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A Nagykun Polgári Kör vendége-
ként tartott fórumot szeptember 20-
án (kedden) a Déryné Kulturális Köz-
pont zsúfolásig megtelt nagytermé-
ben Vargha Tamás honvédelmi mi-
niszterhelyettes, a Honvédelmi Minisz-
térium parlamenti államtitkára a mig-
rációs válságról. A miniszterhelyettes 
elmondta, hogy a magyar-szerb, illet-
ve a magyar-horvát határon jelenleg 
viszonylagos nyugalom tapasztalha-
tó, amiért a szolgálatot teljesítő rend-
őröket és katonákat köszönet illeti. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy hátradőlhe-
tünk, hiszen közeleg az október 2-ai nép-
szavazás, amikor lehetőségünk nyílik egy, 
a másik oldalról érkező veszélyt elháríta-
ni, de legalábbis ütőkártyát adni vezető-
ink kezébe, amellyel a megfelelő helyen és 
időben majd képviselni tudják Magyaror-

szág érdekeit. - Az a kérésünk, hogy min-
denki tegye meg ezt az egy ,,kis tollvo-
nást”, amellyel a NEM mellett az x-et be-
húzza, és áldozzon rá 15 percet október 
2-án, hogy elmegy szavazni – biztatott a 
politikus.

Erdei Orsolya

Fórum a migrációs válságról

Konferencia az Ózon Világnapján
2016. szeptember 16-án, az Ózon Világ-

napja alkalmából, tematikus szakmai nyílt 
napot és konferenciát rendeztek a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. és az Elektronikai Hulla-
dékhasznosító Kft. szervezésében a Karca-
gi Ipari Park területén. Az Ózon Világnap-
ja az 1987-ben ezen a napon 46 ország által 
aláírt, a sztratoszférikus ózonréteg védel-
mét szolgáló Montreali Egyezménynek ál-
lít emléket. Az egyezmény globális összefo-
gás az ózonrétegre káros anyagok korláto-
zásáért, amelyhez mára több mint 180 or-
szág, többek között Magyarország is csat-
lakozott. 

A Karcagon e jelképes napon megrende-
zett konferencia a két fentebb említett szer-
vezet együttműködésének szerepét hivatott 
bemutatni a Magyarország Kormánya által 
az ózonréteg védelmében életre hívott hűtő-
gépcsere programban. Puskás László, az EH 
Kft. ügyvezető igazgatója beszédében külön 
megköszönte, hogy az NHKV Zrt. első szín-
helyül Karcagot választotta az országos pro-
jektjéhez, amely rendszeres együttműködést 
kíván létrehozni a hulladékfeldolgozókkal. 
Weingartner Balázs, az NHKV Zrt. el-
nök-vezérigazgatója pedig elmondta, hogy a 
hasznosítókkal való együttműködés rendkí-
vül fontos, hiszen ennek tükrében lehet biz-
tosítani „a haszonanyagok minél teljesebb 
körben történő begyűjtésével és a hasznosító-
kon keresztül történő felhasználásával azt a 
teljességet, amellyel a magyarországi hulla-
dékgazdálkodásnak ez az iránya hosszútávon 
fenntarthatóvá válik”. 

A meghívott előadók felszólalásai, vala-
mint a tematikus kihelyezett környezetvé-
delmi óra után Weingartner Balázs elnök-
vezérigazgató és Puskás László ügyvezető 
igazgató együttműködési megállapodást ír-

tak alá, majd az érdeklődő vendégeknek le-
hetőségük nyílt gyárlátogatásra, az üzem-
ben zajló egyes munkafolyamatok megte-
kintésére. 

Weingartner Balázzsal (képünkön) a ren-
dezvény szünetében beszélgettünk.

- Mennyire felelünk meg ma az uniós el-
várásoknak a hulladékkezelés terén?

- Jelenleg az uniós hasznosítási krité-
riumoknak, illetve a lerakás elkerülésének 
a meghatározott mértékeit részben teljesít-
jük, nagyobb részben sajnos még nem. Több 
olyan tényező is van, amelyet tartósan még 
nem tudunk teljesíteni. Ilyen ugye a külön-
böző haszonanyagokból az eltérítési volume-
nünk, például a pet palack, a plasztik, külön-
böző HDPE, vagy éppen a papír anyagok. Il-
letve, ami terén nagy elmaradásban vagyunk, 
az az üvegnek az eltérítése. Valamint a zöld 
hulladékra nincsenek specifikus számok, de 
ott is lehet növelni az eltérített mennyiséget. 
Több folyamfrakció van, például az építési-
bontási hulladék, vagy éppen az elektroni-
kai hulladék, amelyekben a sztenderdek nem 
olyan szigorúak, mint az előbb említett ket-
tőben, mégis tudjuk még fokozni az eltérítés-
nek, az újrahasznosításnak a mértékét. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Tizenötödik éve ünnepeljük a szépkorúakat október 1-jén. Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben 
nyilvánította ezt a napot az Idősek Világnapjává, azóta pedig minden évben megemlékezünk 
a szépkorúakról.

Miért pont október 1-jén van az Idősek napja? Talán azért, mert a szépkorúak kicsit olya-
nok, mint az ősz. Ahogy a termés is beérik erre az évszakra, úgy legtöbben 60-70 éves koruk-
ra életük főbb állomásait már végigjárták, megvalósították kitűzött céljaikat a tanulásban és 
a munkában. Időközben pedig otthont teremtettek, családot alapítottak, és szülővé, nagyszü-
lővé váltak. Így a nyugdíjas kort életük munkájának betakarítható gyümölcseként, pihenés-
ként élhetik meg. Nehézségek természetesen ebben az életszakaszban is adódhatnak: valaki a 
nyugdíj beosztásával, más pedig betegséggel küszködik, és olyan is akad, akinek a gyerekein, 
unokáin kell segítenie, míg mást egyedüllét gyötör.

Manapság talán nehezebb idősnek lenni, mint évtizedekkel ezelőtt. Régen az öregeket ma-
gától értetődően tisztelet övezte. A fiatalok felnéztek rájuk a koruk, a megszerzett tudásuk és 
az élettapasztalatuk alapján. A mai rohanó világban viszont csupán a magasabb kor nem fel-
tétlen utal nagyobb tudásra is, hiszen a technológia rohamos fejlődésével az idősebbek nem 
biztos, hogy lépést tudnak tartani. Ez pedig ahhoz vezethet, hogy az a régi fajta megbecsülés 
és tisztelet az idősek irányába kikophat a mai korból, holott, ennek nem szabadna így lennie. 
Sőt, még ma is lenne mit tanulnunk tőlük. Fritz Riemann pszichoanalitikus szerint ugyanis az 
érett kornak számtalan erénye van, de mind közül az egyik legfontosabb a higgadtság, amely 
türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. Az idősebbek kevesebb indulattal vi-
seltetnek a szokatlan jelenségek iránt, és több tárgyilagossággal ítélnek. Erre pedig a felgyor-
sult világunkban is nagy szükség lenne, amikor a stressz hatására úgy bántjuk meg egymást, 
hogy talán észre sem vesszük.

Elődeink munkája meghatározza a mi életünket is, hiszen ők alakították ki annak alapjait: 
felneveltek, taníttattak minket, gondoskodtak rólunk, és sokan még most is segítik a minden-
napjainkat. Fontos, hogy megadjuk számukra azt a tisztelet, ami megilleti őket, hiszen ami-
lyen odafigyeléssel bánunk az idősekkel, azt fogjuk mi is visszakapni a nálunk fiatalabbaktól.

Ma Magyarországon minden ötödik ember 60 év feletti. Az idősödés ekkor kezdődik, az 
időskort pedig a 75. életév betöltésétől szokták számolni. 

Kívánunk valamennyi szépkorúnak jó egészséget és továb-
bi hosszú, boldog életet! Élvezzék életük minden egyes pilla-
natát, érezzék a családjuk, környezetük megbecsülését, és azt, 
hogy szükség van rájuk! Végezetül pedig fogadják szeretettel 
Márai Sándor Ajándék című versét:

 És mégis, ma is, így is,
 örökké mennyit ad az élet!
 Csendesen adja, két kézzel,
 a reggelt és a délutánt,
 az alkonyt és a csillagokat,
 a fák fülledt illatát,
 a folyó zöld hullámát,
 egy emberi szempár visszfényét,
 a magányt és a lármát!
 Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
 minden napszakban,
 minden pillanatban!
 Ajándék ez,
 csodálatos ajándék.
 A földig hajolok,
 úgy köszönöm meg.

Kapás Mónika

Köszöntjük a szépkorúakat!
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Közéleti szilánkok
Pártpolitika 

nélkül
Pontosabban: pártpolitikai hovatarto-

zás nélkülinek kellene lenniük a hétvégi nép-

szavazáson való részvételeknek. Ami, valljuk 

be, elég nehezen kivitelezhető, mert általá-

ban minden választást, szavazást megelőz-

nek a különféle pártok kampányai.

Mégis igaza van Orbán Viktor miniszter-

elnöknek, amikor nem hajlandó nyilvános 

vitára kiállni a tv kamerák elé, akár Molnár 

Gyulával, akár Vona Gáborral. Nyilvánvaló-

an ez nem pártvetélkedés, hanem nemze-

ti ügy.

Megértem azokat a jóhiszemű, átlag vá-

lasztópolgárokat is, akik ezt a vaskos tényt 

nehezen értelmezik ebben a kampányhang-

zavarban, és nem látják az összefüggéseket. 

Egy profán futball példával illusztrál-

va talán könnyebben érthető. Az teljesen 

rendben van, hogy egy-egy futball klub hí-

vei a bajnokságban különféle vérmérséklet-

tel biztatják kiválasztott csapatukat. Még az 

is érthető, ha pejoratív jelzőkkel illetik a ri-

vális együttest, és netán enyhén szidalmaz-

zák, ha úgy ítélik meg, hogy sportszerűtle-

nül, nagyon durván játszik.

Ám, amikor a válogatott lép pályára, és 

valamelyik klubból, még ha 70-80 %-ban is 

kerülnek be a nemzeti válogatottba játéko-

sok, akkor már csak a nemzeti mez számít. 

Akkor már az ellenfélnek drukkolni több 

mint dőreség, mert ez már nemzeti ügy 

valahol. Ahogy nemrég az Európa Bajnok-

ságon is az volt, és nem az volt az érdekes, 

hogy X vagy Y játékos melyik klub színei-

ben játszik. (A németeknél nem véletlenül 

nevezik a válogatottat „national elf”-nek.) 

Ha egy válogatott mérkőzésen egy marok-

nyi szurkolói csoport ilyen megfontolásból 

kezdene el hangoskodni, a többségi szurko-

lók lehurrognák.

Nyilvánvaló, mint minden hasonlat, per-

sze ez sem pontos. Ám a népszavazás eseté-

ben, amit például a gödöllöi polgármester, 

Gémesi György előad, az egy gyenge dra-

maturgiájú népszínműre emlékeztet. (Ho-

lott Gémesi, amatőr színjátszóként, tavasz-

szal Cyranót alakította, ami egy Rostand 

darab.) Most viszont többről van szó, na-

gyobb a tétje a népszavazásnak, mint egy 

válogatott focimeccsnek vagy egy amatőr 

színpadi alakításnak. A nemzeti identitás 

és szuverenitás, valamint a biztonság a tét.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Karcag településen a Helyi Válasz-
tási Iroda, a Választási Információs Szolgálat elérhetőségei az 
alábbiak:
Vezetője: Rózsa Sándor, jegyző
Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal,
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., I. emelet 28. iroda
Tel.: 59/500-610; 59/500-642, Fax: 59/311-998
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Helyi Választási Iroda vezetője

Kevesen tudnak róla, kevesen 
jártak benne, pedig már hosszú 
évek óta működik, az Orvos- és 
patikatörténeti Gyűjtemény, aho-
vá a szeptember 14-ei városisme-
reti séta keretében látogattak el 
az érdeklődők.

Pánti Ildikó, a 8. számú válasz-
tókerület önkormányzati képvi-
selője köszöntötte a résztvevőket, 
majd átadta a szót dr. Nagy Mol-
nár Miklósnak, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatójának, 
aki rövid tájékoztatót tartott a ki-
állításról. Szó esett arról, hogy a 
megyében egyedülálló ez a pati-
katörténeti kiállítás, de Kelet-Ma-
gyarországon se sok hasonló ta-
lálható. A múzeumigazgató el-
mondta, hogy a hosszú évekig pa-
tikaként működő épület legna-
gyobb jelentősége a diófa bútor-
zatában és a megmaradt gyógy-

szeres tégelyekben rejlik, ame-
lyek még a háborút is túlélték. A 
kiállítás legfrissebb darabja, egy 
1940-es évekből származó papír-
tégely, amelyen még Solcz Gábor, 
a patika alapítójának a neve szere-
pel. Ezt az előző látogatásra hoz-
ta be az egyik résztvevő. Így a ki-
állítás nem zárult le, folyamatosan 
bővülhet további darabokkal. A 
külső terem a patikatörténeti, míg 
a belső helyiség az orvostörténe-
ti gyűjteményt mutatja be. A kiál-
lítás megemlékezik a kórház név-
adójáról, Kátai Gáborról, és kor-
társairól is. A kórház egyes osztá-

lyainak egykori berendezési tár-
gyait, eszközparkját is megtekint-
hetjük itt. Pánti Ildikó elmondta, 
hogy régen az emberek nem az or-
voshoz, hanem a patikushoz sza-
ladtak a problémájukkal. Akkori-
ban még kevés késztermék volt, a 
gyógyszerész szaktudásával és pa-
tikamérlege segítségével állította 
össze az orvosságot, amelyek álta-
lában por formájúak voltak.

Aki szeretné megtekinteni az 
Orvos- és patikatörténeti Gyűjte-
ményt, az előzetes bejelentkezés 
után (Tel.: 06/30-377-3766) bár-
mikor ingyenesen megteheti. Pán-
ti Ildikó képviselő nagyon fontos-
nak tartja, hogy az itt élő embe-
rek is megismerjék a város érté-
keit, helytörténeti nevezetességeit, 
ezért szervezi ezeket a programo-
kat. - Évekkel ezelőtt választóke-
rületi szinten indult el egy ilyen 
kezdeményezés. Ebben az évben 

úgy gondoltam, hogy kibővítve, 
a városlakók számára is lehető-
vé teszem ezeket a programokat. 
Sok gyerek is részt vett ezeken a 
sétákon, és ennek, mint egykori 
pedagógus nagyon örültem, mert 
fontos, hogy gyerekkorban is na-
gyon sok mindent magába szív-
jon az ember – mondta a 8. szá-
mú választókerület önkormányza-
ti képviselője.

Az idei városismereti séták a 
tárlat megtekintésével lezárultak. 
Jövőre a jó idővel együtt pedig új-
ra indulnak ezek a programok.

Kapás Mónika

Ismerjük meg városunk értékeit!

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság elérhetőségei az alábbiak:
Választott tagok: 

elnök: dr. Zsembeli József, Karcag
elnökhelyettes: Kapcsándiné dr. Abonyi Katalin, Karcag 
tag: Baranya Pál, Kunhegyes

Választott póttagok: 
Pintér Lászlóné, Karcag
Sipos Ferencné, Karcag

Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 
 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.
Tel.: 59/500-610; 59/500-642 Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok 03. sz. OEVI vezetője

Szeptember 23-án Bagaméri, a fagylaltos szobra után Csukás 
István újabb alakja, Pom Pom kapott szobrot Kisújszálláson. Pin-
tér Attila és Rajcsók Attila szobrászművészek alkotását dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi miniszter és Kecze István polgár-
mester avatta fel. 

„Hogy kicsoda Pom Pom? Hogy nem ismeritek? Hohó! Iga-
zán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan 
tudja változtatni az alakját: ha akarja, olyan, mint egy szőrpa-
macs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordított bundakesztyű, vagy 
szobafestőpemzli, vagy papucs  orrán pamutbojt. Most leginkább  
szőrsapkához  hasonlít, ahogy ül  az ágon, egy szép hosszú ágon, 
föl-he-he-he, le-he-he-he, mivel egy szellő hintáztatja az ágat...” - 
írta egykoron Csukás István, s a képek bizonyítják, Pom Pom a fa 
ágán valóban épp csak arra vár, hogy talán épp a szomszédos is-
kolából, megérkezzen hozzá Picur.

Szobrot avattak Kisújszálláson
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- Igen, mivel ide születtem, itt 
nőttem fel, és valószínűleg már 
nem is fogok innen elköltözni. 
Az ember egyre jobban ragasz-
kodik a gyökereihez, ahogy idő-
södik. Könnyen gondoljuk, hogy 
a „nagy sömmi”, azaz a kietlen 
alföldi puszta látszólag jellegte-
len táj. De ha közelebbről meg-
vizsgáljuk, tele van lüktető élet-
tel, emberekkel, formákkal, szí-
nekkel. Az ember a hatalmas 
égbolt és föld vonzásában van, 
mint ahogy Weöres Sándor ír-
ja „Alattad a föld, fölötted az ég, 
benned a létra.”

- A Szoboszlai Galéria veze-
tője az interneten látta a vízfest-
ményeimet, megtetszettek neki, 
és kérte, hogy vigyek a galériába 
egy-két képet, vásárlásra. Később 
úgy határozott, hogy egy kiállí-
tást is rendez az alkotásaimból. 

Az anyag úgy állt össze, hogy 
volt egy első kiállításom 1995-
ben a karcagi múzeumban, ami-
kor szabadban készült tusrajzo-
kat állítottam ki. Részben azok 
a képek a forrásai a mostani ki-
állításomnak. Újra feldolgoz-
tam őket a műteremben, a mos-
tani stílusomban. Másik inspirá-
ciós forrásom egy néhány hóna-
pos szolnoki tartózkodás volt. Az 
akkori vázlatok alapján festettem 
meg a szolnoki képeket. Vannak 
köztük még karcagiak, berekfür-
dőiek, tiszafürediek – ezért ,,Al-
földi” a kiállítás neve, és ,,imp-
ressziók” pedig azért, mert a ki-
állított képeknek egy-egy pilla-
natnyi benyomás, impresszió 
volt a valamikori forrása.

- A tusrajzok, amelyeket leg-
először a múzeumban állítottam 
ki, a szabadban készültek. Utá-
na még éveken át festettem ezzel 
a módszerrel. Mint az impresszi-
onisták, kivonultam, kivittem az 

összes felszerelést. Ez olyan 10-
12 évig tartott. Hasznos volt na-
gyon, de ez az időszak lezárult. 
Most is festek így néhanapján, de 
most már teljesen más megköze-
lítéssel. 

- Valamiféle kifejezési kény-
szer, mint minden művésznek. 
Vannak gondolataim a világról, 
és ezek különféle anyagi meg-
nyilvánulásokban látnak napvi-
lágot. Valaki fotográfiát készít, 
valaki fest, verset, vagy színdara-
bot ír, valaki zenét szerez. A gon-
dolat, az üzenet a lényeg, mond-
hatni szakrális, vagyis teremtési 
processzus.

- Most a kiállítás kapcsán a 
festészettel foglalkoztam. Júli-
us óta festettem vagy harminc 
képet, azokból lett a kiállítás. 
Emellett fotózok is, és vázlatokat 
készítek. Régebben filmeztem is, 
de mára ez elmaradt, mivel na-
gyon idő- és munkaigényes, egy-
szóval team-munka. Amikor a 
Kaposvári Egyetemen diploma-
munkaként egy dokumentum-
filmet készítettem, akkor kap-
tam kedvet a filmezéshez. 

- Vizuális kultúrát tanítok, 
amely egy gyűjtőfogalom, és sok 
minden benne foglaltatik: festé-
szet, sokszorosító grafika, min-
tázás, népművészet, ipari forma-
tervezés, film, fotó. Persze, pél-
dául a szobrászat és mintázás te-
rén csak az alapokat tudom átad-
ni, mert én nem vagyok szobrász. 
Vannak főiskolai szobrászati ta-
nulmányaim, tehát belekóstoltam 
a szobrászatba is, de nem mélyed-
tem el benne. A sokszorosító gra-
fikával is hasonlóképpen vagyok, 
így tudok linómetszetet, rézkar-
cot, hidegtűt is tanítani. Persze 
alapfokon. A festészetet már ki-
csit magasabb szinten, mert az a 
kiemelt területem.

- Képzőművésznek. Magával 
a vizuális kultúrával foglalko-
zom. Szerintem teljesen normá-
lis, hogy valaki több művésze-
ti ággal is foglalkozik, mondjuk, 
fest, zenél, szobrászkodik, stb. 
egyszerre. Sok ilyen művész is-
mert, pl. Mondrian, Klee, Picas-
so, stb. Teljesen mindegy, hogy a 
művész milyen eszközökkel fe-
jezi ki magát, ha valamit közölni 
akar a világgal.

- Jó pár éve már elsősorban 
absztrakt képeket festek. A kiál-
lított képek inkább az alkalma-
zott képzőművészethez állnak 
közelebb. A falon látható alkotá-
sok gondolatokat, ideákat, igazsá-
got közvetítenek, olyan dolgokat, 
amelyek nem megfoghatók, te-
hát szellemi szférája van, míg egy 
tájképnek mondjuk, lehet, hogy 
nem, viszont jól mutat egy lakás-
ban, mert dekoratívan van meg-
festve. Az absztrakt képeim ön-
magukért, érdek nélkül készül-
tek, hordozzák az én stílusomat, 
gondolataimat, és ezért kedvesek 
és értékesek számomra. 

- Számos irányzat, elsősorban 
a 20. század művészete, tehát a 
modern művészet alapjait meg-
alapozók, Cézanne, Gauguin, 
van Gogh, az impresszionistákon 
át egészen a lírikus és geometri-
kus absztrakcióig.

- Jó néhány képzőművésszel 
hozott már össze a sors eddig, 
főiskolai tanárok vagy alkotótá-
bori tagok személyében, de való-
jában két ember nevét kell, hogy 
megemlítsem. Az egyik Polner 
Tibor karcagi rajztanár, a másik 
Boros Lajos wiesbadeni festőmű-
vész. Tibor bácsi pályám kezde-
tét segítette, támogatta, míg La-
jos bácsinak köszönhetem azt, 
hogy megnyitotta számomra a 
modern és magas művészet felé 
vezető utat. Lajos bácsit meste-
remnek is tekintem, amit tőle ta-

nultam beépítem, felhasználom 
alkotói munkásságom során.

Természetesen a tanítás mel-
lett tanulok még most is. Úgy 
gondolom, ez az élet egyik értel-
me, hogy tanulunk, míg élünk, és 
tudásunkat adjuk tovább a követ-
kező generációknak. Fontos do-
log még az önkritika is. Tisztá-
ban kell lennie azzal az ember-
nek, hogy mennyit ér, mi a va-
lós értéke. Ez a legnehezebb, hogy 
megtaláljuk, kik is vagyunk va-
lójában, és hogy mennyit érünk. 

Kabai László Alföldi impresszi-
ók című kiállítását október 8-ig te-
kinthetik meg a szolnoki Szoboszlai 
Galériában.

Erdei Orsolya

,,A legnehezebb: megtalálni 
kik vagyunk valójában”
- interjú Kabai László képzőművész-tanárral -

Bár művészként életének egy későbbi fázisában 
bontakozott ki, már gyerekkorában is jól raj-
zolt. Több művészeti ágban kipróbálta magát, 
mire rájött, hogy leginkább a fotográfián és a 
festészeten keresztül tudja kifejezni egyéni lá-
tásmódját. Mindezek mellett a vizuális kultú-
ra területén szerzett tudását és tapasztalatait 
tovább is adja az érdeklődőknek és a diákjai-
nak. Kabai László képzőművész-tanárt műter-
mében kerestük fel, a nemrég „Alföldi impresz-
sziók” címmel megnyílt kiállítása apropóján. A 
beszélgetés során megtudtuk, hogyan született 
meg a kiállítás ötlete, de más fontos, művészet-
tel kapcsolatos témák is terítékre kerültek.

- Ha jól sejtem, nem vélet-
len a kiállítás témája. Kü-
lönleges kapcsolat fűzi az 
Alföldhöz?

- Mi adta a kiállítás ötletét?

- Hogy szokott festeni? Pél-
dául van egy táj, ami meg-
tetszik, és azt lefesti, vagy 
emlékekből dolgozik?

- Miért alkot? Mi a mögöt-
tes motiváció?

- Ön egyike azon művészek-
nek, akik egyszerre több mű-
vészeti ágban tevékenyked-
nek. Melyek ezek?

- Ha jól tudom, tanít is. 

- Melyiknek tartja magát 
leginkább: festőnek, foto-
gráfusnak vagy tanárnak?

- Körülnézve a műtermé-
ben, feltűnt, hogy az itt ta-
lálható festmények többsége 
más vonalat képvisel, mint 
a jelenleg kiállított művei. 
Melyiket érzi közelebb ma-
gához, az absztrakt, vagy a 
figuratív művészetet?

- Melyik festészeti irányzat 
áll a legközelebb Önhöz?

- Ki inspirálta legjobban 
munkássága során?

Kép: Losonczi József

A művész alkotás közben
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A hét kérdése: Fontosnak tartja-e, hogy elmenjen az október 2-ai népszavazásra?
Somogyi Gabriella (55)

Nagyon fontosnak tartom, 
hogy mindenki elmenjen 
szavazni. Minden magyar-
nak erkölcsi kötelessége len-

ne elmenni és nemmel sza-
vazni. Ezt kívánja a kultúránk, 

gyermekeink, unokáink bizton-
sága, magyarságunk megmaradása.

Balogh Gábor (26)
Fontosnak tartom, hogy el-
menjünk szavazni egy, a 
jövőnket nagyban megha-
tározó kérdéssel kapcsolat-

ban, és kinyilvánítsuk, hogy 
szeretnénk-e menekültek-

kel, gazdasági bevándorlókkal 
együtt élni, vagy sem.

Molnár Imréné (50)
Mindenképpen fontos, hogy 
elmenjünk és nemmel sza-
vazzunk. A magyar embe-
reknek ez közös érdeke. Ed-

dig nem tapasztaltuk a rossz 
oldalát a migránsok beenge-

désének, de könnyen járhatunk 
úgy, mint más európai országok.

Szeptember 13-15-ig a Karcagi Rendőrkapitányság is bekapcso-
lódott a TISPOL SEAT BELT európai közlekedési akcióba - tudtuk 
meg Jenei József őrnagytól, a Közlekedésrendészeti Osztály osz-
tályvezetőjétől. 

A három nap alatt a rendőrség fokozott figyelmet fordított a biz-
tonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak előírássze-
rű használatának ellenőrzésére, ugyanis a passzív biztonsági eszközök 
használata nélkül jelentősen megnő a halálos sérülések esélye. A biz-
tonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használati arányának 
továbbnövelése nélkülözhetetlen a balesetben elhunytak számának, 
valamint a sérülések súlyossági fokának csökkentése érdekében. A 
rendőrség technikai eszközzel rögzítette a fenti időszak alatt a város-
ban véletlenszerű belterületi helyszíneken a közlekedőket. Akinél sza-
bálytalanságot találtak, pl. nem használta a biztonsági övet - legyen 
az vezető vagy utas - ott a rendőrök szabálysértést állapítottak meg.

Akció a biztonságos közlekedésért

A Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégi-
um ötödik alkalommal rendezte meg szeptember 17-én a re-
gionális szántóversenyét. A húsz induló - köztük több karcagi 
- feladata egy 100 x 40 méteres parcellában nyitó barázda ké-
szítése, szántás és a barázda zárása volt. A sikeres feladathoz 
többször kellett állítani az ekéken is.

Szántóverseny Kenderesen

Huszonegyedik alkalommal 
rendezik meg Karcagon a Lo-
vasnapot. Az október 9-én, va-
sárnap megvalósuló eseményről 
Szepesi Tibort, a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár igazgatóját kérdez-
tük.

- Milyen programokkal készül-
nek a XXI. Lovasnapra?

- Hagyományos lovas progra-
mokkal várjuk az érdeklődőket. 
A délelőtt a díjugratás jegyében 
fog zajlani, míg a délutáni mű-
sorban a fogathajtóké lesz a fősze-
rep. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is lesznek kiegészítő progra-
mok: a gyerekeket népi játszótér, 
kutyás bemutató várja, de renge-
teg árust, vásározót is találhatnak 
majd. A rendezvény keretein belül 
megszervezzük a „Szívünk világ-
napját” is, ahol egészségügyi szű-
réseken, tanácsadásokon vehet-
nek részt. Szintén ezen a napon 
adják át a „Legszebb konyhaker-
tek” program díjait is. 

- Idén is lesz traktoros ügyes-
ségi verseny. Hogy kapcsolódik 
ez a lovasnapi programhoz? 

- Úgy gondolom, hogy szin-
tén a hagyományok jegyében – 

hiszen nem első alkalommal – 
a lovak mellett a lóerők is fősze-
repet kapnak, mivel a traktoros 
ügyességi versenyt is ezen a ren-
dezvényen bonyolítjuk le. A ne-
vezési lapok és a felhívások sze-
rint – ahogyan az ebben a lapban 
is megjelent – minden, a feltéte-
leknek megfelelő versenyzőt szí-
vesen látunk. Idén már kistérségi 
szinten is lehet jelentkezni. A fel-
adatokat, a pályát, szakértő zsű-
ri jelöli ki. El kell mondjam, évről 
évre nehezebb a pálya, de eddig 
minden jelentkező és versenyző 
elégedett volt. Biztos vagyok ab-
ban, hogy idén is nehéz, de látvá-
nyos pályákat teljesítenek majd a 
résztvevők, akiknek szurkolhat-
nak a nézők. 

- Mi történik rossz idő esetén? 
Van-e valamilyen tervük erre? 

- A verseny – ahogyan minden 

évben – idén is a Liget Úti Sport-
pálya mögötti Lóger pályán és 
környékén kerül megrendezésre. 
Az időjárásban csak bízhatunk, 
hiszen egy ilyen jellegű versenyt, 
rendezvényt, nem lehet fedettpá-
lyán megtartani. Bizakodóak va-
gyunk, s természetesen a jó időre 
készülünk. 

- Kiket várnak a rendezvény-
re?

- Szerencsére elég komoly az 
érdeklődés versenyzői részről is 
minden programra. Nem zárul-
tak még le a nevezések, tehát vá-
runk minden indulni, versenyez-
ni vágyót. Természetesen várunk 
minden érdeklődőt, szurkolni, né-
zelődni, vásározni szándékozót. 
Biztosan mindenki, aki ellátogat 
a rendezvényre, talál kedvére való 
programelemet. 

Kapás Mónika

Idén is mindenkit vár a Lovasnap!
– villáminterjú Szepesi Tiborral –

(...folytatás az 1. oldalról)
- Vannak-e érzékelhető változá-

sok, mióta központosították Ma-
gyarországon a hulladékgazdál-
kodást?

- Most vagyunk annál a stádi-
umnál, hogy még a piacnak az el-
múlt 9 hónapos monitorozásánál 
tartunk. Már látjuk azokat a prob-
lémákat, amelyeken változtatnunk 
kell, hogy érdemi változások in-
duljanak a piacon. Kézzelfogható 
eredmények, úgy gondoljuk, hogy 
kb. a jövő év közepére fognak re-
alizálódni, hiszen azért egy las-
sú reagálású piacról van szó, te-
hát amit most elkezdünk megvál-
toztatni, az minimum egy fél éves 
időtartam, mire érződik a piaci 
mechanizmusokban. A mai ren-
dezvénynek is pont az volt a cél-
ja, hogy egy ilyen mérföldkövet je-

lentsen a változtatási szándékaink-
ban, és a szakmai szereplőkkel, je-
len esetben a hasznosítókkal közö-
sen, meghatározzuk azokat a cé-
lokat, amelyeket 2017 végére sze-
retnénk elérni. Jelen esetben a ha-
szonanyagok begyűjtésének a ki-
terjesztése, vagy éppenséggel a mi-
nél szélesebb körű újrahasznosí-
tásnak a megvalósítása, és termé-
szetesen a környezetünk védelme 
érdekében az erdőkbe kitett hulla-
dékoknak az összeszedése és meg-
gátolása a cél.

- Mit lehet tudni az egyezmény-
ről, amit ma aláírtak?

- Amit ma aláírtunk az Elektro-
nikai Hulladékhasznosító Kft-vel, 
az egy teljesen szakmai együttmű-
ködést körvonalaz, ami azt jelen-
ti, hogy egymással kölcsönösen 
megosztjuk a szakmai tapasztala-

tainkat. Mi az elmúlt hónapoknak 
a közszolgáltatók oldaláról érkező 
tapasztalatát, ők pedig az elmúlt 
időszaknak, immár három éves 
működésüknek, a hasznosító olda-
láról érkező tapasztalatát. Ennek 
mezsgyéjén akarjuk meghatároz-
ni azokat a sarokpontokat, ame-
lyek miatt esetlegesen törvénymó-
dosításra, a szakmai szervezetek-
kel való együttműködés átalakítá-
sára, vagy olyan jellegű újítások-
ra van szükség, hogy egyrészt a la-
kosnál elérjünk egy szemléletvál-
tozást, hogy az elektronikai hulla-
dékot olyan helyen adja le, ahol az 
megfelelően hasznosításra kerül, 
és természetesen az ebben részt-
vevő közvetítők, például a közszol-
gáltatók ezt megfelelően tudják ke-
zelni és továbbítani. 

Erdei Orsolya

Konferencia az Ózon Világnapján
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Bár még nem köszöntött be a 
fűtésszezon, nem árt előre ké-
szülni rá, és szakemberrel ellen-
őriztetni a tüzelő-fűtőberende-
zéseinket. Mukics Dániel tűzol-
tó őrnagy, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság 
helyettes szóvivője felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a bajt mindig 
egyszerűbb és olcsóbb megelőz-
ni, mint a károkat helyreállítani.

Mit 
ellenőriztessünk?
- Milyen ellenőrzéseket, és mi-

lyen gyakorisággal végez a ka-
tasztrófavédelem?

- A lakossági kémények sep-
rését végzi a katasztrófavédelem, 
és azt is csak azokon a területe-
ken, ahol a feladatot a megyei jo-
gú városok nem vállalták tovább. 
Jelenleg 15 megye 1835 települé-
se tartozik a katasztrófavédelem 
ellátási területéhez, köztük Kar-
cag is. A kémények ingyenes el-
lenőrzése gázüzemű és zárt égés-
terű tüzelő- és fűtőeszközök ese-
tén kétévente, egyéb tüzelő- és 
fűtőberendezések esetében éven-
te történik. A kémény ellenőrzése 
magában foglalja annak tisztítá-
sát, a levegőutánpótlás-ellenőrzé-
sét, és az ezt befolyásoló műsza-
ki berendezések okozta hatások 
vizsgálatát, továbbá az égéster-
mék paramétereinek ellenőrzé-
sét, illetve ahol van, ott a szén-

monoxid-érzékelő berendezés el-
lenőrzését is.

- Kell az ellenőrzésért fizetni? 
Hogyan történik a munka?

- A lakossági kéményseprés 
mindenhol ingyenessé vált 2016 
júliusától. A felsorolt tevékeny-
séget a kéményseprők a sormun-
kájuk során, egész évben folya-
matosan végzik. A kiértesítés pa-
píron történik 15 nappal a sor-
munka előtt. Ha a kéményseprő 
a megadott időpontban nem ta-
lálja otthon a kéménytulajdonost, 
újabb időpontról hagy értesítést. 
Ha a sormunkát a kéményseprő 
a második időpontban sem tudja 
elvégezni, akkor a kéménytulaj-
donosnak 30 napon belül egyez-
tetnie kell egy új időpontot. Ek-
kor az elvégzett munkáért már 
ki kell fizetnie a munka díjának 
egyharmadát, de azt sem a hely-
színen készpénzben, hanem csek-
ken, vagy átutalással. Természe-
tesen arra is van lehetőség, hogy 
valaki a kötelező, ingyenesen túl 
rendeljen kéményseprést. Ezt az 
ügyfélszolgálatunk 1818-as tele-
fonszámán keresztül tudja meg-
tenni. A sormunkán kívül meg-
rendelt plusz szolgáltatás díját 
azonban meg kell téríteni.

- Mi jelentheti a legnagyobb 
problémát a fűtési szezonban?

- Fűtési technológiától függet-
lenül komoly veszélyt jelenthet a 
fűtőeszköz nem megfelelő hasz-
nálata, a szabálytalan kivitele-
zés, illetve a műszaki felülvizsgá-

lat, vagy az ellenőrzés elmulasz-
tása. Gyakori, hogy az emberek 
nem olyan anyagokat tüzelnek el, 
mint amilyen tüzelőanyag elége-
tésére az adott fűtőeszköz ki lett 
találva, és emellett nem tartják 
karban, nem tisztítják fűtőeszkö-
züket. Ez a nem rendeltetésszerű 
használat jelentős anyagi kárral, 
és esetenként súlyos sérülések-
kel járó tűzesetekhez is vezethet. 
Több korom rakódik le az olyan 
égéstermék-elvezető rendszerben, 
amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot – 
lakkozott, festett, vagy nedves fát 
– égetnek. A lerakódott koromré-
teg fűtés során felizzik, meggyul-
lad, és akár kéménytűzhöz is ve-
zethet, a kéményről a tűz pedig 
másodpercek alatt átterjedhet a 
ház tetőszerkezetére. A lerakó-
dott korom eltávolításával, a fű-
tőeszköz és a kémény karbantar-
tásával megelőzhetőek a kémény-
tüzek. A fűtőeszközünk takarítá-
sához hívjunk szakembert, a ké-
mény tisztítását pedig tegyük le-
hetővé a kéményseprők részére.

Szén-monoxid 
mérgezés

- Sajnos gyakran lehet halla-
ni szén-monoxid-mérgezésről. 
Mi okozza ezt?

- Ahol nyílt égésterű eszköz-
zel fűtenek, főznek, vagy melegí-
tenek vizet, ott ezek az eszközök 

a nekik helyet adó helyiség le-
vegőjét használják el az égés so-
rán. Ha nem jut elég levegőhöz a 
berendezés, akkor – legyen bár-
mennyire jó huzata is a kémény-
nek – ott az áramlás megfordul, 
és visszaáramlik az égéstermék. 
Emiatt tökéletlen égés alakul-
hat ki, és másodpercek alatt ve-
szélyes mennyiségű szén-mono-
xid jön létre. Fontos tudni, hogy 
nemcsak a gázzal működő be-
rendezések okozhatnak szén-mo-
noxid-mérgezést. A kandallóval, 
cserépkályhával, olajkályhával, 
vegyes tüzelésű kazánnal fűtők 
ugyanúgy veszélyeztetettek, hi-
szen minden, nyílt égéstérrel mű-
ködő eszköz forrása lehet a mér-
gező gáznak. 

- Hogyan előzhető meg a szén-
monoxid kialakulása?

- Ahhoz, hogy ne történhessen 
semmi probléma, fontos, hogy a 
nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, 

vízmelegítő és főzőeszközök tele-
pítését bízzák szakemberre. Ezek 
a berendezések a szoba levegőjét 
használják az égés során, így biz-
tosítani kell a levegő-utánpótlá-
sát. Évente ki kell tisztíttatni, és 
felül kell vizsgáltatni a fűtőeszkö-
zöket. Lehetővé kell tenni, hogy a 
kéményseprők el tudják végezni 
a munkájukat. Az ajtók, ablakok 
cseréjénél ügyelni kell arra, hogy 
legyen résszellőző az újonnan be-
épített, jól záródó nyílászárókon. 
Az elszívó és a nyílt lánggal égő 
berendezés együttes működé-
se is hozzájárulhat a szén-mono-
xid kialakulásához. Ezeket soha 
ne működtessék együtt! Az ese-
tek fele a fürdőszobában történik, 
mert azok légtere általában kicsi, 
így a vízmelegítő gyorsan elhasz-
nálja az égéshez a szoba levegőjét. 
A szellőzőrácsot soha ne takarják 
le, vagy szüntessék meg!

Kapás Mónika

Készüljünk a fűtési szezonra!

A református általános iskola 
újraindításának 20. évforduló-
ja alkalmából hálaadó hetet tar-
tottak a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskolában 
szeptember 12. és 18. között. Az 
egész hetes programsorozatot 
vasárnap ünnepi istentisztelet-
tel zárták.

Rajzpályázattal, palánta pik-
nikkel és diákigazgató választás-
sal kezdődött a hálaadás hete a 
református általános iskolában. 
Az ünnepi rendezvénysorozaton 
a felső tagozatos tanulókra foci-
bajnokság, műveltségi vetélkedő 
és kiselőadások vártak. Az alsóbb 
évfolyamok diákjai pedig fürkész 
programban és akadályverseny-
ben mérhették össze tudásukat. 

„Múlt és jelen a Refi-ben” cím-
mel fotókiállítást nyitottak, majd 
bemutatták az iskolai évkönyvet 
is. Huszonegy fellépővel megren-
dezték a „REFI”-SZTÁR versenyt, 
amelyet a tanári kar néptánc elő-
adása zárt. Pénteken pedig Pintér 
Béla zenész Kincsesház című mű-
sora várta az érdeklődőket.

A hálaadó hét zárásaként ünne-
pi istentiszteletet tartottak szep-
tember 18-án, vasárnap a Refor-

mátus Nagytemplomban. Az igét 
Főtiszteletű dr. Fekete Károly, a 
Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke hirdette, majd a 
karcagi születésű Csíkos Sándor, 
a Csokonai Színház művésze sza-
valt. Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, térségünk or-
szággyűlési képviselője köszön-
tőjében felidézte a református ál-
talános iskola újraindítását. – Ez 
az épület az egyik legrégebbi ma 
is iskolaként működő reformá-
tus intézmény. Már az újraindu-
láskor is boltíveivel, szellemisé-
gével, a gyerekek zsivajával azt 

a folyamatosságot jel-
képezte, amely Karca-
gon, a Nagykunság fő-
városában mindig any-
nyira fontos volt. Ösz-
szekötött generációkat 
– mondta a tárcavezető. 
Nt. Beszterczey András, 
a Nagykunsági Reformá-
tus Egyházmegye espe-
rese köszöntőjében be-
szélt arról, hogy a kar-
cagi iskola nevelő- okta-
tó munkája példaértékű 
az egyházmegye többi 
iskolája számára is. 

Visszaemlékezett az iskola in-
dulására Dobos László polgár-
mester is, aki Karcag egyik leg-
nagyobb erősségének az oktatá-
si rendszerét tartja. Elmondta, 
hogy köszönettel adózik azoknak 
a pedagógusoknak, akik akkor fel 
merték vállalni, hogy ennek az in-
tézménynek az oktatói lesznek. 
Nt. Koncz Tibor, a Karcagi Re-
formátus Egyházközség elnök-lel-
késze elismerő oklevéllel köszön-
te meg Földváriné Simon Ilona 
igazgató szakmai munkáját, szol-
gálatát, aki ünnepi beszédében 
felidézte az elmúlt 20 évet.

Az ünnepségre az iskola egy-
kori és jelenlegi diákjai, a Csillag-
fény kórus, a Gyülekezeti kórus és 
az Egyesített kórus készült egy-egy 
műsorral. – Az intézmény cél-
ja továbbra is olyan keresztyén 
értelmiségi fiatalok kinevelése, 
akiknek értékrendszerében fon-
tos helyet foglal el a keresztyén 

értelemben vett hit, tisztelet, tisz-
tesség – tudtuk meg Földváriné Si-
mon Ilona igazgatótól.

Az ünnepségen Főtiszteletű dr. 
Fekete Károly püspök Kiváló Pe-
dagógus-díjat adott át Takácsné 
Csikós Anikó és Soósné Balajti 

Gabriella pedagógusoknak. Hű-
ség-plakettet vehetett át Birizlóné 
Mészáros Anikó, Kuruczné Ka-
tona Éva, Ferenczi Péter Tamás-
né, Nagy Jánosné pedagógusok. 
Az iskola zenét tanuló diákjai ré-
szére, dr. Székely István és család-
ja fuvolát adományozott. Az ün-
nepség végén tolmácsolták Kovács 

Sándor, a J-N-SZ Megyei Közgyű-
lés elnökének köszöntő gondola-
tait, aki hivatali elfoglaltságai mi-
att nem tudott jelen lenni az ese-
ményen.

Kapás Mónika

Húszéves a református általános iskola

Idén nyártól ingyenes a lakossági kéményseprés

Nt. Koncz Tibor elnök-lelkész elismerő oklevelet 
adott át Földváriné Simon Ilona igazgatónak

Az ünnepi istentiszteleten köszöntőt 
mondott dr. Fazekas Sándor miniszter
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OTTHON

Cinnabon-fahéjas tekercs 
Tészta:

2,5 dl tej, 2,5 teáskanál porélesztő, 10 dkg cukor, 8 dkg vaj, 
csipetnyi só, 2 egész tojás, kb. 60 dkg finomliszt

Töltelékhez:
10 dkg puha vaj, 20 dkg barna cukor, 3 evőkanál őrölt fahéj

Mázhoz:
10 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 10 dkg krémsajt

1. Az élesztőt beleszórjuk a cukros, langyos tejbe, majd állni hagyjuk, amíg az élesztő fel nem fut. 
Egy nagy tálban összegyúrjuk a puha vajat, a sót, a tojásokat, és annyi lisztet, hogy egy lágy, 
de rugalmas tésztát kapjunk. Letakarjuk, majd nagyjából 1 óra alatt hagyjuk duplájára kelni.

2. Közben összekeverjük a töltelékhez a barna cukrot és a fahéjat.
3. A megkelt tésztát kb. fél cm vastag téglalappá nyújtjuk. Megkenjük a puha vajjal, megszórjuk a 

fahéjas cukorral, és jó szorosan feltekerjük a tésztát. Egy éles, vékony pengéjű késsel 5 cm szé-
les szeleteket vágunk, majd sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük őket, és letakarva további 30 
percig kelesztjük.

4. 180 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük. Míg sül a tekercs, elkészítjük a 
mázat: a vajat és a krémsajtot a cukorral nem túl magas fordulaton habosra keverjük. Miután a 
csigákat kivesszük a sütőből, még forrón rájuk kenjük a krémsajtos mázat.

Hozzávalók

Elkészítése
Forrás: Internet

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § alapján, a 2016. 
október 2. napjára kitűzött országos népszavazásra a szava-
zókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, va-
lamint a szavazóhelyiségek címének megállapítása tárgyá-
ban meghozott 9888 11/2013. számú, 2013. július 30. napján 
kelt határozata módosításáról meghozta az 5639 30/2016. szá-
mú határozatát, amely alapján a Karcag 009. számú szavazó-
kör címe József Attila utca 2. (Egyesületi Ház)-ról, Kálvin út 
4. (Múzeum)-ra változik.

Fenti határozat, mellékleteivel együtt megtekinthető a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (5300 Karcag, Kos-
suth tér 1. sz.), valamint Karcag város hivatalos honlapján 
(www.karcag.hu).

Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 001-
016-ig terjed.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgár-
ok számára, valamint az átjelentkezők szavazatainak leadá-
sára kijelölt szavazókör: 001. számú szavazókör.

Szavazókörök sorszáma és címe Karcag városban:
001 - Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium)
002 - Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház)
003 - Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola)
004 - Zöldfa utca 32. (Óvoda)
005 - Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ)
006 - Zádor utca 3. (Általános Iskola)
007 - Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ)
008 - Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye)
009 - Kálvin út 4. (Múzeum)
010 - Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ)
011 - Arany János utca 13-15. (Általános Iskola)
012 - Villamos út 109. (Városgondnokság)
013 - Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola)
014 - Kisújszállási út 112. (Általános Iskola)
015 - Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek)
016 - Kisújszállási út 45. (Szakiskola)

Rózsa Sándor
a Jász-Nagykun-Szolnok

03. sz. OEVI vezetője

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor van az Idősek Világnapja?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. október 3-án (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Pótári István Róbert (Karcag)

Nyereményjáték

A leander tavasztól őszig ékesítette udvarunkat, 
szabadba kiültetve, dézsában vagy virágládában 
nevelve. Ilyenkor ősszel viszont meg kell óvni nö-
vényünket a számukra elviselhetetlen téli hidegtől.

Október végén, novemberben, amikor a hőmér-
séklet tartósan fagypont alá merészkedik, a leande-
reket (Nerium oleander) teleltetnünk kell. Ha nyárra 
elástuk a kertünkben, érdemes egy nagyobb föld-
labdával kivenni a növényt a talajból, és egy mű-
anyag cserépbe tenni. Mielőtt bemenekítjük a le-
anderünket a kíméletlen fagyok elől, fontos, hogy 
letisztítsuk a növényt. Kártevőktől, főleg a pajzs-
tetvektől legyen mentes, mert a zárt téli otthoná-
ban könnyen felszaporodnak. Télen érdemes több-
ször is megvizsgálni a növény leveleit, és szükség 
esetén, ha megjelennek a kártevők, permetezzük. 
Visszametszeni inkább tavasszal érdemes, ilyenkor 
csak abban az esetben vágjuk vissza a növényün-
ket, ha nincs elég helyünk számára. A leandernek 
télen is kell a világosság. 2-10 OC közötti hőmérsék-
letet kell biztosítanunk a számára. Csak annyira ön-
tözzük, hogy földje ne száradjon ki, hetente egy-
szer.

Készüljünk a 
növények 
teleltetésére!
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Kutyatulajdonosok 
figyelem!

A MEOESZ Karcagi Szervezete és a 
Szivárvány úti kutyaiskola szeretettel 

várja az érdeklődőket a II. Nagy-Szentesi 
Lajos Munkakutya Emlékversenyre.

Időpont: 2016. október 22. 9.00 óra
Helyszín: Szivárvány úti kutyaiskola
Nevezési díj: 1000 Ft kutyánként
(Nevezni 2016. október 10-ig lehet.)
Információ: Ferenczi Sándorné 
  06/30-647-7331

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

Október 01-02.  Dr. Magyar György  Karcag, Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465

Lapzárta: 
2016. október 3. 
(hétfő) 12 óra

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy a Jász-Nagykun-

Szolnok Megye 03. számú 
Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási 
Bizottság elérhetőségei az 

alábbiak:
Választott tagok: 
elnök: 

Dr. Zsembeli József, 
Karcag

elnökhelyettes: 
Kapcsándiné dr. Abonyi 
Katalin, Karcag 

tag: 
Baranya Pál, Kunhegyes

Választott póttagok: 
Pintér Lászlóné, Karcag
Sipos Ferencné, Karcag

Megbízott tagok: 
Kántor Lajos, 
Magyar Szocialista Párt
Domján Sándor Tibor, 
Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség 

Székhely: Karcagi Polgár-
mesteri Hivatal, 
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.
Tel.: 59/500-610; 59/500-642 
Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok 

03. sz. OEVI vezetője

A Karcagi Öregdiákok 
Baráti Körének 

vezetősége szeretettel 
hívja tagjait, barátait, az 

érdeklődőket 

2016. október 1-jén 
9.00 órától 

éves találkozójára és
közgyűlésére, a 

Karcagi Nagykun 
Református 

Gimnáziumba.
Az ünnepi ülés 11 órakor 

kezdődik. 

A „birkatest” ebéd 
13 órától az Essen Kft. 

főszakácsának 
gondozásában kerül 

tálalásra (Varró utca 2.).

Vadai Mihály Zsolt
elnök

TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. június 4. napját megelőzően engedély 

nélkül létesített vízilétesítmények vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosságot, hogy a 2016. június 
4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítmé-
nyek vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása során a fenn-
maradási engedélyre vonatkozó általános szabályok érvénye-
sek azzal a lényeges különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. §. (7) be-
kezdése alapján „mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizeté-
se alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. 
törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül 
létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjo-
gi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig 
kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

A települési önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik, 
és a jegyző engedélye szükséges az alábbi vízilétesítmények 
esetében:

1. olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásá-
hoz és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz-
ellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, il-
letve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeo-
lógiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 
m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy 
parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági ha-
tározattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingat-
lanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvíz-
igény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény,
2. az 1.b) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését 

szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó 
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez,

3. az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag 
háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított szennyvíz el-
szikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üze-
meltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Az engedély nélkül létesített vízilétesítményre vonatko-
zó fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) 
kell kérelmeznie.

A kérelemhez csatolni kell a tényleges megvalósulási állapo-
tot tartalmazó tervdokumentációt, valamint a fennmaradási 
engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szol-
gáltatási díjat, amelynek mértéke függ az igényelt, lekötni kí-
vánt vízmennyiségtől, illetve vízkezelésre vonatkozó létesítmé-
nyektől. Amennyiben az eljárás során szakhatóságokat is be 
kell vonni, úgy a szakhatóságok eljárási díját is a kérelmezőnek 
kell megfizetnie.

A fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatosan bővebb 
felvilágosítást a Karcagi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Csoportjánál kérhetnek a Karcagi Polgármesteri Hivatal 
épületében az I. emelet 25-26. irodájában.

Karcag Városi Önkormányzat

Országos Könyvtári Napok
2016. október 3-9.

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár Csokonai Könyvtára szeretettel meghívja 

programjaira:

Október 3.
16:30 Népek meséi illusztrációs rajzpályázat díjátadója, a 

kiállítás megnyitója

Október 4.
15:00 Iskolai könyvtárosok szakmai találkozója

Vezeti: dr. Kasuba Jánosné

17:00 „Csurom fehér” 
A Körömvirág Együttes verskoncertje

Október 5.
10:00 Ringató foglalkozás

Tóth Istvánné Mártika vezetésével

Október 7.
13:30 „Alig látszom, mégis játszom”

Az első osztályosok könyvtárba csalogatója 
Sólyom Tamás interaktív zenés műsorával.

Megbocsátás hete
Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt a lejárt határ-

idejű dokumentumok késedelmi díj nélkül hozhatók visz-
sza könyvtárunkba.

Rendezvények helyszíne: 
Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár
5300 Karcag, Püspökladányi út 11.

Álláshirdetés
A Györffy István Katolikus Általános Iskola 

(5300 Karcag, József Attila utca 1.) az alábbi állást 
hirdeti meg:

1 fő tanító
Jogviszony: határozott idejű
Az alkalmazás feltétele: megfelelő erkölcsi bizonyítvány, 
szakképesítés igazolás, plébánosi ajánlás
Az álláshely betölthető: 2016. november 07-től
Bérezés: a pedagógus bértábla szerint
Jelentkezni lehet: Kovács Miklósné igazgatónál, vagy a 
gyorffykatalisk@gmail.com e-mail címen

Telefon: 06/59-503-435
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HIRDETMÉNYEK

2016. szeptember 30. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Törökciráda
18.30 „Gyökerek és szárnyak” kiállítás
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Lovasnapra készülve
 Karcagi hírek
 - Aláírásgyűjtés a karcagi piacon
 - Interjú Kósa Lajossal
 - Fokozott ellenőrzés
 - Gyümölcsvásár a főtéren
 - Szezonvégi értékelés
 - Makettkiállítás
 - Príma-díj átadás
 Háttér
 Vendég: Vajó Sándor             
 Téma: díszmadár kiállítás
20.30 Kósa Lajos Tiszafüreden

2016. október 4. kedd 
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet
20.20 Karcagi hírek

20.50 A Hit Szava - római katolikus szent-
mise
21.50 Búcsú Tomajmonostorán 2016. 
összefoglaló

2016. október 6. csütörtök   
17.00 Műsorajánlat
17.05 Városi programajánló
17.10 Siloám Gyógyászati Központ átadása
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagy Éva
 Téma: Svájci vendégek Karcagon
 Karcagi hírek
 - Ózon Világnapja Karcagon
 - Motorostalálkozó
 - Magyar Filharmonikus Zenekar 
 koncertjén
 - Óvodai programok
 - Egyre többen hiányoznak az 
 iskolákból
 Háttér               
 Vendég: Kiss Mihályné
 Téma: gyémánt diplomát vehetett át
20.30 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi lése

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. szeptember 23.
Németh Mária - Tasó Ferenc

2016. szeptember 24
Takács Nóra - Murvai Zoltán

Oláh Zita - Pálfi József

Születés
2016. szeptember 18.
Farkas Irén - Lázók István
Kg., Baross utca 41.

Georgina

2016. szeptember 20.
Jámbrik Vivien - Berzétei Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 67/B

Sándor Bence

2016. szeptember 20.
Seres Brigitta - Tyukodi Attila
Kg., Gyep utca 39. 

Levente

2016. szeptember 21.

Balajti Lilla - Kundra Zoltán
Kg., Kisfaludy utca 7.

Bori

2016. szeptember 24. 
Seres Henrietta - Varga János
Kg., Hideg utca 36.

Noel István

Halálozás
Sebők Antal 
 (1936)

Október 1. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Október 2. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Recepció vezető (Berekfürdő),
 - Élelmiszeripari mérnök IFS megbízott (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő-, gyógy-, fejlesztő peda-

gógus (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus (meós) (Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Bérügyi ügyintéző, TB ügyintéző (Karcag),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - Kőműves (Kunmadaras),
 - Festő - galván (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - var-

rodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - var-

rodai betanított munkás - szálazó, bontó, gőzölő, darabo-
ló (Karcag),

 - Kútkezelő (Kisújszállás),
 - Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - famunkás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás (Székesfehérvár, 

Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalkozás 

(Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - mezőgazdasági 

idénymunka (Karcag),
 - Juhász - egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatá-
si Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 
59/795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

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

HIRDETMÉNY
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-

lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § 
(2) a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatom Karcag város 
lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, 
vallási közösségeit arról, hogy Karcag város hatályos Település-
szerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási ter-
ve módosításának véleményezési dokumentumai elkészültek.
Az elkészült véleményezési dokumentumok:

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI-
NEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2016. ÉVI 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal) 

 - a településszerkezeti terv módosítása (jóváhagyandó 
munkarész),

 - a helyi építési szabályzat módosítása (jóváhagyandó 
munkarész), és

 - az alátámasztó munkarészek.
A véleményezési dokumentumok Karcag Város Polgár-

mesteri Hivatalában a 25. számú teremben, ügyfélfogadási 
időben megtekinthetők.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök 8.00-16.00 óráig.

Kérem, hogy a R. 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hir-
detmény megjelenésétől számított 30 napon belül, a vélemé-
nyezési dokumentációkban foglalt elhatározásokkal, és a ren-
dezés alá vont területekkel kapcsolatos észrevételeiket, vélemé-
nyüket írásban 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

Dobos László
polgármester
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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, 70 m2-es, téglaépítésű, 
újszerűen felújított, összközműves 
családi ház eladó, vagy értékegyez-
tetéssel második emeletig elcserél-
hető. Tel.: 06/30-835-1910. 

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

Karcagon, a Püspökladányi úton, 
787 m2-es telken, 97 m2-es alapte-
rületű, téglából épült, tetőtér be-
építéses ház eladó. Irányár: 11 M Ft. 
Tel.: 06/30-695-1834.

A Széchenyi sgt. 50/a alatt, másfél-
szobás, 43 m2-es, jó állapotú lakás 
eladó. Irányár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-
491-2519.

Összkomfortos családi ház eladó 
Karcagon, a Kisújszállási út 83. alatt. 
Tel.: 06/70-317-2733.

0191/41 Hrsz.-on 2,7843 ha, 94,86 
AK szántó eladó Karcagtól kb. 3 
km-re, a Berekfürdőbe vezető ke-
rékpárút mellett. Irányár: 5,2 M Ft. 
Tel.: 06/30-527-2980. 

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezeték-
cserével, aláfalazva, két sor szigete-
léssel). Tel.: 06/30-219-6813.

Karcagon, a 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, a kórház közelében, 4 
szobás, 2 garázsos kertes ház ext-
rákkal eladó. Tel.: 06/30-219-0049.

Háromszobás családi ház, közpon-
ti fűtéssel (gáz- és vegyes tüzelés), 
teljes közművel eladó. Tel.: 06/59-
300-129.

Ház eladó bontásra Karcagon, a 
Vasút utcában, valamint lakás el-
adó a Madarasi úton. Tel.: 06/20-
977-9891.

Összkomfortos, kertes családi ház 
eladó, vagy kiadó. Tel.: 06/30-238-
2918.

Karcagon, földszinti, kétszobás, er-
kélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-862-
5088.

Központi, vagy központhoz közeli 
garázst bérelnék hosszútávra. Tel.: 
06/70-326-7291. 

Karcagon, főtér közeli (3 perc), két-
szobás, összkomfortos családi ház 
(110 m2 alapterületű, ebből 75 m2 

hasznos), gáz-és cserépkályhafű-
téssel, alkuképes áron eladó. Tel.: 
06/30-324-0522.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám 
alatt, háromszobás, összkomfortos 
lakóház, 1000 m2-es telken eladó. 
Ár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csir-
ke 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. 

Törpeuszkár kiskutyák eladók (10.000 
Ft). Tel.: 06/70-527-0343.

Anyakecskék és gidák eladók. Tel.: 
06/30-336-6142.

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.

Diódaráló, mákdaráló, mosógép, 
vegyes poharak és tányérok, in-
dukciós főzőlap, magnós autórá-
dió, gázkályha (palackkal), bevá-
sárlókocsi, állóventilátor és elektro-
mos masszírozó eladó. Tel.: 06/20- 
572-6285. 

Eladó: háromajtós szekrény, do-
hányzóasztal, fotelok, gyerek író-
asztal, nagyméretű rácsos gyerek-
ágy, páraelszívó, Daewoo színes TV, 
Hajdu centrifuga, 1 db varrógép, 
Belker mérleg, kukoricamorzsoló, 2 
db Halasi ajtó, 1 db beltéri ajtó, fe-
hér zománcos fürdőkád (bontás-
ból), elemes szekrény, írógép, alig 
használt porszívó, 1 db rekamié, két 
fotellal. Tel.: 06/30-372-0950.

Turkáló teljes árukészlete és beren-
dezése eladó. Háromrészes szek-
rénysor eladó. Tel.: 06/20-585-1734.

Zöld növények eladók (200-300 
Ft-ig), új hallókészülék 8000 Ft/db. 
Tel.: 06/30-4475-301. 

Fekete ezüst alufelni (15’-ös, 4x100-
as) nyári gumikra szerelve, és 2 db 
álló terrárium eladó. Tel.: 06/30-
336-6150.

Vásárolnék forgalomból ideigle-
nesen kivont, vagy üzemben lé-
vő gyári állapotú Skoda 120 L, GLS, 
Favorit, Felícia, Fabia típusokat. Tel.: 
06/30-963-5073.

Jó állapotban lévő, három részből 
álló ülőgarnitúra eladó. Tel.: 06/30-
627-7789.

Öntvénykályha, nagy- és kis mére-
tű tégla, mosógép, centrifuga, vas-
tagvázú női kerékpár, 24-es és 26-
os MTB, gáztűzhely, heverő eladó. 
Tel.: 06/30-261-0785.

Jó állapotban lévő, 28-as agyvál-
tós férfi kerékpáromat elcserélném 
kemping kerékpárra. Tel.: 06/30- 
850-3345.

Örökégő szobakályha (új), fekvő 
kondipad (új), falitükör (új), világos 
színű szobaasztal, férfiöltönyök és 
gyerekcipők, dzsekik eladók. Tel.: 
06/59-887-269.

Új padlólap és csempe eladó. Ugyanitt 
számítógéphez forgószék eladó. Tel.: 
06/70-904-8948. 

Zománcozott vödör, marmonkan-
na (20 l), alumínium kanna, badella, 
ruháskosár, slag, fénycső armatú-
ra, csavarkulcsok, kalapácsok, fú-
rók, falfosztó, fémvázas dohány-
zóasztal, ventilátor alkatrészek, na-
pozóágy, gázpalackhordó, gyalu-
padhoz szolgapad, csavarok, és sok 
egyéb apróság eladó. Tel.: 06/30-
610-5738. 

Vegyes tüzelésű kazán, C19-es gáz-
kazán, vezetékes telefon (új, kihan-
gosítható), kemping kerékpár el-
adó. Tel.: 06/59-314-243, 06/30-472-
6237. 

Eladó 12 fokos falétra (5000 Ft), 600 
literes vas terménytároló (2500 Ft), 
kukoricamorzsoló (1000 Ft), zomán-
cozott fürdőkád (4000 Ft), elektro-
mos fűnyíró (6000 Ft), használt, de 
működőképes asztali számítógép 
(tartozékaival, 5000 Ft). Tel.: 06/30-
506-0279.

Kisbálás lucerna (5. kaszálás, szép 
zöld, esőmentesen, nyúlnak, bá-
ránynak kiváló minőségű) eladó 
Karcagon, a Vasút utca 38. szám 
alatt. Tel.: 06/30-244-3666. 

Előszobai kombinált szekrény, fo-
gas (nagy tükörrel), férfi ingek, öl-
tönyök, bőrkabát, könyvek, sövény-
nyíró olló, fehér és rózsaszín lean-
der eladó. Tel.: 06/59-401-959.

Robot 300-as utánfutó és háromfé-
le tetőcsomagtartó (autóra) eladó. 
Tel.: 06/30-420-6617.

Utánfutó, pianínó, 380-as, nagy tel-
jesítményű daráló, önetetők, ön-
itatók, pingpongasztal eladó. Cím: 
Karcag, Attila utca 39. Tel.: 06/30-
651-6640.

Élő és tisztított törpeharcsa vásár! 
Tel.: 06/20-411-7430.

Elektromos sütő 10.000 Ft-ért el-
adó (fehér színű, ajtajában üveg, 
világítás a sütőtérben). Tel.: 06/30-
645-0694.

4 db téli gumi eladó (165/65 R 14/79 
T, 195/65 R15 91T). Tel.: 06/30-645-
0694.

Diesel traktor, egytengelyes pótko-
csival (1,5 t teherbírású, rendszám 
nélküli) eladó. Tel.: 06/30-336-6142. 

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

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

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, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szol-
nok, valamint Békés megye térsé-
gében. 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 Karcagon, 
a Villamos utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-684-4941.

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljeskörű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: 06/30-599-9238.

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!

Hirdessen Ön 
is a Karcagi 

Hírmondóban!
Apróhirdetés 

már 200 Ft-tól!

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 telefonszámon!
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SPORT

HIRDETMÉNYEK
FELHÍVÁS

III. KARCAGI TRAKTOROS 
ÜGYESSÉGI VERSENY

2016. október 9. (vasárnap)

A Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár a XXI. Karcagi 

Lovasnap keretében 
TRAKTOROS ÜGYESSÉGI 

VERSENYT 
hirdet.

A nevezési feltételek és a 
jelentkezési lap 2016. szep-

tember 7-től letölthető a 
www.derynekarcag.hu 

oldalról, vagy személyesen 
átvehető a Déryné 

Kulturális Központ (5300 
Karcag, Dózsa György u. 

5-7.) titkárságán.
Információ:

06/59-503-224/11 mellék

Szeptember 3-án Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei Balkányban rendezték meg a 
V. Cellspan kupa nemzetközi meghívá-
sos utánpótlás versenyt. A tizennyolc ha-
zai szakosztályon kívül székelyudvarhelyi, 
beregszászi, moldáv, olasz, és felvidéki fia-
tal birkózók is szőnyegre léptek, színesítve, 
erősítve a rangos viadalt, amelyen 230 ver-
senyző mérte össze tudását. Karcagot há-
rom birkózó képviselte, és mindhárman 
pontszerző helyen végeztek. Eredmények: 
Gyermek korcsoport: 35 kg: Tarjányi Ger-
gő III.; Diák II. korcsoport: 35 kg: Ordas 
Tibor V.; Diák I. korcsoport: 38 kg: Balajti 
Gábor II.

Szeptember 18-án a Kecskeméti TE ren-
dezte meg az ez évi Délkelet-magyarorszá-

gi területi szabadfogású bajnokságot három 
korcsoportban. A karcagi fiatalok itt sem 
vallottak szégyent, hiszen két arannyal, egy 
ezüsttel és egy bronzéremmel térhettek ha-
za. Eredmények: Diák II. korcsoport: 29 
kg: Csanádi Zoltán V.; 35 kg: Ordas Tibor 
I.; Diák I. korcsoport: 38 kg: Balajti Gábor 
I.; Serdülők: 69 kg: Kun István II.; 85 kg: 
Domokos Sára (fiúk között) III.

Zajlik az élet a birkózóknál, olyannyi-
ra, hogy egy új kezdő csoport is elindult a 
szakosztályban. Ezeket a foglalkozásokat 
kedden és csütörtökön 16.30-17.30 között 
a Pap Béla utcai edzőteremben tatjuk. Ide 
várunk minden erősödni, ügyesedni aka-
ró I - IV. osztályos fiút és lányt.

Szűcs András

Hat éremmel kezdődött az őszi szezon Vereség Tiszafüred ellen
B I R K Ó Z Á S

2016. szeptember 24. (szombat)
Megyei I. osztályú bajnokság
Tiszafüred-Karcag 1-0 (0-0)

A két csapat évtizedek óta küzdelmes 
és színvonalas játékot vív egymás ellen. 
Most sem volt ez másképpen. Mindkét 
együttes a győzelemre készült. Az I. fél-
idő elején próbálták egymás erejét felmér-
ni. A 20. percben Erdei Tibor hosszú át-
adással indította Bukovszki Dánielt, aki 
két csellel lerázta védőit, de lövése centi-
méterekkel elment a jobb felső sarok mel-
lett. A 37. percben Belényesi László véd-
te Pelles lövését. A félidő utolsó percében 
Kupai Krisztián kapta az átadást, majd 20 
méterről a felső lécet találta 
el. A II. félidőben is a ven-
dégcsapat támadott. Előbb 
Erdei Tibor Székely Dávi-
dot hozta helyzetbe, de a 
kapus elszedte előle a lab-
dát. Az 55. percben Erdei 
Tibor kapta az átadást, be-
vezette a labdát a 16-oson 
belülre, majd tovább pasz-
szolta Bukovszki Dániel-
nek, aki egy csel után a ki-
futó kapusba lőtt. Ez bi-
zony megint egy gólszer-
zési lehetőség volt a karcagi 
csapat számára. Ezután is 
a vendégcsapat volt az ak-
tívabb. A hazai csapat visz-
szahúzódott, és kontratá-

madásokra rendezkedett be. A 64. perc-
ben Erdei Tibor lefutotta védőjét, de lövé-
se elzúgott a felsőléc fölött. A 70. percben 
Szentannai Zoltán lövését védte a hazaiak 
kapusa, Gerhát.

És ahogy lenni szokott, a sok kihagyott 
gólhelyzet megbosszulta magát. A 89. perc-
ben egy baloldali támadás után Csábi kap-
ta a labdát, és 15 méterről félmagasan a bal 
sarokba lőtt (1-0).

Ezzel a góllal nyerték meg a megyei 
rangadót a tiszafürediek, a mezőnyben 
jól játszó, de gólképtelen vendégcsapat el-
len. Ennek ellenére, ahogy a csapat vezető-
edzője, Orosz István elmondta: emelt fő-
vel veszítettünk. 

B.I.

L A B D A R Ú G Á S

Fotó: KLBK


