag – Törökszentmiklós 

4:2 (4:1)
Karcag: Oros, Németh E., 

Magyari, Kupai D., Horváth K., 
Marton, Daróczi, Kabai S., Ba-
logh Cs., Hamar, Szajkó

Cserék: Fábián K., Kónya, 
Nyíri, Lázók N., Szabó E., Hor-
váth G., Kökény

Edző: Varga János
Góllövők: Szajkó (2), Hamar, 

Balogh Cs. ill. Ladányi, Molnár
Varga János: Nehéz akadá-

lyon vagyunk túl, de a gyerekek 
sikeresen vették ezt is.

A 2014. szeptember 14-re 
kiírt Jászárokszállás–Karcag 
megyei I. osztályú mérkőzés a 
rendkívüli időjárási viszonyok 
miatt nem került megrende-
zésre, egy későbbi időpontban 
kerül lejátszásra.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság NB III. Alföld-csoport

A VM Közép-magyarorszá-
gi Agrár-szakképző Központ 
Bercsényi Miklós Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola és Kol-
légium a 2013/2014-es tanév-
ben első alkalommal hirdette 
meg a „Földtől az asztalig” ag-
rár- és élelmiszer-tudományi 
projektversenyt. A verseny cél-
ja az volt, hogy a diákokat pro-
jekttevékenységre ösztönöz-
ze, felhívja a figyelmüket az ak-
tív, saját tapasztalatokon ala-
puló tanulás fontosságára. A 
vidékfejlesztési miniszter ha-
táskörébe tartozó szakképesí-
tést tanuló szakiskolai és szak-
középiskolai képzésben részt-
vevő tanulók számára hirdet-
ték meg a versenyt, amelyen 
a Szentannai Sámuel Gimná-

zium, Szakközépisko-
la és Kollégiumot egy 
háromfős, Bodnár Vi-
vien, Kun Szimonetta 
és Örökös Tóth Csil-
la (környezetvédelmi 
technikus tanulók) ál-
tal alkotott csapat kép-
viselte.

A verseny kétfordu-
lós volt, az első fordulóban a 
csoport tagjai egy projektfel-
adatot oldottak meg. Témájuk 
a víz szerepének és jelentősé-
gének vizsgálata volt, melynek 
során vízminőségi vizsgálato-
kat végeztek. A beküldött mun-
kájuk alapján bekerültek a leg-
jobb tíz csapat közé, így a dön-
tő helyszínén, Piliscsabán már 
új feladatot kaptak: arról kel-
lett előadást tartaniuk, hogy 
hogyan képzelik el a szakmá-
juk jövőjét öt év múlva. Erős 
mezőnyben iskolánk csapata 
a harmadik helyezést szerezte 
meg. Gratulálunk az elért ered-
ményükhöz!

Czinege Enikő
okl. környezetmérnök

Földtől az asztalig” – harmadik 
helyezettek a szentannaisok

Környezettudatosság 
és kulturális örökség

A TIT Kossuth Klub Egye-
sület pályázatot hirdetett 
6-19 éves diákok számára 
környezettudatosság és kul-
turális örökség témakörében. 
Református általános isko-
lánkat 4 alsós és 1 felsős cso-
port képviselte.

A felsős tanulók felada-
ta az volt, hogy keressenek 
föl egy környékbeli gazdál-
kodót. Balaskó Ádám, Kál-
lai Marcell és Rózsa Anita 
5.c osztályos tanulók meg is 
tették ezt. A tanulók a ver-
senyen beszámoltak az élel-
miszerek földolgozásáról és 
tartósításáról. Fotókat, raj-
zokat, prezentációkat készí-
tettek, majd egy tablón rend-
szerezték a tanult ismerete-
ket.

A zsűri a Hagyományőrző 
csoport munkáját I. helyezés-
sel jutalmazta. Megköszön-
jük a felkészítő munkát, ta-
nulóink helytállását és a ked-
ves szülök segítő támogatá-
sát.

Iskolavezetés

Álláshirdetés
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A megbízás időtartama: A megbízás határozott időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

A munkavégzés helye: KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény (Karcag, Hor-

váth Ferenc u. 1. szám).

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: Az intézmény pénzügyi, számviteli, mun-

kaügyi feladatainak, valamint a tárgyi eszközökkel kapcsolatos teendőinek ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-

mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség; Fel-

használói szintű MS Office (irodai alkalmazások); Felhasználói szintű számviteli/pénz-

ügyi szoftverismeret; Büntetlen előélet 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány-

nyal igazolva (csak az eredményes pályázótól); Magyar állampolgárság, vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve be-

vándorolt vagy letelepedett státusz; cselekvőképesség; egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 

év gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes szakmai ön-

életrajz; képesítést igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek).

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbí-

rálását követően, 2014. október 01-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hodos Bálintné intézmény-

vezető nyújt, a 06/59-312-716 vagy a 06/30-556-6366 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a KTKT Idősek Otthona és Háziorvo-

si Intézmény 5300 Karcag, Horváth F. u. 1. számra címezve, vagy elektronikus úton a 

kgszoc@enternet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatásra csak a benyújtott 

írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 25.


