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Tervezett feladatokkal és pályázati dön-
tések előkészítésével indult a 2017-es év a 
megyében. Kovács Sándorral, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei közgyűlés elnökével 
a város és a térség fejlődéséről, tervekről, 
valamint települések együttműködéséről 
beszélgettünk.

- Milyen fontosabb feladatok, változások 
vannak az idei évtől a megyében?

- Az év elején szinte az összes területi, ope-
ratív programról, pályázatról döntünk. Meg-
lesznek a megyei döntések, és ebben az év-
ben már a beruházások jó része is el fog in-
dulni. Így minden önkormányzat felé komoly 
munkát és nagy lehetőségeket fog nyújtani 
a megye. 100%-ban be fog érni az a munka, 
amit az önkormányzatokkal közösen a fejlesz-
tési programokban, a pályázatokban végez-
tünk. Minden önkormányzat hozzákezdhet 
azokhoz az elképzelésekhez, amelyeket ed-
dig folyamatosan alakítottunk ki. Ez az év ele-
jének a legnagyobb programja, és folyamato-
san figyelemmel fogjuk ezeket a beruházáso-
kat kísérni.

- Lehet-e már tudni valamit a TOP-os pá-
lyázatok leosztásáról? Hogy érinti ez a tele-
püléseket?

- Arra törekedtünk, hogy itt a megyében min-
den településsel leegyeztessük a lehetősége-
ket és az elképzeléseket. Igyekszünk úgy alakí-
tani ezeket a pályázatokat, hogy kereten belül 

maradjunk, és amire pá-
lyáznak az önkormány-
zatok, azt lehetőség 
szerint meg is nyerjék. A 
jól előkészített munká-
val évekre előre lehet 
tervezni, így nem meg-
lepetésként fogja őket 
érni, hogy nyernek-e a 
pályázaton vagy sem, il-
letve, hogy milyen be-
ruházásra és fejlesztés-
re kell készülni az elkö-
vetkezendő néhány év-
ben. 

- Elnök úr, hogyan 
látja a térség, illetve 
Karcag város fejlődé-
sét?

- Közgazdászok már 
bejelentették, hogy a 
magyar gazdaság erő-
södik. A makrogazda-
sági adatok erősödnek, 
és ezek le fognak gyű-
rűzni akár a minden-
napokhoz is, a szemé-
lyekhez is a béremelé-
seken, fejlesztéseken 
keresztül. Azt gondo-

lom, hogy most egy gazdasági fejlődési hul-
lám fog felemelkedni, és nekünk, Karcagnak 
és a térségnek is az a feladata, hogy mi erre a 
hullámra jó ütemben kapaszkodjunk fel. Igazá-
ból az elkövetkezendő 20-30 évben meghatá-
rozó lesz, hogy hogyan fejlesztjük a várost, és 
hogyan fejlesztjük a térséget. Azt gondolom, 
hogy nagyon biztató jövő előtt áll Karcag is, de 
nemcsak Karcag, hanem az egész térség, és az 
egész ország is.

- Hogyan tartja a kapcsolatot a térség pol-
gármestereivel?

- A térség polgármestereit személyesen is 
jól ismerem, jó munkakapcsolat alakult ki köz-
tünk, ami megkönnyíti a gyakori egyeztetése-
ket. Jó csapatmunkában dolgozunk, amelynek 
az alapja a bizalom és az együttműködés. Azt 
gondolom, és máshonnan is ez a visszajelzés 
érkezett, hogy itt Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében egy nagyon összetartó, nagyon jó csa-
pat alakult ki, akik mindig számíthatnak egy-
másra. Ha valami probléma van, közösen oldjuk 
meg, amikor pedig sikerek vannak, akkor közö-
sen tudunk örülni a sikereknek. Ez Karcagra pe-
dig kifejezetten érvényes. Én is karcagi vagyok, 
mindennap innen járok be Szolnokra dolgozni. 
Nemcsak a polgármester úrral, alpolgármester 
úrral, hanem a képviselőkkel is személyes, jó vi-
szonyom van, úgyhogy nincs olyan probléma, 
amit ne tudnánk megoldani.

Kapás Mónika

„Biztató jövő előtt áll Karcag”
- Interjú Kovács Sándorral, a megyei közgyűlés elnökével -

Megtartotta idei első ülését Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete január 26-án (csütörtökön). A költségvetés el-
fogadása mellett többek között pályázati lehetőségekről, támoga-
tásokról és ingatlanokról döntöttek a képviselők.

Nyolc igen és két tartózkodás mellett elfogadta a testület a Karcag 
Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletter-
vezetet. Karcagi Nagy Zoltán képviselő, a Pénzügyi, Fejlesztési és Me-
zőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a 2017. évi költségvetés 
bevételi és kiadási főösszege 3.055.763.000 forint. A kötelező feladatok 
elvégzéséhez kapott állami támogatást az önkormányzat saját forrás-
sal egészíti ki a település zavartalan üzemeltetése érdekében. Több fej-
lesztéshez több bevétel is kellene, de a város lakóit plusz adókkal nem 
kívánják terhelni, hitel felvételétől pedig teljesen elzárkózik az önkor-
mányzat. Szó esett arról is, hogy a gyermekorvosi ösztöndíj-alapkép-
zésre a tavalyi évben elkülönített 3 millió forintot megemelték 5 mil-
lió forintra. A város nyolc körzetének fejlesztésére összesen 16 mil-
lió forintot különítettek el, 3 millió forintot pedig a tilalmasi ivóvízel-
látási rendszer első ütemére irányoztak elő. Az idei évben kb. 300 dol-
gozó bére emelkedik, amely mintegy 120 millió forint plusz költséget 
ró az önkormányzatra, és egyelőre még nem tudni, hogyan kompen-
zálja ezt a kormány. Dobos László polgármester szerint sikerült a vá-
ros lakóinak szolgálatában álló költségvetést jól összeállítani, ugyan-
akkor a nem várt helyzetekre is van tartaléka a városnak. A napirendi 
ponthoz tartozó közmeghallgatás lehetőségével nem élt senki. 

A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat székhelyvál-
tozása miatt szükségessé vált a Karcag Városi Önkormányzattal kö-
tött megállapodás módosítása, amelyet tartózkodás nélkül támogat-
tak a városatyák.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

Évösszegző taggyűlést tartott a Karcagi Nagykun Bajtársi 
Egyesület a Városháza nagytermében január 27-én, pénteken.

A meghívott vendégek között volt Fekete István nyá. ezredes, 
a BEOSZ Elnökség tagja és az Észak-magyarországi régió vezető-
je, Horváthné Halász Klára őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Toborzó és Érdekvédel-
mi Központ Szolnoki Érdekvédelmi Részlegének részlegvezetője, 
Kovács Szilvia alpolgármester, Teleki Zoltán r. alezredes, továbbá 
Ferenczi Elekné, a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesülete, Béres 
Sándor, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület, Ladányi Gyu-
la, a Mezőtúri Bajtársi Egyesület Váczi Attiláné, a Nagykunsá-
gért Civil Fórum Egyesület és Nagy Imre, a Mozgássérültek Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete karcagi csoportja képvisele-
tében. A közgyűlésen 9 napirendi pontot tárgyaltak meg.

(Folytatás a 2. oldalon...)

A Nagykun Bajtársi Egyesület 
évértékelő taggyűlése

Fotó: Internet
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Momentán a 
Momentum 

„mozgalomról”
A magukat „politikai árváknak” nevező 

Momentum mozgalom voltaképpen szóra 
se lenne érdemes, ha nem keltenének vá-
sári ricsajt a közéletben. Olyanok ők, mint 
a múlt század első felében a nagyobb fal-
vak szélén lévő vásártereken az edény- és 
üstfoltozó vándorok. Bár kevesen voltak - 
rövid vasrúd darabokkal ütögetve az ócska 
fémedényeiket -, olyan zajt csaptak, hogy 
kilométerekre elhallatszott. Azok is megke-
resték lukas vödreiket, lavórjaikat, lábasa-
ikat, és vitték befoltoztatni, akiknek a háta 
közepe nem kívánta a vásári forgatagot.

Ma persze nem lyukas sárgaréz vedre-
ket vernek ezek a „politikai árvák”, hanem 
egyes médiák által erősítik fel társadalom-
jobbító üzenetüket: „NOlimpia! Népsza-
vazást a budapesti olimpia megrendezé-
se ügyében!” Pontosabban: vonja vissza 
a MOB a 2024-es nyári olimpia megren-
dezésére beadott pályázatát. Akadályoz-
zák meg a budapestiek az ország végve-
szélybe való sodródását, mert mi lesz az 
egészségüggyel, a hajléktalanokkal, a kis-
nyugdíjasokkal, a bérből és fizetésből élők-
kel. Odajutnánk, ahová Görögország, ahol 
az adóssághegyek az Olymposz csúcsát is 
meghaladják ismét. Lehetne hosszan so-
rolni, hogy milyen borzalmak várnának 
az ország lakosságára, kicsikre, nagyokra 
egyaránt - szajkózzák ezek a nemzetféltő 
árva fiúk-lányok. Ők voltaképpen civilek,.
Pesti civil kezdeményezés azért, hogy a vi-
dékieket is megóvják ettől a nemzetet sújtó 
veszedelemtől. Különben is, a nyári olimpi-
ai játékok elsősorban a fővárosiakat veszé-
lyeztetné, hiszen ott lennének az iszonya-
tos közlekedési dugók, a környezetszeny-
nyezés a kipufogógázok miatt, a tömeg-
közlekedés ellehetetlenülése, stb. 

Amikor az ember közelebbről megnézi, 
kik is ezek a szegény budapesti árva gye-
rekek, azt látja, hogy egykori SZDSZ-es, 
MSZP-s, mostanság pedig DK-s szülők cse-
metéi, mint pl. Mécs Janika, aki néhány 
éve Vidékiek c. közéleti írói munkásságát 
az alábbi sorokkal kezdte: „istenkém, hogy 
rühellem a vidékieket, pedig nem kellene 
szegényeket, mert liberális vagyok meg 
minden, szóval melegek, cigányok, hajlék-
talanok, meg egyébként mindenki okés, 
na de a vidékieket nem tudom megszokni.” 

Hát igen, ennek az árva Jani gyereknek 
legalább az őszintesége díjazandó. Bár azt 
mondja most, hogy mindez pamflet, nem 
az árva lelkivilágának az „objektív tükrö-
zése”, ahogy Fruzsina anyucija, az egyko-
ri szolnoki színházi dramaturg megfogal-
mazná, és írói munkásságának a része. 

Nos, nem tudom, de maradjon ez az ő 
titkuk. Arra viszont jól emlékszem, hogy a 
mostani népszavazást kívánó momentu-
mosok tavaly mennyire ellene voltak en-
nek a „népbutító jogintézménynek”.

Tudják mit? Ha majd Los Angelesben is 
népszavazás kiírásáért és az olimpia ellen 
tiltakoznak a bájos Hillary Clintonra szava-
zó jenki demokraták, akkor talán elém te-
hetik az aláírási lapjukat…

 -ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
A Mag yarország hely i ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 2017. janu-
ár 01-étől módosításra került, en-
nek megfelelően egyhangúlag el-
fogadta a képviselő-testület a pol-
gármester, és az alpolgármesterek 
költségtérítésének és illetményé-
nek megállapításáról szóló javas-
latokat.

Megszavazták a képviselők egy 
új munkagép beszerzését a külte-
rületi helyi közutak fejlesztésére 
kiírt pályázaton. 

Támogatták a városatyák az 
önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozásra kiírt pályá-
zaton való részvételt. A pályázat 
100%-os támogatottságot biztosít 
az egységesített önkormányzati 
elektronikus ügyviteli megoldá-
sok bevezetésére, amely 2018. ja-
nuár 1-jétől kötelező is lesz.

Megszavazta a testület a Kos-
suth téren található I. világhábo-
rús emlékmű felújítását, amely-
hez a 2 millió forintos pályáza-
ti forrás mellé további 6.096.000 
forinttal járulna hozzá az önkor-
mányzat.

Az elhanyagolt magyarlakta te-
rületek megsegítésére megszavaz-
ták a részvételt a városatyák a Ha-

tártalanul program Kárpátaljai 
akcióprogram című pályázatán.

Egybehangzó igennel szavaz-
tak a képviselők 53 db államház-
tartás körébe nem tartozó szerve-
zet pénzügyi támogatására. Pán-
ti Ildikó képviselőnő elmondta, 
hogy a pályázók fenntartási költ-
ségekre, kirándulásokra, rendez-
vényekre kérték a támogatásokat.

Támogatta a testület a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda rész-
vételét a „Csoportos tehetségsegí-
tő tevékenységek megvalósításá-
ra” kiírt pályázaton, valamint az 
„Oktatási Hivatal Bázisintézmé-
nye” cím elnyerésére.

Megszavazta a testület a Karca-
gi Szociális Szolgáltató Központ 

alapító okiratának visszavoná-
sát, így mégsem kerül az önkor-
mányzat fenntartásába az intéz-
mény, hanem továbbra is a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Társulás 
keretei között fog működni.

Két külterületi ingatlan va-
gyonkezelésbe adásáról is dön-
töttek a képviselők. A Berekfürdő 
Községi Önkormányzat ugyanis 
olyan külterületi utak fejlesztésé-
re pályázik, amelyeknek egy része 
Karcag tulajdonában van.

Döntött a képviselő-testület 
egy Laktanyában lévő ingatlan-
nak a Karcagi Hagyományőrző 
Talpas Íjász Kör Egyesület részére 

pályázaton kívüli bérbe adásáról 
téli gyakorlás és edzés céljából.

Önkormányzati ingatlan cseré-
jére vonatkozó javaslatot is elfoga-
dott a testület. Így egy kereskedel-
mi- és bérfőzde valósulhat meg a 
Szent László utca végén, az erede-
tileg tervezett (a beruházást meg-
valósítani kívánó kft. tulajdoná-
ban álló) Rába utcai helyszín he-
lyett, ahol a pálinkafőző a lakos-
ság zavarása nélkül működhet.

Összevont szavazás keretében 
egyhangúlag elfogadta a testü-
let a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról a jelentéseket.

A napirendi pontok előtt Len-
gyel János képviselő az ivóvíz mi-
nőségéről szólt, illetve kamera-
rendszer kiépítését szorgalmazta. 
Dobos László válaszában kiemel-
te, hogy az ivóvíz javítása tavaly 
megtörtént, a víz európai szín-
vonalú. A jó közbiztonság miatt 
pedig Karcag nem pályázhat ka-
merarendszerre, de a költségve-
tés tartalék keretéből akár ez is 
megvalósulhat. 

A testület munkaterv szerin-
ti következő ülését február 23-án 
tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Képünkön Rózsa Sándor jegyző és Dobos László polgármester

(...folytatás az 1. oldalról)
A tagok egyperces néma felállással emlékeztek meg elhunyt tag-

társaikról, majd Rab János nyá. őrnagy megtartotta beszámoló-
ját az egyesület 2016. évi tevékenységéről. Az elmúlt évben a szo-
morú halálesetek mellett 8 fő jelezte a kilépési szándékát az egye-
sületből, 16 fő pedig felvételét kérte a tagok közé. Így a jelenlegi lét-
szám 114 fő (további 19 tiszteletbeli taggal – összesen 133 fő). Az el-
nök beszélt az egyesület szociális tevékenységéről, a kapcsolattar-
tásról, amely rendszeres, és zavartalanul működik, az egyesület ak-
tív részvételéről a város kulturális életében, a hagyományőrzésről, a 
civil szervezetekkel ápolt jó kapcsolatról, valamint a saját szervezé-
sű programokról. 

Ezt követően a 2017. évi program- és feladattervezetet ismertette. 
A hagyományos nőnapi megemlékezésen, az évadnyitó és évadzáró 
rendezvényeken, a kiránduláson, a Kováts Mihály Napokon, egye-
sületi találkozókon, városi ünnepségeken, a BEOSZ programjain és 
civil szervezetek rendezvényein kívül, ez évben az egyesület fennál-
lásának 45. évfordulóját is ünnepli. A jubileumi rendezvényre július 
hónapban kerül sor.

A Pénzügyi Bizottság beszámolóját Nagy József nyá. alezredes 
tartotta meg. Kabai Istvánné, az egyesület gazdasági felelőse a 2017. 
évi költségvetési tervet ismertette, majd egy rövid szünetet követő-
en a megjelent tagok és vendégek hozzászólhattak az eddigi beszá-
molókhoz. 

Egyhangúlag megválasztották küldöttnek Rab Jánost a BEOSZ 
2017. évi küldöttgyűlésére, majd a kerek születési évfordulósokat kö-
szöntötték. Végül elismeréseket adtak át. A közgyűlést követően Rab 
Jánossal beszélgettünk. A vele készített interjúnkat következő lapszá-
munkban olvashatják.

Erdei Orsolya

A Nagykun Bajtársi Egyesület 
évértékelő taggyűlése

FELHÍVÁS
Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere a Györffy István Nagy-

kun Múzeummal együttműködve meghirdeti az „Eleink élete - …” fo-
tópályázat harmadik fordulóját karcagi, illetve Karcag környékén ké-
szült régi fotók gyűjtésére „Eleink élete – a szórakozás” címmel.

A pályázat célja: összegyűjteni a lakosság körében még fellelhető ré-
gi fotókat, amelyeknek témája a különböző családi összejöveteleken (disz-
nótor, házszentelő, stb.), vagy családi ünnepeken (névnap, születésnap, el-
jegyzés, esküvő, évfordulók, stb.), vagy munkahelyen megszervezett össze-
jöveteleken, ünnepségen, vagy szórakozóhelyeken megrendezett mulatsá-
gokban, bálokban készített fotók.

A beérkezett anyagból kiállítást tervezünk a karcagi múzeum-
ban. A fotókat a tulajdonos(ok) jóváhagyásával a múzeum archivál-
ja, és a fotógyűjteményében helyezi el. 

Az eredeti képeket kérésre visszaadjuk a beküldőjének, de a múzeum 
szívesen megtartja, és az utókornak megőrzi őket.

Pályázni lehet olyan szórakozással kapcsolatos fotók beküldésé-
vel, amelyek a múlt század elején (1900-as évek eleje), illetve azt megelő-
zően a századforduló táján (1800-as évek vége), az első világháborút köve-
tően, 1970-ig készültek, kizárólag a szórakozás eseményét vagy a szórako-
zással kapcsolatos dolgokat (pl. eszközök, tárgyak, ruhák, stb.) örökítik meg.

Beküldés módja: személyesen vagy postai úton a Györffy István 
Nagykun Múzeum címére (5300 Karcag, Kálvin u. 4.).

A fotókhoz kérjük mellékelni a beküldő(k) nevét, címét, elérhetőségét 
(telefon, e-mail), milyen alkalomból készültek a fotók, kit, kiket láthatunk a 
fotón, és ha ismert, a fotó készítésének dátumát.

A pályázat nyertesei a beküldött fotók száma és tartalma alapján ke-
rülnek kiválasztásra. A legtöbb fotót beküldők értékes programokban, 
jutalmakban részesülnek.

Beküldési határidő: 2017. március 31.
Kérjük, hogy minél többen keressék elő, hozzák el hozzánk fotóikat, 

hogy minél gazdagabb kiállítást tudjunk belőlük készíteni, és hogy eze-
ket a fotókat méltó módon megőrizhessük az utókor számára! 

Közreműködésüket, segítségüket előre is nagy 
tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

A Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja 
alkalmából Karcag Város Önkormányzata és a 

Polgármesteri Hivatal kegyelettel emlékezik a zsidóságuk 
miatt üldözött és meggyilkolt karcagi áldozatokra.



2017. február 3. 3

INTERJÚ

HÍREK

Tél közepe van, és tombol az 
influenzajárvány Karcagon is. 
Az újév első hetében már jelen-
tősen megnövekedett az isko-
lákban a megbetegedések szá-
ma. A fagyos idő pedig kedvez 
a hidegtűrő influenzavírusnak. 
A témával kapcsolatban dr. Bor-
sos Anikó járási tisztifőorvost 
kérdeztük, aki szerint pontosan 
nem lehet meghatározni, de vár-
hatóan február végére vége lesz 
a megbetegedéseknek.

- Az influenza jellemzően nem 
jár hurutos tünetekkel. Köhögni 
éppen köhöghetünk, de náthá-
sok nem nagyon szoktunk lenni, 
az más vírusfertőzések következ-
ménye. Az influenzára az egyik 
legjellemzőbb az erős izomfájda-
lom. Ha valakinek fájnak az iz-
mai, pedig nem is tornázott, il-
letve e mellé esetleg köhög, és lá-
za is van, akkor valószínűleg inf-
luenzás lehet.

- Ha rosszul érzi ma-
gát, mérje meg a lázát, 
de lehetőleg 37,5°C alatt 
ne vegyenek be lázcsil-
lapítót. Egy kis hőemel-
kedésre szüksége van a 
szervezetnek, mert ezzel 
nagyon jól tudja pusztí-
tani nemcsak az influen-
za vírusát, hanem min-

denféle baktériumot és egyéb kór-
okozót, mert nagyon nehezen vi-
selik el a testhőmérséklet felemel-
kedését. 38°C-nál viszont min-
denképpen javasolt a lázcsillapító, 

ha nincs otthon, sze-
rezzünk be a gyógy-
szertárból, és az elő-
írásnak megfelelő-
en szedjük be. Ha 
nehezen megy le a 
láz, akkor meg le-
het próbálni egy 
hűtő fürdőt, illet-
ve a törzsre tekert 
vizes borogatás is 
nagyon hatékony 
lehet.

- Fontos a megfelelő táplálkozás 
és vitaminbevitel. Nemcsak C vi-
tamint érdemes fogyasztani, ha-
nem mivel a hideg időben az em-
ber bőre ki szokott száradni, repe-
dezni, fontos az A vitamin után-
pótlás, illetve a D vitamin is na-
gyon lényeges. Így inkább az élet-
kornak megfelelő multivitamin 
készítményeket javaslok. Az év-
szaknak megfelelően fogyasszunk 
citrusféléket, illetve ajánlom a 
savanyúkáposztát, amely C vita-
minban gazdag, valamint a magas 
pektintartalmú almákat. Ne felejt-
kezzünk meg a mézről sem, amely 
nagyon jó hatással van a betegsé-

gek megelőzésére. A vírusok kon-
centrációját a levegőben gyako-
ri, kereszthuzatszerű szellőztetés-
sel lehet csökkenteni. Továbbá na-
gyon fontos a megfelelő, fertőtle-
nítőszeres kézmosás.

- Ágymelegben, ha sok folyadé-
kot fogyaszt a beteg, akkor jó eset-
ben 3-4 nap alatt meggyógyulhat. 
A gyerekek általában gyorsabban 
gyógyulnak, míg a felnőttek kö-
zött vannak, akik lassabban. A 
lábadozás időszakában egyeztes-
sen a háziorvosával, hogy elkerül-

je a szövődményeket, illetve arról, 
hogy mikor mehet vissza közös-
ségbe.

- Úgy gondolom, hogy normál 
életvitelű embereknél most már 
nincs értelme a védőoltásnak, 
mert a járvány előtt kb. két héttel 
érdemes még beoltatni magun-
kat. Ennek ellenére lehet, hogy 
valakinek még javasolni fogják 
az állapotára való tekintettel.

(Forrás: Karcag TV)
Kapás Mónika

Kedvez a hideg az influenzának
- Interjú dr. Borsos Anikó járási tisztifőorvossal - 

- Sokan összekeverik a meg-
fázást és az influenzát. Mi a 
különbség a tünetek között?

- Mi a teendő, ha ész-
leli magán valaki a 
tüneteket?

- Hogyan előzhetjük meg, 
hogy megbetegedjünk?

- Ha mégis megbetegednénk, 
mennyi ideig tart a felépülés?

- Védőoltást lehet még kér-
ni, vagy már nem érdemes?

Szatmári Jánosnál, a Lovag Udvarban január 14-én 
az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete szak-
mai zsűrijének tagjai közül Végh Tamás, Ferenczy 
István és Jankó István mesterszakácsok bárányhúst 
felhasználva mutatták meg, mit tudnak. A meste-
rek a bárányból főztek levest citromosan, készült 
sült, többfajta ízesítéssel, töltelékkel, pirított céklá-
val, gombóccal. Minden a magyar konyha ízei szerint, 
mert idén az egyszerű, de csúcsminőségben elkészí-
tett ételeké lesz a főszerep - mondták a séfek, akik azt 
szeretnék elérni, hogy a magyar háziasszonyok egyre 
több bárányból készült ételt készítsenek.   

Bárányos ételeket 
főztek a neves séfek

2017. január 6-án iskolánk lelki vezetője, Gulyás Zsolt atya, 
diakonusunk, Holló Gábor atya és a ministránsaink - Reszegi 
Áron, Kiss György Zétény és Illyés Péter - szolgálatával, az imád-
ság tömjénfüstjével víz- és iskolaszentelésre került sor mindkét is-
kolaépületünk aulájában.

Majd Zsolt atya a közösségi helyeket és a tantermeinket szen-
telt vízzel meghintette. 

Közös imádkozás után boldog új évet kívánt, kérte Isten áldá-
sát, hogy segítsen bennünket a tanévben, oltalmazza életünket, 
és a Szentlélek kegyelme legyen rajtunk.

Az ajtókra mindenütt felkerült a 20+G+M+B+17 felirat.

Iskolavezetés

Iskolaszentelés 
vízkeresztkor a Györffyben

Fontos a megelőzés: fogyasszunk sok vita-
mint gyümölcsök, zöldségek formájában is!



4 2017. február 3.

SORSOK

Ezekre a kérdésekre keres-
te a választ Kabai László kép-
zőművész-tanár, amikor évek-
kel ezelőtt egy szociográfiai pro-
jekt során kapcsolatba került Do-
bos Imre bácsival. „Naprúl nap-
ra, hónaprúl hónapra” című do-
kumentumfilmjét (2009), amely-
ben bepillantást nyerhetünk Im-
re bácsi világába – nemcsak min-
dennapjaiba, de gondolkodásába, 
életszemléletébe is –, annak idején 
a karcagi lakosok meg is tekint-
hették, 2011-ben pedig kiemelke-
dő eredményeket ért el a „Doku-
mentumfilmek a vidékért” nem-
zetközi dokumentumfilm-szem-
lén (különdíj) és a „Bokréta és bi-
ciklilánc” magyar néprajzi film-
fesztiválon (portré kategória I. he-
lyezés). Az együttműködés azóta 
is töretlen; Imre bácsi mindig szí-
vesen fogadja a művészt. Így tör-
tént, hogy én is kapcsolatba kerül-
tem vele, és meglátogattam.

Személyében egy olyan letisz-
tult, következetes gondolkodá-
sú embert ismertem meg, aki 
számára a szabadság nem távoli 
vágyálom, hanem naponta élt va-
lóság, amelyet hosszú évek áldo-
zatos munkája tett lehetővé. Már 
14 éve él tanyáján, és elmondása 

szerint soha nem mondana le er-
ről az életmódról.

„Már kicsi gyerekkorom-
túl kezdve tanyán nűttem. 
Nem ott születtem, bent szü-
lettem a városban, de 5-6 
hónapos koromban már ki-
vittek a tanyára, attúl kezd-
ve ott éltem. Annyira bele-
szoktam ebbe, nekem annyi-
ra szimpatikus ez a tanya-
si élet, sokkal jobban érzem 
magam, mint a városban. 
Mert itt széjjel látok. Szabad-
ságszerető ember vagyok, 
nem szeretem, ha irányítgat-
nak. Úgy érzem, hogy a ma-
gam lábán meg tudok élni, el 
tudom rendezni a dógomat. 
Lehet, hogy ez ilyen alföldi-
kunsági nyakasság, de ilyen 
vagyok” – mesélte.

A szabadság és önállóság sze-
retete mellett döntésében az is 
szerepet játszott, hogy a tanyán 
szabadon lehet állatokat tarta-
ni. Jószágaival szoros kapcsola-
tot ápol, nagy szeretettel gondos-

kodik róluk. Vannak kacsái, li-
bái, tyúkjai, pulykái, kecskéi, ju-
hai, de kutyái és macskái is, vala-
mint egy megegyezés szerint, egy 
ideje lovaknak is helyet ad Imre 
bácsi tanyája.

„Korábban bent éltem a 
városban egy ideig, de ott 
lassan-lassan megtiltották 
még a baromfinak is a tar-
tását, ott, ahol én éltem” – 
emlékezett vissza. 

Miután, többnyire a legyek 
miatt, nézeteltérésekbe került 
a szomszédokkal, úgy döntött, 
hogy kiköltözik a tanyára, ahol 
szabadon élhet jószágaival. Elő-
ször egy másik helyen élt, de ha-
marosan kénytelen volt eljönni 
onnan.

„Kényszerhelyzetbe vó-
tam, de szerencsére sike-
rült ezt a tanyát megven-
ni anélkül, hogy fedezetem 
lett vóna rá. Volt egy jó em-
ber, aki azt mondta, hogy 
»Imre bácsi, ha ekkorra ki-
fizeti, odaadom magának«. 
Így kerültem ide” – mond-
ta el, majd arról beszélt, hogy 
eleinte csak egy kisebb terület, 
a jelenleginek csak egy szelete 
képezte az ő tulajdonát. A ké-
sőbbiekben viszont elkezdett 
úgy gazdálkodni, hogy a többi 
részt is hozzá tudja csatolni.

„Miután sikerült meg-
valósítani azt, ami nekem 

az álmom, a kertes tanyát, 
amíg nem muszáj, én nem 
megyek el innen – szögezte le 
–, csak akkor, ha visznek. 
Ezt a szabad életet, ezt a jó 
levegőt, nem tudja az em-
ber szerintem sehol se pó-
tolni.”

A tanyai teendőknek megvan 
a megszabott idejük, minden 
egyes nap. Kora hajnalban, 4.00- 
4.30 körül már indul a munka az 
állatok etetésével, amit napi két-
szer szoktak elvégezni. Az álla-
tok ellátása, rendbetétele 8.00- 
9.00-ig tart, majd 13.00-13.30 
körül ebédelnek a tanyai világ-
ban.

„Volt egy idő, amikor túlsá-
gosan nem kedvezett a sze-
rencse a parasztembernek, 

akkor úgy csinálta, hogy reg-
gel 8.45-9.15 körül megreg-
gelizett, délután 14.00-14.30 
körül megebédelt, oszt utá-
na tente baba. Egy evést így 
spórolt meg” – magyarázta Im-
re bácsi.

A jószágokról való gondosko-
dás mellett mindig akadnak ki-
sebb munkák, javításra szoruló 
eszközök, szerszámok, valamint 

a takarmányt is el kell készíteni. 
Van, hogy be kell szerezni vala-
mit a városból. Ilyenkor a gaz-
dálkodó sokszor megkér valakit, 
hogy hozza el számára a szüksé-
ges dolgokat.

„Most volt itt az elébb egy 
ember, annak szalma kellett 
vóna, mert van egy lova, an-
nak kéne vinni. Közben el-
kopott az ennivalóm, még 
a múlt hét végén. Mondtam 
neki, hogy tegyen mán meg 
egy szívességet, hozzon ke-
nyeret, mert se a kutyá-
nak, se nekem nincs mit en-
ni. Még én csak eltűröm, de 
a kutyák nagyon haragsza-
nak érte – mondta viccelődve.

Imre bácsi tudja, hogy mi az  
életének a célja, és idejét igyek-

szik hasznosan tölteni. Hangja 
és egész lénye olyan nemes szív-
ről árulkodik, amelyet sem má-
sok gyarlóságai, sem az egyedül-
lét nem tudott megtörni. A városi 
körforgástól távol megőrizheti sa-
ját értékeit, életszemléletét egy 
olyan korban, amikor sokan felej-
tik el, hogy az elégedett élet a ki-
tartás, a szorgalom melléktermé-
ke, nem pedig olyasvalami, amit 
ingyen osztogatnak. 

Erdei Orsolya

Soha nem adná fel 

Milyen lehet az élet a város zajától távol, 
ahol az ember egy sokkal egészségesebb 
kapcsolatot ápolhat a természettel? Ahol 
a láblógatás, az unalom nem létező fogal-
mak; ahol nem lehet pazarolni az időt? És 
vajon milyen jövő vár a tanyákra? Lesz-e, 
aki továbbviszi a tanyasi gazdálkodás örök-
ségét, vagy ez egy letűnő életforma?

a tanyasi élet 
szabadságát

Fotók: Kabai László

Büszkeség - Imre bácsi kedvenc kakasával

Bizalom
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2016. október 10-12-ig 
az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő – Határtala-
nul pályázatának támoga-
tásával iskolánk 40 hetedik 
évfolyamos tanulója és 4 
kísérő pedagógus 3 felejt-
hetetlen napot töltött el a 
történelmi Magyarország: 
Dél-Erdély és a Bánság te-
rületén. Kovács Miklósné és Birizló Csaba közremű-
ködésével rendkívüli történelemóra keretén belül 
készülhettünk fel az utazásra. A történelem ugyan-
úgy foglalkoztatott bennünket, mint a jövőnk.

2016. október 10-én reggel 5 órakor indultunk el 
Karcagról Rita néni, Julika néni, Laci bácsi és Csaba 
bácsi kíséretével.

Az első megállónk Arad volt. Sétáltunk a belvá-
rosban, megtekintettük a Minorita templomot, a 
Kultúrpalotát, az Állami Színházat, és koszorúz-
tunk a Szabadság-szobornál, illetve a 13 aradi vér-
tanú emlékművénél is. Utána célba vettük Világost, 
az 1849-es fegyverletétel helyszínét. 

Következő állomásunk Lippa volt, ahol a mária-
randnai kegytemplomban megnéztük az ereklye-
ként tisztelt oltárképet. Ezután egyórás gyalogtú-
ra következett Solymos várába. Első napunk Beth-
len Gábor szülőházában, Marosillyén fejeződött 
be, ahol több tanuló beöltözhetett korhű jelme-
zekbe. A szállásunk Csernakeresztúron volt. Jó volt 
megpihenni, no meg egy kicsit a barátokkal szó-
rakozni.

Második napunk első állomása a szállásadó fa-
lunk tájházának megtekintése volt. Nagyon szép 
csángó múzeumot láthattunk. Történelemóráin-
kon már sokat hallottunk Vajdahunyad váráról, 
ezért nagyon vártuk ezt a programot. Magos Dé-

va várához egy sikló vitt fel bennünket, ahol meg-
hallgattuk a Kőmíves Kelemen című balladát. Ki-
rándulásunk végén elmentünk Böjte Csaba szer-
zetes gyermekotthonába, ahol adományokat ad-
tunk át az ott élő gyermekeknek. Nagyon jó ér-
zés volt adni! Este volt egy kis szabadprogram, a 
csernakeresztúri és a karcagi gyerekek közös foci-
meccsével ért véget a napunk.

A harmadik napon Piskibe indultunk, Erdély 
egyik legszebb arborétumába. Ezt követően a ke-
nyérmezei csata helyszínét látogattuk meg, koszo-
rút helyeztünk el Kinizsi Pál mellszobránál. Uta-
zásunk utolsó állomása Temesvár volt, amely Er-
dély legfejlettebb városa. Városnéző séta kereté-
ben megtekintettük az óvárost (Dóm tér, Szenthá-
romság-szobor, Korzó). 21 órakor értünk haza Kar-
cagra.

Az utazás során az erdélyi magyarságról jelentő-
sen bővültek ismereteink, és fejlődött magyarság-
tudatunk. Jó volt magyarnak lenni. Büszkék vol-
tunk nemzeti értékeinkre, ha azok ma már ország-
határainkon túl is vannak. Köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy megcsodál-
juk Erdély számunkra eddig ismeretlen tájait, vá-
rosait, történelmi helyszíneit.

Auner Kinga, Marek Noémi,
Farkas Éva, Sánta Tímea (7. b)

POSTALÁDA HIRDETMÉNYEK

OTTHON

Zúzmara szelet
Tészta: 4 tojás, 20 dkg porcukor, 14 dkg 
liszt, 1 kk sütőpor, 10 dkg margarin
Krém: 4 dl tej, 4 ek búzadara, 15 dkg vaj, 
15 dkg porcukor, 1 cs vaníliás cukor, 1 üveg 
meggybefőtt
Citrommáz: 1 tojásfehérje, 20 dkg porcu-
kor, 1 ek citromlé

A tésztához a tojások fehérjét kemény habbá verjük a porcukorral, hozzákeverjük egyesé-
vel a tojások sárgáját, majd a sütőporral elkevert lisztet és az olvasztott, de már nem me-
leg vajat. Vajazott-lisztezett tepsibe simítjuk a masszát, és kb. 170 °C-on megsütjük. Hagy-
juk kihűlni, majd kifordítjuk a tepsiből. 
A krémhez a tejben megfőzzük a búzadarát, és kihűtjük. A vajat habosra keverjük a cukor-
ral, vaníliás cukorral, és a darás krémmel összedolgozzuk. Közben a meggyet lecsöpög-
tetjük.
A tésztát félbevágjuk, az alsó lapra kenjük a grízes krémet, a lecsöpögtetett meggyel ki-
rakjuk, amit kissé bele is nyomkodunk a krémbe, majd a másik tésztalappal befedjük. 
A mázhoz a tojásfehérjét alaposan kikeverjük a porcukorral és a citromlével, majd a sü-
temény tetejére simítjuk. Egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnapra megszárad a tetején a 
máz, szépen szeletelhető.
 Jó étvágyat!

Hozzávalók

Elkészítése Fotó: Internet

Játsszon Ön is a Karcagi 
Hírmondóval!

Milyen ételeket főztek a séfek a 
Lovag Udvarban?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2017. február 6-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.

Nyereményjáték

Határtalanul!
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2016. február 03. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Gyermekpercek
 Karcagi diákok fellépései
18.40 Nótacsokor
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin     
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: Karcag város költségvetése
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról 
 - A magyar kultúra napja - riportok
 - Tornaterem épül Tiszabőn
 - Több helyen elfagyott a szőlő
 - 45 cm-es jég a Tisza-tónál
 - Íjászok a sportcsarnokban
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Házy-Sárai Mária
 Téma: Zenemanók 
20.10 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

2017. február 7. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet 2017. 01. 24. - Egyete-
mes imahét - Fodor Gusztáv reformá-
tus lelkész (Tiszaszentimre, Tiszaderzs)
19.15 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.40 Bucsai Falunap 2016. 
Élő népzene - a Csángató zenekar és a 
bucsai néptáncosok fellépése

2016. február 09. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Hírek
18.10 Városi programajánló
18.15 Gyermekpercek
 Karcagi diákok fellépései
18.40 Nótacsokor
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin     
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek - hírek, információk 
 városunkról 
 Háttér             
 - stúdióbeszélgetés
20.10 Szentannai szalagavató ünnepsége

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

Csurka Vivien - Tasi Gyula
Kg., Pacsirta utca 7.

Zsófia Vivien
Szappanos Rita Irén - Feke Alex
Kg., Rét utca 8. 

Milán
Szabó Anita - Rajcsányi Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 50. 

Dorottya

Halálozás
Kiss Ilona 
 (1964)
Bakó János Ferenc 
 (1956)
Lengyel Károly Béla 
 (1938)
Csíkos Imréné 
(Nemes Erzsébet) 
 (1927)
Fekete Istvánné 
(Kirják Mária) 
 (1950)
Varga Gyula 
 (1922)
dr. Tóth Istvánné 
(Pinczés Erzsébet) 
 (1940)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Február 04-05.  Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Február 4. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Február 5. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

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

Gyógyszertári ügyelet

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 2017. február 6. (hétfő) 12 óra

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gyerekeket

sport - mozgás foglalkozásra
az iskola tornatermébe

2017. február 9-én (csütörtökön) 16.15 órakor. 
Érdeklődni: 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.

Horgászok 
figyelem!

Február 5-én (vasárnap) 
8.00-12.00 óráig 

társadalmi munka 
keretében nádvágás lesz a 
Téglagyári horgásztónál. 

Szerszámot mindenki 
hozzon magával!

Elnökség

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

szuka kiskutyámat keresem! 
Kérem segítsenek megtalálni!

Tel.: 06/59-312-626

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Építészmérnök, építésztervező (Karcag),
 - Középiskolai földrajztanár - földrajz - bármely szakos középis-

kolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai informatika tanár - informatika - bármely szakos 

középiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai magyartanár - magyar nyelv és irodalom - bár-

mely szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő (Kisújszállás),
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Műszaki rajzoló (Kisújszállás),
 - Kerékpárüzletbe eladó (Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Épület-villanyszerelő (Kenderes),
 - Járműtakarító (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállí-

tási foglalkozás-csomagoló (Budapest),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású-állatgondozó (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (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 Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a református iskola iránt 

érdeklődő kedves szülőket
beiskolázási szülői tájékoztatónkra.

Időpont: 2017. február 13. (hétfő) 17.00 óra
Helye: az iskola I. emeleti terme (Kálvin u. 2.)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
Iskolavezetés
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Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebon-
tásra, vagy nagy felújításra szoruló 
ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

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

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

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül fel-
újított (víz, villany, gázvezetékcseré-
vel, aláfalazva, két sor szigeteléssel). 
Lakáscsere érdekel. Tel.: 06/30-219-6813.

Összkomfortos családi ház, nagy por-
tával 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 felújí-
tott lakás, költözés miatt alkuképesen 
eladó. Tel.: 06/70-220-3580.

Garázs kiadó Karcagon, a Kántor 
Sándor utca 15-17. szám alatt (nagy-
vénkerti lakótelep). Tel.: 06/59-311-732.

Karcagon, a Püspökladányi úton 97 
m2 alapterületű, téglából épült ház 
eladó. Ára: 11 M Ft. Tel.: 06/30-695-
1834.

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

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó. Vágás 
minden pénteken. Megrendelést már 
most felveszünk, folyamatosan hús-
vétig. Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

Kopasztott rántani való csirke, kakas, 
jérce (3-4) kg eladó. Vágás minden 
pénteken, a megrendelést csütör-
tök délig kérem leadni. Karcag, Soós 
I. u. 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes
Használt bútorok és hagyatékból ma-
radt tárgyak eladók. Tel.: 06/30-245-
3691.

Akció! Pulcsik (vékonyak és vastagok), 
cipzáras felsők (100-300 Ft), farme-
rek már 300 Ft-tól kaphatók. Ugyanitt 
minden vállfás termékre 20% kedvez-
mény Karcagon, a SZŰCS-KER-nél. 
Címünk: Szabó József utca 32/b (a 
Morgó Csárda parkolójánál).

Őrölt édes és erős fűszerpaprika kap-
ható termelőtől. Cím: Karcag, Rákóczi 
utca 13. Tel.: 06/70-943-3479.

Színes TV, hűtőgép (220 l + 40 l fa-
gyasztórész), öntvény fürdőkád, Opel 
Astrára 4 db autógumi, Trabantra 2 
db autógumi, bébihordozó és köny-
vek eladók.  Tel.: 06/30-485-5551.

Téli gumi (195/65 R15) és 1 db villany-
tűzhely (10.000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-
645-0694.

Eladó Citroën C4, gyári festékréteg 
vastagsággal, egysoros függesztett 
tárcsa, fehér zománcsparhelt (30.000 
Ft). Érdeklődni: Karcag, Füredi utca 3. 
szám alatt. Tel.: 06/30-963-5073.

Jó minőségű körbálás gyepszéna (41 
db) eladó. Tel.: 06/30-999-6773.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet- és bársonynadrág, bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 06/59-887-269.

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

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

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

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

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

A Szendrei Üvegező Bt. vállal: min-
denfajta üvegezést, tükrök kidolgo-
zását, képkeretezést, műanyag nyí-
lászárók forgalmazását, beépítését, 
redőnyök, rovarhálók, szalagfüggö-
nyök készítését 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!

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - középfokú iskolai végzettség,  
 - számítógépes ismeret (word, excel),
 - büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - raktárkezelői tanfolyam.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. március 01. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 23.

Jelentkezni írásban, 2017. február 20-ig lehet az alábbi cí-
münkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 06/59-311-411, Fax: 06/59-311-538

RAKTÁRKEZELŐ 
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SPORT

A Kötöny Népe Karcagi Íjász-
kör Mikulás kupával zárta a 2016-
os évet, majd egy újévi fergeteges 
Fergeteg teremíjász versennyel 
kezdte 2017-et.

A zárás Békéscsabán volt, ahol 
a 18. alkalommal meghirdetett 
Kerecsen Mikulás kupa terem-
íjász versenyre látogattunk el. 

A 30 célból álló, jó szervezést 
igénylő versenyre 11 fővel érkez-
tünk december 10-én, és meg-
őrizve év végére is a jó formát, 
két arany és egy ezüstéremmel 
tértünk haza.

Örsi Mizser Dávid kategóri-
ájában 1. helyen végzett, Nagy 
Bettina kategóriájában 1. helyé-
vel aranyérmes, Hercegné Takács 
Ibolya kategóriájában a 2. helyé-
vel pedig ezüstérmes lett.

5. pontszerző helyen végzett 
még Csanádi Zádor is.

Tökéletes lezárása volt az évnek 
ez a verseny. Következhetett a ja-
nuári Fergeteg íjász versenynek el-
keresztelt, első, saját rendezésű te-
remversenyünkre való felkészülés, 
amelynek a Karcag Városi Sport-
csarnok adott otthont. Az ünne-
pek után gőzerővel sikerült min-
dent előkészíteni, új célokat, beíró 
lapokat és minden olyan speciá-
lis technikai felkészülést elvégez-

ni, ami a teremversenyek sajátos-
ságához tartozik. Az előnevezések 
alapján 140 versenyzőt vártunk 
január 14-én, szombaton a rende-
zés napján. Egyedül az időjárás-
ra nem lehetett felkészülni, arra a 
hómennyiségre, ami szombat reg-
gelre lepte el országunkat. Sokan 
telefonáltak, hogy jönnének, de 
nem mernek elindulni, volt olyan 
is, aki elmondta, nem tud még ki-
állni sem autójával. Égtek a vo-
nalak, volt, aki arról érdeklődött, 
hogy megrendezzük-e egyáltalán 
a versenyt a körülmények ellené-
re, nehogy fölöslegesen induljanak 
el. Mindenkit megnyugtattunk, 
a verseny meg lesz tartva annyi 
résztvevőnek, ahányan ide tudnak 
érni. A nevéhez méltóan, valóban 
fergetegesre sikerült versenyünkre 
végül 93 fő érkezett meg, s kezd-
hették el a célok leküzdését. Volt, 
aki Gyuláról indult el, vagy Mező-
kövesdről, de még Kecskemétről is 
érkeztek, hogy a legtávolabbról jö-
vőket említsük. Tisztelet nekik a 
bátorságukért! 

A szokásoknak megfelelően, a 
tavaszi versenyünkhöz hasonlóan 
a saját rendezésű versenyeinken 
a Kötöny Népe íjászai nem vesz-
nek részt, illetve ha lőnek is, mint 
csapatkísérők, csakis versenyen 
kívül. Kivéve a gyerekek, nekik 

mindig megadjuk a versenyzés, 
s egyúttal a fejlődés lehetőségét, 
ami a szűkebb téli versenyzési le-
hetőségek miatt kifejezetten hasz-
nos számukra.

Így volt ez most is, és fiataljaink 
éltek is a lehetőséggel, szép ered-
ményeket értek el, magas pontszá-
mokat szerezve.

Ifj. Bereczki Zsolt kategóriájá-
ban 1. helyen végzett, Örsi Mizser 
Dávid kategóriájában 1. helyével 
szintén aranyérmes lett.

Pontszerző helyeken végzett 
még Bereczki Zétény (4. hely), 
Varga Ádám (5. hely) és Szabó 
Dávid (6. hely).

A nehéz időjárási körülmények 
miatt a versenyzők egyharma-

da lemaradt a viadalról, de akik 
itt voltak, jól érezték magukat, jó 
versenyt, jó célokat lőhettek végig, 
s ígéretük szerint jövőre újra jön-
ni fognak. 

Köszönjük mindenkinek a rész-
vételt, és köszönetünket fejezzük 
ki a Karcag Városi Önkormány-
zat, a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyvtár 
munkatársainak, hogy segítségük-
kel, támogatásukkal egy sikeres té-
li felkészülési versenyt rendezhet-
tünk a Nagykunság szívében.

Január 20-án Berettyóújfalu 
volt a helyszíne a sárrétudvari és 
zsákai íjászbarátaink által közö-
sen szervezett, „Egy húron pen-
dülünk” nevet viselő téli felkészü-

lési versenynek. Az időjárás most 
kegyes volt a messziről utazókhoz 
is, hiszen a hideg ellenére az utak 
már jól járhatóak voltak. Közel 
200 versenyző kezdte meg a via-
dalt reggel 10 órakor, közöttük 9 
fő karcagi íjász.

Érem nélkül ezúttal sem tért 
haza kis csapatunk: Nagy Betti-
na kategóriájában 1. helyen vég-
zett, Hercegné Takács Ibolya ka-
tegóriájában 1. helyével szintén 
aranyérmes lett.

Hamarosan következik a már 
hagyományos tiszafüredi Fánklö-
vő verseny február 11-én, ahol ha-
gyományosan szép számban ve-
szünk részt. 

Kötöny Népe Karcagi Íjászok

Kiváló évkezdet a karcagi íjászoknál

2017. január 22. (vasárnap)
A Karcag Városi Sportcsarnokban 

rendezte meg évnyitó versenyét a Ko-
váts DSE asztalitenisz szakosztálya. 

A különböző korcsoportokban és 
kategóriákban 57 nevezés érkezett. 

EREDMÉNYEK: 
Általános iskolai tanulók: 
1. Monori István (Karcagi Nagykun 

Ref. Ált. Isk.)
2. Kardos Kevin (Karcagi Nagykun 

Ref. Ált. Isk.)
3. Erdei Gergő (Karcagi Nagykun 

Ref. Ált. Isk.), Tóth Imre Bence 
(Kováts Mihály Általános Iskolai 
Tagintézmény)

Középiskolás tanulók: 
1. Dobrai István (Szentannai Sámu-

el Középiskola és Kollégium) 
2. Czombos Bence (Karcagi Nagy-

kun Ref. Gimn.)
3. Pekár Nikolett (Szentannai Sá-

muel Középiskola és Kollégium)
Női egyéni:
1. Pekár Nikolett (Szentannai Sá-

muel Középiskola és Kollégium)
2. Szatmári Józsefné
3. Kónya Ildikó
4. Földvári Zsuzsa
Női páros: 
1. Kónya Ildikó - Pekár Nikolett

2. Murvainé Láng Róza - Szatmá-
ri Józsefné

3. Soltész Nagy Ibolya - Szatmá-
ri Józsefné

Féri amatőr egyéni:
1. Nyíri László
2. Nagy Sándor
3. Palotai János, Vál Tamás
Férfi igazolt egyéni:
1. Dobrai István
2. dr. Farkas Béla
3. Takács István
Férfi összevont páros:
1. Dobrai István - Czombos Bence
2. Nagy Sándor - Csornai Csaba
3. Takács István - Drága Attila, Pa-

lotai János - Nyíri László
Vegyes páros: 
1. Laczi Sándor - Pekár Nikolett
2. Csornai Csaba - Kónya Ildikó
3. Fógel Béla - Szatmári Józsefné, 

Takács István - Földvári Zsuzsa 

Csornai Csaba
DSE elnöke

Városi egyéni és páros bajnokság
A hollandiai Apeldoorn-

ban, a 24. Nemzetközi Juni-
or Röplabda Tornán lépett 
pályára a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 
Szakgimnázium fiú röplab-
dacsapata 2016. december 
27-29. között. Csapatunkat 
– a fejlődésük érdekében – 
a náluk idősebb, jóval erő-
sebb mezőnyt képviselő hol-
land, belga, német és francia 
klubcsapatok kategóriájába 
neveztük be. A három na-
pon át tartó nemzetközi tor-
nán az 56 csapat 578 játéko-
sa 237 mérkőzést játszott le 
három korosztályban, leány 
és fiú kategóriában. 

A rendkívül színvonalas mezőnyben gim-
náziumunk csapata 8 mérkőzést játszott, játé-
kunk ezúttal a 8. hely megszerzésére volt ele-
gendő. Játékban felvettük a versenyt a legjob-
bakkal, amiben elmaradtunk, az a testmagas-
ság, a testtömeg, és az ezekből eredő gyorsa-
ság, illetve erő. Továbbá az is látszik, hogy az 
egyéni képzés terén nagyon el vagyunk ma-
radva a nyugat-európai klubcsapatoktól, s eb-
ben előrébb kell lépnünk. Összességében jó tel-
jesítményt nyújtottak a gyerekek.

Tisztelettel megköszönjük támogatóinknak 
az anyagi segítséget, ezzel lehetővé tették szá-

munkra azt, hogy részt vehessünk a Karcag-
tól 1600 km-re lévő apeldoorni röplabdator-
nán. Támogatóink voltak: Karcagi Reformá-
tus Egyházközség, Karcag Város Önkormányza-
ta, dr. Zsembeli József, ifj. dr. Zsembeli József, 
Agrosprint Kft., Weld-Impex Kft., Fém-Hő-
technika Kft.

A nemzetközi tornán részt vett csapat tag-
jai: Zsembeli Zsadány, Sebők Bence, Nagy Lász-
ló, Ferenczi Gábor, Magyari Zsolt, Lakatos Ist-
ván, Harsányi Márk, Sarkadi Bence, Baranyai 
Bence, Szentesi Ákos, Erdős Róbert, Kovács 
Martin, Házi Gyula.
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Holland túrán a refisek


