
XXIX. évf. 26. szám  2016. szeptember 2.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

A tanévkezdés könnyebb lesz a 
családok számára idén, mint ko-
rábban volt - közölte Novák Kata-
lin család- és ifjúságügyekért fele-
lős államtitkár budapesti sajtótájé-
koztatóján. Ebben az évben az érdi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium adott otthont a Nem-
zeti Tanévnyitónak. A 2016/2017-
es tanévet Balog Zoltán, az embe-
ri erőforrások minisztere nyitot-
ta meg. Palkovics László oktatá-
si államtitkár elmondta: 320 ezer 
óvodás, 750 ezer általános isko-
lás, 210 ezer gimnazista, 210 ezer 
szakgimnazista és 96 ezer szakis-
kolás számára kezdődött meg csü-
törtökön a tanév. 

Csaknem 4200 iskolába szállí-
tották ki a tankönyveket. Össze-
sen 12 millió tankönyvet csoma-
goltak be, ezek mintegy 10 milli-
árdos értéket képviselnek. Az ál-
talános iskolák 1-4. évfolyamán 
ingyenesek a tankönyvek, a diá-
kok 67 százaléka térítésmentesen 
kapja meg a kiadványokat.

Az 1-2. évfolyamon a tartós 
tankönyvek a gyerekeknél ma-
radhatnak, a tanóra 45 perces 
lesz továbbra is, de a tananyagot 
30 percben sajátítják el a diákok. 

A diákok terhelését illetően 

a köznevelési kerekasztal kere-
tében folytatott tárgyalásoknak 
köszönhetően sokkal nagyobb 
lehetőség lesz arra, hogy eltér-
hessenek az iskolákban a tan-
anyagtól. Az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet rugalmas tan-
anyagjavaslatokat dolgoz ki, és 
ezek folyamatosan kerülnek ki a 
honlapjára.

Novák Katalin család- és ifjú-
ságügyekért felelős államtitkár je-
lezte, a költségvetésben a családok 
anyagi támogatása idén 2010-hez 
képest 40 százalékkal nő. Emlé-

keztetett arra, hogy jövőre a sze-
mélyi jövedelemadó (szja) egy 
százalékponttal csökken, az alap-
vető élelmiszerek áfája is kisebb 
lesz. 

Megjegyezte még, hogy a gyer-
mekétkeztetés támogatása is je-
lentősen bővült az elmúlt évek-
ben. 2010-ben még 29 milliárdot 
fordítottak erre, 2017-ben 74 mil-
liárdot irányoztak elő e célra.

A karcagi oktatási intézmé-
nyek tanévkezdéséről a követke-
ző lapszámunkban olvashatnak.

Forrás: MTI

Karcagon vendégszerepelt az Eötvös Cirkusz

A 7. számú választókörzet önkormányzati képviselőjét, Szepe-
si Tibort kérdeztük az útjavítási munkálatokról a Kiskulcsosi Álta-
lános Iskola előtt. Mint megtudtuk, iskolakezdésre befejeződnek a 
körzetben a kátyúzási munkák. Tavasszal a Magyarkai út egy része 
már megszépült, most pedig azok a részek javítása van folyamatban, 
amelyek a nyár során lettek kritikusak. 

- Bízom abban, hogy elegendő aszfalt áll rendelkezésre, hogy va-
lamennyi aszfalthibát ki tudjunk javítani, amely a városrész ezen ré-
szén élőknek is fontos. Jelenleg nem kell lezárni az utakat, folyama-
tosan dolgoznak a szakemberek. Vannak olyan részei a körzetnek, 
ahol az útalapokat kell elkészíteni, ott is folyamatosan dolgoznak a 
Városgondokság munkásai. A csapadékvíz és belvízelvezető árkok 
tisztítása, takarítása is folyik, ahol szükséges, a mélyítést is elvégzik. 
Fontos, hogy a főelvezető utak mellett ez mindig rendben legyen. 
Nagyon fontos, hogy a szemetelés is csökkenjen, ehhez újabb sze-
méttárolókat is ki fogunk helyezni. Elkezdődtek a fanyírások, rend-
betételek. A Gépgyár utcán lévő öreg fák gallyazása, rendbetétele 
nagyon fontos, s majd azt követően az elöregedett fákat is újra kell 
telepíteni - sorolta a feladatokat Szepesi Tibor.

Útjavítás a kisföldeki 
városrészen

A világhírű cirkusz Időutazó című szuper-
produkcióját múlt héten csütörtökön, pén-
teken, szombaton és vasárnap mutatták be 
a közönségnek városunkban. A színvonalas 
interaktív előadásban elefántok, tevék, lovak, 
bivalyok is szerepeltek. Az előadások szüne-
tében az érdeklődők az állatokat megsimo-
gathatták, etethették, az elefántokkal pedig 
közös fotót is készíthettek, ami igazán nagy 
élmény volt a gyerekek számára. 

Képünk illusztráció

Véget ért az aratás
Július 20-22-ével befejeződtek a betakarítási munkálatok a 

földeken, amelyek eredményeiről Hubai Imre Csaba biogaz-
dálkodót kérdeztük. 

- A karcagi térségben az őszi növények betakarítása az őszi árpá-
val kezdődik. Az őszi árpa nem nagy területen van a város határá-
ban, mert az állattenyésztés eléggé visszaesett, és mint abraktakar-
mány, nem nagyon jellemző, de a Kutatóintézetben nagyon jó őszi 
árpa fajták és vetőmag előállítása történik. Az őszi árpa után, szin-
tén nem nagy területen rozs betakarítása következett, és a fő ter-
mék, az őszi gabona. Az őszi gabona betakarítása a szokásosnál 
egy héttel hamarabb történt az időjárási körülmények miatt, tehát 
beérett a növény. Egy jó közepes termést tudtunk betakarítani. Ez 
azt jelenti ebben a térségben, hogy 5 t/ha körüli termésátlag adó-
dott, és jellemzően, a karcagi tájterületnek megfelelően, az őszi bú-
za minősége kiváló. Elég változatos a karcagi tájterületen a gabo-
na. Van olyan évelő rozs például, amelyet jellemzően nem kell új-
ravetni, viszont jó termést biztosít és kiváló takarmánynövény. Az 
itteni kollégák, mint dr. Farkas Béla, és a Kutatóintézet, rendelkez-
nek még sok más gabonafélével, amelyek minőségben, mennyiség-
ben versenyképesek. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Megkezdődött a 2016/2017-es tanév
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HÍREK RÖVIDEN
Közel 150 ezerrel nőtt 

a foglalkoztatottak 
száma egy év alatt

 Az elmúlt hat évben több mint 
660 ezerrel nőtt a foglalkoztatot-
tak száma, és 5 százalékra csök-
kent a munkanélküliség, de van 
még tartalék, 250 ezren várnak 
munkára - mondta Cseresnyés 
Péter munkaerőpiacért és képzé-
sért felelős államtitkár. A Nemzet-
gazdasági Minisztérium kiemel-
te, hogy a foglalkoztatottak szá-
ma újabb csúcsot döntött, az 5 
százalékos munkanélküliségi ráta 
pedig olyan alacsony, amilyet a 
rendszerváltás óta még nem mér-
tek az országban. A versenyszféra 
folyamatos bővülésének, a mun-
kát terhelő adók csökkentésének 
és a munkahelyvédelmi akciónak 
köszönhetően töretlenül emelke-
dik a foglalkoztatottság Magyar-
országon, ami a költségvetés be-
vételeinek alakulására és a háztar-
tások fogyasztására is kedvező ha-
tással van. 

Indul az új 
szakképzési rendszer

Szeptember elsejétől már éles 
üzemben indulnak az új szakkép-
zési intézmények, a szakgimnázi-
umok és a szakközépiskolák - je-
lentette ki Varga Mihály az orszá-
gos szakképzési és felnőttképzési 
tanévnyitó ünnepségen, Kecske-
méten. Kiemelte: egy kézbe került 
a szakképzés irányítása, megszü-
letett az új szakképzési törvény, 
létrejöttek a szakképzési centru-
mok, nagy hangsúly került a duá-
lis képzési forma elterjesztésére is 
és megújult a gyakorlati képzések 
támogatása is.

Már igényelhető a 
diákhitel az új tanévre

Képzési formától függetlenül, 
3,75 százalékos kamattal juthatnak 
a 40 év alatti hallgatók a szabad fel-
használású Diákhitel1-hez, a 2 szá-
zalékos kamatú Diákhitel2-t önkölt-
séges képzésben résztvevők kérhe-
tik, képzési díjuk kiegyenlítésére. A 
felvehető hitelösszegek változatla-
nok: a szabad felhasználású diákhi-
tel esetében képzési formától füg-
getlenül, havonta 15, 21, 25, 30, 40, 
maximum 50 ezer forint igényelhe-
tő, a kötött felhasználású Diákhitel2 
felvehető maximuma az igénylő 
képzési költségének összege.

KÖZÉLET

Megyei hírek FM hírek

Magyarország Európa és a kereszténység védőbástyája ma is, 
ahogy történelmünk során számtalanszor - mondta dr. Fazekas Sán-
dor a Földművelésügyi Minisztérium Szent István napja alkalmá-
ból rendezett kitüntetési ünnepségén. A földművelésügyi minisz-
ter az új kenyér ünnepét méltatva a magyar gazdák munkájának ér-
tékéről és jelentőségéről is beszélt. Hangsúlyozta: országunk érde-
ke az, hogy hagyományainkat megőrizve elkészített, természetes, 
minőségi, egészséges élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra. E tö-
rekvéssel összhangban a tárca hamarosan társadalmi és szakmai vi-
tára bocsájtja a nemzeti élelmiszerprogramot, amely a magyar vi-
dék jövőjének biztos alapja lehet. Beszédében emlékeztetett első ki-
rályunk maradandó, nemzetszervező művére, amelynek köszönhe-
tően a szilárd, keresztény alapokra helyezett magyar állam immá-

ron több mint ezer esztendeje stabil lábakon áll. Kitért arra is, hogy a 
kontinensünkre áramló, más kultúrkörből érkező tömegek nagy ki-
hívások elé állítják a keresztény gyökerű Európát; Szent István utó-
daiként több tíz emberöltő távlatából is meg kell védenünk elődeink 
ránk hagyott jussát, meg kell óvnunk önrendelkezési jogunkat, mert 
az a mi felelősségünk is, hogy megtartsuk azokat az értékeket, ame-
lyeket örökül hagytak ránk. Dr. Fazekas Sándor rámutatott, felelősek 
vagyunk az országért, nemzetünkért, a nemzet sorsának alakításá-
ért, az utánunk következő nemzedékek jövőjéért. Első királyunknak, 
Szent Istvánnak igen nehéz időkben kellett döntéseket hoznia, és jól 
tudta, hogy egy nemzet sorsát határozza meg választásaival - mondta 
a miniszter, aki hangsúlyozta: sorsfordító időket élünk, amelyben az 
őseinkről ránk maradt szavak irányt mutatnak. Időszerűek Szent Ist-
ván szavai, amelyek arra intenek, hogy szokásaink és értékrendünk 
megőrzésével szolgáljuk nemzetünket.

A földművelésügyi miniszter a rendezvényen megköszönte a ki-
tüntetettek kimagasló szakmai munkáját, majd elmondta: államala-
pításunk napját ünnepelve elismeréssel díjazzuk mindazokat, akik 
hivatásuk lelkiismeretes gyakorlásával hozzájárulnak a magyar vidék 
sikeres jövőjének biztosításához, gyarapítják Szent István örökségét.

A magyar föld megbecsülendő 
örökségünk

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést adott át dr. Kun Péternek, a Kunszövetség ügyvivőjének

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházzal 
közös rendezésben a Magyar Radiográfusok Egyesülete tartot-
ta országos kongresszusát Szolnokon augusztus 25-27. között. A 
képalkotó eljárásokkal foglalkozó orvosokat Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte.

-Egészségügyi szakmai rendezvényeknek kedvelt helyszíne 
megyénk. Örömmel köszöntöttem a képalkotó eljárásokkal fog-
lalkozó orvosokat, egészségügyi szakembereket, akik azzal a 
céllal érkeztek hozzánk, hogy tudományos munkáikat, az elért 
eredményeket, a szakmai újdonságokat egymással megosszák, 
megismertessék - mondta a közgyűlés elnöke.

Radiográfusok országos 
kongresszusa Szolnokon

A lovas sportokkal 1100 éves lovas hagyományainkat éltetjük, 
ápoljuk. Lovas kultúránk, ez az ízig-vérig magyar örökség, a ma-
gyar életérzés egyúttal a világörökség része is - mondta dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter a C kategóriás és szabadidős fo-
gathajtó versenyen, Kunhegyesen. Beszédében kiemelte, a nomád 
pusztai tartás az egyik legjellemzőbb magyar karakter, amelyről 
világszerte megismernek bennünket. A fogathajtó versenyek, az 
alföldi lovas programok egytől egyig őrzik ezt a számunkra oly 

fontos történelmi karaktert. A vidéki lovas versenyek és lovas ren-
dezvények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar lovassport 
nemzetközi szinten is meghatározó legyen. Kunhegyesen régi ha-
gyománya van a fogathajtó versenynek, de több évtizedes szerve-
zőmunka kellett ahhoz, hogy a kezdetek amatőr versenyei C kate-
góriás versenyekké fejlődjenek. Mára már a rangos kunhegyesi fo-
gathajtó verseny a megyei bajnokság döntője is egyben. Ebben a 
bajnoksági idényben 4 szabadidős és 13 C kategóriás, színvona-
las, sportszerű versenyt rendeztek a megyében. A Jász-Nagykun-
Szolnok megyei bajnokság egyes fogathajtó versenyét Sike Ferenc 
nyerte Tiszaföldvárról.

A C-kategóriás kettes fogathajtó bajnokságban Molnár András, 
az Abonyi Lovas Klub versenyzője győzött.

Fogathajtó verseny Kunhegyesen

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel ren-

delkező hallgatók és tanulók 2016. II. félévi tanulmányi 
támogatásáról szóló pályázatát, amely egy naptári évben 

egyszer igényelhető.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.

hu oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Polgár-
mesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell be-
nyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 52. iroda) 

A beadás határideje: 2016. szeptember 30.
Az elbírálás határideje: 2016. október 20.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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HÍREK
Városunk kitüntetettjei

Bene Sándor emeritus nagykunkapitány a Kar-
cagért Emlékérmet augusztus 19-én Dobos Lász-
ló polgármestertől vette át a karcagi Városházán.

A Karcag Város Közbiztonságáért Díjat a város ér-
dekében végzett példaértékű szakmai munkája el-
ismeréseként Labancz Mihály címzetes rendőr fő-
törzs-zászlós vette át Dobos László polgármestertől.

A Karcag Város Közbiztonságáért Díjat a város 
érdekében végzett példaértékű szakmai munkája 
elismeréseként Ecsedi Sándor László tűzoltószá-
zados vehette át Dobos László polgármestertől.

A Karcag Város Sportjáért Díjat Dobos László 
polgármestertől a sportéletben elért kiemelkedő 
nevelő-oktató munkájáért, szervezői tevékenységé-
ért Orosz István, a Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola pedagógusa vehette át. 

A Karcag város jó tanulója, jó sportolója díjat az 
ünnepi önkormányzati ülésen vette át Szepesi Ben-
ce, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium most érett-
ségizett tanulója Dobos László polgármestertől.

Perge Tibor rendezvényszervező részére a Kar-
cagért Emlékérmet augusztus 19-én Dobos Lász-
ló polgármester adta át a Városházán.

Augusztus 18-án 
Szolnokon, a 
Megyeházán 

dr. Sántha Józsefné 
nyugalmazott tanár a 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai 

Díjat Kovács Sándor 
közgyűlési elnöktől 

vette át.

A Nagykun Hor-
gász Egyesület Jász-
Nagykun-Szolnok 

Megyei 
Testnevelési és Sport 
Díjat kapott. A képen 

Kalocsai László 
elnök és 

Nagy Lajosné, a díjjal.

A Fátyolüveg Kft. 
Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Gazdasági 
Díjban részesült. 

Az elismerést 
Gál Andrásnak 

Berec Zsolt, a megyei 
közgyűlés alelnöke 

adta át.

A Road Service Kft. 
nevében 

Illés-Tóth Kálmán, 
a Jász-Nagykun-

Szolnok Megye Európa 
Díjat vehette át 

Kovács Sándortól, 
a megyei közgyűlés 

elnökétől.

Augusztus 20-a alkalmából Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatának és Karcag Város Önkormányzatának elismeréseit a fotókon szereplő karcagi-
ak vehették át. Szerkesztőségünk nevében az elismeréshez szívből gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!
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INTERJÚ

OTTHON
Almás túrófelfújt mandulával

125 g tehéntúró (krémes), 100 g görög 
joghurt, 50 g búzadara, 40 g cukor, 1 
csomag vaníliás cukor, 0,5 tk fahéj, 50 
g mandula (darált), 0,5 tk sütőpor, 1 db 
tojás, 25 g mazsola, 1,5 db alma, 2 ek 
mandulapehely, 0,5 tk vaj (a forma ki-
kenéséhez)

1. A túrót a joghurttal, darával, két-
féle cukorral, fahéjjal, mandulával, 
sütőporral és a tojássárgájával si-
mára keverjük.

2. Az almát meghámozzuk, majd durvára reszeljük, a mazsolával együtt a túrós masz-
szához keverjük, óvatosan hozzákeverjük a kemény habbá vert tojásfehérjét.

3. Egy tűzálló formát kevés vajjal kikenünk, a masszát belesimítjuk, megszórjuk a man-
dulapehellyel.

4. Betesszük a 180 oC-ra előmelegített sütőbe, és kb. 50-55 perc alatt megsütjük.

sütési mód: alul-felül sütés

Hozzávalók 2 adaghoz 

Elkészítése

Forrás: Internet

Háztartási jó tanácsok
Makacs foltok ellen

Egy nagyobb lábasban forraljunk fel két liter vizet, majd 
adjunk hozzá egy evőkanál sót. Vegyük le a vizet a tűzről, 
öntsük hozzá három egész citrom kifacsart levét, negyed 
bögre mosóport, majd ebbe áztassuk a ruhát legalább negy-
ven percig. Ha letelt az áztatási idő, jól öblítsük ki hideg víz-
zel a textilt, csavarjuk ki, majd lógatva szárítsuk. Ezzel a mód-
szerrel az izzadságfoltok is eltávolíthatóak a felsőkből.

A hét kérdése: Nyáron tovább szépült városunk, járdafelújítási 
munkálatok zajlottak. Önnek hogy tetszik?

Kovács Istvánné 
(75)

Nekem borzasztóan tet-
szik a térburkolat a Város-

háza előtt, és hogy a város 
címere is el lett készítve. Na-

gyon időszerű volt.

Czinegéné Anikó 
(46)

Nekem nagyon tetszik. 
Amúgy is szép volt már 

a főterünk, de most még 
szebb lett. Ez már nagyon 

kellett.

Rostás Andrea 
(43)

Nagyon szép az egész, ki-
véve azt, hogy nagyon ma-

gasra hagyták néhol a pad-
kát és többen mondták, hogy 

csúszik.

(...folytatás az 1. oldalról.)

A tönkölybúza termesztése is 
előtérbe került a térségben, amely 
ebben az esztendőben egy köze-
pes termést adott. Minősége meg-
felelő. Az őszi betakarítási mun-
kák után a szalmabetakarítást is 
meg kell említeni. A szalma egy 
részét elszállítják égetőművekbe, 
egy részét talaj javítására hasz-
nálják, a többit pedig az állatte-
nyésztők szalmaként hasznosít-
ják.

- Hogyan értékeli az idei év 
időjárását az előző évek viszony-
latában? Befolyásolta-e a beta-
karítást?

- A karcagi tájterület kimon-
dottan száraz dominanciájú ég-
hajlat. 50 éves csapadékátlagot 
számolunk, ami 550 mm éves 

csapadékot jelent. Időbeni el-
oszlását tekintve a téli évszak-
ban hull le a nagyobb meny-
nyiség, ami idén télen le is hul-
lott, a nyári évszakban viszont 
az átlagnál nagyobb volt a csa-
padékmennyiség. Ennek azon-
ban semmiféle hátrányát nem 
szenvedtük. Éppenséggel a nyá-
ri, őszi és a takarmánynövé-
nyeknek, valamint a gyepterü-
leteknek kedvezett is ez. Ennek 
megfelelően, az őszi betakarí-
tás során, ezek a növények meg-
kapták az optimális hőmérsék-
let mellett a kellő nedvességet is. 
Télen volt valamennyi belvíz, de 
ez a megfelelő talajművelés és a 
vízgazdálkodás jó meglétének 
köszönhetően eltűnt, a továb-
biakban pedig a talaj befogadta 
ezt a csapadékmennyiséget. Jel-

lemzően felhőszakadás mennyi-
ségű csapadék nem hullott.

- Milyen munkálatok zajla-
nak jelenleg a földeken?

- A talajművelés, tehát a tar-
lóhántás, őszi szántás, vetőágy-
készítés (a lucerna és repce a 
két fő növény, amelyek ilyenkor 

már vetés környékén vannak), a 
mélyszántások elvégzése (az au-
gusztusi szántás mindig a leg-
jobb) és a talajoknak az őszi ga-
bona vetésére való felkészítése, 
tehát megfelelőképpen lazítjuk, 
szántjuk, megműveljük, és így 
kultúrállapotát tekintve fogadó-
képessé tesszük a téli csapadék-
ra, hogy ne keletkezzen belvíz. 
Emellett nagyon fontos, a biz-
tonság kedvéért, a belvízcsator-
nák és az esetleges vízelvezető 
árkok karbantartása.

(Hubai Imre Csabával a ga-
bonatermesztés fontos kérdései-
ről, annak jövőjéről és a biogaz-
dálkodásról is beszélgettünk. Er-
ről készített összeállításunkat a 
következő lapszámunkban olvas-
hatják.)

Erdei Orsolya

Véget ért az aratás
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INTERJÚ

A tizenkét éves Biljana nép-
táncegyüttes Bulgáriában, egy 
fesztiválon lépett fel. 

A Biljana néptáncegyüttes he-
tedik alkalommal járt augusztus 
elején Bulgáriában - tudtuk meg 
Major Jánostól, a csoport veze-
tőjétől. Most is hosszas szervező-
munka és előkészületek után si-
került a várnai tánctáborba eljut-
niuk, a Karcagi Református Egy-
házközség és Nagykun Diáksport 
Egyesület támogatásával. A Kar-
cagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola jelenlegi és volt tanuló-
iból, tanáraiból álló tízfős együt-
tesben ma is ott táncol két alapí-

tó, Sipos Ferencné és Parázsó Vi-
ki.

A tánctáborban Diana Dobreva 
koreográfussal dolgoztak a bil-
janások, aki már harmadik alka-
lommal tanított nekik újabb tán-
cokat.

- Idén a tábort összekötöttük 
a 25. Nemzetközi Várnai Nép-
tánc-fesztiválon való fellépéssel 
is - mondta Major János. Nagyon 
neves volt a fesztivál, a vendéglá-
tók mellett érkeztek fellépők Cip-
rusról, Chiléből, Grúziából, Szer-
biából és Szlovákiából is. Magyar-
országot mi képviseltük, korábbi 
táncainkból készítettem egy nyolc 
perces koreográfiát, azt mutat-

tuk be nagy sikerrel. A táborban 
nemcsak tanultunk, megnéztük 
Várna nevezetességeit is. A gye-
rekeknek a legnagyobb élmény a 
tenger volt, amely a szállásunk-
tól 700 méterre volt, oda napon-
ta lesétáltunk. Voltunk a várnai 
csata helyszínén, elutaztunk a 
Kaliakra-fokra is, ahol az erődít-
ményt néztük meg, illetve a kör-
nyékkel ismerkedtünk. Másik al-
kalommal Dobrudzsa fővárosába, 
Dobridzsban jártunk, a skanzen-
ben - sorolta Major János, akitől 
megtudtuk, az új táncokat Deb-
recenben és Budapesten még idén 
bemutatják és szeretnének vele 
Karcagon is fellépni.

Dr. Kovács Tibort, a Karcagi 
Járási Hivatal új járási főállat-
orvosát pályájáról kérdeztük.

- A vá lasz a gyerek korom-
ra nyúlik vissza, szüleim elmon-
dása szerint, olvasni is kutyás 
könyvből tanultam meg. Nagyon 
szerettem volna kiskutyát, mint 
minden gyerek, de olyan helyen 
laktunk, hogy nem lehetett, en-
nek ellenére mindig vágyakoz-
tam rá, ezért sokat olvastam ró-
la. Ez az állatszeretet a kutyából 
kiindulva megmaradt, a pályavá-
lasztásomat is meghatározta, az 
állatok gyógyítása miatt is jelent-
keztem az állatorvosira. 

- Tulajdonképpen nem volt 
kedvencem, amikor édesanyám 
elküldött a boltba, útközben min-
den kutyust megnéztem, a keríté-
sen kívülről mindegyik tetszett. 

Talán a tacskó lehetett a kedven-
cem, az is azért, mert nagypa-
pámnak olyan kutyája volt. Ami-
kor nyaranta náluk voltam, kiél-
hettem a kutyás szenvedélyemet, 
babusgathattam a kiskutyákat és 
játszhattam velük, amennyit csak 
akartam.

- Nem, édesapám katonatiszt 
volt, így mi egy „költözős” csa-
lád voltunk. Nyíregyházán szü-
lettem, a szüleim jelenleg egy Ba-
laton melletti településen élnek, 
ami nyaraláskor, ha van rá időm, 
jól jön. A középiskolát Kapos-
váron végeztem, az Állatorvo-
si Egyetemet Budapesten, majd a 
jogi egyetemet Debrecenben. Pá-
lyaválasztásomat szüleim is tá-
mogatták. Látva az állatok irán-
ti elhivatottságomat, úgy gondol-
ták, ez a gyerek csak állatorvos 
lehet, így mindenben maximáli-
san támogattak. 

- Dolgoztam rendelőben, kis-
állat és klasszikus állatorvosi pra-
xisban is, s ott mindenféle ál-
lat megfordult. Talán emlékeze-
tes egy cirkuszi eset, amikor egy 
pónilóval volt gond, de sikerült a 
fellépésig meggyógyítanom. Ta-

lán egy leguán ellátása volt az, 
ami kezdőként feladta a leckét, 
hiszen akkor az egzotikus ál-
latokról az egyetemen nem so-
kat tanultunk. Nem szégyen, ha 
az ember utánanéz a dolgoknak, 
vagy ha kell, szakértőtől is kér ta-
nácsot. Ma már sokkal többet tu-
dok az egzotikus állatokról. Dol-
goztam szarvasmarhatelepen is, 
bevallom, nem hiányzik a hajna-
li négyórás kelés, de akkor ez is a 
munkám része volt. Most a járás 
területén a hatósági állatorvosok 
irányítása mellett, minden előfor-

duló állat-egészségügyi probléma 
hozzám tartozik, az élelmiszer-
biztonsági feladatokig bezárólag.

- Gyerekkorom óta a kutyázás, 
ehhez felnőttként jött hobbiként a 
súlyzózgatás, hosszú évek óta erő-
emeléssel foglalkozom, mert hi-
szem, hogy nagyon fontos a test 
és szellem összhangja. Most a ver-
senyzésre nem jut időm, de még 
tervezem. Eddig többszörös ma-
gyar bajnok vagyok és világbaj-
noki hatodik helyezett, amit 450 
versenyző között értem el, s még 
szeretném folytatni a versenyzést. 
Egyébként is minden irodai mun-
ka mellett fontos, hogy az em-
ber sportoljon, mindegy, hogy fut 
vagy úszik, csak szeresse azt, amit 
csinál. Hozzám ez a sport áll kö-
zel, s míg az egészségem engedi, 
szeretném csinálni. Annyira nem 
vagyok kirándulós, de ha marad 
időm, akkor kutyakiállításra me-
gyünk, vagy le a Balatonhoz. Ha a 
gyerekek nagyobbak lesznek, sze-
retnék velük többet utazni.

DE

Bemutatjuk az új járási főállatorvost

- Hogyan is lett állatorvos?

- S milyen kutyát szeretett 
volna gyerekként?

- Karcagra most Debrecen-
ből érkezett, oda kötődik 
gyermekkora is?

- Jelenleg Karcagon ható-
sági és közigazgatási fel-
adatokat lát el, de gyakor-
ló állatorvosként volt-e va-
lami érdekes esete?

- Mi jelenti a kikapcsoló-
dást?

Bulgáriában vendégszerepelt a Biljana

A rendőrök felkészültek az is-
kolakezdésre? - kérdeztük - Te-
leki Zoltántól, a Karcagi Rend-
őrkapitányság kapitányságve-
zetőjétől.

- A Karcagi Rendőrkapitány-
ság munkatársai hetekkel ez-
előtt megkezdték a felkészülést 
a tanévkezdésre, az iskolák kör-
nyéki feladatok ellátására. Fel-
vettük a kapcsolatot a Közút-
kezelővel, az önkormányzatok 
képviselőivel, és ellenőriztük az 
iskolák környékén a közlekedési 
jelzőtáblák meglétét, a felfestett 
gyalogos átkelőhelyeket. Ennek 
kapcsán, ahol szükséges volt, jel-
zéssel éltünk a Közútkezelő irá-
nyába - mondta Teleki Zoltán.

- Beindult mind a 12 települé-
sünkön az Iskola rendőre prog-
ram, már a rendőrkollégák a 
tanévkezdéskor felkeresik az is-
kolákat. Annak érdekében, hogy 
a gyerekek balesetmentesen tud-
janak átkelni a zebrákon, bizto-

sítani fogjuk mind a reggeli ér-
kezéskor, mind a délutáni haza-
induláskor a rendőri jelenlétet az 
iskolák környékén. Az első taní-
tási napokon minden iskolában 
megjelennek az iskolarendőrök, 
akik a tantestület, majd a diá-
kok részére is tartanak előadást a 
szabályos közlekedésről. Elsőd-
leges célunk a baleset megelőzé-
se, ezért is biztosítjuk a folyama-
tos rendőri jelenlétet - szögezi le 
a kapitány, aki a szülők figyel-
mét arra hívná fel, hogy ha gép-
járművel hozzák a gyereküket 
iskolába, előbb szabályosan par-
koljanak le, majd szálljanak ki az 
autóból és győződjenek meg ar-
ról, hogy a gyerek biztonságo-
san kiszállhat az autóból. Ha ez 
megtörtént, kísérjék át a zebrán 
is a kicsit. Akinek a gyereke ke-
rékpárral jár majd iskolába, az 
ő figyelmét is hívják fel a szabá-
lyos közlekedésre, arra például, 
hogy járdán kerékpározni tilos. 
Ha gyalogosan indul el a tanu-
ló otthonról, akkor pedig legyen 
nagyon körültekintő. Az elsős 
gyerekeket néhány hétig el kell 
kísérni az iskolába, meg kell ve-
le beszélni útközben, hogy me-
lyek azok a veszélyes helyek, ahol 
nagyon körültekintően kell át-
kelnie. Ha a szülők megbizonyo-
sodtak arról, hogy a gyerek már 
biztonságosan tud közlekedni, 
csak akkor engedjék el egyedül 
az iskolába - kérte a kapitány.

DE

Vigyázzunk gyermekeinkre!
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KERT

A legszebb konyhakertek programhoz Karcagon idén 72 kert-
művelő csatlakozott - tudtuk meg Kovács Szilvia alpolgármes-
tertől, akivel néhány kertet együtt néztünk meg.

Kié lesz az idén a legszebb konyhakert Karcagon?

Monori Vivien kiskertjében nagyon szép a paradicsom. A kis-
lány önmaga műveli, s már kisöccsét, Tomit is rávette a kertész-
kedésre. Az óvodás kisfiú is kapott egy pici kertet, amelybe ő ve-
teményezhetett. Vivi önállóan kertészkedik, szülei segítenek neki, 
az ásást ők csinálják, de a locsolás, kapálás már a kislány dolga. A 
kertjét fotókkal és megfigyelésekkel egy füzetben is dokumentálja. 

Puskás Sándorné Ildikó férjével 22 éve kertészkedik a kisföldeki 
otthonuk kertjében. Mindent megtermelnek, mert fontosnak tart-
ják, hogy saját cukkinijük legyen, a padlizsánkrémet saját padli-
zsánból készítik, de kelbimbót is vetettek. Emellett burgonya, kör-
te, szőlő is megterem itt. A virágokat is tudatosan ültetik, hogy a 
kártevőket elűzzék a kertből. Mellette fűszernövényeket is ültettek, 
a menta, a citromfű már üvegekben várja, hogy télen teát főzzenek 
belőle. Az étkezési szokásaik is átalakultak, amióta kertészkednek, 
sokkal több zöldséget esznek köretként vagy levesben.

A Jókai úti tagóvodában még az ovisok otthon vannak, de Romhányi Sándorné tagóvoda-veze-
tő és munkatársai nyáron is bejönnek és gondozzák a kiskertet, hogy mire a kicsik ősszel jönnek, 
láthassák mi mindent megtermett. Az óvodában idén magas ágyásba vetettek, amelynek a kialakí-
tásához Molnár Páltól, a Városgondnokság igazgatójától is sok segítséget kaptak, de a szülők is sok 

szakmai segítséget nyújtottak. 
A magas ágyásba már nagyon 
jó termőföld került, sokkal 
szebbek a növények. Ez opti-
mális lehetőség arra, hogy egy 
gyönyörű kertet tudjunk itt a 
gyerekekkel művelni - mond-
ta a tagóvodavezető. A sóskától 
zelleren, paradicsomon, pap-
rikán át a futóbabig minden 
megterem a kiskertben, s a ter-
mést a gyerekekkel együtt fo-
gyasztják el. A fűszerkertben is 
sok minden található, ezekből 
teák is készülnek majd a gyere-
keknek, s közben újabb isme-
retekkel gyarapodnak, hiszen 
a kert művelése közben megfi-
gyeléseket is végeznek.

Jónás Sándor és felesége, Ági-
ka egy ezer négyzetméteres zárt-
kertet művel. A kertet örökölték, 
amikor öt éve átvették, akkor ül-
tették be szilvafákkal, majd fo-
kozatosan kezdték művelni. Má-
ra mindent megtermelnek, igye-
keznek biokertet kialakítani, na-
pi másfél-két óra elfoglaltságot 
jelent a kert gondozása. Próbál-
nak minden évben új növényeket 
is vetni, így a cukkinitől kezd-
ve, tucatnyi fajta paprikán át a 
burgonyáig, édes köményig sok 
mindent vetettek. A zöldbab, a 
borsó, a paradicsom és a hagyma 
nagyon sikeres volt, az már ott-
hon van. Savanyúság, szilva be-
főtt is sora  kozik a polcokon.

Igyekeznek biokertet kialakítani

Tudatosan ültetik a virágokat

Öccsét is rávette a kertészkedésre

Az óvónők nyáron is gondozták a kiskertet

- Lassan végéhez közelednek az értékelések. A zsűri két alkalommal nézi meg a ker-
teket. A zsűri nemcsak megnézi a kerteket, hanem a kertesekkel beszélget is. A kert-
gazdák elmondhatják ötleteiket, arról is szólnak, mit alakultak az első bejárás óta, mi-
lyen volt a termés, milyen gondok voltak a nyár során. A nevezettek között megvan-
nak a régi, hűséges nevezők, és vannak újak is, akik gyönyörűen művelik a kertjeiket, 
példát adva arra, hogyan lehet egy hatalmas zártkertet is megművelni. Remélem, ezek 
a kertesek példát adnak arra, hogy lehet megtermelni minden zöldséget, gyümölcsöt, 
magunknak. A Fogadj örökbe mozgalom városunkban is elindult, a szentannaisok egy 
idős néni kertjét fogadták örökbe, és azt gondozzák. A felnőttek mellett büszke vagyok 
arra is, hogy majdnem minden óvodánk is nevezett. Nagyon fontos, hogy a gyerekek 
minél kisebb korban megismerkedhessenek a kertészkedés alapjaival. Van egy kislány, 
aki óvodás korában szerette meg a kertészkedést a SZIM óvodában, s most iskolásként 
már saját kertet művel. Ez is bizonyítja, milyen fontos ez a program - véli az ötletgazda, 
akitől megtudtuk, hogy a karcagi eredményhirdetés a lovasnapon lesz.
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HIRDETMÉNYEK
Eboltás 2016.

Veszettség elleni eboltás az alábbi időpontban és helyen

2016. szeptember 7. (szerda) 09-10 óráig Karcag, Tilalmas
 11-12 óráig Karcag, Magyarka
2016. szeptember 8. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
 15-18 óráig Karcag, Sport u. 13.
2016. szeptember 9. (péntek) 15-18 óráig Karcag, Kórház u. 10. (Parkoló)
 15-17 óráig Karcag, Kisújszállási út 37.
2016. szeptember 10. (szombat) 09-12 óráig Karcag, Ady Endre u. 2. 
  (régi állatorvosi rendelő)
2016. szeptember 12. (hétfő) 09-12 óráig  Karcag, Dózsa György u. 72/a.
 14-17 óráig Karcag, Dózsa György u. 72/a.
2016. szeptember 13. (kedd) 09-12 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURO)
 14-16 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURO)
2016. szeptember 14. (szerda) 09-12 óráig Karcag, Régi Állatvásártér (Szivárvány u.)
 14-17 óráig Karcag, Régi Állatvásártér (Szivárvány u.)
2016. szeptember 14. (szerda) 09-11 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
 15-17 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
2016. szeptember 15. (csütörtök) 14-17 óráig Karcag, Állatvásártér
 14-17 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 38.

PÓTOLTÁS
folyamatosan az 

állatorvosokkal egyeztetve
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet 

a tulajdonosa köteles az eboltásra elővezetni, 
oltásban kizárólag egyedi megjelöléssel 

ellátott eb részesülhet. 
Hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!

Az eboltási könyvet a tulajdonosok 
hozzák magukkal!

Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kama-
ra állásfoglalása alapján 3500.-Ft/eb, a 
helyszínen fizetendő.
Chip beültetése: 3500.-Ft/eb.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10 kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 300.-Ft/db.

Szolnoki telephelyű nemzetközi 
fuvarozással foglalkozó cég 

keres magyar-olasz, magyar-német, nem uniós munkákra! 
Jelentkezési feltétel: TIR vizsga, E kategóriás jogosítvány, 

minimum 2 éves nemzetközi gyakorlat.  
Fizetés megegyezés szerint. 

Elérhetőség: 06/56-210-725 (munkanapokon), 06/30 -218-8777

gépkocsivezetőket 

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék 

szerkesztőségünkben 
személyesen 

(Karcag, Kertész J. u. 2.), 
vagy telefonon a

06/59-312-415-ös tele-
fonszámon!

Lapzárta: 
2016. 

szeptember 5. 
(hétfő) 12 óra
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HIRDETMÉNYEK

2016. szeptember 2. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Tour de Opera 2.
18.30 Nagykunsági Kulturális Napok
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: Tanévkezdés
 Karcagi hírek
 - Útburkolat javítás Kiskulcsoson
 - Vigyázzunk egymásra
 - Gallyazás városszerte
 - Megújul a tornaterem
 - Konyhakertek Karcagon 2.
 Háttér               
 Vendég: Orosz István
 Téma: Karcag Város Sportjáért Díj
20.30 Nagykunsági Kulturális Napok
 Augusztus 20-ai programok

2016. szeptember 6. kedd
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet

19.25 Karcagi hírek
19.55 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20.45 XXV. Nagykunsági Kulturális Na-
pok 2016.: Aratófelvonulás

2016. szeptember 8. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 - Tanévnyitó
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Új igazgató a ,,Varró”-ban
 Karcagi hírek
 - Tanévkezdés
 - Felújítás az óvodában
 - Bereki vigasságok
 - Konyhakertek Karcagon
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 Háttér               
 Téma: Városi kitüntetések
20.30 Nagykunsági Kulturális Napok 4.
 Koncert a kulturális napokon

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. augusztus 27.
Bíró Magdolna - Tóth János 
Norbert

Pethe Anita - Facsar András

Kovács Márta - Fodor László

2016. augusztus 30.
Fatyol Tímea Elisabeta - 
Milák István

Születés
2016. augusztus 24.
Makai Julianna - Tóth Ferenc
Kg., Pálya utca 2.

László

Halálozás
Németh Jánosné 
(Farkas Terézia Erzsébet)
 (1927)

Mándi István 
 (1921) 

Szeptember 3. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 4. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnep-
napokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Szeptember 03-04.  Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Általános iskolai tanár, tanító (Kisújszállás),
 - Folyamatoperátor, vegyipar (Tatabánya),
 - Frissítő masszőr (Karcag),
 - Területi képviselő (Kisújszállás),
 - Kereskedő (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Szakács (Berekfürdő, Karcag),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - Autóbevizsgáló, autószerelő (Karcag),
 - Gépjármű- és motorszerelő, javító (Kenderes),
 - Gépszerelő (Karcag),
 - Elektroműszerész (Berekfürdő),
 - Kőműves (Kunmadaras),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó-varro-

dai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Varrónő (Karcag),
 - Vasaló (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kenderes, Karcag),
 - Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
 - Komissziózó targonca vezetője (Kenderes),
 - Kézi csomagoló (zsákoló, csomagoló, szalagvégi fizikai 

munka (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

lítási foglalkozás - famunkás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás-élelmiszeripari betanított mun-

kás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás-mezőgazdasági idény-

munka (Karcag),
 - Juhász (Kunmadaras),
 - Vendéglátó - eladó (Karcag),
 - Minőségellenőr - Mezőgazdasági Technikus (Kisújszállás).

 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (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/

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, érdekképvisele-

ti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, 
hogy Karcag Városi Önkormányzat a jelenleg hatályos
 - Karcag Város Településszerkezeti tervének,
 - Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének

módosítását határozta el.
A Településrendezési terv módosításának dokumentumai 

megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal 25. számú helyi-
ségében, munkaidőben, illetve Karcag város weboldalán az 
alábbi címen: www.karcag.hu

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés a.) 
pontja és (3) bekezdése alapján kérem, hogy a Településren-
dezési eszköz módosításával kapcsolatos véleményüket, ész-
revételeiket, javaslataikat a hirdetmény megjelenésétől szá-
mított 15 napon belül, írásban tegyék meg. Írásos vélemé-
nyüket a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-

désük van, kérem keressék településünk főépítészét:
Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591
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Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, kony-
ha, továbbá hozzátartozik egy 60 
m2-es alsóépület) a főtértől 2 perc-
re. Rendezett kerttel, gáz- és cse-
répkályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-
4839, 06/30-328-3533. 

Karcagon, téglából épült, összköz-
műves kertes ház, betegség miatt 
eladó. (További építési lehetőség 
bontás nélkül megoldható.) Tel.: 
06/30-635-9662.

Karcagon, a Szivárvány utca 27/B 
alatt családi ház eladó, továbbá az 
Attila utca 17. szám alatt üzlethelyi-
ségek eladók. Tel.: 06/30-218-9818, 
06/59-886-690.

Karcagon, a Hajnal utcában, két 
egymás mellett álló ház, nagy por-
tával, együtt vagy külön is eladó. 
Irányár: 1,7 M Ft és 4,2 M Ft. Tel.: 
06/30-657-5918.

Karcagon, a Táncsics krt. 13. szám 
alatt, II. lépcsőház, IV. emelet, 9-es 
(1+2 félszobás, légkondis, erkélyes) 
lakás eladó. Tel.: 06/59-313-697.

Kertes családi ház eladó, vagy kisebb 
kertes házra cserélhető Karcagon, a 
Bethlen Gábor utca 11/A alatt. 

Eladó Karcag központjában egy 90 
m2-es lakás, 22 m2 garázs és tároló. 
A lakáson a nyílászárók műanyagok 
és hőszigeteltek. A fűtés gázkon-
vektor és cserépkályha kandalló a 
nappaliban. Tel.: 06/30-394-1350.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám 
alatt, 3 szobás, összkomfortos lakó-
ház, 1000 m2-es telken eladó. Ára: 
5,9 M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.

Bucsán, a Széchenyi utca 14. szám 
alatt ingatlan eladó. (1452 m2-es te-
lek). Tel.: 06/30-971-4575.

Háromszobás családi ház, teljes köz-
művel, központi fűtéssel (kétféle fű-
tési lehetőséggel, gáz- és vegyes tü-
zelés) eladó. Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon, kétszobás, összkom-
fortos családi ház áron alul eladó. 
Gázfűtéses, cserépkályhás, fúrt kút-
tal. Tel.: 06/30-356-5839.

Eladó a Kisvénkertben, a Kékvirág 
utcában egy 1,5 szobás 40 m2-es, 
10 éve épült kis ház. Fürdőszoba, 
benti WC, alsóépület, cserépkály-
ha, vezetékes víz, és fúrt kút van. 
Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon, a vásárcsarnok-
nál egy 250 m2-es üzlet és a hozzá 
tartozó lakások, családi ház. A te-
lek 1200 m2, és további építési le-
hetőség van, alkalmas családi vál-
lalkozásra, és több generációs csa-
lád együttélésére. Fotókat kérésre 
tudok küldeni (e-mail: csokikep@
gmail.com). Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon, a Kisföldek közt 
egy gyönyörű kivitelezésű, másfél-
szobás családi ház, nagy telekkel, 
gyümölcsfákkal és Berekfürdőn 
egy építési telek. Irányár: 14 M Ft (a 
kettő együtt). Tel.: 06/30-514-6521.

Karcagon, a Vasút utca 87. szám alatt 
ház nagy portával eladó. Irányár: 3,5 
M Ft. Tel.: 06/20-520-4692.

Karcagon, a buszpályaudvarral 
szemben, kétszobás, különálló, 
összkomfortos házrész eladó, vagy 
tömblakásra cserélhető, érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-358-5947.

Öreg ház, vállalkozásra alkalmas 
nagy portával, főút mellett eladó. 
Tel.: 06/20-282-8697.

Kétszobás, nappalis ház, nagy al-
sóépülettel eladó, vagy elcserél-
hető, központi társasházi lakásra 2. 
emeletig. Érdeklődni: Karcagon, az 
Arany János utca 4. szám alatt. Tel.: 
06/59-400-954, 06/30-518-1425.

Karcagon, cserépkályhás, gázkon-
vektoros, téglaépítésű családi ház 
sürgősen eladó. Érdeklődni: reggel 
és délben. Tel.: 06/59-400-802.

Karcagon, családi ház vörösfenyő 
tetőszerkezettel, beépíthető por-
tával eladó. (Alsóépületnek is meg-
felel). Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-
257-2045.

Karcagon, kétszobás, összközmű-
ves, kertes családi ház eladó. Tel.: 
06/30-567-0792.

Karcagon, főtérhez, piachoz kö-
zel, 712 m2-es telken teljes közmű-
vesített ház, felújításra vagy bon-
tásra, telekáron eladó. Érdeklődni: 
Karcag, Kacsóh utca 21. szám alatt. 
Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépítésű, 
újszerűen felújított, összközműves 
családi ház eladó, vagy elcserélhe-
tő a második emeletig értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-835-1910. 

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csirke 
konyhakészen eladó. Vágás min-
den pénteken. A megrendelést 
csütörtök délig kérem leadni. Cím: 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.

Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken, csak megrende-
lésre, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160. 

Játékos kiscicák szerető gazdiknak 
ajándékba elvihetők. (Féregtelenítve, 
1 db iromba és 1 db fekete.) Tel.: 
06/30-545-6653.

Elveszett egy fekete, szuka, pu-
li kutya, a Kerekes István utca 55. 
szám alól. Aki látja, kérem, értesít-
sen. Előre is köszönöm! Tel.: 06/20-
411-7430.

Vegyes 
Mindennemű régiség és teljes kö-
rű hagyaték felvásárlás. Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bödönt, 
kannát, állványos babafürdőká-
dat, mosóteknőt, sózóteknőt, kana-
pét, konyhaasztalt, kredencet, ko-
módot, stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-
996-1346.

Gránit tányér, vegyes pohár, autó-
rádió, bevásárlókocsi, tárcsás mo-
sógép, gázsparhelt, indukciós főző-
lap, keresztvágó fűrész, 5 literes te-
jeskanna, gázpalack és teleszkópos 
ventilátor eladó. Tel.: 06/20-572-
6285.

Akkumulátorok széles választéka 
(személy- és teherautóhoz, motor-
kerékpárhoz, elektromos kerékpár-
hoz, munkagépekhez) Karcagon, a 
Kossuth Lajos utca 22. szám alatt. 
Tel.: 06/30-255-6742.

Tornádó elektromos kerékpár, pa-
pírtégla készítő gép, 220 V-os cir-
kula, 220 V-os kompresszor, szek-
rények, fabölcső (régi), zsírosbö-
dönök eladók. Tel.: 06/59-400-685.

Eladó 3 db-os, sötét színű, szobai 
szekrénysor (97x200 cm). Tel.: 06/30-
385-8232.

Póló vásár! Akció: 200 Ft/db, 10 db 
vásárlása esetén 1500 Ft. Címünk: 
Szabó József utca 32/B. Bejárat a 
Morgó Csárda parkolójával szem-
ben. Ugyanitt kerti dísznövények 
eladók.  

Jó állapotú háromrészes ülőgarni-
túra eladó. Tel.: 06/30-627-7789.

Zománcos nagy lábasok, befőttes 
üvegek, vájling, elektromos fúró-
gép, amerikánerfúró, gyalu, elő-
szobai kombinált szekrény, ruha-
fogas, tükörrel eladó. Tel.: 06/59-
401-959.

Eladó 250 db bontott kéménytég-
la, 500 db tisztított nagyméretű 
tégla, 200 db 4 gombos szalagcse-
rép, 1 db kemping kerékpár, 1 db 
új, zománcozott, lemez fürdőkád. 
Tel.: 06/30-506-0279.

Jó állapotban lévő, világos színű 
3+2+1-es ülőgarnitúra eladó. Tel.: 
06/30-422-7676.

Eladók: 2,4 x 2,5 méteres ágytakaró 
2 db párnával, szép csillár, fa gyer-
mekjáróka. Tel.: 06/30-422-7676.

Eladó egy kb. 2x3 méteres kutya-
kennel. Tel.: 06/30-978-4069.

Kapszulás kávéfőző, versenykerék-
pár, kerékpárra szerelhető táska, 
BMW-hez 1998-ig szervizkódoló, 
kondenzátor, JBL mélynyomó, re-
kamié, 2 db fotel, asztalok eladók. 
Tel.: 06/20-282-8697.

Kiárusítás! Kiárusítom saját felesle-
gessé vált dolgaimat. Biliárdasztal, 
vendéglátós koktélbárpult, üveg 
dohányzóasztalok, gáztűzhely, 
gázpalack, TV-állvány, 4x3 méte-
res szőnyeg, hűtőszekrény, baba-
kocsi- és hordozó, bébikomp, bé-
bi ruhák, cipők és sok más. A ki-
árusítás helye: a vásárcsarnoknál, 
az Ír Sörözőben, szeptember 1-2-3-
án, 8-12-ig és 14-17-ig. Tel.: 06/20-
563-5087.

Íróasztal székkel, terménydaráló, 
halasi ajtó eladó. Tel.: 06/30-562-
5183.

Eladók régi és modern Képcsar-
nokos festmények (Deák Ferenc, 
Grúber Béla, Reményi Géza, Tallós 
Ilona, Illencz Lipót, K. Nagy Olga, 
Korda Béla, stb.) és egyéb régisé-
gek (mozsár, teknő, asztali lámpa, 
stb.). Tel.: 06/30-963-5073.

Kanapé, rekamié, kétrészes mo-
sogatószekrény, 2 db fonott fotel, 
6 db szék eladó. Tel.: 06/30-328-
6430.

Ruhák, cipők, konyhai használa-
ti tárgyak, lakástextíliák, könyvek, 
és 5-10 literes műanyag kannák el-
adók. Cím: Karcag, Szabó József 
utca 12. 

Eladó építkezésből kimaradt be-
toncserép (30x42-es, 150 db, 95 Ft/
db áron) a tüzépi ár feléért. Tel.: 
06/30-219-6813.

Eladó 1 db falétra (12 fokos), 1 db 
új, zománcozott fürdőkád (6000 
Ft), négyégős, palackos gáztűzhely 
(4000 Ft), elektromos fűnyíró. Tel.: 
06/30-506-0279.

Karcagon, új babahordozó, 150 lite-
res fürdőkád (nem használt, kis ütő-
déssel), 1 db erős kasza, üst (70 lite-
res), gáztűzhely (3 égős), talpas áll-
ványlétra (2 db) eladó, és a Déli te-
metőben kétszemélyes sírhely áta-
dó (műkőből, fedlappal, járdával). 
Tel.: 06/59-400-526. Érdeklődni a 
délutáni órákban.

Franciaágy és Lucznik varrógép el-
adó. Tel.: 06/30-567-0792. 

Kukoricamorzsoló és 2 db 200 li-
teres műanyag hordó eladó. Tel.: 
06/59-300-129.

Eladó 3 db háttámlás falóca, falra 
szerelhető TV-tartó (2 db, állítha-
tó), porzsák nélküli porszívó, gáz-
tűzhely, Swing hasizomerősítő pad, 
és 1 db szivattyú. Tel.: 06/30-835-
1910.

Szekrénysor, sarokülő, konyhaasz-
talok, hokedli, párnázott székek, 
fotelok, dohányzóasztal, szennyes-
láda eladó. Tel.: 06/30-435-9450.

Automata mosógép eladó. Tel.: 06/30-
733-0220.

Eladó AEG kávé-teafőző, forgófo-
tel számítógéphez (130 kg teher-
bírású), fali csempe és padlólap (új) 
féláron. Továbbá 6 db fekete fém-
vázas konyhai szék, rattan játék-
tároló láda, és Belker mérleg. Tel.: 
06/70-904-8948.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet- és bársony nad-
rág, bőrkabát varrását rövid határ-
időre vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László, Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
valamint Békés megye térségében. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

A Szendrei Üvegező BT. vállal: min-
denfajta üvegezést, tükrök kidol-
gozását, képkeretezést, műanyag 
nyílászárók forgalmazását, beépí-
tését, redőnyök, rovarhálók, sza-
lagfüggönyök készítését. Karcag, 
Villamos utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-684-4941.

Üvegezés-képkeretezés, Sári Mihály 
egyéni vállalkozó. Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30- 219-6813

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

Női torna!
Hétfőn és csütörtökön

a Szent Pál Marista Általános 
Iskolában.

Kezdés: 2016. szeptember 05-én, 
18.30 kor.

Telefonos elérhetőség: 
06/59-311-982

(Csontosné Sziszi)

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!
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Augusztus 21-én vasárnap 9.00-
tól a Karcagi SZC Varró István 
SZKI sportudvarán került megren-
dezésre a KARCAGI SE kosárlab-
da szakosztálya szervezésében 
a hagyományos STREETBALL 
Bajnokság. A várakozástól elté-
rően (még bizonyára több család 
a nyári vakációját tölthette, va-
lamint az időjárás-jelentés sem 
ígért sok biztatót erre az idő-
pontra) a szokásostól kevesebb 
nevező csapat érkezett a rendez-
vényre. Három kategóriában 11 
csapat játszott végül körmérkő-
zéses rendszerben egymással, 
valamint a különböző kategóri-
ák számára dobóversenyekben 
is megmérkőztek a résztvevők. 
A jó hangulatú rendezvényen, 
amely végül kiváló időjárási vi-
szonyok között került lebonyo-
lításra, mindenki remekül érez-
te magát.

I. kategória (11-12 évesek)
1. SZOL-CAG (Kovács Tamara,Kardos Panna, Laboncz Csenge)
Legjobb büntető dobó: Kovács Tamara
2. BULLDOGOK 
Legjobb büntető dobó: Paksi Sándor
3. PUSZTAI RÓKÁK 
Legjobb büntető dobó: Márki Laura 

II. kategória (14-18 évesek)
1. DERECSKE (edző: Máté József)
2. TORONTÓ TRACKTORS
3. LYÁNYOK 
Legjobb büntető dobó: Béres Ildikó
Legjobb 3 pontos dobó: Fehér Adrienn

III. kategória (18+ évesek)
1. IDEGENARCOK (Tukarcs Sándor, Pádár Milán, Deák Zoltán)
2. CSEND1
3. BEERHUNTERS
4. TRIUMVIRÁTUS
5. NIMRÓD     
Legjobb büntető dobó: Tukarcs Sándor 
Legjobb 3 pontos dobó: Herczegh József 
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Negyvenegyen - köztük öt hölgy - vettek részt a Nagykun Horgász 
Egyesület által a Téglagyári tavon megrendezett horgászversenyen 
augusztus 21-én. A díjakat Dobos László polgármester és Kalocsai 
László, egyesületi elnök adta át. A férfiak versenyét Krupinszki Imre, 
a nőkét Csanádi Lőrincné nyerte. Az egyesület augusztus 18-án Szol-
nokon megkapta a JNSZ Megye Sportjáért Díjat, ez alkalomból Do-
bos László polgármester a verseny végén Kalocsai László elnököt és 
segítőjét, Nagy Lajosnét külön is köszöntötte.

HorgászversenySTREETBALL Bajnokság

Augusztus 13-14-én városunk 
adott helyet a sportcsarnokban a 
25. Szent István Kupa Nemzetközi 
Asztalitenisz Versenynek.

16 egyesület asztalitenisz szak-
osztálya közel 140 nevezést adott 
le.

Egy jól szervezett, magas szín-
vonalú versenyen, kiélezett küzdel-
meket láthattak az érdeklődők. Az 
utánpótlás korosztályban több ma-
gyar élversenyző szerepelt, és igen 
erős csapat érkezett Romániából is.

Karcagi eredmények:
Ifjúsági egyéni: 

I. Terék Norbert (KSI)
Ifjúsági páros: 

I. Terék Norbert-Újvárosi 
János (KSI)

Férfi egyéni: 
I. Terék Norbert (KSI)
III. Imrei Ferenc 
(Kováts DSE)

Férfi páros: 
I. Imrei Ferenc-Szepesi Bence 

(Kováts DSE)
B.I.

Szent István Asztalitenisz Kupa
A S Z TA L I T E N I S Z

L A B D A R Ú G Á S
Gólzáporos mérkőzés

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. augusztus 21.
Karcag - Kunszentmárton 7-1 
(4-0)

A karcagi csapat első hazai 
mérkőzésén szinte azonnal tá-
madólag lépett fel. Kupai Krisz-
tián egy cselsorozat végén kezd-
te a gólgyártást (1-0).

Néhány perc múlva Szívós Ger-
gő egy lepattanó labdát kapásból 
a bal alsó sarokba lőtt, és már-
is 2-0 lett az eredmény. Három 
perccel később Kupai Krisztián 
beadásából Székely Dávid fordu-
lásból a jobb alsó sarokba gurított 
(3-0). A vendégcsapat teljesen ösz-
szeroppant, több gólhelyzet is ki-
alakult a kunszentmártoni kapu 
előtt. Szerencséjükre, vagy a csa-
tárok céloztak rosszul, vagy a ka-
pusuk hárított nehezen.

A félidő befejezése előtt egy 
perccel Kovács László váratlanul 
lövésre szánta el magát, 35 mé-

terről a labda bombaként csapó-
dott a bal felső sarokba, így 4-0-
val vonulhattak az öltözőbe. 

A második félidő 52. percében 
Szívós Gyula vezette a labdát, 
majd 30 méterről küldött lövése 
a kapus kezéről a hálóba perdült, 
és ezzel 5-0 lett a mérkőzés állá-
sa. A 70. percben Erdei közép-
re adása után Szőke Róbert első 
érintésből a kapu közepébe lőtt, 
ezzel lett 6-0. Hét perc múlva 
megszületett a 7. gól is, Székely 
Dávid jóvoltából. Tíz perccel ké-
sőbb a vendégek is megszerezték 
a becsületgóljukat, Viczián lövé-
sével alakult ki a 7-1-es végered-
mény. A rendkívül lendületesen 
és ambíciózusan küzdő karcagi 
csapat nem várt, de teljesen meg-
érdemelt, nagyarányú győzelmet 
ért el. 
Orosz István edző: Féltem a mér-
kőzéstől, de a végére magabiztos 
győzelmet arattunk.

B.I.


