
XXX. évf. 2. szám  2017. január 20.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

KÖZMEGHALLGATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat 

polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy 

2017. január 26-án 
(csütörtökön) 

15 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart a Városháza 1. sz. 

tanácskozótermében (Karcag, Kossuth tér 1.).

A képviselő-testület az ülésén a Karcag Városi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetet közmeghallgatással egybe-
kötve tárgyalja, ahol az állampolgárok és szer-
vezetek képviselői közérdekű kérdést, javasla-
tot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk!

Dobos László
polgármester

A 2. magyar hadsereg 1943 
januárjában Don mellett el-
szenvedett megsemmisítő vere-
ségére és a II. világháború áldo-
zataira emlékeztek a karcagi re-
formátus templomban január 
15-én (vasárnap). Az igét Nt. 
Fazakas Márk református lel-
kész hirdette. 

Karcag Város Önkormányza-
ta, a Karcagi Református Egy-
házközség, valamint a Déry-
né Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár meghívá-
sára sokan eljöttek, hogy tiszte-
letüket tegyék a honfitársaink 

emléke előtt, akik történelmünk 
egyik legértelmetlenebb és leg-
katasztrofálisabb végkimenetelű 
offenzívájának részesei voltak. A 
német ígéretek ellenére magára 
hagyott, létszámában és felsze-
reltségében is komoly hiányossá-
gokkal küszködő magyar hadse-
reg számára már az elviselhetet-

len téli mínuszok is elég problé-
mát jelentettek volna, de a szov-
jet túlerő végleg megpecsételte a 
hadművelet sorsát. 

Az „ígéret” típusaira, és azok 
minőségbeli különbségeire épít-
keztek Nt. Fazakas Márk gondo-

latai is, aki szembeállította egy-
mással az emberi ígéreteket és Is-
ten ígéretét: „A mai nap szomo-
rú emléke annak, hogy mivé vál-
hat, ha helyet adunk az embe-
ri ígérgetéseknek. Ha az Ő [Is-
ten] hűsége és szövetsége helyett 
az emberi szövetségesekre ha-
gyatkozunk.” Az emlékezés fon-
tosságára is felhívta a figyelmet, 
hogy tanuljunk a történelem-
ből, és méltóképpen bánjunk az-
zal az örökséggel, amit a doni ka-

tasztrófa mártírjai, vagy a lélek-
ben és egészségi állapotukban is 
megtépázott túlélők hűségük-
kel, becsületükkel ránk hagy-
tak. „Amit a mostani ünneplés-
ből örökségként megkaphatunk, 
az nem más, mint az abban va-
ló szilárd bizalom és reménytel-
jes jövőbetekintés, hogy egyedül 
csak az Ő szövetségében bízha-
tunk” - összegezte gondolatait a 
lelkész. Ekképpen kerülhetjük 
ki, hogy a történelmi séma is-

métlőivé váljunk, és így kapha-
tunk magunk is helyet Isten bi-
rodalmában. 

Az igehirdetés után az emlé-
kező közösség a Kun-Piéta em-
lékműnél mécsesgyújtással adó-
zott a háborús hősök előtt. Kar-
cag Város Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal nevében 
Kovács Szilvia és Gyurcsek Já-
nos alpolgármesterek és Rózsa 
Sándor jegyző koszorúzott.

Erdei Orsolya

Zavartalanul, nagyobb rendza-
varás nélkül teltek a tavalyi év utol-
só napjai Karcagon. A csalók viszont 
azóta sem pihennek, régi és új mód-
szerekkel egyaránt próbálkoznak a 
gyanútlan, hiszékeny embereknél – 
erre hívta fel a figyelmet Teleki Zol-
tán rendőr alezredes, akivel többek 
között a szabályos közlekedés fon-
tosságáról is beszélgettünk.

- Hogyan teltek az ünnepek, tör-
tént-e valami rendkívüli a városban?

- Az év végi ünnepek nyugalma-
san teltek a rendőrkapitányság illeté-
kességi területén. Néhány kisebb sza-
bálysértés természetesen ismét volt 
a pirotechnikai eszközök nem meg-
felelő alkalmazásából adódóan. Az 
egyik iskolából a pedagógusok hívtak 
bennünket, hogy a gyerekek petár-
dáznak. A szabálysértési eljárásokat 
ezekben az esetekben megindítottuk. 
Lakosságot érintő nagyobb volumenű 
bűncselekmény nem történt az illeté-
kességi területen, illetve olyan közle-
kedési baleset sem volt, amiben halál-

eset vagy bármilyen súlyosabb sérü-
lés lett volna.

- Mire kell figyelni a hideg, téli 
időszakban?

- Az illetékességi területünkön 
több vízfelület, csatornák, tavak is 
befagytak. Ezek nagy vonzerőt gya-
korolnak a gyerekekre és felnőttekre 
egyaránt. Minden esetben meg kell 
győződni arról, hogy ezek a vízfelü-
letek eléggé befagytak-e ahhoz, hogy 
elbírják a felnőttek súlyát, mert a jég-
beszakadások gyakran halálos kime-
netelűek is lehetnek. Tudni kell még, 
hogy a fagyás ellenére sem szabad a 

szabadvizek jegén tartózkodni, hi-
szen alatta örvények, zajlások lehet-
nek, és nem biztos, hogy mindenhol 
ugyanolyan vastag a jég. Korlátozott 
látási viszonyok mellett, illetve éjsza-
ka ne menjenek a jégre, csakis nap-
pal, valamint járművel sem célszerű 
a jégre hajtani.

- Mit tegyünk, ha mégis jégre me-
gyünk, és bajt észlelünk?

- Ha a jégre megyünk, mindig le-
gyen velünk valaki. Nem tanácsos a 
jégre egyedül menni, mert bármilyen 
recsegés, ropogás történik, vagy be-
szakad a jég, akkor nincs aki segítsen. 
Ha recsegést, ropogást tapasztalunk, 
azonnal hasra kell feküdni, és minél 
nagyobb felületet kell a jégen bizto-
sítani ahhoz, hogy ne szakadjon be 
alattunk. Illetve, ha véletlenül besza-
kad valaki alatt a jég, akkor felelőtlen 
mentésbe ne kezdjünk, szóljunk a ka-
tasztrófavédelemnek, a rendőrségnek, 
akiknek van megfelelő mentőeszkö-
zük, és ki tudják hozni könnyebben a 
jégbeszakadt embert.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Téli veszélyekre és csalókra figyelmeztet a rendőrség
– Interjú Teleki Zoltán rendőrkapitánnyal –

Megemlékezés a doni katasztrófáról
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KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek januári 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  január 24. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  január 23. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  január 24. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Közéleti szilánkok
Visszavonulás a 
Don-kanyarból

1943. január 13-án törtek át Urivnél a 
szovjet csapatok a német és a magyar vo-
nalakon. Felbomlott a 2. magyar hadse-
reg is, és megkezdődött a visszavonulás. 
Az alábbiakban apám visszaemlékezé-
séből idézek, amit még hazaérkezése után 
nem sokkal írt meg, de csak 1994-ben je-
lent meg: „…Ekkor kezdődött meg vol-
taképpen a mi igazi megpróbáltatásunk, 
mert ezután teljesen magunkra utalva jöt-
tünk visszafelé, mint a feloszlatott had-
test katonái. Ellátásunk ettől kezdve nem 
volt, magunknak kellett élelemről gon-
doskodni. De hogyan? Az orosz lakosság 
alig-alig tudott adni valamit, hiszen nekik 
sem volt már semmilyük. Egyszer már ke-
resztülment rajtuk a front, elvitték minde-
nüket. Pár szem krumpli, de még a főtt ta-
karmányrépa is nagyszerű eledelnek bizo-
nyult a későbbiekben. 

Az éjszakai szállásról is magunknak 
kellett gondoskodni. Ez sem volt könnyebb, 
mint az élelmezés. Ha német katonák vol-
tak a községben, akkor kiszorultunk a fa-
luszéli legrosszabb helyekre, ha pedig ott is 
voltak, akkor a szabadban kellett éjszakáz-
nunk. Itt ismertük meg igazán a szövetsé-
geseinket. Lenéztek, semmibe vettek ben-
nünket, és rendkívül önző módon viselked-
tek. Egyik este – mivel a házakban néme-
tek voltak – egy deszkafészerbe mentünk 
be páran, magyarok, hogy éjszakára ott 
meghúzódjunk. Később ide is bejött 2-3 
német katona, és kizavartak bennünket, 
pedig elfértünk volna mindnyájan.

Így azután rendkívül nehéz körülmé-
nyek között jöttünk visszafelé. Kisebb cso-
portokra osztódva, sokszor párosával, leg-
többen fegyvertelenül. Az én zsebemben is 
csak egy tojásgránát volt már akkor, a ka-
rabélyom ott maradt befagyott állapotban 
a sikertelen támadás színhelyén. 

Nagyon szánalmas látvány volt ez a ki-
éhezett, lerongyolódott, elcsigázott hadse-
regmaradvány. Volt, aki rongyokba bur-
kolta megfagyott lábát, s botra támasz-
kodva vánszorgott a nagy hóban. Sok 
katonán keveredett a magyar és német 
egyenruha. Felszerelés jóformán egy ke-
nyérzsák, mellé akasztva egy üres kon-
zervdoboz, amely a csajkát pótolta. (…)

Az orosz lakosság általában jól viszo-
nyult hozzánk. Amiben tudtak, segítettek. 
Partizántámadásban is csak egyszer volt 
részünk. (…)

A németek sokkal rendezettebben vo-
nultak vissza, mint a magyarok. Hozták a 
fegyvereiket, és bárhol bevethették őket, 
ha a szükség úgy kívánta. Nekik köszön-
hettük, hogy háromszor is áttörték a kö-
rénk vont szovjet gyűrűt. A velünk szem-
beni viselkedésükért haragudtunk rájuk, a 
fegyelmezettségüket és a bátorságukat vi-
szont elismertük.”

 -ács-

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2017. január 23. (hétfő) 12 óra

(...folytatás az 1. oldalról)
- Mire kell még fokozottabban 

ügyelnünk mostanában? 
- Továbbra is jellemző az ille-

tékességi területünkön a telefo-
nos csalás, annak ellenére, hogy 
minden bankautomatát elláttunk 
mind a tizenkét településen figye-
lemfelhívásokkal, hogy ne dőlje-
nek be a telefonos csalóknak. Szin-
te mindennap kapunk olyan be-
jelentést, ahol vagy szabálysértési 
értékre, vagy bűncselekményi ér-
tékre követtek el telefonos csalást. 
Eléggé széles spektrumú, hogy mi-
lyen trükkel próbálják becsapni az 
embereket. Az elmúlt hetekben va-
lakit azzal hívtak fel, hogy gépko-
csit nyert, és ennek érdekében kér-
ték, hogy utaljon át előlegként egy 
bizonyos összeget. Ne dőljünk be 
ezeknek a telefonos csalóknak, in-
gyen nem adnak semmit! Ha ilyen 
gyanús dolgot észlelnek, akkor je-
lentsék a rendőrségen, és semmi 
esetre se utalják el a pénzt. Az in-
ternetes vásárlások során is meg-
jelentek az ilyen típusú csalások. 
Csak akkor rendeljünk internetről, 
ha megbizonyosodtunk, hogy ez 
egy biztonságos vásárlási forma, 
hiszen itt sem tudjuk, hogy ki áll 
a másik oldalon. Nem biztos, hogy 
az általunk megrendelt áru le lesz 
szállítva, vagy ha mégis, akkor 
azt kapjuk, és olyan minőségben, 
ahogyan vártuk. Alapvetően né-
hány elővigyázatossági intézke-
déssel megelőzhetőek ezek a csa-
lások. Soha ne rendeljünk termé-
keket ellenőrizetlen forrásból, elő-
re ne utaljunk pénzt ismeretlenek-
nek, és a házhozszállításkor ellen-
őrizzük le a terméket.

- Vannak még ehhez hasonló 
csalások a városban?

- A fűtési időszak miatt a fá-
val kapcsolatos csalásoknak a sze-
zonja van. Előfordul például, hogy 
a megrendelt tölgy helyett aká-
cot szállítanak ki. Ezzel gyakran 
együtt jár az is, hogy nem a meg-
rendelt mennyiséget, hanem jóval 
kevesebb fát szállítanak le. Fontos, 
hogy minden esetben kérjük el a 
fáról a papírokat (honnan szárma-
zik, igazolják az eredetét), és még 
az átvételkor nézzük meg, hogy az 
valóban annyi mennyiség-e, amit 
kértünk. Továbbá felhívnám a fi-
gyelmet, hogy ne engedjék be eze-
ket a szállítókat az otthonukba. 
Emellett azok a trükkös csalók is 
jelen vannak még a területünkön, 
akik különböző „szolgáltatótól”, 
„önkormányzattól jövök” címszó-
val próbálnak bejutni az ingatlan-
ba. Ha nem az a díjbeszedő érke-
zik, akit jól ismernek, akkor ne en-
gedjék be a lakásukba, legyenek 
bizalmatlanok az ilyen emberek-
kel szemben. Ha pedig azt mond-
ja, hogy ő egy váltás, akkor nyu-
godtan lehet a rendőrséget hívni. 

Ha ő valóban egy váltás díjbesze-
dő, akkor meg fogja várni a kol-
légát, és fogja magát igazolni. Ha 
pedig gyorsan elmegy, akkor va-
lószínű, hogy valami trükk van a 
dologban. Ilyen esetben azt kérjük, 
hogy jegyezzék meg a ruházatát, a 
személyleírását, illetve, hogy mi-
lyen járművel távozik, hogy meg 
tudjunk előzni máshol egy esetle-
ges csalást.

- Kiket céloznak meg ezek a csa-
lók?

- A „telefonos” módszerek ese-
tében nincs kifejezetten, hogy idő-
sebb vagy fiatalabb korosztály a 
veszélyeztettebb. Fiatal és idős be-
jelentőink is vannak, tehát akinek 
a telefonszámát éppen megszerzik. 
A „fás” módszernél azért jobban az 
idősekre koncentrálnak, de közép-
korú sértettjeink is voltak. A trük-
kös díjbeszedős, „önkormányzat-
tól jöttem” vagy „valamilyen szol-
gáltatótól jöttem” módszer eseté-
ben kifejezetten az idős korosztályt 
célozzák meg, hiszen gyengébben 
látnak, rosszabbul hallanak, las-
sabban mozognak, nehezebben 
tudnak személyleírást adni. Tud-
ják, hogy valószínűleg az idősek 
otthon tárolják a pénzt, mert bizal-
matlanok a bankokkal szemben. 

- A csalásokon kívül mire fi-
gyeljenek még a lakosok?

- A traffipaxunk 24 órában mű-
ködik az illetékességi területün-
kön, különböző útszakaszokon. 
Mindenkinek felhívnám a figyel-
mét a szabályos közlekedésre. 
Több lakossági panasz érkezett a 
szabálytalanul közlekedő gépjár-
művek miatt. Engedély nélkül, ké-
nyelmi szempontból behajtanak a 
lakó-pihenő övezetbe, az egyirá-
nyú utcákba pedig szembe hajta-
nak a forgalommal, és nemcsak a 
gépjárművezetők, hanem a kerék-
párosok is. Ezért indítottunk egy 
kampányt, és a kollegáim minden 
nap több alkalommal is ellenőr-
zik ezeket az útszakaszokat. Nem 
a bírságolás a célunk, sőt, kifejezet-
ten kértem a kollégákat, hogy le-
gyen egy türelmi idő, és ne szabja-
nak ki bírságot. Ez a közigazgatási 
eljárás ugyanis legtöbbször 30.000 
forintos fix bírsággal és négy bün-
tetőponttal járna. Mindenképpen 
meg kell szüntetnünk az ilyenfajta 
jogsértéseket, hiszen ott gyerekek 
játszanak, és könnyen bekövetkez-
het baleset, nekünk ezeket meg kell 
előzni. Felhívom a lakosok figyel-
mét a jogkövető magatartásra, és 
aki ilyen szabálysértést követ el, az 
a kollégákkal találkozni fog, és fi-
gyelmeztetésben fog részesülni. A 
türelmi idő letelte után (ha ez so-
káig nem vezet eredményre), akkor 
más módszerek is vannak a rend-
őrség kezében.

Kapás Mónika

Téli veszélyekre és csalókra 
figyelmeztet a rendőrség
– Interjú Teleki Zoltán rendőrkapitánnyal –
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- Olyan robotokat próbálok 
tervezni, amelyek otthon találha-
tó háztartási eszközökből (kar-
tonpapír, szigetelőszalag) elkészít-
hetőek – legalábbis egy próbaver-
zió elkészíthető belőlük. Persze 
internetről is szoktam még mellé-
jük rendelni kisebb motorokat, és 
van egy ún. tesztelőáramköröm, 
amellyel több robotot is tudok 
irányítani. Több kimenet és be-
menet található rajta, ezeket tu-
dom variálni, hogy éppen melyi-
ket használom. Írok rá egy prog-
ramot, hogy adott esetben melyik 
ki- és bemenetet alkalmazom, ez-
által tudom a robotnak az érzéke-
lőit működtetni. 

- Kiskorom óta szeretek szét-
szedni és összerakni dolgokat, 
de igazából az elmúlt két évről 
mondható el, hogy komolyabban 
foglalkoztam vele. Még általános 
iskolában támadt egy robotkaros 
ötletem. Hetedik osztályban első 
helyezést értem el egy versenyen. 
Egy egyszerű, kézzel irányítha-
tó robotkart készítettem. Ott még 
nem programoztam, nem alkal-
maztam elektronikát. Aztán nyol-

cadikban építettem egy nagyobb 
kart, az sem volt elektronikával 
felszerelve. Azzal különdíjas let-
tem. Amikor a gimnáziumba ke-
rültem, kilencedikben még nem 
volt időm foglalkozni ezzel, de ti-
zedik, tizenegyedik osztályos-
ként már utánanézegettem jobban 
a dolgoknak. Poórné Tassi Ildi-
kó tanárnővel konzultáltam néha, 
hogy mi a véleménye az összesze-
relési módszeremről, vagy hogy 
milyen eljárást kellene alkalmaz-
ni a motorokkal, milyet érdemes 
venni. A robotok tervezésében, az 
összeszerelési részben édesapám 
segített, aki gépészmérnök. Ma-
gát az alkatrészt én tervezem meg 
a robothoz, és mindig próbálok 
valami újabb kivitelezési mód-
szert kitalálni. Most rendeltem is 
egy 3D-s nyomtatót. Sikerült egy 
olcsó verziót beszereznem, most 
majd ezzel próbálkozom. Nem pa-
pírból és celluxból fogom össze-
rakni a robotot, hanem műanyag-
ból. Megtervezem gépen az alkat-
részt, és kinyomtatom. Talán így 
tartósabb lesz.

- Egy olyan van, amelyik mű-
ködőképes állapotban van, ugyan-
is nem minden robothoz használ-
tam új alkatrészeket, hanem volt, 
hogy szétszedtem egyet, és annak 
az alkatrészeiből lett egy másik. 

Ezt az egyet legutóbb be is mutat-
tam egy kisebb előadás keretében. 
Ennek a főbb alkatrészei a hang-
szóróban található kis potméter, 
amellyel a hangerőt tudjuk sza-
bályozni, a tesztelőáramkör, ame-
lyet szintén az internetről rendel-
tem, és három motor. Ahogy a 
potmétert csavarom, úgy mozog 
a robotnak egy adott része. Van 
két rúdja és a végükön egy kis fo-
gókar. A potméterrel tudom min-
den egyes rúdnak a forgását, haj-
lítását irányítani, és persze a fo-
gó részét is. Régebben összesze-
reltem egy olyan érzékelőkesztyűt 
is, amely érzékelte, ha az ujjunkat 
behajlítottuk. A mostani projek-
tem, amellyel a TUDOK nevű ver-
senyre és az Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Tehetségkutató Ver-
senyre neveztem, egy olyan érzé-
kelő, amelyet ha az ember magá-
ra vesz, mint egy ruhát, majdnem 
100%-ig tudja utánozni, illetve le 
tudja menteni a mozgását. Ehhez 
terveztem egy emberméretű ro-
botot, amely ugyanazokra a moz-
gásokra képes, mint mi, és magá-
val ezzel az érzékelő vázzal tud-
juk irányítani. A projektem azon-
ban arról szól, hogy a vázzal ne 
csak ezt a robotot tudjuk irányíta-
ni, hanem akár egy mozgássérült 
ember segítségére is legyünk. Le-
hetne építeni egy ún. exoskeleton-
robotot, amelyet ha felvesz a vise-
lője, az felerősíti a mozgását. Akár 
a csonkolt végtagú embereknek is 
segíthetne, ha felszerelnének ne-
kik egy robotkar-protézist, amely-
lyel finomabb motorikus mozgá-
sokat lehetne alkalmazni. Tudó-
sok kísérleteznek olyan robottal, 
amely az emberi izomnak a moz-
gását érzékeli, de az is kicsit hibás 
több helyen, mert nem tudják any-
nyira levenni azt a minimális je-
let az izomról, ami egy finom kéz-
mozgást tudna eredményezni. Er-
re próbáltam kitalálni egy újabb 
módszert, hogy hogyan lehetne 
ennek a hatásfokát növelni. 

- Az egyik fő célom az, hogy az 
emberek javára tudjam ezt fordí-
tani. Olyan eszközöket tudjak ki-
fejleszteni, mint például ez a váz 
is, hogy a csonkolt végtagú embe-

reknek pontosabb mozgást tud-
junk visszaadni a robotkarok ál-
tal. A továbbtanulásban is az az 
alapvető szempont, hogy vala-
milyen fejlesztési részlegbe tud-
jak majd a jövőben beilleszked-
ni. Debrecenben a mechatroni-
kai mérnök szak a célom. Voltam 
a Dexpo nyílt napon is, ahol si-
került egy ismerőssel összefutni, 
akitől tudom, hogy nekik is van-
nak projektjeik. Ebben látom a 
lehetőséget, hogy ezen keresztül 
tudok majd tovább haladni. Az 
egyetemen már nemcsak egyedül, 
de csapatban is szeretnék dolgoz-
ni. 

- Ez egy átfogó név, többféle ro-
bot létezik. Vannak, amelyek ál-
talában olyan munkát végeznek, 
amellyel az embereknek ugyan-
olyan pontosság érdekében töb-
bet kellene bajlódniuk. Ezek az 
ún. KUKA robotok. Az autógyár-
tásban használnak ilyeneket. Az 
az előnyük, hogy nagy precizi-
tással dolgoznak, és a monotoni-
tás is kiküszöbölhető általuk, hi-
szen az embernek nem kell kime-
rülésig ugyanazt a munkát végez-
nie. Van olyan robot is, amelyik a 
mesterséges intelligencia felé kö-
zelít. Ebben az esetben egy prog-
ramról van szó, amellyel lehet ro-
botokat is irányítani, és saját dön-
téshozatali menete van. Általá-
ban ezt azért alkalmazzák ember 
alakú robotokon, mert az ember 
adott funkcióit, pl. az egyensúly 
megtartását próbálják utánozni, 
illetve hogy kiderüljön, a robot 
képes-e megtanulni azt, hogy mi-
lyen helyzetben hogyan reagáljon. 
A hadiiparban, ha jól tudom, piló-
ta nélküli gépeket próbálnak ter-
vezni az emberi élet megkímélésé-
re. Összefoglalva azt mondanám, 
háromféle robot van: az egyik az 
ember által irányított, a másik 
mesterséges intelligenciával lenne 
felruházva – ez tudtommal még 
nem valósult meg, hogy száz szá-
zalékosan önállóan hozná a dön-
téssorozatot a robot, de dolgoznak 
rajta. Tehát a második az automa-
tizált robot, a harmadik válfaj pe-
dig vegyes, félig automatizált, félig 
beavatkozással lehet működtetni.

- Mindenben ott van a hibale-
hetőség, ez tény. Annak a híve va-
gyok, hogy bár automatizáljuk a 
robotokat, de mindig kell ember, 
aki kontrollálja a munkájukat. 
Az önműködtető járművek ese-
tében, ha ugye minden autó egy 
rendszeren lenne, azok kevesebb 
eséllyel ütköznének, viszont csak 
adott pályákon tudnának mozog-
ni, tehát vonat-rendszerként mű-
ködnének. Szerintem itt is mindig 
szükség van arra, hogy az ember 
beavatkozhasson a dolgokba, ez 
viszont ugyanúgy hibalehetőség 
a programokban, tehát nem len-
ne száz százalékos megoldás. Ami 
a munka kérdését illeti, egyelőre 
nem tartanék attól, hogy a robo-
tok elveszik a munkát az ember-
től. Az biztos, hogy maguknak a 
robotoknak a működtetéséhez 
szükség van emberi kézre, karban 
kell őket tartani, és ezt nem tud-
ja másik robot elvégezni. Nem lá-
tok bele teljesen, de szerintem ez 
ugyanúgy adhatna munkahelyet 
az emberek számára, csak más 
jellegű, másféle képesítést igény-
lő munkák lennének. 

- Sok mindent a családom-
nak, a szüleimnek köszönhetek. 
Ugyanúgy a Kováts Mihály Álta-
lános Iskolában az ottani tanára-
imnak is, az osztályfőnökömnek, 
Jobbágyné Ungvári Sárának és a 
fizikatanáromnak, Lévainé Ró-
zsika néninek. Nyolcadikban volt 
egy súlyos betegségem, amelyet az 
ottani tanárok segítettek átvészel-
ni, hogy ne kelljen évet szalajta-
nom. A gimnáziumban a már em-
lített Poórné Tassi Ildikó tanárnő-
nek köszönhetek sokat, aki végig-
kíséri az ötleteim megvalósítását. 
Pintér Zoltán tanár úr is javasol-
ta a versenyekre való nevezést. Az 
egyik barátom, Papp Laci is so-
kat segített, aki Debrecenben ta-
nul programtervező informatikus 
szakon. Ő mutatta meg a progra-
mok megírásának alapjait erre a 
tesztelőáramkörre. A közeljövő-
ben szeretnék egy csapatban dol-
gozni vele, remélem eljutok odáig.

Erdei Orsolya

Robotjai az emberek életét 
tennék könnyebbé

Bemutatjuk:
KOVÁCS LÁSZLÓT

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium 12. c 
osztályába jár egy fiatalember, aki robotokat épít. 
Célja az emberiség életének megkönnyítése a tech-
nológia eszközeivel. Az idealizmus nem légből ka-
pott, valódi tartalom van mögötte. Szorgalommal, 
igazi ötletekkel és gyakorlati kivitelezéssel is pá-
rosul, amiről már elért eredmények is tanúskod-
nak a pedagógusok elismerő szavai mellett. A to-
vábbtanulás küszöbén álló Kovács Lászlónak pon-
tos elképzelései vannak saját jövőjét illetően, de 
az egyre inkább elgépiesedő világunk sarkalatos 
pontjait, előnyeit és veszélyeit is átlátja. 

- Nagyon különleges hob-
bid van. Hogyan zajlik egy 
robot tervezése?

- Honnan ered ez a szenve-
dély, és mióta tart már? 

- Hány robotod van eddig? 
Min dolgozol most?

- Azért nem semmi, hogy 
már ilyen fiatalon a társa-
dalmi hasznosságra is gon-
dolsz. Mi a célod hosszú-
távon? Mit fognak adni az 
emberiségnek a robotjaid? 

- Hogyan definiálnád azt, 
hogy „robot”?

- Sokan félnek, hogy odáig ju-
tunk, hogy emberi munká-
ra már nem is lesz szükség. 

Vagy például az önvezető jár-
művek is sok ellenérzést szül-
nek. Mi a véleményed ezekről 
a kérdésekről?

- Kik azok, akik segítettek 
téged ezen az úton? 
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A Szent Pál Marista Általános Iskola szervezésében mintegy 
harmincan vettek részt december 10-én azon a zarándoklaton, 
amelyet a békéért szerveztek. A menet a berekfürdői református 
templomtól indult, és a kerékpárúton gyalogolva jutott el a kar-
cagi Városházáig, ahol a feldíszített fenyő előtt a szerzetes testvé-
rek vezetésével együtt énekeltek a zarándoklat résztvevői a béké-
ért, a szeretetért.

A Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM Tagóvodájában a gyerekek télen is rendszeresen etetik a 
kertben a madarakat. Ehhez madárkalácsokat készítenek számukra az óvodapedagógusok segítségé-
vel, majd azokat kiteszik az udvaron lévő fákra, és eleséggel töltik fel az etetőket is. Képünkön a Süni és 
Katica csoport tagjai Szabóné Szentesi Mária tagóvoda-vezetővel madáreleséget helyeznek ki a fára.

Zarándoklat a békéért

Madárkalácsokat készítenek az ovisok

Pár évvel ezelőtt még akadt 
a karcagi határban olyan vad-
etető, amit az összevágott utak 
miatt napokig traktorral sem 
tudtak megközelíteni a Nagy-
kun Vadásztársaság vadászai. 
Mára a helyzet rengeteget ja-
vult, így a mostani mínuszok-
ban heti több alkalommal visz 
ki takarmányt a hét hivatásos 
vadász a negyven vadetetőbe.

- A vadászoknak figyelniük 
kell az állam tulajdonában lévő 
vadállományra. Most, a hideg 
időben jóval több takarmány 
fogy, hiszen a vadföldeken ha-
gyott termést megették az álla-
tok - mondja Hubai Imre Csa-
ba, a Nagykun Vadásztársaság 
elnöke. - Míg pár éve voltak jár-
hatatlan utak, idén nincs olyan 
út a határban, amit nem tudunk 
megközelíteni, így a 40 vadete-
tőbe folyamatosan tudjuk vinni 
a takarmány-utánpótlást. Ezt a 
vadföldeken megtermett kuko-
rica, zab, szilárd takarmányok 
és lucernaszéna biztosítja. Vár-
hatóan nagy tél előtt állunk, így 
a betárolt 400 mázsa kukorica, 
150 mázsa gyepszéna, ha nem 
lesz elegendő, ki tudjuk egészíte-
ni további takarmányokkal. Ha 
szigorodik a tél, ideiglenes vad-
etetőket is biztosítunk a vadál-
lomány átteleltetésére - sorol-
ja az elnök, aki elmondta, a ki-
egyenlített csapadék és éghajlati 
viszonyok miatt 2016-ban eny-
hén szaporodott, illetve fácán, 
nyúl és őz esetében növekedett 
a törzsállomány, bár az élettér-
eltartó-képesség még több apró-

vad állományt tudna biztonsá-
gosan eltartani.

- A biodiverzitás szempontjá-
ból is nagyon fontos lenne, hogy 
növekedjen fácán állományunk - 
tavaly is 6500 darabot neveltünk 
-, mert akkor a rovarkártevők 
sokkal jobban kordában tartha-
tóak a területen, és nem szüksé-
ges mindenáron vegyszerrel vé-
dekezni ellene. Nemrég fejeztük 
be az élőnyúl befogását, ami éve-
kig nem volt. Jelentős, 20%-os 
az őzállomány-növekedés, bár a 
trófeák közepesek voltak, az át-
lagos évnek megfelelően. A vad-
disznó állomány túlszaporodá-
sa miatt a Hortobágyi Nemzeti 
Parkkal közösen, jelentős gyérí-
tés történt, mintegy 200 disznót 
lőttünk ki. A róka, és az új jö-
vevény, az aranysakál létszáma 
sem növekedett a rendszeres ha-
tárjárás, gyérítés miatt - mondja 
a szakember. 

Az új vadászati törvény szelle-
mében a vadásztársaság területe 
megmaradt, most is 26.206 hek-
tár. A vadföld terület jelentősen 

nőtt, megközelíti a 100 hektárt. 
A határ növényállománya, ve-
tésszerkezete gazdagabb, mint 
korábban, a gabona, kukori-
ca, napraforgó kiegészül repcé-
vel, pillangósokkal, és a zöldíté-
si program is jelentős - ez mind 
hozzájárult a vadgazdálkodás 
eredményességéhez. 

- A háromszorosára növeke-
dett vadászati bérleti díj lehe-
tővé teszi a gazdákkal való szo-
rosabb együttműködést, va-
lamint a határban lévő ön-
kormányzati utak fenntartási 
munkáinak hatékonyabb elvég-
zését. A Városgondnokság elvé-
gezte a föld- és szilárd burkola-
tú utak karbantartását. Kiemel-
ném a Debreceni utat, a 4-es fő-
út Füzesgyarmati út közötti kö-
vesútnak a fenntartási munkáit. 
Megtörtént a Debreceni út kö-
zelében a makadám út javítása, 
és a Sáfránylóger útnál is voltak 
munkák. Idén is folytatjuk az 
utak karbantartását a városveze-
téssel és a Városgondnoksággal.

DE

Több mázsa takarmány hetente
Immár harmadik alkalommal jártunk Hatvanban, az országos ba-

rokk fesztiválon, művészeti iskolánk ütőhangszeres növendékeivel. 
Az idei év minden téren rekordokat döntött. A kétnapos nívós ver-
senyen a nevező iskolák és produkciók száma meghaladta a koráb-
bi évekét. Az ország legkülönbözőbb területeiről 45 iskola 128 szó-
listája és kamaracsoportja nevezett. Karcag városát idén 4 ütősza-
kos tanuló képviselte, és meglepetésünkre e négy produkciót a régi 
zenészekből álló neves zsűri összesen 7 díjjal jutalmazta. A hosszú 
és intenzív munka meghozta gyümölcsét, és az előzetes reménye-
inket meghaladva a következő csodálatos eredmények születettek: 

Örsi-Mizser Dávid 1. helyezett lett az 1. korcsoport verse-
nyében. 

Nagy Zsófiát 2. helyezéssel jutalmazták a népes 2. korcso-
portban. 

Kovács Ágota Csenge és Székely Lea – a barokk fesztivál 
immár visszatérő indulói – megosztott 1. helyezést értek el szin-
tén a 2. korcsoportban.  

Székely Lea ezen felül a verseny második napjának feszti-
váldíjasa lett, azaz az ő produkcióját találta legjobbnak a zsűri a 
nap szólistái közül. Érdekességként Lea egy angol nyelvű okle-
velet is kapott, hátha valamikor hasznát veheti a nagyvilágban. 

Koppány Mária tanárnő a zongorakísérők fesztiváldíját nyer-
te el. Végül jómagam - Dudás Enikő – felkészítő tanári díjat ve-
hettem át. 

Ezzel a szép sikerrel kicsiny tagintézményünk az egyik legered-
ményesebb iskola lett, megelőzve sok nagyvárosi, fővárosi neves 
zeneiskolát.

E csodás eredmény eddigi zenetanári munkám legszebb gyü-
mölcse, s mindez abban az értékes barokk zenében, amelyet én 
és fent említett tanítványaim különösen szeretünk. 

Dudás Enikő
Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskolai Tagintézmény

Karcagi díjeső az országos 
barokk versenyen 
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Ünnepi hangulat Kiskulcsoson
Iskolánkban 2016. december 20-án, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztük meg a karácso-

nyi ünnepségünket.
A rendezvényt iskolánk énekkara nyitotta meg, akiktől karácsonyi énekeket hallhattunk. A 2. osztá-

lyosok a december hónap eseményeit villantották fel verseikben. Azért, hogy igazán élethű legyen, képek-
kel is készültek. Ezután a 3. osztályosok népmese-előadása, majd a 4. osztályosok zenés produkciója kö-
vetkezett. Az 5. osztályos tanulók pásztorjátékkal készültek ünnepségünkre, majd Márki Barbara 8. osz-
tályos tanuló énekelőadása színesítette műsorunkat. Kiss Éva Noémi 4. osztályos tanuló karácsonyi me-
sével kedveskedett, valamint a városi angol nyelvű mesemondó versenyen 2. helyezést elért Doma Pet-
ra Dorina 5. osztályos tanuló angolul mesélt nekünk. Ünnepi programunkat az 5. osztályos tanulók eser-
nyős tánca zárta.

A gyerekek nagy örömére következett az ajándékozás. Tagintézményünkben évek óta hagyomány, 
hogy fenyőfával térhet haza egy-egy szerencsés tanulónk. Idén Házi Petra 4. osztályos és Nagy István 6. 
osztályos tanulók örülhettek. A támogatóknak köszönhetően minden tanuló karácsonyi csomagot kapott, 
valamint az osztályok is átvehették karácsonyi ajándékaikat. 

Ezúton szeretném megköszönni minden kedves pedagógus lelkiismeretes munkáját, tanulóink produk-
cióját, és mindenkinek, aki segítette a rendezvény megvalósulását, amellyel megajándékoztak bennün-
ket az ünnepen. 

Vargáné Molnár Éva Zsuzsánna
munkaközösség-vezető

OTTHON

Havas hegycsúcs
A kakaós masszához: 
40 dkg háztartási keksz (darált), 4 ek cukro-
zatlan kakaópor, 4 ek sárgabaracklekvár, 6 ek 
feketekávé, 1 csomag vaníliás cukor, 15 dkg 
porcukor, 10 dkg vaj vagy margarin (puha)

A kókuszos masszához:
2 db tojásfehérje, 15 dkg kókuszreszelék, 
10 dkg porcukor

1. A kakaós massza hozzávalóit összegyúrjuk (ha kell, kevés tejjel lehet segíteni).
2. A tojásfehérjéket a porcukorral kemény habbá verjük, majd hozzákeverjük a kókusz- 
 reszeléket.
3. Egy citromfacsaró belsejét kibélelünk egy nagyobb darab folpack fóliával.
4. Félig töltjük a kókuszos masszával, majd a kakaóssal telenyomkodjuk.
5. A fólia segítségével könnyen kiborítjuk.
6. Jól lehűtve tálaljuk.
 Jó étvágyat!

Hozzávalók / 8 adag

Elkészítése
Fotó: Internet

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

Mikor ünnepeljük a magyar 
kultúra napját?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2017. január 23-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: Molnár Imréné (Karcag)

Nyereményjáték

„Egy doboznyi 
szeretet”

Az elmúlt évben 10 éves volt a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat, amely munkáját 
támogatta a közmédia „Jónak lenni jó” cí-
mű programja. A szeretetszolgálat elsődle-
ges tevékenységi területe a Kárpát-medence. 
Munkáját lelkes önkéntesek segítik, külön-
böző adománygyűjtési akciók szervezésével 
és lebonyolításával. 2016-ban új adomány-
gyűjtési módot vezetett be a szeretetszolgá-
lat, amelyhez a Karcagi Református Egyház-
község, és az általa fenntartott oktatási in-
tézmények is csatlakoztak. Református ál-
talános iskolánk osztályközösségei szeretet-
dobozokba gyűjtötték a tartós élelmiszere-
ket. Önzetlenül, szeretettel teltek a dobozok. 
A nehéz körülmények között élő, nélkülöző 
családok, beteg gyermekek és idősek számá-
ra gyűjtöttek iskolánk pedagógusai, tanulói 
a szülők segítségével. „Egy doboznyi szere-
tet” reményt jelent a túléléshez, és örömet a 
nélkülözések közepette. 

Iskolánk részt vett a „Nyilas Misi Karácso-
nya” című adománygyűjtő programban is. 
„Sok rászorulónak és árva gyermeknek aján-
dék nélkül múlik el a karácsony. Mindehhez 
egy cipősdoboz is elég - tele ajándékokkal” 
- állt a Magyar Református Szeretetszolgá-
lat karácsonyi felhívásában. Iskolánkban na-
gyon sok cipősdoboz lett tele alig használt 
játékokkal, meleg ruhaneműkkel, édességek-
kel. 

Szeretnénk megköszönni minden támo-
gatónak, adományozónak – elsősorban a 
kedves szülőknek – a gyűjtőmunkát, az ösz-
szefogást, amelyre mindig, minden időben 
nagy szükség van. 

Iskolavezetés, REFI
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HIRDETMÉNYEK

2016. január 20. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Megemlékezés a doni katasztró-
fa áldozatairól
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagy Éva
 Téma: beiskolázás
 Karcagi hírek
 - Téli időszakban is folynak a munkák
 - Kevesebb a tűzifa
 - Jobb minőségű kenyeret ehetünk
 - Halálos baleset a 4. sz főúton     
 Háttér:
 Vendég: dr. Borsos Anikó
 Téma: influenza szezon                               
20.10 Szalagavató 2.

2017. január 24. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 

20.40 Bucsai Falunap 2016. összefog-

laló 2. rész

2016. január 26. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Erkel-ünnepség
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin     
 Aktuális kérdések
 Téma: beiskolázás 3. rész
 Karcagi hírek
 - Közeledik a félév - interjú 
  Plósz Csillával
 - Sudoku párbaj - beszélgetés 
  Lévainé Kovács Rózával
 - Séfek találkozója
 - Guba László polgármester, Kun- 
  madaras
 - Íjászverseny a sportcsarnokban
 Háttér   
 Téma: a téli időjárás hatása                           
20.10 A magyar kultúra napja Karcagon
 - városi ünnepség

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

2017. január 11.
Cséki Erzsébet - Őrlős 
Zoltán
Kg., Zöldfa utca 10.

Luca

Halálozás
Rózsa Józsefné 
(Szatmári Erzsébet) 
 (1937)

Medgyesi Lajosné 
(Czinege Rózsa)
 (1930)

Hegedűs Lászlóné 
(Örsi Mária Terézia) 
 (1932)

Oszlánczi János 
 (1962)

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

Január 21-22.  Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465

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!

Január 21. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út) (Tesco)

Január 22. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár 

 (Kórház utca)

A fenti időpontokon túl sür-

gős esetben egészségügyi el-

látás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Or-

szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Köz-
pont mint kéményseprőipari szerv 2017. évi kéményseprőipari 
sormunka ütemterve szerint Karcag településen 2017. janu-
ár 05-től 2017. október 31-ig kerül sor a kéményseprőipari sor-
munka elvégzésére. Az ütemterv és a tevékenység ellátásá-
val kapcsolatos minden további részletes információ a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető.

Dobos László 
polgármester

Tájékoztatás
Az Országos Főállatorvos 5/2016. számú határozatával 

Jász-Nagykun-Szolnok megye területére is elrendelte a ba-
romfi zártan tartásának kötelezettségét, ennek értelmében 
valamennyi állattartó köteles a baromfit zártan tartani, vagy 
amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő ma-
dárhálóval védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amely-
re a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alap-
területével megegyező nagyságúnak kell lennie. A leírt fel-
tételek visszavonásig érvényesek. A leírtak megsértésének 
észlelése esetén az élelmiszer-felügyeleti szerv az állattartó-
val szemben bírságot szabhat ki, vagy egyéb intézkedést fo-
ganatosíthat.

Rózsa Sándor 
jegyző

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Kisújszállás),
 - Épületvillany-szerelő (Kenderes),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Kőműves (Kisújszállás),
 - Gumiabroncs szerelő (Karcag),
 - Járműtakarító (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás-csomagoló, komissiózó (Budapest),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkozta-
tási 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/

TÁJÉKOZTATÁS
A Rákbetegek Országos Szervezete 

„Együtt Egymásért” karcagi klub és a karcagi 
„Mindig Van Remény” Daganatos Betegekért 

Alapítvány előadást szervez.

Előadás időpontja: 2017. január 25. (szerda) 15.30 óra
Előadás témája: Mit jelent a megelőzés és az életmódvál-
tás egy bizonyos életkor, illetve egyes betegségek után?
Előadó: Dr. Szaszkó János háziorvos, Kunmadaras
Helye: Karcag, Rákóczi u. 3. (volt leánykollégium, felső 
épület)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

2017. január 14-én, Karcagon eltűnt 
beagle-tacskó keverék, 

szuka kiskutyámat keresem! 
Kérem segítsenek megtalálni!

Tel.: 06/59-312-626
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közművesí-
tett, lebontásra vagy felújítás-
ra szoruló ház, telekárban el-
adó. Érdeklődni: Kacsóh utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Üres, beépíthető, összközműves 
telek eladó Karcagon, a Kálvin 
utca 15. szám alatt. Tel.: 06/20-
915-2161.

Karcagon, a Reggel utca 41. szám 
alatti kis ház (zugban), 1140 m2-
es telken eladó. Tel.: 06/30-245-
3691.

Régi típusú ház eladó. Kívül-
belül felújított (víz, villany, gáz-
vezetékcserével, aláfalazva, két 
sor szigeteléssel). Lakáscsere ér-
dekel. Tel.: 06/30-219-6813.

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

Karcagon, a Táncsics krt. 13. fszt. 
3. szám alatti, 56 m2-es, teljesen 
felújított lakás, költözés miatt 
alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
220-3580. 

Lakható ház, építkezésre alkal-
mas telekkel eladó Karcagon, 
a Deák krt. 69. szám alatt. Tel.: 
06/59-313-595, 06/30-439-5304.

2 db garázs kiadó, vagy eladó 
Karcagon, a Varró utcában (volt 
állatorvosi rendelő udvarán). 
Áram van. A Gyarmati úton, a 
volt Téglagyárral szemben, két-
szobás, összkomfortos, új építésű 
lakás kiadó. Tel.: 06/30-955-3955. 

Építési telek közművekkel eladó 
a buszpályaudvar szomszédsá-
gában. Tel.: 06/20-805-2338. 

Egyedül élő nőnek szoba kiadó 
(40-60 éves korig). Tel.: 06/59-
400-335.

Garázs eladó Karcagon, a Szent 
István sugárút 1-5. alatt. Tel.: 
06/30-675-8319.

Lakható ház, építésre alkalmas 
telekkel eladó Karcagon, a Deák 
krt. 69. szám alatt. Tel.: 06/59-
313-595, 06/30-439-5304.

Állat
Kopasztott kakas és jérce (3-4 kg) 
eladó. Vágás minden pénteken. A 
megrendelést csütörtök délig ké-
rem leadni. Cím: Karcag, Soós I. u. 
12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Kopasztott kövér kacsa el-
adó. Vágás minden pénteken. 
Megrendelést már most felve-
szünk, folyamatosan húsvétig. 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

Karcagon 5 db kecske eladó, akár 
darabonként is. Tel.: 06/30-292-
4561.

Vegyes
Használt bútorok és hagyaték-
ból maradt tárgyak eladók. Tel.: 
06/30-245-3691.

Kisbálás lucerna (700 Ft/db) el-
adó. Tel.: 06/30-244-3666.

Eladó 3 db színes TV, 4 részes 
szekrénysor, 1 db franciaágy, 3-2-
1-es ülőgarnitúra (ágyazható) 
és 1 db ülőgarnitúra két fotellal 
(ágyazható). Tel.: 06/30-611-6228.  

Régi típusú, felújításra szoruló 
esztergagép, állványos köszörű, 
rúdacél hajlító, körgyűrű hajlító 
készülékek eladók. Csere is érde-
kel. Tel.: 06/59-313-369.

Eladó sparhelt, fali gázmelegí-
tő, fűthető üléshuzat, 1 db szé-
les heverő, 6 személyes étkező-
asztal, 5 m2 világos szalagparket-
ta, női felújított kerékpár, Toyota 
Yaris (új) tetőcsomagtartó. Tel.: 
06/30-967-5578.

Akció! Pulcsik (vékonyak és vasta-
gok), cipzáras felsők (100-300 Ft), 
farmerek már 300 Ft-tól kaphatók. 
Ugyanitt minden vállfás termék-
re 20% kedvezmény Karcagon, a 
SZŰCS-KER-nél. Címünk: Szabó 
József utca 32/b (a Morgó Csárda 
parkolójánál).

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.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

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

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sár-rétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-684-4941.

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

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT
 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

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

TANULJON SZAKMÁT A VARRÓBAN!
A Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 
az alábbi szakmákat indítja keresztféléves esti felnőttoktatás keretében 

2017 februárjától, amelyre várjuk a jelentkezőket!

KERESZTFÉLÉVES FELNŐTTOKTATÁS
ESTI KÉPZÉS

(Elegendő jelentkezés esetében a képzések februárban indulnak)

Képzési 
idő Szakma Bemeneti feltétel

Jelentkezési lap 
az iskola 

honlapjáról 
letölthető!

2 év Pénzügyi- és számviteli ügyintéző érettségi

2 év Gépi forgácsoló min. 10 osztály vagy 
érettségi

1 év CNC gépkezelő gépi forgácsoló képesítés
2 év Sportedző / kosárlabdaedző/ érettségi / eü.alkalmasság

1 év Vállalkozási mérlegképes könyvelő pénzügyi- és számviteli 
ügyintéző képesítés

Az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes!

Jelentkezési határidő: 2017. január 20.

A képzésekről az 59/312-202 telefonszámon, 
az intézmény titkárságán (Karcag, Varró u. 8.), 

vagy a www.varroistvan.hu oldalon tájékozódhat.

Búcsúztasd a telet a busókkal!

2017. február 25-26-án (szombat, vasárnap)
Indulás Karcagról, utazás busszal. 
Részvételi díj tartalmazza: utazás, 
szállás, bőséges, meleg reggeli, IFA, 
programok.

Részvételi díj: 15.900 Ft
Jelentkezési határidő: január 31-ig
Elérhetőségek: 06/70-507-4398, 
vagy 06/30-282-2725

Kétnapos kirándulás Mohácsra
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SPORT

Az elmúlt év utolsó napjaiban 
rendezték meg Debrecenben a 
Hódos Imre Sportcsarnokban a 
Tutti Gelati XVI. Real Team Ku-
pa mérkőzéseit. A négynapos ta-
lálkozón harminchat együttes lé-
pett a pályára, köztük a karcagi 
Labonczfa gárdája. A harminc-
hat együttes kilenc négyes cso-
portban kezdte el a helyezésekért 
vívott küzdelmeket.

A karcagi csapat eredményei:
Labonczfa - KAKE-MARLO 2-1
Chilli-Fitness - Labonczfa 1-5
Real Team - Labonczfa 1-4

A fenti győzelmekkel a La-
bonczfa csoportgyőztes lett. 

A nyolc közé jutásért a hét vá-
logatott labdarúgót is felvonul-
tató Mezei-Vill együttese volt 
az ellenfelük. Mivel a mérkőzés 
rendes játékideje alatt nem szü-
letett gól, hosszabbításban, úgy-
nevezett „aranygóllal”, a karcagi 
csapat jutott a legjobb négy közé.

A döntőbe jutásért vívott mér-
kőzésen a Budapest After volt 
az ellenfelük. A nagy küzdelmet 
hozó találkozón az After szerzett 
vezetést, de a mérkőzés végén si-
került egyenlíteni. Mivel a hosz-
szabbításban sem született gól, 
büntetőrúgásokra került sor. Vé-
gül a nyolcadik büntetősorozat-
ban Halasi Péter kivédte a bün-
tetőrúgást, és ezzel a döntőbe jut-
tatta csapatát.

A döntőben, több mint 2000 
néző előtt a szolnoki Viktor Se-
curity-vel kellett megmérkőzni-
ük a kupagyőzelemért. A veze-
tést a szolnokiak szerezték meg 
Gazdag Dániel találatával. Ké-
sőbb egy szabadrúgásból Sós 
Márk lőtt a Labonczfa kapujába. 
A második félidőben az NB I-es 
debreceni Holman Dávid lövésé-
vel 3-0 lett az eredmény. A kar-
cagiak Erdei Tibor révén szépí-
tettek az eredményen. A mérkő-
zés hajrájában, a szintén NBI-es 
múlttal rendelkező Beliczky Ger-

gő lövésével, 4-1-es eredménnyel 
kupagyőztes lett a szolnoki Vik-
tor Security együttese. 

A Labonczfa - még a máso-
dik helyezésével is - nagy bravúrt 
hajtott végre, mivel válogatottak-
kal is megerősített csapatokat le-
győzve jutott a döntőbe. Az elért 
második helyezés igazán megsü-
vegelendő eredmény. 

A tornán különdíjakat is átad-
tak. A legjobb védőjátékos címét 
Nagy Péter, a Labonczfa játékosa, 
a legtehetségesebb játékos díját a 
szintén karcagi kötődésű Varga 
Kevin (Real Team) érdemelte ki. 

A Labonczfa játékosai: Hala-
si Péter, Agócs Zoltán (kapusok), 
Mogyorósi József, Sivák Sándor, 
Irhás Ignác, Hevesi-Tóth Tamás, 
Nagy Péter, Szívós Gyula, Székely 
Dávid, Erdei Tibor.

Csapatvezető: Laboncz János.

B.I.

Hatalmas sikert aratott a karcagi Labonczfa csapata

A Karcagi Sportegyesület lab-
dás csapatainak csatáját rendez-
ték meg január 7-én a Városi 
Sportcsarnokban. Szepesi Tibor, a 
Déryné Kulturális Központ igaz-
gatójának köszöntőjében elhang-
zott, több mint tíz éve volt ha-
sonló megmérettetés, csak akkor 
sorversenyt rendeztek a labdarú-
gó, a kosaras és kézilabdás felnőtt 
csapatoknak. Innen jött az ötlet, 
hogy most egymás sportágaiban 
bizonyítsanak, így egy körverseny 
keretében mindhárom csapat fo-
cizott, kézizett és kosarazott egy-
mással.

Labdás csapatok csatája
A 2016/17 évi csapatbajnokságok őszi fordulók végeredményei:

- NBIII. Dél-Alföld csoport: 1. Kováts DSE II. Karcag 
(Pontveszteség nélkül)
- Jász-Nagykun-Szolnok megye I. o.: 5. Kováts DSE II. Karcag
- Jász-Nagykun-Szolnok megye II. o.: 5. Kováts DSE III. Karcag
- Jász-Nagykun-Szolnok megye II. o.: 8. Kováts DSE IV. Karcag

2017. január elején rendezték meg Budapesten az évnyitó nem-
zetközi utánpótlás versenyt, ahová a magyar csapatba meghívást 
kapott Dobó István, a Kováts DSE versenyzője. A versenyen cso-
portjában egy magyar és egy svéd játékostól szenvedett vereséget 
nagyon szoros mérkőzéseken.

2017. január 15-én, Debrecenben rendezték meg a kelet-magyar-
országi régiós versenysorozat első fordulóját, ahol Dobó István sze-
repelt nagyszerű eredménnyel. 

Újonc 11 kategória: ezüstérem, 8 ranglista pont
Újonc 13 kategória: ezüstérem, 8 ranglista pont

Ezt a versenyt nem számítva az országos ranglista 34. helyén áll a 
Kováts DSE versenyzője. Gratulálunk teljesítményéhez!

2017. január 22-én 9 órától rendezzük meg a Városi Sportcsar-
nokban Karcag város egyéni és páros bajnokságát minden korcso-
portban, amatőr és igazolt kategóriákban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Csornai Csaba 

DSE elnöke

Dobó István ezüstérmes
A S Z TA L I T E N I S Z

HIRDETMÉNY

2017. február 16. csütörtök 19.00 óra
Déryné Kulturális Központ 

(Karcag, Dózsa György u. 5-7.)

Jegyek korlátozott számban kaphatók: 2.500, 2.200, 1.900 Ft.

Info: 59/503-224/13. mellék


