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Képünkön Dobos László, Karcag város polgármestere és Rózsa Sándor, Karcag város jegyzője.

2014. november 12-én (szerdán) rendkívüli testületi ülés keretében megválasztották a képviselő-testület bizottságainak tagjait. Cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

Ajándék a GyermekosztálynakFelújítás alatt a Városháza

Ahogy az első világháborús emlékmű közelében felállított hirde-
tőtábla is mutatja – belendült A Nagykunság Főtere – Karcag Város-
központ Funkcióbővítő Fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezése. 

Legutóbb beszámoltunk arról, hogy elindult a Déryné épüle-
tének felújítása, most pedig arról adhatunk hírt, hogy már a Vá-
rosháza hátsó falának és belső udvarának tatarozása is megkez-
dődött egy ideje. Ezzel párhuzamosan városunk központi épüle-
tének tetőhéjazata is megújul.

Évtizedes idejű már az a 
szép hagyomány, amikor a téli 
ünnepek közeledtével a Szik-
folt Klub tagjai ajándékok-
kal teszik emlékezetessé a Mi-
kulást és a karácsonyt a Kátai 
Gábor Kórház Gyermekosztá-
lyán. A foltvarrók a jeles na-
pokat szem előtt tartva taka-
rókkal, faliképekkel, fenyőfa-
díszekkel járulnak hozzá az 
ünnepi hangulathoz. Az idén 
több darab textil kismackót 
varrtak a kis betegek részére, 
az osztály számára pedig dr. 
Nyíri Lászlóné készített egy 
ünnepeket idéző nagy falisző-
nyeget.

„Kimutatott tény, hogy a 

barátságosabb, otthonosabb 
környezetben a gyerekek na-
gyobb lelkierővel tudnak 
gyógyulni – mondta az aján-
dékokat megköszönő dr. Szabó 
Mária osztályvezető főorvos. - 

A meghitt, barátságos környe-
zetben kisebb, vagy jóval ki-
sebb a stressz, ami bizony 50 
százalékos javulást is eredmé-
nyezhet a gyógyszeres kezelés 
mellett.”
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Közéleti szilánkok

Amerikai foci

Még a legnagyobb tudósok 

is tévedhetnek néha. Ilyen volt 

pl. amikor Györff y István nagy 

néprajztudósunk - aki ki nem állhatta 

az idegen eredetű sportokat - azt 

írta 1939-ben(!)  „Néphagyomány 

és nemzeti művelődés” c. szellemi 

végrendeletében: „Olyan a futball 

a magyar parasztfi únak, mint a 

mezítlábas néger fején a cilinder. 

Nem jelent az angol futball (…) 

akkora műveltséggyarapodást, 

mint amekkora kárt jelent nemzeti 

szempontból a lelkünk szerint való 

magyar játék elhanyagolása, vagy 

kiirtása”. (Népi játék c. fejezet). 

Arról nem is beszélve mit mond, 

ha láthatta volna az elmúlt héten 

a BVSC pályáján a Docler Wolves 

- Újbuda Rebels magyar, amerikai 

focisták hazai „super bowl”-ját? 

Legtöbb sportszerető ismerősöm 

rázza a fejét (és arcukon némi 

undort is vélek fölfedezni), amikor 

az amerikai foci harcos, kemény, 

nagyon is racionális és célratörő 

játék-struktúrájáról kezdek el 

beszélni. Ugyan, hagyjam már – 

még egy percig sem tart egy akció 

és utána 3-4 perc szünet. Jó, csinos 

lányok rázzák közben a feneküket, 

de annyira átláthatatlan, rafi nált, 

összevissza kapkodó ez a játék. Mmi 

ebben az izgalmas és érdekfeszítő? – 

kérdezik. Hát nem az a szép, amikor 

egy jobboldali beadásból Gera 

éppen hogy érinti fejével a labdát és 

becsúsztatja a fi nnek jobb kapufája 

mellett, át a gólvonalon? Vagy…, 

és sorolják tovább a példákat. Dög 

unalmas az a jenki játék.

Hát igen, nekünk magyaroknak 

a „gurulós futball” kétségtelen 

szemrevalóbb. A lehelet- fi nomságú 

cselek, a lefordulások és a 

többi. Nem az erőszakos, rácsos 

bukósisak szerű fejvédővel bele az 

ellenfél gyomrába, mellkasába, 

felkarjába, mint „bolond bornyú az 

anyjának”…

Aztán hirtelen azt kérdezem tőlük, 

de hát nem ilyen, vagy legalábbis 

ehhez hasonló, amikor most az 

amcsik jönnek a korrupciós dumával 

és támadják a NAV-tól kezdve a 

mi közéleti berendezkedésünk 

„játékszabályait”? Nem ugyanaz–e 

az erőszakos „elkapás”, „visszahordás”, 

mint az amerikai fociban? Meg a 

ravasz, gyomorra, vállra ütések?

Persze, mi magyarok tudjuk: 

„Nem az a legény, aki adja, hanem 

aki állja”.

- ács -

KÖZÉLET

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakos-

sági fórumra hívja és várja a választókerület lakóit és az ér-
deklődőket.

Időpontja: 2014. november 26. (szerda) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola ét-

terme (Kisújszállási út 45.)
Témája: Tájékoztató a Karcagi Járási Hivatal munkájáról.
Előadó: Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal hivatal-

vezetője.
A fórumon bemutatkozik: Szabó Péterné könyvtáros 

irodalmi összeállításával és Szabó Erzsébet tiszafüredi gim-
náziumi tanuló ének szólóval.

A résztvevők között tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

November 12-én délelőtt 
rendkívüli testületi ülés kere-
tében zajlott a nemrég felállt 
képviselő-testület bizottsága-
inak és azok tagjainak meg-
választása. A külső bizottsá-
gok tagjainak megválasztásá-
ról későbbi időpontban dönte-
nek városunk vezetői.

Ebben az ön-
kormányzati cik-
lusban a követ-
kező bizottságok 
fognak működ-
ni a döntéshozás-
ban: Pénzügyi, 
Fejlesztési és Me-
zőgazdasági Bi-
zottság – elnök: 

Karcagi Nagy Zoltán, tagok: 
Molnár Pál, Andrási And-
rás és Nagyné László Erzsé-
bet. Ügyrendi és Jogi Bizott-
ság – elnök: Molnár Pál, ta-
gok: Kovács Sándor, Dr. Ko-
vács László, Nagyné László 
Erzsébet, Nagy János. Okta-
tási, Kulturális és Sport Bi-

zottság – elnök: Szepesi Tibor, 
tagok: Pánti Ildikó, Karcagi 
Nagy Zoltán, Kovács Sándor, 
Dr. Kovács László. Szociális 
és Egészségügyi Bizottság – 
elnök: Nagyné László Erzsé-
bet, tagok: Pánti Ildikó, Kar-
cagi Nagy Zoltán, Molnár Pál. 
Idegenforgalmi, Társadalmi 
és Külkapcsola-
ti Bizottság – el-
nök: Pánti Ildikó, 
tagok: Nagyné 
László Erzsébet, 
Karcagi Nagy 
Zoltán, Kovács 
Sándor, Szepesi 
Tibor, valamint 
a Közbeszerzé-

si Bíráló Bizottság – elnök: 
Molnár Pál, tagok: Nagyné 
László Erzsébet, Andrási And-
rás, Dr. Kovács László. 

Az ülés végén a jelenlévők 
Szepesi Tibor képviselőt de-
legálták a Nagykun Hagyo-
mányőrző Társulási Tanácsba.

-dh-

Rendkívüli testületi ülés

LEADER forrásból újult meg Tiszasülyön a Római Katolikus 
Templom a helyi egyházközség sikeres pályázatának köszön-
hetően. A nettó 23 millió forint költségű beruházás eredmé-
nyeként megtörtént a templom külső homlokzatának felújítá-
sa, a restaurálási munka részeként pedig a kőfaragványok tisz-
tításán, az elmozdult kőelemek stabilizálásán és a támpillérek 
helyreállításán túl az eredeti állapotnak megfelelő ablak és fő-
párkány rekonstrukció valósult meg. A november 9-én délután 
megtartott projekt záró rendezvényen részt vett Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter és Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke is. 

A magyar termékek Kínába irányuló exportjának bővíté-
séről tárgyalt Sanghajban Dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képvi-
selője. Hazánk képviseletében megnyitotta Kína legjelentő-
sebb borászati szakkiállítását – a ProWein China-t. A tárca-
vezető elmondta, hogy a magyar borok már most is sikerrel 
vannak jelen a keleti piacon, a cél ennek a jelenlétnek a ki-
terjesztése és erősítése. Kína jelentős felvevőpiac a jó minő-
ségű magyar termékek számára. Minden lehetőségünk meg-
van arra, hogy tovább bővítsük a két ország közötti kereske-
delmet!

Megyei hírek FM hírek
Megújult a tiszasülyi templom Borászati szakkiállítás Kínában

November 10-én Sipos 
Ferencné tanárnő, Major János 
tanár úr és a Nagykun Reformá-
tus Gimnázium diákjai: Szalai 
Dávid, Nagy Márton Péter és 
Rauschenberger Zita, a Szegedi 
Tudományegyetem hallgatója, 
Parázsó Viktória vetített képes 
előadáson számoltak be bulgári-

ai és görögországi élmé-
nyeikről. A bolgár tán-
cosokkal Ivaylovgrádban 
új koreográfiákat tanul-
tak, majd a helyi kultú-
rával, hagyományok-
kal ismerkedtek. Töb-
bek közt megtekintették 
Plovdiv és Szófia neve-
zetességeit, megízlelték a 
bolgár és görög étel-spe-

cialitásokat, ismerkedtek a kis 
falvak életével, kézműves ter-
mékeivel. Kiemelték vendéglátó-
ik melegszívű együttműködését, 
emlékezetes marad többek közt 
a római lakóház, az olajliget és a 
tengerpart – a kilenc napos szí-
nes program.

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör
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A Kádas György Iskola 
Karcagi Tagintézménye nem-
rég ünnepelte működésének 
40. évfordulóját. Ennek ap-
ropóján, valamint az új tan-
év kezdete kapcsán kérdez-
tem Sándorné Szakácsi Ildi-
kó tagintézmény vezetőt az 
iskola mindennapjairól.

– Hogy telt az ünnepi tanév, 
mely eseményeket tartja a leg-
fontosabbnak a kerek évfordu-
ló kapcsán?

– Egy nagyon 
mozgalmas ünne-
pi időszak volt az 
előző tanévünk, 
hiszen Iskolánk az 
elmúlt tanévben 
ünnepelte 40. szü-
letésnapját és eb-
ből az alkalomból 
olyan programo-
kat szerveztünk, 
melyeket a kerek 
évfordulóhoz kö-
töttünk. Felkeres-
tük az intézmé-
nyünket alapító 
legendákat, azo-
kat a gyógypeda-
gógusokat, peda-
gógusokat, akik 
nagyon sokat dol-

goztak és tettek az intézmé-
nyünkért, a karcagi gyógy-
pedagógiáért és a fogyaté-
kos gyermekekért. (Papp Sán-
dor és felesége Marika, Balajti 
Józsefné, Bartha Ferencné, 
Csendáné Rózsika, Dobos 
Lászlóné). Nagyon nagy él-
mény volt az együtt töltött 
délután, amikor a kezdete-
ket felidézve megosztották ve-
lünk iskolánk történelmét és a 
hozzáfűződő emlékeket. Em-

lékezetes marad a tanár-di-
ák találkozó, nyílt órák vagy a 
szakmai fórum is.

Az ünnepi évforduló alkal-
mából megjelent egy szak-
mai kiadványunk „Iskolánk 
életközelben” címmel. Tan-
testületünk kezdeményezésé-
re megalapítottuk a Hetényi 
Kornél díjat, amit kiemelke-
dő gyógypedagógiai munká-
ért adományoz szavazás alap-
ján a tantestületünk egy tag-
jának. Első alkalommal Paksi 
Lajosné gyógypedagógus ve-
hette át.

- Az iskola KLIK fenntartá-
sú és a szolnoki tankerülethez 
tartozik, mégis rendszeresen 
jelen van a város életében, vá-
rosi és országos rendezvénye-
ken is szépen szerepel, helyt-
áll...

- Tanulóink számtalan vá-
rosi, regionális és országos 
versenyen vettek részt: rajz 
pályázatokon, sportversenye-
ken, szavaló és prózamondó 
versenyen. Kiemelkedő ered-
ményt értek el az általános is-
kolásaink: Országos Ki Mit 
Tud-on lettek elsők. Szakis-
kolás tanulóink közül büsz-
kék vagyunk Seres Sándorra, 

aki a Megyei Asztalitenisz baj-
nokságon II. helyezést ért el, 
az Országos Atlétikai bajnok-
ságon 1500 m-es futásban or-
szágos bajnok lett.

Mindezen túl az Erzsébet 
tábor – Igazolt hiányzás prog-
ramján 10 kisdiákunk töl-
tött egy felejthetetlen hetet 
Zánkán.

- Hogy kezdődött az idei 
tanév? Történt-e valami lénye-
ges változás a működésükben?

- Házunk táján történő 
változás, hogy a Pedagógiai 
Szakszolgálat iskolánk föld-
szintjére költözött és itt végzi 
feladatát.

Az idei tanévindítási fel-
adatokon természetesen túl 
vagyunk, 4 összevont álta-
lános iskolai és 4 szakisko-
lás évfolyammal indítottuk el 
a 2014/15 tanévet. Szeptem-
ber végén minden tanulónk-
kal és dolgozónkkal vettünk 
részt egy fergeteges budapesti 
kiránduláson, ahol a Néprajzi 
múzeumban voltunk és hajóz-
tunk a Dunán.

Munkatervi feladatainkat 
figyelembe véve koncentrá-
lunk az előttünk álló felada-
tokra. Decemberben immár 

hagyományőrzésként készü-
lünk a „Mienk ez a nap, mert 
a szakma hívogat” pályavá-
lasztási programra. A környe-
ző települések iskoláinak sa-
játos nevelési igényű tanulóit 
várjuk a programra, ahol sze-
retnék bemutatni számukra 
iskolánk szakképzési kínálatát 
egy interaktív szakiskolai nap 
keretében.

- Ha már szó esett a szak-
mai képzésekről, érdemes len-
ne megemlíteni, miről is van 
szó, hiszen ma már - mondjuk 
a tizenöt-húsz évvel ezelőtti ál-
lapothoz képest - akár szakmá-
hoz is juthatnak a tanulóik.

- Jelenlegi szakmai képzése-
ink Népi kézműves – Szőnyeg-
szövő, Kosárfonó és Fonottbú-
tor-készítő, Zöldségtermesztő, 
Kerti munkás és Mézeskalács-
készítő szakmákban folynak.

Az elkövetkező tanévben 
szeretnénk képzést indíta-
ni Kerékpárszerelő, Parkgon-
dozó, Mézeskalács-készítő és 
Népi kézműves – Kosárfonó 
és fonottbútor-készítő szak-
mákban. Szakmaképzésünk 
1+2 és 4 évfolyamon történik.

-dh-

Ünnepi év után...

Az idei évtől már nemcsak 
a 65, hanem a 60 éven felüli-
ek is jogosultak a térítésmen-
tes influenza elleni védőoltás-
ra, számukra és a rizikócso-
portokba tartozók részére 1,3 
millió adag vakcina áll ren-
delkezésre. Ingyenes oltásra 
a 60 év felettiek, krónikus be-
tegségekben szenvedők, a vá-
randós nők, továbbá az egész-
ségügyi és a szociális intézmé-
nyekben dolgozók jogosultak, 
azonban gyógyszertári for-
galomban többféle szezonális 
influenza elleni vakcina kap-
ható, így azok is beoltathatják 
magukat, akik nem jogosul-
tak térítésmentes oltásra. Az 
ÁNTSZ felhívja a figyelmet, 

hogy a szezonális influenza el-
leni védekezés jelenleg ismert 
leghatékonyabb eszköze a vé-
dőoltás, amelyet még a járvány 
kialakulása előtt érdemes kér-
ni. Az influenza kellemetlen 
tüneteket okozó megbetege-
dés, általában szövődmények 
nélkül, néhány nap alatt gyó-
gyul. A súlyos szövődménnyel 
járó megbetegedések kórházi 
kezelést, sőt akár gépi lélegez-
tetést is igényelhetnek. Ebből 
a szempontból különösen ve-
szélyeztetettek az idősebb kor-
osztályok, a várandósok, a kis-
gyermekek, illetve az alapbe-
tegségük miatt rossz általános 
egészségi állapotú emberek.

Balogh Andrea

Már kérhető a védőoltás

Fotó: Internet

A Máté Géza ny. építész gyűj-
teményéből több száz méretará-
nyos makett felhasználásával 
összeállított tárlat a 2. világhá-
borús hadseregek – többek kö-
zött Anglia, Franciaország, Né-
metország, Olaszország, a Szov-
jetunió, valamint az Egyesült 
Államok és Japán – légi erejé-
nek gépeit mutatja be. A légierő 
az 1. világháborúban jelent meg 
először a hadseregek köteléké-
ben (akárcsak a másik népsze-
rű fegyvernem, a páncélosok), 
s hamar bebizonyította a benne 
rejlő óriási hadászati lehetősé-
geket. A 2. világháború idejére 
tehát a világ minden hadsere-
ge kifejlesztette a maga légiere-
jét, az ipar pedig újabb és újabb, 
technikailag egyre tökéletesebb 
gépeket állított elő, amelyeket 

speciális célokra, feladatokra 
(csatarepülők, vadászok, bom-
bázók, szállítók etc.) terveztek, 
s tudjuk, a mérnökök a háború 
végére a lökhajtásos gépek és a 
rakétafegyverek megalkotásá-
ig is eljutottak. A Nagykun Mú-
zeum november 13-án megnyi-
tott legújabb kiállítása ezt az ar-
zenált mutatja be.

Máté Géza igazi gyűjtő lévén, 
nem kizárólag a minél teljesebb 
arzenál beszerzésére töreke-
dett, hanem, ahogy Elek Lász-
ló újságíróval folytatott tárlat-
nyitó beszélgetése is elárulta, a 
történelmi hitelességre, a ma-
kettek pontosságára is figye-
lemmel volt a repülősöket ki-
szolgáló egységek felszerelésé-
nek bemutatásakor. A legvé-
gén pedig a műszaki, technikai 
modellek mögött megjelent az 
az emberi modell, amit a hábo-
rú pilótái adtak/adnak az utó-
kornak. „A távoli háború hét-
köznapjai nehezen kutathatók 
és a tévedés is vele jár – olvas-
suk a gyűjtő ajánlásában – ez-
zel együtt törekszem a történel-
mi hitelességre.” 

A kiállítás 2015. január 10-ig 
tekinthető meg.

Elek György

Légi harcok, pilóta arcok
Hadtörténet maketteken
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OTTHON
Paleo sütőtökgolyó recept

Hozzávalók:
80 dkg sütőtök (sütőben sütve, héj 

nélkül), 15 dkg mandula, 8 dkg kó-
kuszreszelék, 8 dkg kókuszliszt, 6 ek 
méz, 5 dkg xilit (por), 1 kávéskanál 
fahéj (őrölt), 2 ek kókusztejpor (a 
hempergetéshez), 2 ek kókuszresze-
lék (a hempergetéshez)
Elkészítés:

A tököt megsütjük sütőben, a kihűlt, megsült tök húsát 
egy tálba tesszük, és villával összetörjük!

Összekeverjük a finomra darált mandulával, a kókuszre-
szelékkel és kókuszliszttel, a mézzel és a porxilittel, fűsze-
rezzük a fahéjjal, majd lágy masszává gyúrjuk!

A masszából kis gombócokat formálunk, majd kókusztej-
porba vagy kókuszreszelékbe forgatjuk!

Tej a duzzadt szemekre
Az egyik titkos fegyver a hi-

deg tej. Ha következő reggel 
makulátlan arcbőrre vágyik, 
öntsön egy kis tejet egy tál-
ba, majd mártson bele egy vat-
tapamacsot, és törölgesse át a 
szem alatti területet. A pama-
csot tartsa az érintett területen 
kb. 5-6 percig. Ennek a külön-
leges csodaszernek természe-
tes nyugtató hatása van, és biz-
tosítja a selymes, puha arcbőrt 
egy fárasztó éjszaka után. El-
lenőrizze le, hogy a tej kellően 
hideg-e, a művelet után pedig 
öblítse le langyos vízzel.

Háztartási jó tanácsok

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Lesz-e idén Aranykapu karácsonyi vásár Karcagon?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben november 
24-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: Főzőné Mándoki Éva (Karcag)

Nyereményjáték

Nagy Szentesi Lajos (1942-
2011), a MEOE karcagi szerve-
zetének egyik alapítója, halá-
láig tevékeny vezetőségi tagja 
volt, aki a „kutyázás” mellett so-
kat tett a lovassport (a fogathaj-
tás) népszerűsítéséért, elfogad-
tatásáért is. „Azt gondoljuk, sok-
éves egyesületi munkájával olyan 
alapokat rakott le, olyan eredmé-
nyeket ért el, amit meg kell őriz-
nünk és tovább kell vinnünk” - 
mondta november 8-án délelőtt, 
a Szentannai utcai sportpályán 
megrendezett Nagy Szentesi La-
jos Emlékversenyt megnyitó Fü-

löp Norbert, a helyi 
kutyások (MEOE) je-
lenlegi vezetője. A ha-
gyományteremtő cél-
lal alapított emlékver-
senyt – mivel Nagy 
Szentesi Lajos első-
sorban „munkaku-
tyás” volt – ügyességi 
versenynek szánták a 
szervezők, s ezen be-
lül is három kategóri-
ában: 1. ügyességi, 2. 

kísérőkutya és 3. őrző-védő ver-
senyben mutathatták be tudásu-
kat a kutyák és kiképzők. Ered-
mények: 1. ügyességi verseny: I. 
Pék Katalin, II. Ábrahám István, 
III. Raczkó Viktória. 2. BH kísé-
rőkutya verseny: I. Ábrahám Ist-
ván, II. Raczkó Viktória, III. Pék 
Katalin és Kun Csaba. 3. őrző-
védő verseny: I. Csillag Márk, II. 
Ábrahám István, III. Kun Csa-
ba. Az összesített verseny leg-
jobbja Ábrahám István lett, va-
gyis egy évig ő a legjobbnak járó 
vándorserleg tulajdonosa.

Elek György

Munkakutyák versenye

A 115 évvel ezelőtt a Föld-
művelésügyi minisztérium 
által földmívesiskolának ala-
pított intézmény néhány éve 
ismét a szaktárca (a Vidék-
fejlesztési, majd a Földműve-
lésügyi Minisztérium) fenn-
tartásában működik, s része 
annak az országos iskolahá-
lózatnak, amely a gimnázi-
umi oktatás mellett a mező-
gazdaság és az elsődleges 
élelmiszer feldolgozás szak-
emberigényét látja el.

- Az intézményben pár-
huzamosan két gimnáziumi 
osztály működik – tájékoz-
tat Gyökeres Sándor igazgató. 
- Az egyik gimnáziumi kép-
zés belügyi-rendészeti pálya-
orientációs lehetőséget jelent. 
Az itt végző diákok rend-
őr szakközépiskolában foly-
tathatják a tanulmányaikat, 
amit a végzősök közül szá-
mosan ki is használnak. A 
miskolci rendőr szakközépis-
kolával alakult ki jó kapcso-
latunk, s a rendőri pályára 
készülők számát jól mutat-
ja, hogy az iskolát már felső-
fokú belügyi képzés intézmé-
nyei között is nyilvántartják.

A másik gimnáziumi osz-
tályban emelt szintű nyelv-

oktatást folytatnak, az angol 
vagy a német nyelv választ-
ható emelt szinten. A nyelvi 
képzésen túl természetesen 
mindkét osztály biztosítja a 
továbbtanuláshoz szükséges 
emelt szintű érettségire való 
felkészítést is.

A szakközépiskolában je-
lenleg a mezőgazdasági gé-
pész, a környezetvédelem és 
vízgazdálkodás, valamint az 
élelmiszer-ipari szakágak vá-
laszthatók. A négyéves szak-
középiskola elvégzése után 
mindhárom szakágban biz-
tosítják az egyéves oktatást 
jelentő technikusi fokozat 
megszerzését. 

Hirdetnek hároméves 
szakiskolai lehetőséget is, 
mégpedig mezőgazdasá-
gi gépész és molnár szak-
mákból (az utóbbi szakkép-
zés indításához országosan 
csak a Szentannai S. Gim-
názium rendelkezik enge-
déllyel). „Jelenleg még ösz-
töndíjat kapnak a tanuló-
ink, illetve a szakképzésben 
résztvevő tanulókkal az in-
tézmény tangazdasági része 
tanulószerződést tud kötni 
– mondja az igazgató -, ami 
azt jelenti, hogy az idejáró 

tanulók rendszeres pénzbe-
li juttatást, munkaruhát etc. 
kapnak.”

A Szentannaiban ebben 
a tanévben 464 diák tanul, 
a gimnazisták száma 193, a 
szakközépiskolásoké 251, a 
szakiskolába járók 20 fő. A 
beiskolázási körzet mára elég 
erősen a „vidék felé” toló-
dott, vagyis még 100-110 ki-
lométerről is érkeznek ide fi-
atalok, a karcagiak aránya 
ugyanekkor már kisebb a lét-
számon belül. Az átalakulást 
jól mutatja a kollégisták és a 
kollégiumi férőhelyek, míg 
korábban 70, jelenleg már 
130 főnyi a kollégiumi ellá-
tásban részesülők száma. Az 
idén nyáron végrehajtott át-
alakítás során a kollégium 
teljesen megszépült, az épü-
letkorszerűsítési munkák so-
rán a korábbi nagy hálóter-
mekből kisebb, négyszemé-
lyes szobákat hoztak létre.

Az intézmény 12 hektá-
ros belső területén 30 épü-
letben folyik az oktató mun-
ka. Az idei nyáron megújult 
egy műhelyépület és nagyon 
komoly gép- és műszerbe-
szerzés történt, többek kö-
zött arató-cséplő-, aprómag 
vető-, permetezőgépeket vá-
sároltak és épült egy új, va-
lóban 21. századi színvona-
lú élelmiszer-ipari tanüzem 
is öt - pálinkafőző, olajprés, 
gyümölcsfeldolgozó, malom 
és tésztakészítő üzemegység-
gel – a berendezés beszerzése 
folyamatban van. A gyakor-
lati oktatás helyszínei mellett 
30 tanterem (260-280 számí-
tógép) és egy tornaterem vár-
ja a diákokat. Igen intenzív 
az iskola sportélete, ami tíz-
nél több sportkörrel dicse-
kedhet.

Elek György 

Pályaválasztás II. - Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Az első családi találkozó 
2001-ben volt, amikor Szabics 
Imre 80. születésnapját ünne-
pelték Bátonyterenyén. An-
tal fia összehívta a család tag-
jait az ország minden részé-
ről és ekkor határozták el, hogy 
minden évben megrendezik 
ezt a találkozót. Eddig több 
helyszínen is összejöttek, töb-
bek között Szentesen is. Ebből 
a városból két testvérfiú került 
Karcagra 1884-ben, nevezete-
sen Szabics Ignác, akinek ki-
lenc, és Szabics Antal, akinek 
négy gyermeke született. Az itt 
élő Szabicsok ennek a család-
nak a leszármazottai. Törekvő 
és gazdálkodó emberek voltak. 
Az ötvenes években kulák lis-

tára kerültek. A megpróbálta-
tások miatt szétszóródtak szer-
te a világban. Karcagon néhány 
megmaradt és később jó néhá-
nyan visszatértek a szülőváros-
ba. A családi találkozót egyre 
bővülő létszámmal minden év 
őszén rendezik meg. Kezdetben 
Bátonyterenyén, később Tisza-
füreden, kétszer Karcagon és 
Szentesen is volt találkozójuk. 
A legutóbbi találkozó október 
11-én volt az Akácliget fürdő 
kempingjében, ahol jó hangu-
latú, a régmúltat idéző beszél-
getésekkel töltötte az idejét a 
népes család közel 70 tagja. Jö-
vőre is találkoznak, de a hely-
színt majd később jelölik ki.

B. I.

Szabics találkozó



2014. november 21. 5KARCAGI HÍRMONDÓ

POSTALÁDA

HÍREK

HIRDETMÉNYEK

A rendőrség új országos 
drogprevenciós programjá-
ban kiemelten számít a szülők 
együttműködésére. 

Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság 2014 szeptemberében 
új országos drogprevenciós 
programot hirdetett a fiata-
lok kábítószer-fogyasztásá-
nak visszaszorítása érdekében. 
A cél elérésében a rendőrség ki-
emelten számít a családtagok 
együttműködésére. A program-
ban kijelölt rendőrségi ösz-
szekötők közvetlen, szemé-
lyes és interaktív módon - fo-
gadóórákon, fórumokon, vagy 
akár elektronikus üzenetben, 
vagy telefonon - nyújtanak tá-
jékoztatást a szülőknek a ká-
bítószer-fogyasztás veszélyei-
ről, büntetőjogi következmé-

nyeiről. Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében valamennyi rend-
őrkapitányságon kijelölték 
a program helyi közvetítő-
it, így megyénkben hét össze-
kötő tiszt kezdte meg és foly-
tatja ezirányú tevékenységét. 
A drogprevenciós összekö-
tők elérhetőségeiről, a fogadó-
órák és telefonos ügyelet rend-
jéről a rendőrség honlapján 
(http://www.police.hu/hirek-
es-informaciok/bunmegelozes/
drogprevencios-osszekotok/
jasz-nagykun-szolnok-megyei-
rendor) és az érintett intézmé-
nyek épületeiben kihelyezett 
tájékoztatókból értesülhetnek 
az érdeklődő családtagok.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság

Szülőkkel karöltve

2014-ben az őszi megjelené-
sű vadontermő gombák jelen-
tős tömegben fordultak elő a 
városkörnyéki erdő és legelő 
területeken. Több csiperke faj, 
mezei szegfűgomba, nagy őz-
lábgomba, piruló őzlábgom-
ba és a lila tönkű pereszke is 
megjelent. Kedvező időjárás 

esetén ezekből a fajokból még 
jelentős mennyiség várható, 
különös tekintettel a lila tön-
kű pereszkére a gyepes terü-
leteken. Ez a faj piaci árusítás-
ra is alkalmas, jó ízű, aromás 
gomba, többféle étel elkészíté-
séhez használható.

A vadontermő gombák piaci 
árusításánál történt ez évben 
előrelépés. Sajnos az eladásra 
felkínált mennyiség még min-
dig nincs arányban a gomba-
terméssel. Sokkal nagyobb pi-
aci felhozatalra lenne lehető-
ség a vadontermő gombákból, 
megítélésem szerint.

A gombász szakkör a Cso-
konai Könyvtárban keddi na-
pon 17-18 óra között műkö-
dik. További jelentkezőket vá-
runk a szakkörbe.

A gombás ételek népsze-
rűsítése érdekében a szak-
köri tagok részére a Varró 
úti Lovagi Várban elkészíté-
si bemutatót tartott Szatmá-
ri János profi séf 2014. ok-
tóber 31-én, többféle étellel. 
Ezt követően 2014. novem-
ber 7-én gombafőző versenyt 
rendeztünk. A versenyben 
4 fő szakköri tag vett részt 
két kategóriában. Leves ka-
tegóriában Galaczi Antalné, 
egyéb étel kategóriában Szí-
vós Gyula lett az első. 

Ezúton is megköszönöm 
Szatmári Jánosnak a gombás 
ételek népszerűsítése érdeké-
ben végzett munkáját.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

Gombász hírek

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság rablás bűntett el-
követésének megalapozott 
gyanúja miatt indított el-
járást F. László 29 éves, B. 
Ferenc 50 éves, K. N. Ro-
land 22 éves és D. János 42 
éves karcagi lakosok el-
len. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint 
a férfiak 2014. november 
12-én 22 óra és 23 óra kö-
zötti időben az egyik kar-
cagi kocsmában szóváltás-
ba kerültek egy helyi lakos-
sal, majd később az épület 
előtt megvárták. A csoport 
tagjai a sértettet fenyeget-
ték, értékei átadására szó-
lították fel, majd egyikő-
jük többször meg is ütötte a 

férfit, végül lehúzták kabát-
ját, mellyel távoztak a hely-
színről. A sértett személye-
sen tett bejelentést a rend-
őrségen. A karcagi nyomo-
zók azonnal adatgyűjtésbe 
kezdtek és rövid időn be-
lül azonosították, majd lak-
helyükről előállították a 
bűncselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanú-
sítható férfiakat a Karca-
gi Rendőrkapitányságra. A 
nyomozók 2014. november 
13-án hajnalban F. Lászlót, 
B. Ferencet, K. N. Rolandot 
és D. Jánost gyanúsított-
ként  kihallgatták és őrizet-
be vették.

Forrás: Police.hu

Rendőrségi hírek

Rablás Karcagon

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság és a Roma Kisebbségi Ön-
kormányzatok együttműkö-
désében még szeptember ele-
jén hirdettek gyermekrajz-, és 
irodalmi pályázatot felső ta-
gozatos (11-15 éves) általá-
nos iskolások részére. A rajz-
pályázat a Szabályos közleke-
dés gyermek szemmel címet, 

míg az irodalmi 
pályázat a Do-
hányzás, Drog, 
Alkohol és az 
Internet veszé-
lyei címet visel-
te. Karcagról és 
a környékbeli te-
lepülésekről ren-
geteg pályamun-
ka érkezett, így 
az öt fős bírá-
lóbizot tságna k 
nem volt egysze-
rű dolga a dön-

téshozatalban. A hivatalos 
eredményhirdetésre és az ez-
zel egybekötött díjkiosztó-
ra november 12-én került sor 
a Karcagi Rendőrkapitányság 
épületében, ahol Teleki Zol-
tán rendőrkapitány és kollégái 
köszöntötték a kisdiákokat. 
A pályázatok az alábbi ered-
ménnyel zárultak:

rajzpályázat:
1. Kálmán Veronika, 

Kunmadarasi Református 
Általános Iskola

2. Farkas Kornélia, Karcagi 
Arany János Általános Iskola

3. Berczi Julianna Edina, 
Kunmadarasi Általános Iskola

különdíj: Kabai Piroska, Ká-
das György Általános Iskola 
Karcagi Tagintézménye

irodalmi pályázat:
1. Boros Bianka, Kossuth La-

jos Baptista Általános Isko-
la, Kisújszállás

2. Varga Dorottya, Kossuth 
Lajos Baptista Általános Is-
kola, Kisújszállás

3. Csípő Gréta, Kossuth La-
jos Baptista Általános Isko-
la, Kisújszállás

különdíj: Váradi Nóra, Kos-
suth Lajos Baptista Általá-
nos Iskola, Kisújszállás

-dh-

Ahogy a gyerekek látják
– Irodalmi-, és rajzpályázat a rendőrségen – 

VILÁGJÁRÓK 
SOROZAT 

4. ELŐADÁSA

2014. november 28-án 
(pénteken) 17.00 órától

Németh Mihály nepáli úti 
élményei

Helyszín: Ifjúsági Ház (Kar-
cag, Püspökladányi u. 11.)

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai Sport Központ és Könyvtár és a Nagykunságért Civil 
Fórum Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját

ADVENTI PROGRAMJÁRA
2014. november 30. (vasárnap) 16.30 óra

Helyszín: a Városháza díszterme (Karcag, Kossuth tér 1.) 
8 IN 1 SINGERS

koncertje
„A legnagyobb ajándék”

Előadó: Szabó János, a Rákbetegek Országos Szervezetének elnöke
A rendezvény háziasszonya: Keserűné Ébner Tünde

Az ünnepi műsort követően az adventi koszorú első gyertyáját 
Dobos László, Karcag város polgármestere

gyújtja meg.
Kérjük, mindenki hozzon magával egy szál gyertyát és ad-

juk körbe a szeretet lángját!
A rendezvény támogatója a Rákbetegek Országos Szervezete

Tisztelt Szülők!

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Györffy István Általános Iskolai Tagintézménye Iskolakós-
toló címmel komplex tevékenységsorozatot indít nagycso-
portos óvodásoknak.

A program célja, hogy a gyermekek megismerjék az isko-
lai élet „titkait”.

A foglalkozás időpontja: 2014. december 03. (szerda) 
16:30 óra, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő gyerme-
keket és szüleiket a Kossuth tér 4. szám alatt. „Eső szitál, 
hull a hó. Hol késel már Télapó?” Mikulásváró a tanító né-
nikkel.

A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni!
Érdeklődni lehet: 59/513-435-ös telefonszámon.
Kapcsolattartó: Borsosné Herczegh Judit munkaközösség-vezető.
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Anyakönyv
Házasságkötés

2014. november 14.
Mándoki Katalin – Nagy Imre

Születés
Kanalas Krisztina – Balogh 
László
Kg., Pacsirta u. 23. 

Krisztina Ramóna

Halálozás
Márkus Sándorné 
(Kállai Terézia)
 Karcag (1930.)
Szabó Ferenc
 Karcag (1951.)

November 22. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Patika 

– Kossuth tér

November 29. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. 

utca

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 30. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

utca

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.)

November 22-23. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
November 29-30. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

2014. november 21. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kiskulcsosi Bál
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet
 Téma: 3. sz. választókörzet
 Karcagi hírek
 Rendőrségi rajzpályázat
 Helyi értéktár
 Téli felkészülés - Molnár Pál
 Háttér
 Vendég: Gulyás Ferencné
 Téma: MIEO intézményvezető 
20.20 Márkus Ica Jubileumi műsora 2.rész

2014. november 25. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám - Református  
 istentisztelet 2014.11.09.
19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava - Római katolikus  
 szentmise 2014.11.19.
20:40 Zorró - amerikai fi lm

2014. november 27. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Gyermekpercek
18.30 Nótacsokor
19.00 Kulturális ajánló
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Rendőrségi információk
 Háttér
20.20 Testületi ülés

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

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 

Akácliget fürdő gyógyászati részlegén októ-
ber 20. – december 31. között a kúracsoma-
gokat további szolgáltatásokkal bővítettük, 
az eredeti ár megtartása mellett.

- Mindenki, aki gyógyászati kezeléseket 
vesz igénybe, a kezelések napjain továbbra is ingyenesen hasz-
nálhatja a fürdő egész területét - a wellness részleg kivételével.

- A kúracsomagok a meghirdetett időpontok között, a 15 
komplex kezelésen felül tartalmaznak további 5 alkalomra 
szóló fürdőbelépőt, valamint 3 frissítő masszázst.

Reumatológiai szakrendelésünk minden szerdán 8:00 - 16:00-
ig és minden pénteken 7:00 - 15:00-ig várja kedves vendégeit.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszíro-
zott szolgáltatásaink elérhetőek minden hétköznap 8:00 – 
16:00-ig az alábbi árakon:

 - medencefürdő 256 Ft
 - gyógyvizes kádfürdő 75 Ft

- súlyfürdő 84 Ft
 - szénsavas kádfürdő 130 Ft
 - orvosi gyógymasszázs 208 Ft
 - víz alatti vízsugár masszázs 115 Ft
 - víz alatti csoportos gyógytorna 77Ft.

A karcagi lakcímkártyával rendelkező, közszolgálatban 
dolgozó kedves vendégeinknek további kedvezményeket 
biztosítunk!

További kérdéseikkel keressék bizalommal Buzalkáné 
Nagy Margit és Pádárné Barta Zita kolléganőnket a für-
dő gyógyászati épületében (Karcag, Fürdő u 3.) vagy telefo-
non az 59/300-340-es telefonszámon hétfőtől péntekig 8:00–
16:00-ig, illetve a http://www.akacligetfurdo.hu/gyogyaszat 
címen és a facebook.com/akacliget oldalon.
Szeretettel várjuk minden kedves gyógyulni vágyó vendégünket!

Könyv és 
videokazetta vásár!

A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ 
és Könyvtár kiárusítást 
rendez kiadványaiból és a 
könyvtár állományából ki-
vont videokazettákból ked-
vezményes áron.

A kiárusítás időpontja: 
2014. november 26-28. 10:00 
- 18:00 óra között.

A kiárusítás helye: Ifjú-
sági Ház - Csokonai Könyv-
tár emeleti nagyterme (Kar-
cag, Püspökladányi út 11.)

Felhívás!
A Városi Önkormányzat Városgond-

noksága idén is megrendezi az Aranyka-
pu Karácsonyi vásárt Karcagon a Kossuth 
téri sétányon 2014. december 1. és 31. kö-
zött. Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 

2014. november 27-ig jelezzék személyesen a Városgondnokságon
Szántó Lászlónénak (Karcag, Villamos u. 109.), hogy meny-
nyi területet igényelnének.
Területek kiosztása a befizetés sorrendjében történik.
A helyfoglalás díja: 2100,-Ft/m2/hónap(bruttó).
A megállapodások megkötése: folyamatos.
Megjelenési forma egységesen: zöld ponyvasátor.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját be-
fizetni.
A hely kijelölése: 2014. november 28. (péntek).

Molnár Pál
V.Ö.Városgondnokság igazgatója

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuális állásajánlatai:
 - Mezőgazdasági gépkezelő (Nehézgépkezelő)
 - Ács-állványozó, bádogos, tetőfedő (Karcag)
 - Bér- és munkaügyi előadó (Kenderes)
 - Könyvelő raktáros (Kenderes)
 - Szobaasszony (Berekfürdő)
 - Kubikos (Hortobágy)
 - Lakatos (Túrkeve)
 - Betanított lakatos (Túrkeve)
 - Szobafestő (Túrkeve)
 - Hegesztő (Túrkeve)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka, Szolnok)
 - Jogvédelmi biztosításközvetítő (Kisújszállás, Karcag)
 - Karosszérialakatos (Kisújszállás)
 - Raktáros (Karcag)
 - Betanított munka (Karcag)
 - Gépíró (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye Iskolanyi-

togató címmel, több alkalommal foglakozásra hívja és várja 
a nagycsoportos óvodásokat. Célunk, hogy megismerjék az 
iskolát, a leendő tanító néniket és a helyi hagyományokat. 

Első Iskolanyitogató foglalkozásunk időpontja:
2014. december 8-án (hétfőn) 16:30 órakor lesz, melyre 

szeretettel várjuk az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat. 
Érdeklődni: 
59/503-126-os telefonszámon lehet.

FELHÍVÁS I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS TÁRGYAK 
GYŰJTÉSÉRE!

A Déryné Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár kiállítást tervez az 
I. és II. világháború emlékeiből.

Szeretnénk kérni a lakosság segítségét az I. és II. világháborúval kapcsola-
tos:

tárgyak, képeslapok, tábori levelezőlapok, magánlevelezések, könyvek, em-
léktárgyak, fotók, dokumentumok, térképek, harctéri rajzok, vázlatok, hadmű-
veleti térképek, katonai felszerelések: csajka, szíjak, sapkák, ruhák, fegyverek, 
népfelkelők igazolványai, fotói, tárgyai, hadifogolytábori emlékek, ott készí-
tett tárgyak, haláleseti értesítő, nyakban függő fémtokos személyi azonosító, 
halotti anyakönyvi kivonatok, s minden 1914-1918 és 1939-1945 közötti idő-
szakhoz kötődő relikvia, pl.: hadikölcsönkötvény, korabeli pénz, bélyeg, bé-
lyegzőlenyomat, plakátok, érmek, kitüntetések, frontharcosokhoz kötődő tár-
gyak, képek, korabeli újságok, kiadványok gyűjtésében, kiállíthatóságában.

Hangsúlyozottan kérjük azok jelentkezését, akiknek Karcaghoz kötődő em-
léktárgyai vannak! 

Elérhetőségeink: Csokonai Könyvtár (Karcag, Püspökladányi út 11.)
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 59/503-152.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-
es kertes családi ház tulajdonostól 
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.

109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. 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.

Karcag központjában 1054 m²-es tel-
ken 145 m²-es tégla építésű, 4 szo-
ba összkomfortos családi ház rende-
zett udvarral, garázzsal, alápincézett 
melléképülettel eladó. Tel.: 06/30-206-
5343.

Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es össz-
komfortos családi ház nagy alsó-
épülettel alku képes áron eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.

Kis családi ház eladó! Karcag, Cserepes 
u.26. Tel.: 06/59-311-090

Karcagon eladó Kossuth téri III.eme-
leti, 2 szobás, 56 négyzetméteres, er-
kélyes lakás. Tel.:59/311-975, 06/30-
385-4300

Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m²-es telken teljes közművesített, ipari 
árammal ellátott, bontásra vagy felújí-
tásra ítélt ház eladó. A telek alkalmas 
üzleti vagy ipari tevékenységre is. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás tégla csládi ház sür-
gősen eladó. U.itt cefre van eladó. Kg., 
Ágota u. 27. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben, 19 óra után)

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).
Karcag, Kórház u. 8. sz. B lh. II. em. alat-
ti 2 szobás, 51 m²-es felújított lakás re-
ális áron eladó. Tel.: 06/30-627-7789.

Albérlet
Karcagon főtérhez közel egy szoba 
összkomfortos, bútorozott lakás egye-
dülállónak vagy gyermektelen pár-
nak kiadó. Gázfűtés, kábel TV, internet 
hozzáférés. Tel.: 06/30-647-7370.
Zártkertben, a fürdőhöz kb. 200 m-re 
2 szoba, fürdőszoba, konyha, verandás 
ház, garázs, 500 m² veteményes albér-
let 20.000 Ft-ért kiadó. Tel.: 59/312-
562, 06/20-461-1470.

Állás
Otthon végezhető csomagolási mun-
kák, egyebek! 06/90-603-607 (http://
mediafonebt-hu82.webnode.hu [1] 
635 Ft/p., 06/20-910-4517, 06/1-222-
8397)

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I.u.12., Tel.: 59/311-969; 
06/30-244-5160
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I.u. 12., Tel.: 59/311-969; 
06/30-244-5160.
Kistestű hízott kacsák megrendelhe-
tők kopasztva is Karcagon. Tel.: 59/311-
237 vagy 06/30-287-3662.
11 db 9 hetes malacok eladók. Tel.: 
06/30-470-8186.
Pecsenye liba, tömésre is alkalmas 
kapható. Tel.: 06/20-316-0136.
6 hetes foxi kiskutyák eladók. Érd.: Kg., 
Petőfi u. 34. Tel.: 06/59-312-679.
10 db vietnámi süldő malacok, egyen-
ként is eladó. Tel.: 06/30-279-2880.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A terro-
rizmus csendes ellenszere. Tel.: 06/59-
313-284, www.tmhirek.hu

Eladó 1 db parabola antenna, 2 db 
grillsütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).

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 f ize-
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, díszpár-
nák, befőttes üvegek, Panasonic TV el-
adó. Tel.: 06/20-258-8997.

Vásárolok régi fenyő paraszti bútoro-
kat: komód, kredenc, kanapé, asztal, 
stb., kar-, zseb- és faliórákat, festmé-
nyeket, Herendi – Zsolnay –  Hollóházi 
porcelánokat, nippeket, ill. minden-
nemű régiségeket, régi dísztárgya-
kat, teljes hagyatékot! Tel.: 06/20-996-
1346.

Eladó fekete napraforgó 80 Ft/kg áron, 
zsákonként is. Cserezsák szükséges 
vagy +100 Ft/db. Tel.: 06/30-812-0396.

Házi turi! Kókusz pólya, 1-2 éves korú 
leányka ruhaneműk: body, overál, ka-
bát, nadrág, cipő stb., valamint felnőtt 
ruhák is eladók. Érd.: Kg., Hajnal u. 7. 
Tel.: 06/30-485-5551.

3 kerekű elektromos rokkantkocsi el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.

Édes és erős őrölt fűszerpaprika kap-
ható termelőtől. Érd.: Kg., Rákóczi u. 
13. Tel.: 06/70-943-3479.

Két darab csipkeverő szett egy kisebb 
és egy nagyobb eladó. Tel.: 06/20-
506-6146.

Kombinált használt hűtő eladó. Tel.: 
59/311-574.

Két ha szántóföld, fél ha erdő eladó. 
Fodor Istvánné, tel.: 06/70-248-2208.

Eladó tetőcserép, varrógép, szekré-
nyek, ágyneműtartó, új csillár, éjjeli-
szekrény. Ugyanitt építési telek eladó 
vagy debreceni lakásra cserélem. Tel.: 
06/30-509-8718.
Eladó gyerek szekrénysor, gyerek író-
asztal, pelenkázó, székek, asztalok, ke-
rékpárok és egyéb dolgok. Érd.: Kg., 
Tőkés u. 34. Tel.: 59/400-685.
Olcsón eladók TV szekrények, éjjeli-
szekrények, szekrény, íróasztalok, TV, 
150 éves bécsi barokk rekamié, járóke-
ret, kerekes szék, szobai WC, 42-es bo-
kacsizma, asztalok, paplanok, kések, 
villák, kanalak, stb. Érd.: Kg., Tőkés u. 
55. Megtekinthető minden héten szer-
dán 14-15 óráig. Tel.: 06/30-645-1845.
Eladó vasúti 10 db betontalp darabon-
ként is, 1 db régi típusú jó állapotban 
lévő női kerékpár, 2200 W-os 1440 for-
dulatú, 3 fázisú villanymotor, kikészí-
tett birkabőr, bakelit hanglemezek. 
Tel.: 06/30-646-6307.
Eladó 10 db kerek asztal, 19 db ka-
rosszék, 10 db háttámlás szék, 7 db 
márványos asztal, 10 db bárszék. Tel.: 
06/20-230-1202. Megtekinthető 14-
17 óráig.
Eladó négyszemélyes (drapp) rekamié 
26.000 Ft, 72 cm-es Beko TV 15.000 Ft, 
Kétszemélyes kanapé (szürke) 25.000 
Ft, DVD lejátszó 16.000 Ft, ágynemű-
tartó (világos színű) 16.000 Ft. Tel.: 
59/313-414.
Eladó 4 db 14 colos téli gumi, jó ál-
lapotban lévő elektromos sütő. Tel.: 
06/30-645-0694.
Hagyatékból megkímélt állapotú, 48-
50-es méretű férfi ruhák, alkuképesen 
eladók. Öltönyök: fekete, barna, zakók, 
nadrágok, átmeneti és télikabát, in-
gek, mellények. Tel.: 59/312-249 vagy 
06/70-385-4893.
Autóba CD rádió – erősítő – 500 wat-
tos mélynyomóval, számítógép, jó ál-
lapotú színes TV eladó. Tel.: 06/30-
363-7951.
Halasi ajtó, veranda fal eladó. Tel.: 
06/30-562-5183.
Öt részes (fényes, világos) szekrény-
sor költözés miatt olcsón eladó. Tel.: 
59/610-090.
V e g y s z e r m e n t e s  t i s z t í t á s  a 
„V ixi ”  mikrosz álas termékekkel ! 
Környezetbarát, ember-, és pénztár-
cakímélő! Kiváló ajándék! Keresse a 
Borházban! „Mert a Földet nem apá-
inktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön!!!”

Mosógép, centrifuga, Camping kerék-
pár eladó. Tel.: 59/314-892.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását 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. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák 
építése, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06/20-
919-0320.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.

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, dauero-
lást, hajfestést vállalok! Tel.: 06/30-
447-3918.

Szendrei Üvegező Bt. Üvegezés, kép-
keretezés, műanyag nyílászárók, tük-
rük, redőny, reluxa, szúnyogháló. 
Karcag, Villamos u. 21. Tel.: +36/30-
684-4941.

Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-325-
7724.

Gyermekfelügyeletet, idős gondozást, 
esetleg takarítást vállalok. Tel.: 06/20-
598-4744.

Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok. Tel.: 06/30-997-0959.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Gépjármű
1993-as évjáratú Opel Astra 1.8-as dí-
zel 350.000 Ftért eladó. Tel.: 06/30-
500-1841.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2014. november 24. 

(hétfő) 12 óra
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SPORT

November 07-én 
Dunaújvárosban a 
III. korcsoport szá-
mára megrendezett 
szabadfogású Diák-
olimpián két karcagi 
versenyző képviselte 
városa iskoláját szép 
sikerrel. A 223 főt 
felvonultató, színvo-
nalasan megrende-
zett viadalon az or-
szág 165 iskolájából 

érkeztek fiatalok, amelyeknek hatvanhárom település adott ott-
hont. A Karcag SE igazolt versenyzői szép sikerrel térhettek ha-
za, mindketten dobogóra állhattak a rangos mezőnyben. Ered-
mények: 50 kg (27 induló): Kun István III. három tus győzelem 
egy pontozásos vereség (Kováts Mihály Tagiskola tanulója) 69 
kg (13 induló): Újfalvi Csaba III. szintén három tusgyőzelem és 
egy technikai tus vereség (Kiskulcsosi Tagiskola tanulója).

Sz. A.

Országos Diákolimpia döntő

Október 11-én ifj. Gyarmai 
Imre és Szűcs Roland Békés-
csabán a Fight Night 3 elne-
vezésű küzdősport gálán, K1 
szabályrendszerben győzedel-
meskedett román ellenfelével 
szemben. Sikerükkel tovább 
öregbítették a KSE hírnevét.

B. I.

Thai boksz

Sikeresen szerepeltek eb-
ben az évben a minigolfosok – 
Adorján Ede és Vig Zoltán – az 
alábbi versenyeken: április 13-
án Budapesten a párosok orszá-
gos bajnokságán az ötödik he-
lyen végeztek, a KO (Play-off) 6. 
helyét szerezték meg. Május 22-
én Szolnok Kupán egyéni ver-
senyen Vig Zoltán a 2. helyen, 
Adorján Ede pedig a 10. he-
lyen végzett. Július 23-26. a si-
ketek nemzetközi minigolf ku-
pán Adorján Ede 10. és Vig Zol-
tán a 13. helyen végzett. A har-
madik napon a Play-off kupán 
Víg Zoltán bronzérmes lett. 
A páros versenyen az 5. helyet 
szerezték meg. A negyedik na-
pon Adorján Ede különdíjat ka-
pott. Augusztus 17-én X. Nem-
zetközi Zagyva Kupán Szolno-
kon Adorján Ede 4. és Vig Zol-
tán az 5. helyet érte el. II. Siketek 
nemzeti bajnokságán az 1-6 for-
dulóig Szolnok, Budapest és 
Tápiószentmárton a sorrend. 
Egyéniben Adorján Ede ezüstér-
mes és Víg Zoltán bronzérmes.

B. I.

A megyei bajnokság újabb 
fordulóit Rákóczifalván ren-
dezték, ahol együttesünk 
Szolnok és Törökszentmiklós 
ellen lépett pályára, s a várt-
tal ellentétben továbbra is 
megőrizte veretlenségét, négy 
ponttal vezeti változatlanul 
a tabellát Rákóczifalva előtt. 
Csapatunk legközelebb no-
vember 23-án Karcagon lép 
pályára, idehaza a Mezőtúr 
(10 óra) és Rákóczifalva (15 
óra) csapatait fogadja együt-
tesünk a Városi Sportcsarnok-
ban. Várjuk kedves szurkoló-
inkat!

Szolnoki KCSE - Karcagi 
SE 29:31 (11:18)

Karcag: Király, Jobbágy 
(10), Vályi (4), Sebők (4), Ha-

mar L. (2), Szepesi (3), Örsi 
(4).

Csere: Gulybán, Tóth Z. (1), 
Tóth B., Major (3).

Kicsit izgalmassá vált a 
mérkőzés hajrája, mert újra 
azt a hibát követte el együtte-
sünk, mint már tette azt sok-
szor: a biztos vezetés tudatá-
ban kiengedett, a félmegoldá-
sok hibát-hibára halmoztak, 
amely könnyen megbosszul-
hatta volna önmagát. Két tel-
jesen ellentétes félidőt produ-
kált csapatunk. Hasznos és 
eredményes volt Jobbágy és 
Szepesi játéka, értékes a két 
pont.

Karcagi SE - 
Törökszentmiklós KE II. 
36:22 (15:12)

Karcag: Király, Jobbágy (6), 
Vályi (10), Sebők (4), Hamar 
L. (1), Szepesi (3), Örsi (3).

Csere: Gulybán, Tóth Z.(2), 
Tóth B.(1), Major (6).

Játékos-edző: Major János.
Az első félidőben jó taktikát 

választó Törökszentmiklós el-
len jóval nagyobb arányú győ-
zelem született, mint azt bár-
ki is gondolta volna a mér-
kőzés előtt. Legutóbb csupán 
négy góllal sikerült legyőzni 
őket, most egy kicsit nagyobb 
gólarányú győzelem született, 
amelyből elsősorban Vályi, 
Sebők és Jobbágy játéka emel-
kedett ki, de mindenki kivette 
részét a győzelemből. 

MAJOR
szakedző

Férfi kézilabda megyei I. osztály
Újra győztek a kézilabdás fiúk Rákóczifalván

Nagy Jenő 
országos utánpótlás 

emlékverseny

Nagy Jenő kiváló pedagó-
gus és sportvezető az 1950-es 
évektől szakmai irányítója volt 
a karcagi asztalitenisz sport-
nak. Munkássága alatt az után-
pótláskorú versenyzők orszá-
gos hírűek voltak és a későbbi-
ek során válogatott és első osz-
tályú versenyzőkké váltak. 

A versenyen közel ötven 
utánpótláskorú versenyző sze-
repelt az ország minden részé-
ből.

Eredmények: Újonc leány: 
I. Ancsin Bianka (Gerendási 
ASE), II. Polgári Zsófia 
(Apagy ASE), III. Pekár Ni-
kolett (Kováts DSE Kar-
cag). Újonc fiú: I. Fónagy Ár-
va Péter (Tiszaújvárosi SC), 
II. Nagy Balázs (Tiszaújvárosi 
SC), III. Polgári Balázs (Apagy 
ASE), III. Annustyák Csaba 
(Apagy ASE), III. Czombos 
Bence (Kováts DSE Karcag). 
Serdülő fiú: I. Kovács Roland 
(Gerendási ASE), II. Czombos 
Bence (Kováts DSE Karcag), 
III. Fónagy Árva Péter és 
Köllő Ábel (Tiszaújvárosi SC). 
Ifjúsági fiú: I. Jeney Tamás 
(Püspökladány), II. Nikora 
Norbert (Gerendási ASE), 
III. Dobrai István (Kováts 
DSE Karcag) és Zsiga Zsom-
bor (Gerendási ASE). Ifjúsá-
gi fiú páros: I. Nikora Norbert 
– Kovács Roland (Gerendási 
ASE), II. Jeney Tamás – Zsi-

ga Zsombor (Püspökladány-
Gerendás), III. Dobrai István 
– Lázár Richárd (Kováts DSE 
Karcag).

Csornai Csaba: Színvona-
las mérkőzéseken nagy küz-
delmeket hozott az utánpót-
lás verseny szép karcagi sike-
rekkel. A jó szervezést sike-
rült tartalommal megtölteni, 
így a verseny méltó volt a ki-
váló sportember névadó em-
lékéhez.

Péter László 
nyílt országos 
emlékverseny

Immár negyedik alkalom-
mal rendezik meg a hagyomá-
nyos emlékversenyt közel 50 
fő részvételével.

Eredmények: Amatőr 
női felnőtt: I. Kóti Istvánné 
(Nyíregyháza), II. Pekár Ni-
kolett (Kováts DSE Kar-
cag), III. Kónya Ildikó 
(Kováts DSE Karcag). Ama-
tőr férfi egyéni: I. Ács Péter 
(Vámosprécsi ASE), II. Bú-
zás Sándor (Vámospércsi 
ASE), III. Hérmán Sándor 
(Kováts DSE Karcag) és Var-
ga Enikő (Vámospércsi ASE). 
Megyei I. osztályú verseny-
zők páros: I. Dr. Hegedűs Er-
vin – Szombaty Tibor ( Nyír-
egyháza), II. Andrási Zoltán – 
Jeney Tamás (Püspökladány), 
III. Dobrai István – Czombos 
Bence (Kováts DSE Kar-
cag) és Búzás Sándor – Sza-
bó Csaba (Vámospércsi ASE). 

Megyei I. osztályú verseny-
zők férfi egyéni: I. Jeney Ta-
más (Püspökladány), II. And-
rási Zoltán (Püspökladány), 
III. Dobrai István (Kováts 
DSE Karcag) és dr. Hegedűs 
Ervin (Nyíregyháza). Ama-
tőr páros: I. Búzás Sándor – 
Szabó Csaba (Vámospércsi 
ASE), II. Szombaty Tibor – 
Barna Zoltán (Nyíregyháza), 
III. Vas László – György Im-
re (Kunhegyesi Senior SBK) 
és Ács Péter – Kövesdi Ró-
bert (Vámospércsi ASE). NB-s 
versenyzők: I. Szepesi Bence 
(Jászkun Volán Asztalitenisz 
Klub Kft. Szolnok), II. Andrá-
si Zoltán (Püspökladány), III. 
Jeney Tamás (Püspökladány).

Csornai Csaba: Jó körül-
mények között színvonalas 
mérkőzéseket láthattunk. A 
helyezéseket nagy küzdelem-
ben szerezték meg a verseny-
zők. Mindkét emlékversenyen 
díjaztuk a helyezetteket, az 
I-III. ill. IV. helyezett verseny-
zők érem, a győztesek kupa és 
népi kerámia díjazásban ré-
szesültek.

NB III. Alföld-
csoport

Vásárosnamény SE – 
Kováts DSE Karcag 8:10

Karcagi győzelmek: Hubert 
Attila – Imrei Ferenc 1 győze-
lem párosban. Hubert Attila 
4, Kovács Sándor 3, Imrei Fe-
renc 2 győzelem. 

Csornai Csaba: Ami az el-

múlt években egy csapatnak 
sem sikerült, azt most megol-
dottuk. A listavezető ottho-
nában hatalmas küzdelem-
ben, nagyszerű csapatjáték-
kal megszereztük a két bajno-
ki pontot.

Fehérgyarmat SE – Kováts 
DSE Karcag 4:14

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

Csornai Csaba: Az előreho-
zott mérkőzésen biztos győ-
zelmet arattunk.

Megyei I. osztályú 
bajnokság

Tiszafüred ASE I. - Kováts 
DSE Karcag III. 18:0

Csornai Csaba: A bajnoki 
tabellán második Tiszafüred 
ellen csak néhány szoros mér-
kőzést tudtunk játszani.

Jászkun Volán Szolnok III. 
- Kováts DSE Karcag II. 11:7

Karcagi győzelmek: Csi-
szár Csaba 4, Nagy Norbert 
2, Czinege Ferenc 1 győzelem 
egyéniben.

Csornai Csaba: A volt NB-s 
játékosokkal felálló Szolnok 
ellen kis szerencsével akár for-
dított eredmény is lehetett 
volna. Nagyon szoros játsz-
mákban, nagy küzdelemben 
alakult ki a végeredmény.

B. I.

Minigolf


