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Október 14-én a névadóra, 
Szentannai Sámuelre emlékez-
tek a róla elnevezett középisko-
lában. Szentannai Sámuel életét 
Vízkeleti Erzsébet tanárnő mél-
tatta. 

- Szentannai Sámuel Erdély-
ben született, Székelyszentmik-
lóson, 1876. augusztus 11-én. 
Szülei áldozatvállalása révén test-
vérei közül csak ő tanulhatott to-
vább, amit azzal hálált meg, hogy 
minden tanulmányát kiválóan 
végezte, minden körülményben 
emberségesen helytállt. A föld-
műves munka nehézségei, a föld 
szeretete, a törvény, az erkölcs, a 
hagyományok tisztelete határoz-
ta meg szülőföldjének székely vi-
lágát, amely végigkísérte egész 
életén, és olyan forrássá vált szá-
mára, ahonnan mindig meríthe-
tett erőt az akadályok leküzdésé-
hez. A gimnáziumot Kolozsvá-
ron végezte, majd a nagy múl-
tú Kolozsmonostori Gazdasá-

gi Tanintézetben szerzett okle-
velet. Pedagógusként dolgozott 
Nagyszentmiklóson, Csákváron, 
Losoncon, Székelyudvarhelyen. 
Más területeken is szerzett ta-
pasztalatokat: az Erdélyi Unitá-
rius Egyház Gazdasági tanácso-
saként, illetve a Székelykeresztúr 

című hetilap munkatársaként. 
Mindezek után került Kiskun-
félegyházára, a Tanítóképzőbe 
gazdasági tanárként, majd 1912 
őszén kinevezték a Karcagi Föld-
művesiskola igazgatójának, aho-
vá válságos körülmények közé ér-
kezett. A súlyos gazdasági hely-

zet, a teljesen elszikesedett föld-
területek, az iskolavezetéssel járó 
teendők, a gazdák ellenséges gon-
dolkodásmódja szinte leküzdhe-
tetlen akadályok elé állították. De 
ő megfelelt a kihívásoknak, mert 
megvolt a megfelelő szakértel-
me, érzéke az alkotó munkához. 
Egyik írásában ezt az örök igaz-
ságot hagyta nekünk követen-
dő példaként: „Az okszerű mun-
ka végzéséhez műveltség, a szor-
galmas munka végzéséhez aka-
rat szükséges” - idézte a nagy előd 
gondolatait a szónok. Szentannai 
Sámuel az intézményt 21 évig 
igazgatta, ő szervezte át mező-
gazdasági szakiskolává, közben 
kiemelkedő szakmai-tudomá-
nyos tevékenységet végzett. Leg-
kiválóbb kutatási eredményeit a 
szikjavítás területén érte el. 1933-
ban nyugdíjba vonult, de tovább 
kutatott, publikált.

- Szakirodalmi munkásságá-
nak alapgondolatát így összegez-
te: „Irányítást kívánok adni a ta-

nult, fiatal gazdák részére, hogy 
ne legyenek kénytelenek saját ká-
rukon okulni.” És ez az óhaja is 
valóra vált. Bizonyítja ezt az egy-
kori tanulóitól kapott, a múze-
umban kiállított számtalan le-
vél, üdvözlet, amelyben tisztelet-
tel megköszönik tapasztalatainak 
átadását, és mindig mindenben 
segíteni akaró szándékát. Éle-
te utolsó éveiben méltósággal vi-
selte a nehézségeket, 1956. január 
22-éig. A karcagi Déli temetőben 
van eltemetve, sírját iskolánk ta-
nulói gondozzák. A székelységét 
jelző kopjafa, és a karcagi szikes 
talaj találkozása Pilinszky János 
szavait juttatja eszembe: „Ami-
ként kezdtem, végig az marad-
tam, ahogyan kezdtem, mindvé-
gig azt csinálom” - mondta a név-
adóról Vízkeleti Erzsébet, majd az 
iskola, a város és a Karcagi Kuta-
tóintézet képviselői megkoszo-
rúzták az iskola parkjában álló 
Szentannai-szobrot.
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Szentannai Sámuelre emlékeztek

Október 23-án az 1956-os for-
radalom és szabadságharc kez-
detének hatvanadik, a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának pe-
dig huszonhetedik évfordulójá-
ra emlékeztünk. 

A városi ünnepség az Ország-
zászló felvonásával és a Himnusz 
közös eléneklésével kezdődött, 
amelyen közreműködött a Nagy-
kun Honvédbanda és a Kováts 
Mihály Huszárbandérium. 

A zászlófelvonást ünnepi is-
tentisztelet követte a református 
templomban, ahol a forradalom 
hősei előtt tisztelgő tömeg Nt. 
Koncz Tibor református elnök-
lelkész igehirdetését hallgathat-
ta meg. 

A megemlékezés következő ál-
lomása a Városháza előtti tér volt. 
Először a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium, vala-
mint a KÁIAMI Kováts Mihály 
Tagintézményének diákjai idéz-
ték fel a hatvan évvel ezelőtti ese-
ményeket. Nagy Imre szerepében 
Éliás Jánost, a felkelőkében pe-
dig Varga Nórát, Harcsa Vivi-
ent, Kiss Ágnest, Varga Petrát, 

Kiss Gergőt, Czinege Tamást, Se-
bők Róbertet és Kele Ádámot lát-
hattuk. A jelenetet Szabó Péterné 
és Keserűné Ébner Tünde tanár-
nők tanították be, és közremű-
ködött Kiss Mihály földműves. 
A diákok szórólapokat is oszto-
gattak az ünneplő közösségnek, 
amelyeken a hatvan évvel ezelőt-
ti karcagi követelések álltak. Hor-
váthné Pandur Tünde tanárnő 
szavalatával folytatódott a ren-
dezvény, majd dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
ünnepi beszédét hallgatták meg 
az érdeklődők.

A miniszter ünnepi gondola-
tai egészen a Jászkun Redemptio 
sorsfordító momentumáig ve-
zettek vissza, amikor is kun őse-
ink pénzért visszakaphatták azt a 
földtulajdont, amely már jóval az-
előtt őket illette. A redemptio so-
rán megszerzett szabadság egé-
szen a sztálinista diktatúra idejé-
ig tartott. A kommunizmus nem-
csak kizsákmányolta a nagykun-
sági gazdálkodó embereket, de at-
tól a szabadságtól fosztotta meg 
őket, amelyért egykor vérrel és 
verítékkel, a későbbiekben pedig 
pénzzel is fizettek. - Az volt a cél, 

hogy addig gyötörjék a kunsági 
parasztembereket, az ország ge-
rincét alkotó parasztságot, amíg 
önként be nem lépnek a közösbe, 
a kollektívbe – fejtette ki a minisz-
ter. - A sztálinizmus legnagyobb 
áldozata a földjétől megfosztott, a 
kommunista terror által tönkre-
tett magyar parasztság volt. Őket 
sújtotta a legtöbb kitelepítés, a leg-
több ki- és belakoltatás, az inter-
nálások. Több mint négyszázezer 
főt érintettek a börtönbüntetések, 
vagyonelkobzások és bírságok […] 
Kifizethetetlen adók és pótadók 
sújtották őket. Saját szülőföldjü-
kön tették tönkre őket, és vették 

el tőlük mindenüket: a földjeiket, 
házaikat, tanyáikat, az igásállato-
kat, a jószágokat – folytatta a tár-
cavezető.

Az önkényuralmi rendszer, 
amely ,,beszolgáltatás” és ,,téesze-
sítés” címszavak alatt egész élete-
ket és családokat tett tönkre, so-
kakat pedig a végső elkeseredés-
be és életük önkezűleg való kiol-
tásába taszított, végül 1956-ban 
példátlan nemzeti egység létre-
jöttéhez vezetett. Ehhez hasonló 
egység kovácsolódott 1848-ban, 
1989-ben, de 2016-ban, néhány 
hete is – emlékeztetett dr. Faze-
kas Sándor az október 2-ai nép-

szavazásra. - Csak egy egységes 
nemzet tud alakítani történel-
met, akár világtörténelmet is, és 
néhány héttel ezelőtt létrejött egy 
olyan nemzeti egység, amely ab-
ban kifejezhető, hogy Magyaror-
szág legyen magyar ország a jövő-
ben is. A mi hazánk legyen olyan, 
amilyennek szeretjük, és ami-
lyennek mi akarjuk. Fontos, hogy 
ez az egység megmaradjon. Ez le-
het egy szilárd támpont a jövőre 
nézve, szilárd kiindulópont, ame-
lyet megerősít a hazaszeretet és az 
összefogás – zárta gondolatait a 
miniszter.

(Folytatás a 2. oldalon...)

A forradalom és 
szabadságharc ünnepén

Képünkön Gyökeres Sándor, a középiskola igazgatója

Diákok idézték fel a hatvan évvel ezelőtti eseményeket
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Közéleti szilánkok
Az utolsó, 

befejezetlen 
forradalom

A forradalmaknak talán az egyik legjel-
lemzőbb sajátosságuk - akárhogy végződ-
jenek is -, hogy befejezetlenek maradnak. 
Legalábbis abban az értelemben, hogy cél-
kitűzéseik, programjaik, legfeljebb csak idő-
vel, később valósulnak meg. Még akkor is, ha 
győztes forradalomról beszélhetünk.

Viszont a vesztes, levert forradalmaknak 
is - bármily időintervallumban ágyazódnak 
is a „történelmi időbe” - van úgynevezett 
győztes szakaszuk. Ez az az időszak, ami-
kor a legfőbb célkitűzések társadalmilag ér-
vényessé válnak a nemzeti egység folytán. 
Még ugyan nem intézményesülnek, de vilá-
gos távlatokat villantanak, nyitnak fel a nép 
és a nemzet számára.

Az 1956-os forradalomnak ez a szaka-
sza, amelyet utolsó, hagyományos értelem-
ben vett népfelkelésnek nevezhetünk, vi-
szonylag rövid időbe, alig 13 napba sűrű-
södött. Mégis világtörténelmi jelentőségű-
vé vált, hiszen megmutatta egy világhódí-
tó eszmének (marxizmus, leninizmus) nem-
csak az ideológiai, hanem a „materiális” se-
bezhetőségét is. (Erről a szabad világban 
akkor sokan értesültek, még a távoli föld-
részeken is, megkockáztatom, hogy talán 
jobban, mint a legtöbb magyar kistelepü-
lésen. Amerikában például Elvis Presley, a 
Rock ’n’ Roll királya a Béke völgye c. dalával 
hívta fel a szabadságharcunkra az amerika-
iak figyelmét. Adománygyűjtésre szólítot-
ta fel őket, a magyar sebesült forradalmá-
rok és családtagjaik számára. A francia, bal-
oldali Albert Camus író egy világirodalmi je-
lentőségű, rövid esszéjében ismerte el a ma-
gyar forradalom igazságait.) Ha úgy tetszik, 
a magyar ’56 az „előszobája” volt a Szovjet-
unió későbbi felbomlásának, széthullásá-
nak. Ez már tisztán látszik hatvan év távla-
tából. Az okait is már többé-kevésbé tisztáz-
ták a magyar történészek, de még nem iga-
zán rögzült a nemzet tudatában. Ha mély-
rehatóbban elemeznénk például az utób-
bi harminc év (látható, ez olyan, mint egy 
„felezési idő”) tulajdonviszonyainak és ter-
melőerőinek a helyzetét, akkor ez ponto-
san látszana.

A karcagi ’56-os ünnepi megemlékezés 
szónoka dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, országgyűlési képviselőnk 
volt, aki elsősorban a vidéki, a földet műve-
lő emberek aspektusából szólt ’56 történel-
mi előzményeiről, és a jelen távlatairól. Az 
agráriumnak nyilvánvalóan prioritása van 
országunkban. Ez kitetszett a beszédéből, 
valamint az is, hogy a jelenlegi kormány-
zat ’56 örököseinek tartja magát. Remélhe-
tőleg az 1956 örökségéhez tartozó, egykori 
Munkástanácsok tevékenysége sem merül 
feledésbe, s nem válik múzeumi relikviákká.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Karcagon a Szentannai 
Sámuel Középiskola és 

Kollégium
2016. november 11-én 10 órától

aktív, foglalkoztató

NYÍLT NAP
keretében mutatja be az iskolát, 

amelyre szeretettel várja a nyolcadik 
osztályos tanulókat és a szülőket.

Regisztráció: 9 órától

Óraátállítás
Kedves Olvasóink! 

Kérjük, ne feledjék!

2016. október 30-án 
vasárnap

hajnali 3.00 órakor
2.00 órára kell 

visszaállítani az órát.

(...folytatás az 1. oldalról)
A beszédet követően kezdetét vette az ünnepélyes koszorúzás. A 

városvezetés, az intézmények, pártok, civil szervezetek vezetői és kép-
viselői elhelyezték koszorúikat a Városháza falán lévő emléktáblánál, 
és főhajtással adóztak a forradalom hősei előtt. Ezek után Horváthné 
Pandur Tünde elszavalta a Szózatot, majd az Északi temetőben foly-
tatódott tovább a megemlékezés.

A temetőbe sokan kimentek Kemény Pálnak, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc karcagi mártírjának sírjához, akire Fazakas 
Márk református lelkész emlékezett. A II. világháborúban a karcagi 
híradós zászlóaljat - így Kemény Pált is - az erdélyi frontra vezényel-
ték, ott harcoltak a szovjet csapatok ellen, amíg visszavonulásra nem 
kényszerültek. Budapestig vonultak vissza, ott esett orosz hadifog-
ságba, 1947. nyarán szabadult. Karcagon, a Gépállomáson 1956-ban a 
dolgozók megválasztották a Munkástanács elnökének, bekerült a Vá-
rosi Forradalmi Bizottmányba és a Forradalmi Katonai Bizottmány-

ba is. Neki is köszönhető, hogy nem történtek nagyobb atrocitások a 
forradalom alatt. Ennek ellenére a karhatalmista megtorlások áldoza-
ta lett. 1957. március 6-án őrizetbe vették, bevitték a rendőrségre, ahol 
összeverték. Március 7-én a Megyei Politikai Osztály fogdájába ke-
rült, ahol orvosi ellátás nélkül folytatták kihallgatását. Március 18-án 
hunyt el. Szolnokon kellett eltemetni, Karcagon 1991. október 23-án 
volt az újratemetése. Sírjánál vasárnap gyermekei, unokái, a város ve-
zetői és egykori 56-osok is koszorúztak.

Erdei Orsolya

A forradalom és 
szabadságharc ünnepén

A Városháza előtti téren dr. Fazekas Sándor mondott beszédet

A városi ünnepség az Országzászló felvonásával kezdődött

A megemlékezés Kemény Pál sírjának megkoszorúzásával ért véget 

A sport becsületre, tisztességre, pontosságra nevel. Megtanít 
küzdeni az álmainkért – mondta dr. Fazekas Sándor Tiszafüre-
den, a város új műfüves labdarúgópályájának átadó ünnepségén.

A földművelésügyi miniszter beszédében kiemelte, a műfüves 
pályát egyaránt használhatják Tiszafüred város oktatási intéz-
ményei, civil- és sportszervezetei, valamint baráti társaságok. A 
megépült játéktér a tiszafürediek közös sikere, amelyet egy csa-
patként küzdve értek el – hangsúlyozta a miniszter. A műfüves 
pálya a Magyar Labdarúgó Szövetség által működtetett Országos 
Pályaépítési Program keretében épült meg. A 22 x 42 méteres pá-
lya összköltsége több mint 41 millió forint, amelyre Tiszafüred si-
keresen pályázott.

Műfüves labdarúgópályát 
adtak át Tiszafüreden

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

november 11-én jelenik meg.

Lapzárta: 2016. november 7. (hétfő) 12 óra
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- Alapvetően nem. A pályavá-
lasztásom idején még megvol-
tak a mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetek, és a legtöbben a kör-
nyezetemben mezőgazdasági nö-
vénytermesztéssel foglalkoztak. 
Az volt a cél, hogy én is ebbe az 
irányba mozduljak el. Így nem vé-
letlen, hogy a Szentannai Sámu-
el Mezőgazdasági Szakközépis-
kolában kezdtem meg a középfo-
kú tanulmányaimat. Mezőgazda-
sági gépésztechnikus képesítésem 
megszerzését követően, sajnos ez a 
pálya már nem kecsegtetett jó el-
helyezkedési lehetőségekkel, így 
a sorkatonai szolgálatot követő-
en felszereltem tűzoltónak. Ebben 
motivált az is, hogy bátyám szin-
tén tűzoltó. Tőle kaptam olyan in-
formációkat és támogatást, hogy 
ezt a pályát válasszam. Így szüle-
tett meg végül az a döntés, hogy 
ide jöjjek dolgozni.

- Mint minden szakmának, 
úgy a tűzoltónak is szakterületi 
ismereteket kell szereznie ahhoz, 
hogy készenléti szolgálatot, szak-
feladatot láthasson el. Ennek el-
ső lépcsője a tűzoltóképző alap-
tanfolyam teljesítése. Ez nekem 
jól sikerült, és mivel fogékony 
voltam az új dolgokra, elvégez-

tem a tűzoltó szakmunkáskép-
zőt Budapesten, a BM Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központ-
ban. A középfokú szakmai képe-
sítés megszerzését követően részt 
vettem különféle szaktanfolya-
mokon is, és kezelői képesítése-
ket szereztem különböző géptí-
pusokra: emelőkosaras gépjár-
műre, gépjárműfecskendőre, pa-
lacktöltő kompresszorra és egyéb 
kisgépekre. 2006-ban megkezd-
tem felsőfokú szakmai tanulmá-
nyaimat a Pécsi Tudományegye-
tem Pollack Mihály Műszaki Ka-
rán, ahol 2009-ben végeztem. 

- A 2012-es szervezeti átala-
kulás előtt két nagy szakmai ág-
ra tagozódott a Hivatásos Tűz-
oltóság: tűzmegelőzésre és men-
tő-tűzvédelemre. Az első szak-
terület hatósági, szakhatósági és 
egyéb tűzmegelőzési eljárásokkal 
foglalkozott, míg a mentő-tűzvé-
delemhez alapvetően a tűzoltás, 
műszaki mentés, és az ezekhez 
kapcsolódó szakfeladatok tartoz-
tak. Engem leginkább az utóbbi 
vonal vonzott ide, így szereltem 
fel beosztott tűzoltónak 1999-
ben. 2006-tól megbízással szol-
gálatparancsnok-helyettesi teen-
dőket láttam el, majd 2009-től 
szolgálatparancsnoknak nevez-
tek ki. Az említett 2012-es szer-
vezeti átalakulással lehetőségem 

nyílt magasabb beosztásba lépni. 
Parancsnok-helyettesként a meg-
szokottól eltérő feladatok vártak 
rám. A beosztásnak köszönhető-
en a tűzoltási, hatósági- és polgá-
ri védelmi szakterületekhez egy-
aránt kell részfeladatokat telje-
síteni. Az új kihívásoknak pe-
dig igyekszem a lehető legjobban 
megfelelni. 

- Alapvetően 24-48 órás szol-
gálati rendszerrel dolgoznak a ké-
szenléti szolgálatot ellátók. Egy 
24 órás szolgálat teljesítése fél 
nyolctól, másnap reggel fél nyol-
cig megterheli az embert, attól 
függetlenül, hogy volt-e valami-
lyen riasztáson. A szolgálatellátás 
olyan kötelező napirendi pontok 
alapján zajlik, mint például a na-
pi kiképzések, és egyéb tevékeny-
ségek. A szakmai ismeretek szin-
ten tartása és bővítése mellett, az 
alapfeladat-ellátásban a nap bár-
mely pillanatában riaszthatják a 
tűzoltókat, és nekik a legjobb tu-
dásuk szerint kell a munkáju-
kat végezni. Régebben volt olyan 
szolgálati nap, amikor 13-14 eset-
hez vonultunk ki. A készenléti 
szolgálat mellett híradó ügyeletesi 
szolgálatot is teljesíteni kell, amit 
ma már ügyeleti szolgálatnak hív-
nak. Az állandó ügyeletes kollé-
ga délutáni és éjszakai pihenő ide-
je alatt, a szolgálati csoport többi 
tagja látja el ezt a feladatot kétórás 
váltásban, egészen hajnali 4 órá-
ig. A másik nehézség, hogy tud-
ni kell kezelni az olyan dolgokat, 
amelyekkel mi a tűzesetek, vagy 
a műszaki mentések során talál-
kozunk, de az átlag állampolgá-
rok mindezt nem tudják kezelni. 
Hasonlóan a mentős vagy rend-
őr kollégákhoz, a látottakat tud-
ni kell feldolgozni, ami egyes em-
bereket jobban megterhelhet. Ezt 
úgy oldjuk meg, hogy amikor vo-
nulunk a kárhelyre, a kárfelszá-
molás során csak az adott feladat-
ra koncentrálunk, visszafele pedig 
megbeszéljük az ott látott, átélt 
dolgokat. Így nincs az, hogy bár-
kiben is marad egy olyan élmény, 

amit nem tud kibeszélni, vagy 
nem tud feldolgozni. A közös be-
szélgetések, szakmai esetfeldolgo-
zások elemzése során ezek a nega-
tív élmények feloldódnak. A csa-
ládtól kapott támogatás kimond-
hatatlanul fontos egy tűzoltó éle-
tében.

- Talán nem is kell mondanom, 
hogy óriási elismerés. Mindig 
megmérettetik az ember a mun-
kája során: a szakmai elöljárók 
előtt és az ellenőrzések alkalmá-
val is. Jó érzéssel tölt el, amikor 
jönnek a folyamatos visszacsato-
lások arról, hogy jól végzem a fe-
ladatomat. Ha pedig az a város, és 
annak képviselő-testülete ismeri 
el az ember munkáját, ahol vég-
zi a feladatát, az fantasztikus. Na-
gyon nagy öröm, és dicséretnek 
számít. Ez egy plusz megerősítés 
a civil oldalról is, és mindenféle-
képpen motiválóan hat. 2012-ig 
önkormányzati létesítményként 
üzemeltünk, és az akkor kiépí-
tett szoros kapcsolat az önkor-
mányzattal, képviselő-testülettel 
és polgármester úrral a mai napig 
fennáll. Nyomon kísérik a mun-
kánkat, és különböző elismeré-
sekkel, eszköztámogatásokkal se-
gítik a tűzoltók mindennapi éle-
tét, feladatvégzését.

- Természetesen vannak. Az, 
hogy mi valósul meg ezekből, az 
pedig még a jövő kérdése.

- Hivatásos tűzoltónak felsze-
relni a mai jogszabályi előírá-
sok alapján nehezebb és körül-
ményesebb. A fizikai-, egészség-
ügyi- és pszichikai alkalmassá-
gi követelményeken túl kifogás-

talan életviteli vizsgálaton is át 
kell esnie a jelentkezőnek. A tűz-
oltó hivatás az egyik legszebb, és 
egyben legnehezebb szakma sze-
rintem. Egymás között tréfásan 
meg szoktuk jegyezni: „Mi oda 
megyünk, ahonnan más mene-
kül!”, azaz ahhoz, hogy ezt ba-
lesetek, sérülések nélkül meg 
tudjuk tenni, folyamatos gyakor-
lásra, tanulásra van szükség. Aki 
az emberi életek és anyagi javak 
megmentését szeretné hivatásá-
ul kitűzni, annak nálunk a he-
lye, azonban ehhez kellő hiva-
tástudat, eltökéltség és kitartás 
szükséges. Hogy vágjanak neki? 
Ha az alkalmassági feltételeknek 
megfelelnek, csak a kellő elhatá-
rozáson múlik minden. A tűzol-
tók közössége egy „nagy család”, 
és aki ennek a tagja lesz, az csak 
nyerhet.

- A különféle barkácsolások, 
szerelgetések, kisebb javítások, il-
letve ház körüli munkák és festé-
sek kitöltik az időmet. Svéd nyelv-
ből nyelvvizsgáztam, és amikor 
van szabadidőm, a különféle szak-
dokumentációkat, szakmai anya-
gokat fordítom át magyarra. Eze-
ket a szakmai ismeretanyagokat 
pedig a kollégáknak a napi to-
vábbképzés során igyekszem le-
hetőség szerint bemutatni és át-
adni.

- Nagyon fontos, hogy valaki 
szeresse a hivatását, és úgy tud-
jon dolgozni benne, hogy ez po-
zitív élményekkel töltse fel. Egy-
egy ilyen fordítás eléggé munka- 
és időigényes. Van, amikor ha-
lad vele az ember, és van, ami-
kor nem. Ilyenkor félre kell ten-
ni, és amikor van egy kis szabad-
idő, akkor újra elő lehet venni. 
Alapvetően ez jelenti a kikapcso-
lódást, ha ezt lehet annak nevez-
ni. Az igazi, teljes kikapcsolódás- 
a családdal közösen töltött idő.

Kapás Mónika

„Mi oda megyünk, 
ahonnan más menekül”

– interjú Ecsedi Sándor Lászlóval – 

Karcag Város Közbiztonságáért Díjjal ismer-
ték el Ecsedi Sándor László tűzoltó százados, a 
Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság pa-
rancsnok-helyettesének a város érdekében vég-
zett példaértékű szakmai munkáját augusztus 
20-a alkalmából. Beszélgetésünk során többek 
között azt is elárulta, hogy a családja támoga-
tása nagyban hozzájárult a sikereihez. Az elis-
meréshez ezúton is szívből gratulálunk!

- Miért választotta ezt a mun-
kát a hivatásának? Mindig 
tűzoltónak készült?

- Mit kellett tennie azért, 
hogy tűzoltó lehessen?

- Milyen beosztásban dol-
gozott egykor, és mivel fog-
lalkozik jelenleg a tűzoltó-
ságnál?

- Nem könnyű a tűzoltó 
szakma. Mi jelenti a legna-
gyobb nehézséget?

- Mit jelent Önnek, hogy 
munkáját most díjjal is el-
ismerték? Mennyire fontos 
Ön szerint ez egy tűzoltó-
nak?

- Vannak-e még szakmai 
életében kitűzött céljai?

- Ön szerint nehezebb ma 
tűzoltóvá válni, mint régen?

- Mivel tölti a szabadide-
jét? Van valami hobbija?

- Akkor a munka egyben 
kikapcsolódás is?
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Véradást szervezett a Magyar 
Vöröskereszt Karcagi Területi 
Szervezete a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtárban október 14-
én (péntek) délelőtt. Korán ér-
keztünk a helyszínre, ahol ép-
pen kenyércsomagokat bontot-
tak ki. Mint kiderült, egy nem-
rég indult program keretében, 
a szervezet dolgozói egyre több 
rászorulónak tudnak kenye-
ret biztosítani. Sikerült néhány 
szót váltanunk Orvos Anetta 
területi képviselővel, szakmai 
vezetővel is, a véradást érintő 
legfontosabb kérdésekről.

- Miért fontos, hogy minél töb-
ben eljöjjenek vért adni?

- Az Országos Vérellátó Szol-
gálatnak a vérkészítményei szám-
szakilag nagyon rossz helyzet-
ben vannak. Azt vesszük észre, 
hogy az idősebb véradóink beteg-
ség vagy a kor miatt már nem ad-
hatnak vért, a fiatalok pedig iga-
zából félnek a tűtől, tehát nincs 
utánpótlás. Sokszor találkozunk 
olyan helyzettel, hogy bejönnek 
hozzánk olyan emberek, akik 
műtétre várnak, és kérik a segít-
ségünket, mert a kórháznál a mű-
tétet végző orvos kéri, hogy vi-

gyenek három egységnyi vért, 
vagy öt egységnyit. Ilyenkor irá-
nyított véradásokat szervezünk, 
hogy a műtéthez meglegyen a 
kellő vérmennyiség. Azt gondo-
lom, az emberek nem gondolnak 
bele addig, amíg olyan helyzet-
be nem kerülnek, amikor a csa-
ládtagjaik lesznek betegek, vagy 
mondjuk ők maguk egy közúti 
balesetet nem szenvednek, és a 
saját bőrükön nem tapasztalják, 
hogy bizony mennyire fontos, 
hogy kellő vérmennyiség álljon 
rendelkezésre a kórházakban.

- Ön szerint hogyan lehetne 
jobban motiválni a fiatalokat, 
hogy véradók legyenek?

- Úgy gondolom, hogy be kelle-
ne menni az iskolákba, akár már 
alsó tagozattól kezdve, különbö-
ző játékos foglalkozással felké-
szíteni a gyerekeket a társadal-
mi felelősségvállalásra. A Magyar 
Vöröskeresztnek vannak bázis-
iskolái és óvodái, sajnos elég ke-
vés a megyében, ahol ezek a prog-
ramok futnak. Ha nem is csatla-
koznak iskolák és óvodák ehhez a 
programhoz, az is nagy segítség, 
ha beengednek bennünket, vörös-
keresztes dolgozókat, és egy-egy 
osztályfőnöki órát átengednek, 
ahol ezekről beszélhetünk.

- Mi történik a vérrel, amit le-
vesznek? Hová kerül?

- A vérellátó szolgálathoz kerül. 
Van olyan része, amelyet a gyógy-
szeriparban hasznosítanak, amit 
lehet, azt pedig közvetlenül az 
emberek kapják meg. Attól függ, 
mire tudják felhasználni.

- Mi kell ahhoz, hogy valaki 
vért adhasson?

- Az adhat vért, aki egészsé-
ges. Ha ezt valaki nem tudja ma-
gáról, és még nem volt vért adni, 
jöjjön bátran, mert szűrést végez-
nek a vérellátó szolgálat munka-

társai. Már az ujjbegy megszú-
rásából, abból a kis csepp vér-
ből, amelyet levesznek, sok min-
den kiderül. Van egy doktornő is, 
aki tovább vizsgálja a véradókat, 
és aki nem adhat vért, azt úgyis 
kiszűrjük.

- Hallani olyat, hogy véradás 
előtt enni-inni kell, de ennek az 
ellenkezőjét is. Melyik az igaz?

- Enni kell, és legalább egy fél 
liter folyadékot előtte meginni. 
Könnyebben is lejön a vér, tehát 
hamarabb készen van, és a rosz-
szulléteket is el lehet így kerülni.

- Mikor lesz a következő vér-
adás?

- Minden hónapban van vér-
adásunk. A következő novem-
ber 10-én lesz, ez lesz a városi, és 
lesz még egy a Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégiumban no-
vember 29-én. Nagyon örülünk, 
hogy a középiskola ebben partner 
volt. Azt gondolom, ez egy pozi-
tív előrelépés, és reméljük, hogy a 
többi iskolával is hasonló módon 
tudunk majd együttműködni.

Erdei Orsolya

Kabala neve október 8-a óta 
fogalom a lovas körökben, hi-
szen a hétéves furioso north 
star lovasával, Teleki Zoltánnal 
harmadik lett a mezőhegyesi 
Magyar Ló Kupa díjugrató ver-
senyen. Csupán négy másod-
percen múlott a második hely, 
így ő az elmúlt száz év legered-
ményesebb karcagi lova.

- A mezőhegyesi Magyar Ló 
Kupa díjugrató versenyen csak 
az előzetesen minősült lovak 
indulhattak. A versenyre az or-
szágból tíz ló minősült, végül 
nyolcan álltunk rajthoz. Kétfor-
dulós volt a 130 centis verseny, 
mi mindkettőben jól vettük az 
akadályokat. A második helyért 
azonban összevetésben kellett 
megküzdenünk - sorolja Teleki 
Zoltán. - A harmadik hely is ha-
talmas eredmény, hiszen amió-
ta Karcagon van lótenyésztés, 
senkinek nem sikerült ilyen si-
kert elérni. Elmondhatom, az el-
múlt száz év legsikeresebb lo-
va most Kabala, aki a hét évé-
vel még nagyon fiatal verseny-
ző. Mezőhegyesen is ő volt a 
legfiatalabb ló, s a 12-13 éves lo-
vak között simán vette az aka-
dályt. Ez reménnyel tölt el a jö-
vőre nézve - jelenti ki Teleki Zol-
tán, aki erre a versenyre egész 

évben tudatosan készítette fel 
Kabalát. 

- Itt már öt centivel magasab-
ban versenyeztünk, mint koráb-
ban, ezért év közben figyeltem 
arra, hogy magasabb pályákat 
is lovagoljunk a tapasztalatszer-
zés, rutin céljából. Így négy 135 
centis és több 130 centis pályán 
is indultunk, ahol szintén ered-
ményesen teljesített Kabala. Az, 
hogy tudatosan készültem vele 
a versenyre, eredménye igazol-
ja, nem volt hiábavaló. Ez a siker 
azonban nemcsak nekem és a 
lónak köszönhető, hiszen van 
egy tulajdonosa (Karcagi Kunlo-
vadra), aki biztosítja a feltétele-
ket, ott vannak a kollégáim, akik 
a lovat napközben gondozzák, 

ápolják. Az edzőm a Mátai Mé-
nes vezetője, Szladek Róbert, 
akinek iránymutatása alapján, 
heti többszöri edzéssel készül-
tünk fel az országos verseny-
re. Ez a folyamatos csapatmun-
ka teljesült most ebben a sza-
lagban és a díjban, amit a har-
madik helyért kaptunk - árul-
ja el Teleki Zoltán, aki több mint 
26 éve versenyez, ebből tizen-
öt évet már karcagi színekben. 
Számára a lovassport már több 
mint hobbi, megszerzett tudá-
sát szeretné átadni tanítványa-
inak is. Ennek érdekében Ka-
posváron hamarosan II-es szin-
tű edzői minősítést fog szerez-
ni.

DE

Kabala, a sikeres karcagi ló 
A legszebb konyhaker-

tek - Magyarország leg-
szebb konyhakertjei prog-
ramhoz Karcagról het-
venhárman csatlakoztak. 
A díjakat a Lovasnap ke-
retében adták át. A Bal-
kon kategória nyertese 
Ferencziné Székely Erika, 
a mini kategória győztese 
Monori Vivien és Ormós 
Anikó lett. Második he-
lyezett lett Farkas Dániel 
és Farkas Flóra, Kelemen 
Lajos és felesége, harma-
dik pedig Kőházi Istvánné kertje. A Normál 1. kategóriában az el-
ső helyen végzett Puskás Sándor és felesége, Hamar Gyula és felesége, 
Fábián Mártonné, Fórizs Lászlóné, Géczi Albert és felesége, a máso-
dik helyen Csontos Lajos és felesége, valamint Kocsis László és Bara-
nyai Erika, harmadik helyen Baranyi László és Varjú Mátyás végzett. 
A Zártkert 1. zöldséges kategória nyertesei: Gyenge János és felesé-
ge, Csontos Lajos, Kiss Péter, Kovács István és Rideg István, második 
helyezett dr. Szabó János, Erdei László és felesége, Kozák István, Var-
ga József lett, a harmadik helyet Myartin Béla és Baranyai János, Bíró 
Sándor, Kun Gábor, id. Székely Imre és felesége kertje szerezte meg.

A Zártkert 2. gyümölcsös kategória nyertese Halász András lett, 
harmadik helyen Pádár Csilla végzett kertjével.

A Zártkert 3. vegyes kategóriában első helyen végzett Jónás Sán-
dor és felesége, valamint Czinege László és Györe Erzsébet, második 
lett Halász András, Ézsiás Antal, Federics Sándor és felesége, harma-
dik lett id. Házi Gyula és felesége, valamint Tapasztó Lajos Botond.

Közösségi kategóriában első helyen végzett a KTKT Szociális Szol-
gáltató Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának kertje és 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti Óvoda kertje, második 
lett a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodája és a SZIM 
óvodája kertje, harmadik a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégi-
um kertje. Az országos díjátadóra hét karcagi kert jutott tovább. 

A legszebb karcagi konyhakertek

Adj vért, és ments meg három életet!

A vöröskeresztesek minden hónapban szerveznek véradást
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Szüreti mulatsággal ünnepeltük az ősz egyik legszebb 
népi eseményét a református általános iskolában. A prog-
ramok látványosabb része az osztályok által készített őszi 
kreációk voltak.

Az udvaron kirakodó vásár, gyümölcskosár, szőlőprése-
lés, kézműves foglalkozások, fafaragás, ügyességi játékok 
várták tanulóinkat.

Iskolavezetés

Tagintézményünkben hagyo-
mány, hogy megrendezzük a Kis-
kulcsosi Hetet. Idén október ele-
jén különböző rendezvényekkel 
vártuk az alsós és felsős tanuló-
kat. Voltak szabadtéri és tanter-
mi programok.

Az alsós tanulóknál „Ki nevet 
a végén?” élő társasjátékkal és si-
kító versennyel kezdődött a hét. 
Ugyanezen a délutánon a felsősök-
nek Városi Labdarúgó Torna ke-
rült megrendezésre, amelyet idén 
mind a lányoknál, mind a fiúknál 
a kiskulcsosi diákok nyertek meg.

Másnap az Állatok világnap-
ja alkalmából kisállat kiállításra 
vártuk a gyerekeket és kis kedven-
ceiket.

A hét közepén kerékpáros ügyes-
ségi verseny és rókavadászat várta 
az alsós tanulókat, míg a felsős csa-
patok „Hi-hi-hi” vetélkedőn és sikí-
tó versenyen vehettek részt.

A negyedik napon aszfaltrajz-
verseny, és sminkverseny várta a 
kicsiket, míg a nagyok a „Ki nevet 
a végén?” élő társasjátékban mu-
tatták meg ügyességüket.

A Kiskulcsosi Hét zenés ren-
dezvénnyel zárult.

Köszönöm a vezetőség, a szülők 
és a kedves pedagógus kollégák 

együttműködését a programok 
megvalósításában. Külön köszö-
nöm a Tankerület támogatását, a 
Tesco felajánlását, valamint Nagy 
Sándorné szülő segítségét.

Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzatot 

segítő nevelő

Népi hagyományőrzés - 
refis szüret

POSTALÁDA

Kiskulcsosi Hét

INTERJÚ HIRDETMÉNYEK

Az elkövetkező napok a megemlékezés-
ről szólnak. A halottak napja és a minden-
szentek alkalmából több száz ember láto-
gat el a temetőbe, hogy az elhunyt szeret-
teik emléke előtt virággal, mécses- és gyer-
tyagyújtással tisztelegjenek, emlékezze-
nek. A Karcagi Rendőrkapitányság vezető-
je felhívja a lakosság figyelmét, hogy ezek-
ben a meghitt pillanatokban is nagy hang-
súlyt fektessenek a biztonságra, a bűnmeg-
előzésre, a közlekedés biztonságára.

- Aki autóval érkezik a temetőhöz, mie-
lőtt magára hagyná a járművet, ellenőrizze, 
hogy annak ablakai, ajtói be vannak-e zár-
va, illetve, hogy az utastérben nem hagyott-e 
olyan tárgyat (pl. mobiltelefon, pénztárca, 
GPS, lakáskulcs), amelyek a tolvajokat ar-
ra késztetik, hogy a gépjárművet feltörjék. 
Azt is ajánljuk, hogy olyan helyen parkolja-
nak, hogy rálássanak az autóra, amíg a te-
metőben tartózkodnak. Ha ilyen hely nincs, 
de van olyan, amelyet térfigyelő kamera lát, 
akkor annak a hatósugarában álljanak meg. 
Amennyiben az autó riasztóval felszerelt, 
akkor azt ne felejtsék el bekapcsolni. A ke-
rékpárral érkezőknek azt javasoljuk, hogy az 
eltulajdonítás megelőzése érdekében bizton-
ságos kerékpárzárral, jól látható, forgalmas 
helyen zárják le a kerékpárjaikat. Olyan tár-
gyakat (táskát, ruhaneműt) ne hagyjanak a 
kerékpáron, ami lopásra csábíthat. Ne vigye-
nek magukkal a temetőbe nagy mennyisé-
gű készpénzt, illetve táskájukat, ruházatukat 
a sír gondozása közben se hagyják felügye-
let nélkül. Ne tegyék le a sír mellé, és men-

jenek el például a kúthoz vízért, mert lehet, 
hogy mire visszaérnek, már eltűnik. Aki pe-
dig zsúfolt busszal érkezik, vagy egyszerre 
nagyobb tömeggel vonul be a temetőbe, fi-
gyeljen a zsebtolvajokra, zsebmetszőkre: ér-
tékeiket mindig tartsák maguk előtt, lehető-
leg tegyék táskába, és ne farzsebbe.

- Azt ajánlunk, hogy lehetőség szerint 
nappal, világosban menjenek a temetőbe, ha 
lehet többen, és ne egyedül, sötétedés után. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy fokozott 
óvatossággal vegyenek részt a közlekedés-
ben, hiszen megváltoztak az út- és látási vi-
szonyok. Az óraátállítás miatt korábban sö-
tétedik majd, és mindenki épségben szeret-
ne hazaérni a szeretteihez.

- A temetők környékén fokozott járőrszol-
gálatot működtetünk, amelybe a polgárőrség 
is aktívan besegít. Így, ha valaki bűncselek-
mény áldozatává válik, akkor az első rendőr-
nek vagy polgárőrnek jelezze a jogsértést. Ha 
egyet sem látnak éppen a közelben, akkor a 
112-es segélyhívón tegyenek bejelentést, és 
kérjék az intézkedést. Az elmúlt években 
nem voltak ilyen bejelentéseink, ami a foko-
zott szolgálatnak köszönhető, hiszen folya-
matosan ellenőrizzük a temetők környezetét 
már a november 1-jét megelőző napokban, 
és még azt követően is, hogy megelőzzük a 
koszorúk, virágok ellopását. Méltóságteljes 
megemlékezést kívánunk mindenkinek!

Kapás Mónika

Vigyázzunk értékeinkre, biztonságunkra 
a megemlékezés napjain is

– villáminterjú Teleki Zoltánnal –

- Mit lehet tenni, ha mégis bűncse-
lekmény történik? Mi a korábbi évek 
tapasztalata, érkezett bejelentés?

- Mikor érdemes kimenni a temetőbe?

- Mire figyeljenek a temetőbe látoga-
tók ebben az időszakban?

Az Úr Jézus mondja: 
„...aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” 
  (János evangéliuma 11,25/b)

Szeretettel meghívjuk a Kedves Testvéreket református temetői 
istentiszteleteinkre, ahol az Úr Isten vigasztaló Igéjének 

hirdetése mellett idézhetjük fel elhunyt szeretteink emlékét, és 
kérhetünk igazi vigaszt gyászban megtört szívünknek.

A Karcagi Református Egyházközség temetői 
megemlékezéseinek időpontjai:

Déli református temető - november 1. (kedd) 14 óra
Északi református temető - november 1. (kedd) 14 óra

Borjúdűlő református temető - november 1. (kedd) 15 óra
Szívos református temető - november 1. (kedd) 15 óra

Hirdetmény
A Karcagi Református Egyházközség tájékoztatja a tisztelt 

temetőlátogatókat, hogy a személy- és vagyonvédelem érdekében 
2016. NOVEMBER 1-JÉN (kedden) a Déli és a Borjúdűlő református 

temetők a GÉPJÁRMŰFORGALOM ELŐL ZÁRVA lesznek. 

A mozgássérült kártyával rendelkezők gépjárművei továbbra is 
közlekedhetnek a temető területén. 

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket! 

Telefonos információ: 06/30-627-8607
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KERT ÉS SZABADIDŐ

OTTHON
Gesztenyés-csokoládés trüffeltorta 

 - 250 g étcsokoládé (darabokra tört)
 - 250 g vaj
 - 250 g gesztenyemassza
 - 1,25 dl tej
 - 1,25 dl habtejszín
 - 4 db tojás
 - 125 g kristálycukor

1. Az étcsokoládét és a vajat egy tűzálló tálba 
tesszük, és gyöngyöző vízfürdő felett felolvasztjuk, majd hagyjuk kihűlni.

2. A gesztenyemasszát a tejjel és a tejszínnel éppen csak felforraljuk, majd turmixgéppel sima állagú pürévé pé-
pesítjük.

3. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. A tojássárgáját a cukorral jól kikeverjük.
4. A csokoládét a cukros tojássárgájával összekeverjük, majd a gesztenyés pürével is jól összedolgozzuk. Vé-

gül a felvert habot is lazán belekeverjük.
5. Levehető szélű (kapcsos) tortaformát használjunk. A formát kenjük ki vajjal.
6. A masszát a tortaformában 25-35 perc alatt 170 °C-on, légkeverésen süssük meg. Addig süssük, amíg a 

torta éppen csak meg nem szilárdul, de a közepe még enyhén lágy. A formában hagyjuk kihűlni, és meg-
szilárdulni.

7. Tálalható melegen és hidegen is, ekkor teljesen megszilárdul.

Hozzávalók 8 adaghoz

Elkészítése
Forrás: Internet

Játsszon Ön is a 

Karcagi Hírmondóval!

Mikor lesz a következő városi véradás?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. november 7-én (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: Molnár Imréné (Karcag)

Nyereményjáték

Az utóbbi években egyre na-
gyobb teret nyert hazánkban is 
a Halloween, amelyet október 
31-én, a mindenszentek napja 
előtti éjjel ünnepelnek. 

Mivel a külföldről átvett szo-
kás meglehetősen idegen saját 
hagyományainktól, a minden-
szentek napját övező ünnepé-
lyes, csendes tiszteletadástól, so-
kan úgy vélik, nincs is helye ná-
lunk egy efféle ünnepnek. Arról 
nem is beszélve, hogy az ősi kelta 
szokást most már egyre inkább 
az Egyesült Államok „erősza-
kos” amerikanizációjához tár-

sítják. Arról azonban nem so-
kat hallunk, hogy más nemze-
teknél, például a mexikóiaknál 
is hasonló, ha lehet így mondani, 

„derült” hangvételű a halottak-
ról történő megemlékezés. Me-
xikóban halottak napján (Day of 
the Dead) kimennek a temetőbe 
éjszakára, és halottaik kedvenc 
ételét eszik, kedvenc dalait ének-
lik, így adnak tiszteletet az eltá-
vozottaknak. Tehát az ezt az idő-
szakot övező „könnyed” szoká-
soknak mély, kulturális gyöke-
rei lehetnek, a könnyedség nem 
feltétlenül szinonimája a kiüre-
sedettnek, a felszínesnek. A kul-
turális különbségek többnyire 
annak tudhatóak be, hogy kü-
lönböző népek máshogy fogják 
fel, máshogy értelmezik a halált, 
és a túlvilág létezésében vetett 
hit is különböző mértékű ha-
tást gyakorol egy-egy közösség 
mindennapjaira. Emellett per-
sze még számtalan tényező ját-
szik szerepet a különböző szoká-
sok kialakulásában; egy kultúra-
antropológus sokat tudna erről 
mesélni. Akárhogy is, tagadha-
tatlan, hogy a gyerekek nagyon 
élvezik a finom sütiket és csoki-
kat, valamint a titokzatos, misz-
tikus atmoszférát, a tökfaragást 
és az egyéb, Halloweenhez köt-
hető kreatív tevékenységeket. 

Erdei Orsolya

Néhány tipp tökfaragáshoz
Szükségünk lesz:
•	 egy szép, méretes tökre
•	 hegyes, éles késre
•	 golyóstollra
•	 kartonpapírra
•	 teamécsesre vagy kisebb 

gyertyára
•	 kanálra

1. Szerezzünk be lámpásnak való tököt (piacról, áruházlán-
cokból). Szép, kerek, arányos tököt válasszunk. Mossuk 
meg, és töröljük szárazra.

2. A mintát golyóstollal rajzoljuk meg, mivel így, ha hibázunk, 
könnyedén letörölhetjük a felesleges vonalakat egy ned-
ves szivaccsal.

3. A szemeknek kartonpapírból készítsünk sablont, hogy sza-
bályosak legyenek.

4. Skalpoljuk meg a tököt, és vájjuk ki a közepét kanállal. A 
magokat kiszáríthatjuk.

5. Az arcot rövid pengéjű, hegyes, éles késsel mintázzuk, 
hogy nagyobb pontosságot érhessünk el.

6. Ha készen vagyunk a faragással, helyezzük be a mécsest, és 
gyönyörködjünk munkánk gyümölcsében.

(forrás: csaladivilag.hu)

Töklámpások és kultúrák

A dália és a kannavirág egész nyáron kertünk legfeltűnőbb, leg-
szebb részeit alkothatták. Most már viszont nem halogathatjuk to-
vább, fel kell számolnunk őket minden virágágyásunkban. Kertje-
ink üresek lesznek nélkülük, de mindkét növény erősen érzékeny 
a kegyetlen fagyokra. Itt az ideje, hogy felkészítsük őket téli pihe-
nőjükre. 

A kannavirág (Canna sp.) hatalmas méretével és szokatlan szépsé-
gével igen feltűnő látványt nyújt. Rizómáit mindenképpen fel kell szed-
ni mielőtt beköszönt a fagy. A földből kiásott rizómák, ha jól gondoz-
tuk, akkor láthatjuk, hogy új oldalhajtásokat hoztak, megszaporodtak a 
nyár folyamán. Ezért szélesebb területet ássunk fel, mint amikor tavasz-
szal elültettük. Úgy kell kiemelni a talajból, hogy egy kis föld maradjon 
rajta, nehogy a tél folyamán kiszáradjon. Vágjuk vissza a megmaradt, de 
már elszáradt szárait. Legalább 5-10 oC-on tároljuk, erre a legalkalma-
sabb hely a pince. A gumókat homokba vagy fűrészporba forgatva óv-
juk április közepéig, amikor már elég meleg van a kiültetésre. A tél folya-
mán nézzük meg, van-e a rizómák között rothadt egyed, és azt minden-
képpen távolítsuk el.

Kertjeink legpompásabb virágait adták a dáliák (Dahlia sp.). Miután 
leszedtük az utolsó virágcsokrot a növényeinkről, és mielőtt még bekö-
szöntene az őszi fagy, fel kell készülnünk a teleltetésükre. A gumókról a 
növény szárát óvatosan vágjuk vissza 15-20 cm-re. Nem szabad tőből el-
távolítani, mert akkor félő, hogy jövőre nem hajt ki a virágunk. Tisztítsuk 
meg a föld alatti növényi részeket a földtől, a száraz részektől. Ezután 
egy rövid ideig, 1 vagy legfeljebb 2 hétig szárítsuk a gumókat. Vegyük ki 
a beteg, penészes növényi részeket. Fa vagy műanyag rekeszt töltsünk 
meg nedves homokkal, tőzeggel vagy fűrészporral, és gumóinkat ebbe 
helyezve tároljuk. Erre a célra olyan helyet válasszunk, ahol a hőmérsék-
let nem megy 5 oC alá. A tél folyamán pedig figyeljük az eltett gumókat, 
hogy ne száradjanak ki, vagy a túl sok nedvességtől ne rohadjanak be.

A kannavirág 
és a dália 

teleltetése
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Meghívó
A korábban egészségügy-
ben dolgozó nyugdíjasok 
ismét megrendezik talál-

kozójukat 
2016. november 05-én, 

szombaton, 14 órai kez-
dettel az EURO Kft. 

Varró utcai éttermében.

Kérjük, minél hamarabb 
jelentkezzenek!

Mándiné Jucika: 
06/59-313-004
Raushenbergerné Erzsike: 
06/59-313-718
Bogdánné Magdika:
06/59-313-571
Tóthné Erzsi:
06/59-311-658
Simonné Ági:
06/59-401-354

A „Gyermeképség” Alapítvány 
közleménye

a személyi jövedelemadóból 2015. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.sz. adószám: 18829637-1-16) 
ezúton teszi közzé a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt 570.000 Ft felhasználását 

A befolyt összeget a Kátai Gábor Kórház a Csecsemő- és Gyermekosztály és az Újszülött 
részleg fejlesztésére használta fel.

Új műszerekre 69.502 Ft-ot, az elhasználódott párnák és paplanok cseréjére (15 garnitú-
ra) 129.068 Ft-ot, ápolást segítő és foglalkoztató eszközökre 31.140 Ft-ot használtunk fel. 
Gyermekek hatékony gyógytornáztatására 44.000 Ft értékű tükröt vásároltunk.

Oktatásra 82.000 Ft-ot, irodaszerekre 34.992 Ft-ot, hirdetésre 22.760 Ft-ot költöttünk.
A fennmaradó 156.538 Ft-ot pedig tartalékoljuk a következő évre, egy Holter monitor 

megvásárlása céljából.

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

„Gyermeképség” Alapítvány

A „Gyermeképség” Alapítvány 
közleménye a 2015. évi 

közhasznúsági jelentésről
Asz:18829637-1-16

A „Gyermeképség” Alapítvány 1998. január 12-én ala-
kult meg. 1998. november 17-én a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság közhasznú szervezetté minősítette.

Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet, és közhasz-
nú, egyszerűsített beszámolót készít.

Pénztári bevételünk:  596.287 Ft
Szja 1%  570.008 Ft
Támogatások 26.180 Ft
Banki kamat 99 Ft
Kiadás:  426.523 Ft
Anyagbeszerzés   127.098 Ft
Eszközbeszerzés 213.985 Ft
Továbbképzés 17.200 Ft
Hirdetés 22.760 Ft
Banki költség 22.314 Ft
Postaköltség 545 Ft
Egyéb szolgáltatások költsége 22.621 Ft
Értékcsökkenési leírás:  155.183 Ft

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztség-
viselők anyagi juttatást tevékenységükért nem kaptak. A 
pénzeszközök felhasználása az alapítvány céljával meg-
egyezik. A részletek az alapítvány székhelyén megtekint-
hetők.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

Meghívó
A JNSZMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelés-

ügyi Főosztálya JN/10/01251-3/2016. számú jogerős határo-
zatával megállapított 16/752850 kódszámú vadászterület ha-
táraival érintett karcagi földtulajdonosok 2016. november 
22-én 10 órakor a Karcag, Kunhegyesi út 6. szám alatti va-
dászházban tartják alakuló gyűlésüket. 

Napirendi pontok:
1. Döntés a képviselet formájáról, a képviselő személyéről.
2. Döntés a vadászterület határának az 1996. évi LV. törvény 

(továbbiakban: Vtv.) 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoz-
tatására irányuló, az e törvényben foglaltaknak megfelelő 
tartalmú kérelem előterjesztéséről. 

3. Döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának mód-
járól, feltételeiről.

4. Döntés a földtulajdonosi közösség működési szabályzatának 
elfogadásáról.

5. Döntés a földtulajdonosi közösség, illetve a földtulajdono-
si közösség képviselője működési költségének mértékéről a 
79/2004. (V.4) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 10. § (1) 
bekezdése szerint.

6. Döntés a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti 
díj felhasználásáról a Vhr. 10. § (3) bekezdése szerint.

A földtulajdonosnak a Vhr. 9. § (3) bekezdésében meghatá-
rozottak szerint kell a tulajdonjogát igazolni annak érdekében, 
hogy a gyűlésen részt vehessen.

Rózsa Sándor
jegyző

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Recepcióvezető (Berekfürdő),
 - Egyéb szakképzett oktató-, nevelő-, gyógy-, fejlesztő peda-

gógus (Kisújszállás),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - ABC eladó (Karcag),
 - Ruházati bolti eladó - gyermekruházat (Kisújszállás),
 - Szakács (Berekfürdő),
 - Asztalos (Karcag),
 - Festő - galván (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - var-

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

 - Kútkezelő (Kisújszállás),
 - Konyhai kisegítő (Berekfürdő),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - operátor (Tatabánya), 
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalkozás 

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

kás, egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás (Székesfehérvár, 

Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - mezőgazdasági idény-

munka - 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/

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 
meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék szerkesztő-

ségünkben személyesen 
(Karcag, Kertész J. u. 2.), 

vagy telefonon a 
06/59-312-415-ös 
telefonszámon!
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2016. október 28. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Gyermekpercek
 Népmese napján
18.30 Térségünk
 Kárfelszámolási gyakorlat 
 Kunmadarason
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: JNSZ megyei kérdések
 Karcagi hírek
 - Halottak napja előtt
 - Gyermekétkeztetési szabályok
 - Sok a beteg gyerek
 - Rövid határidőt adnak a számlák
  befizetésére
 - Hiány lehet a mezőgazdasági  
  gépészekből
 Háttér 
 Vendég: Váczi Attiláné                  
 Téma: „Méltóság Mezeje”
20.30 Október 23-ai megemlékezés 
Karcagon
21.30 Agrárpercek
 Héj nélküli tök betakarítása

2016. november 1. kedd 
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.35 Szüreti felvonulás Berekfürdőn 2016.

2016. november 3. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Megyei Tükör
18.30 Térségünk
 Szoboravatás Tomajmonostorán
18.55 Koszorúzás
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Influenza elleni védőoltás  
   fontossága
 Karcagi hírek
 - Körömvirág együttes koncertje
 - Interjúk a Lovasnapon
 - Csipet Csapat a Kuthen úti oviban
 - Rendőrségi ellenőrzés
 - Francia diákok Karcagon
 Háttér                   
 Téma: Gyémánt diplomát 
   vehetett át 2.
20.10 Keresztény családi nap

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
Születés

2016. október 14.
Varga Orsolya - Tarjányi Imre
Kg., Dráva utca 32.

Dorina
2016. október 19.
Szopkó Márta - Örsi Péter Imre
Kg., Füredi utca 66. 

Péter
2016. október 21.
Kovács Noémi - Karsai László
Kg., Szamos utca 89.

Barbara
2016. október 23.
Nagy Julianna - Németh Ferenc
Kg., Dráva utca 11.

Péter
2016. október 24.
Mészáros Henrietta - Lengyel 
Attila Károly
Kg., Ketel utca 42.

Attila Bence
Farkas Vivien - Kiss József
Kg., Jónás Béla utca 21.

Laura Julianna

Halálozás
Szűcs Imréné 
(Jung Juliánna) 
 (1937)

Pekár Imréné 
(Laczikó Jolán) 
 (1956)

Október 29. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)
Október 30. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)
Október 31. (HÉTFŐ)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
November 1. (KEDD)
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)
November 5. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)
November 6. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyelet

Tájékoztató
az őszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli 
meleg főétkezést a hátrányos és a gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést az őszi szünetben: 
 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyer-

mek, a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtarta-
ma alatt valamennyi munkanapon, míg 

 - a többi jogosult gyermek 

2016. november 2. és 2016. november 4. között, 
munkanapokon veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével a 
szülők részére előre kiközölt helyszíneken valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra. 
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villamos 

utca 109. szám alatt osztja ki az étkezéshez szükséges jegyeket.

Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás 
időtartama

Őszi
2016.10.25. 9.00-12.00
2016.10.26. 13.00-17.00 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Őszi játszóház gyerekeknek
Időpont: 2016. november 3. (csütörtök) 10.00-12.00
Helyszín: Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökladányi út 11.)

Belépőjegy: 200.-Ft

Gyerekmozi
Doboztrollok 
amerikai fantasy vígjáték (96 perc)
Időpont: 2016. november 3. (csütörtök) 14.00 órától
Helyszín: Déryné Kulturális Központ 
 (Karcag, Dózsa György út 5-7.)

Belépőjegy: 400.-Ft
Információ, jegyrendelés: Déryné Kulturális Központ
 (Karcag, Dózsa György út 5-7.) 
Telefon: 06/59-503-224

Álláshirdetés
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. felvételre keres 
C kategóriás jogosítvánnyal, GKI vizsgával rendelkező

munkavállalót. 

Jelentkezés a társaság székhelyére eljuttatott önéletrajzzal. 
5300 Karcag, Villamos u. 109/2.

tehergépjármű-vezető 
Magán állatorvosi ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Október 29-30. Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722
Október 31 - november 01.  Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
November 05-06.  Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950 
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Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, 
benne két szoba, fürdőszoba, 
konyha, továbbá hozzá tartozik 
egy 60 m2-es alsóépület) a fő-
tértől 2 percre. Rendezett kert-
tel, gáz- és cserépkályhafűtés-
sel. Tel.: 06/30-439-4839, 06/30-
328-3533. 

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

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

Karcagon, a Táncsics krt. 13. szám 
alatt, III. lépcsőház, IV. emelet, 
9-es (1+2 félszobás, lég-kondis, 
erkélyes) lakás eladó. Ugyanitt 
gyerekülés (autóba), gyerekke-
rékpár, és szőlőprés eladó. Tel.: 
06/59-313-697.

Üres, beépíthető porta eladó 
Karcagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt. Tel.: 06/30-227-3246.

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

Karcagon, sok helyiségből álló 100 
m2-es családi ház alkuképesen el-
adó (7.650.000 Ft). Érdeklődni este, 
nem rejtett számmal. Tel.: 06/20-
533-8934.

Karcag belvárosában, kétszo-
bás, földszinti, 55 m2-es, felújí-
tott lakás eladó. Ugyanitt be-
főttes üvegek, tetővel olcsón el-
adók. Tel.: 06/30-683-2647.

Karcagon, kétszobás, 54 m2-es, 
erkélyes, téglaépítésű, I. eme-
leti lakás, alkuképesen eladó a 
Kossuth tér 11-13. szám alatt. 
Tel.: 06/73-310-057, 06/30-712-
5637.

Régi típusú ház, vállalkozásra al-
kalmas nagy portával, főút mel-
lett eladó. Tel.: 06/20-282-8697.

Régi típusú családi ház, beépít-
hető telken eladó. Cím: Karcag 
Vasút utca 34. Tel.: 06/30-740-
6844.

Karcagon, összközműves, 750 
m2-es építési telek eladó. Tel.: 
06/30-323-0505.

Katolikus templommal szem-
ben, III. emeleti, 2,5 szobás, 69 
m2-es lakás eladó. (Műanyag aj-
tók, ablakok, klímák, 2 terasz). 
Irányár: 9,5 M Ft. Tel.: 06/70-429-
7899.

Kiadó ingatlant keresek, ahová 
jószágaimmal együtt beköltöz-
hetnék. Minden megoldás érde-
kel. Tel.: 06/30-579-5063.

Karcagon, üres házat albérlet-
nek keresek. Tel.: 06/59-312-562.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tol-
lú csirke konyhakészen el-
adó. Vágás minden pénteken. 
A megrendelést csütörtök dé-
lig kérem leadni. Cím: Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Kopasztott kövér kacsa kapha-
tó minden pénteken, csak meg-
rendelésre, amit csütörtök dé-
lig lehet leadni. Karcag, Soós 
István utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160. 

Tacskó keverék fiú kiskutya (4 
hónapos, szobatiszta, inkább 
benti kutyus) ajándékba elvihe-
tő. Érdeklődni 15 óra után. Tel.: 
06/30-438-0110.

Anyakecskék és hét hónapos gi-
dák eladók. Tel.: 06/30-336-6142.

Vegyes 
Mosógép, vegyes poharak és tá-
nyérok, indukciós főzőlap, mag-
nós autórádió, gázpalack, bevá-
sárlókocsi, és elektromos masz-
szírozó eladó. Tel.: 06/20-572-
6285. 

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

Eladó 600 literes, vas termény-
tároló (2.500 Ft), zománcozott 
fürdőkád (3.500 Ft), elektromos 
fűnyíró (5.000 Ft), használt, zo-
máncos bödönök, és Pannónia 
mechanikus varrógép (6.000 Ft). 
Tel.: 06/30-506-0279. 

Koszorúk 550 Ft-tól, árvácskák, 
krizantém, örökzöldek, tuják, 
minőségi használt ruhák kap-
hatók a SZŰCSKER-ben. Cím: 
Karcag, Szabó József utca 32/b. 
Bejárat a Morgó Csárda parko-
lójával szemben. (Nyitva: H-P: 
8-17.30-ig, SZ-V: 8-12.00-ig.)

Keresek olyan becsületes, nem-
dohányzó, káros szenvedélyek-
től mentes, 60 feletti nőt, aki ide 
jönne lakni, segíteni, albérlet fe-
jében. Kertes ház és sok bútor 
eladó. Tel.: 06/20-230-1202. 

Eladó fehér zománcsparhelt (bal 
füst, jobb tűz, 35.000 Ft), Kobold 
üvegajtós vaskályha (25.000 
Ft), műtrágyaszóró (40.000 Ft), 
diszktiller tárcsa (130.000 Ft). 
Tel.: 06/30-963-5073.

2 db falra szerelhető TV-állvány, 
gáztűzhely, Swing hasizomerő-
sítő-pad, szivattyú, és kony-
hai kiegészítő pult eladó. Tel.: 
06/30-835-1910.

Terménydaráló (380 V-os, 3 kW-
os), villanymotorok (220-380 V-os, 
2 kW-ig), MTZ-Zetor önindítók, 
generátorok, lámpák, párhuza-
mos és kovács satuk, Halasi ajtó 
eladó. Tel.: 06/30-423-7522.

Citroën C5 HDI SX autó (2 l-es 
motor, 100 kW, szürke színű, 
2018. januárig érvényes műsza-
kival, folyamatosan szervizelt, 
jól karbantartott) eladó. Tel.: 
06/30-375-5179.

Kapszulás kávéfőző, karosszék, 
asztalok (régi), 2 db fotel, 2 db 
demizson, 2 db táska (biciklire 
szerelhető), 1 db barna bőrka-
bát, és nem használt nagyot-
halló készülék eladó. Tel.: 06/20-
282 -8697.

Renault Megane (2002-es, 1.4-16 
V, ferde hátú) alkatrészei A-Z-ig, 
továbbá 5 tonnás hévér, 220-as 
CO hegesztő eladó. Tel.: 06/30-
323-0505.

Eladó előszobai kombinált szek-
rény, ruhafogas (tükörrel), új fér-
fiöltöny, bőrkabát, rózsaszín és 
fehér leanderek. Tel.: 06/59-401-
959.

Nagy teljesítményű, 380-as ter-
ménydaráló, önitató, önetető, 
mázsa, mérőláda, pingpong-
asztal eladó Karcagon, az Attila 
utca 39. szám alatt. Tel.: 06/30-
651-6640.

Keresek négyütemű Trabantot 
megvételre. Tel.: 06/59-311-817, 
06/30-455-6995.

Számítógép asztal (8.000 Ft) és 
Samsung TV (10.000 Ft) eladó. 
Tel.: 06/30-320-3483.

Ipari, gázos kürtőskalács-készítő 
gép (10 rudas) eladó. Ár: 25.000 
Ft. Tel.: 06/20-967-0837.

Pannónia-motormeghajtású, 
kormánykerekes, üzemképes, 
forgalomból kivont lassújármű 
eladó. Tel.: 06/30-625-3138.

Újszerű állapotban lévő női ke-
rékpár, valamint bor- és mustfo-
koló eladó. Tel.: 06/70-326-7291.

Műhely és garázsürítés! Nekem 
feleslegessé vált, de másnak 
hasznos holmik eladók 5 Ft-tól- 
2.000 Ft-ig. Például: kézi szerszá-
mok, armatúra, fém benzines-
kanna. Tel.: 06/30-610-5738.

Téli gumi eladó (195/65 R15 és 
165/65 R14), villanysütő (fehér, ab-
lakos ajtajú), és 1 db Siesta kályha 
(3 éves). Tel.: 06/30-645-0694.

Félperzsa kiscicák ingyen elvihe-
tők. Magasfényű beépített mos-
dókagyló, fehér szekrénnyel eladó 
(17.000 Ft). Tel: 06/70-329-2792.

Eladó kutyanevelő, fiaztató ládák 
(180x90x60, iker). Ár megegyezés 
szerint. Cím: Karcag, Kacsóh utca 
17. Tel.: 06/30-264-4608.

Több alkatrész eladó! (Renault 
1,5 BCI, 90 lóerő, nagynyomá-
sú szivattyú, elosztó, fecskende-
zők, stb. Tel.: 06/20-461-1470.

Eladó alumínium radiátorok (300 
Ft/tag), sózóteknő (4.000 Ft) vas-
teknő, hozzá faállvány (2.500 Ft), 
sütőlapát (nagy méretű, 2.500 
Ft), alumínium lavór (1.000 Ft), 
régi háttámlás szék (3x500 Ft), 
villanymotorok (1,5 kW, 1440 f, 
380 V, 18.000 Ft, 380/220, 750 W, 
2800 f, 18.000 Ft), birkafőző fa-
kanalak (új, 1.500 Ft/db), vas ké-
zikocsi (4 q-ig bíró, 6.000 Ft), 150 
éves, faragott kanapé, (ép kárpit, 
25.000 Ft), fürdőszobaszekrény 
(anyagáron 2.500 Ft), sparhelt 
(jobbos, platni ép, 30.000 Ft), tea-
tűzhely (balos, 15.000 Ft), méte-
res és görbe kályhacsövek (800 
Ft/db), konyhaasztalok (1.000 Ft/
db). Visszahívást nem fogadok. 
Tel.: 06/30-967-5578.

Másfél tonna teherbírású, rend-
szám nélküli diesel traktor, egy-
tengelyes pótkocsival eladó. Tel.: 
06/30-336-6142.

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

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

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, valamint Békés 
megye térségében. Tel.: 06/70-
370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé,  Püspök ladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár: 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-
370-1149.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, 
műanyag nyílászárók forgalma-
zását, beépítését, redőnyök, ro-
varhálók, szalagfüggönyök ké-
szítését Karcagon, a Villamos 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-
684-4941.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön 
is a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig
Pénteken nincs hirdetésfelvétel
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. október 16. (vasárnap)
Újszász-Karcag 0-1 (0-1)

Vasárnap délután borongós és 
esőre hajló időben játszotta le a 
karcagi csapat a 10. fordulóban 
az Újszász elleni mérkőzését. Az 
eléggé hepehupás, mély talajú pá-
lyán a vendégcsapat lépett fel tá-
madólag. A 2. percben egy balol-
dali támadás után Kupai Krisz-
tián a kapufa mellé tüzelt. A 8. 
percben már sikerült a gólszerzés. 
Szívós Gyula még a saját térfelé-
ről, hosszú térölelő átadással indí-
totta Székely Dávidot, aki lerázta 
védőjét, és a kiinduló kapus mel-
lett a bal sarokba gurított (0-1).

Továbbra is a karcagi csapat 
támadott, a helyiek nem találták 
a játék ritmusát. Jellemző mó-
don az első kapura veszélyes lö-
vést a 25. percben lőtték. A most 
először bemutatkozó fiatal kapu-
suk, Fekete László biztosan védte 
azt. Ezután is a vendégek támad-
tak többet. Először Szentannai 
Zoltán, majd a jól cselező Székely 

Dávid elől kellett vetődve háríta-
nia a hazaiak kapusának, Kovács 
Györgynek. A 39. perben Orosz 
István egy kemény összecsa-
pás után elterült a földön, perce-
kig állt a játék. A második félidő-
ben Bukovszki közeli lövését véd-
te a hazaiak kapusa. Öt perc múl-
va Erdei Tibor jobb oldalról kül-
dött beadását Szívós Gergő nagy 
helyzetben a jobb kapufa mellé fe-
jelte. A 68. percben egy balolda-
li, újszászi támadásnál egy közép-
re adást Gazdag közelről a kapu-

ra fejelt, de Fekete László bravúr-
ral, reflex mozdulattal hárított. A 
80. percben az alighogy pályára 
lépő Rózsa István eldönthette vol-
na a találkozó sorsát, de közelről 
a kapu fölé fejelte a labdát. A ta-
lálkozó befejezése előtt még Ku-
pai Krisztiánnak és Erdei Tibor-
nak voltak gólszerzési lehetőségei. 

Ezzel a győzelemmel a karca-
giak a táblázat negyedik helyére 
ugrottak. 

B.I.

Egy gól három pontot ért

Fotó: KLBK

ÁLLÁSHIRDETÉS
A karcagi Kátai Gábor Kórház
munkatársat keres az alábbi 

munkakör betöltésére:

KAZÁNFŰTŐ
Feltételek: kazánkezelő képesítés (2-12t/h kö-
zött), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
hasonló területen szerzett gyakorlat előny.

A meghirdetett munkakör betöltése közal-
kalmazotti jogviszonyban történik.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szak-
mai önéletrajza, végzettségét, képzettségét igazo-
ló okiratok másolata.

Az állás betöltésének várható időpontja: elbí-
rálást követően azonnal.

Jelentkezni írásban 2016. november 4-én 16 óráig 
lehet az alábbi címünkre: Kátai Gábor Kórház, 5300 
Karcag, Zöldfa u. 48., e-mail cím: kgkorhaz@externet.
hu, tel.: 59/507-111, fax: 59/312-103.

Nagyné László Erzsébet 
főigazgató

A „Nyelvi laborral 
a nyelvtanulásért” 

Alapítvány, 
amely támogatja a 

Györffy István Katolikus 
Általános Iskola 

nevelő-oktató munkáját, 
a 2015-ben személyi 

jövedelemadójuk 1%-át 
felajánló adományozóktól 

464.739 Ft-ot kapott.

Az összeg felhasználását 
a következőkben hozzuk 

nyilvánosságra:

2015. július 28.
YK2SA 8727804

Nyelvi laborba tanulói 
padok és székek, tanári 
asztal és szék vásárlása:

511.429 Ft

Tisztelettel megköszönjük 
felajánlásaikat abban a 

reményben, hogy továbbra is 
támogatják alapítványunkat.

Adószám: 19221867-1-16

A „Nyelvi laborral a 
nyelvtanulásért” 

Alapítvány 
Kuratóriuma

Karcagon, október 24-én került megrendezésre az V-VI. kor-
csoportos kézilabda megyei selejtező. A két karcagi iskola (Refi, 
Szentannai) mellett a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium csa-
pata küzdött meg a továbbjutó helyekért. 

A Refi és a Szentannai (17-18) játszotta az első meccset. Végig a 
Refi csapata vezetett a mérkőzés folyamán 2-3 góllal, de nagyobb 
különbséget nem tudtak kiharcolni. Az utolsó 5 percben védeke-
zést váltottak a szentannais gyerekek, egy fokozattal feljebb kap-
csolva, gyakorlatilag 5 perc jó játékkal megfordították a mérkőzést, 
és 20 másodperccel a vége előtt megszerezték a győztes gólt. Nagy 
tétje nem volt a mérkőzésnek, inkább a gyerekek számára volt fon-
tos a győzelem. 

Ezt követően, 10 perc pihenő után, a Szentannai - Verseghy (23-
18) csata következett. Az első 15 percben eldőlt a mérkőzés. 14-8-
nál már csak arra kellett figyelni, hogy megtartsuk az eredményt, 
és hogy mindenki játéklehetőséget kaphasson. 

Az utolsó Refi - Verseghy (30-27) mérkőzés az ezüstérem sorsá-
ról és a megyei döntőbe jutásról döntött. Mint az eredmény is tük-
rözi, nem a védekezésen volt a hangsúly. Bár szoros lett a végered-
mény, egy percig sem forgott veszélyben a Refi ezüstérme ezen a 
mérkőzésen. 

Két hét múlva rendezik meg a megyei döntőt, és ez egy mérföld-
kő Karcag város életében, ugyanis a VI. korcsoportban még nem 
volt négyes döntőben 2 karcagi csapat egyszerre. Ez a korosztály 
Karcagon kiemelkedő megyei szinten, és reméljük, hogy minél fé-
nyesebb éremmel térnek haza a gyerekek. 

Balogh Zoltán

Két hét múlva rendezik meg a 
megyei döntőt


