
Megkezdődtek a rendőrkapitányság új épületének 
munkálatai. Az építkezés helyszínén, a Széchenyi su-
gárút és a József Attila utca kereszteződésében augusz-
tus végén beszélgettünk Dobos László polgármester-
rel, aki azt is elárulta, hogy várhatóan mikorra készül el 
az új kapitányság.

- Mit lehet tudni a kezdeti munkálatokról?
- A közelmúltban történt meg a munkaterület átadása, 

és már el is kezdték a munkálatokat. Ahogy látható is, ko-
moly alapozásba kezdtek, egészen pontosan 120 darab be-
toncölöpöt illesztettek be már a földbe. Ez fogja tartani az 
épületet.

- Várhatóan mikorra készül el az épület? Milyen mun-
kafolyamatokra kell az idei évben számítani?

- Az ígéretek szerint december végéig tető alá szeretnék 
hozni, tehát nagyon komoly munkálatokat fognak tapasz-
talni az erre járók. Ezt örömmel vesszük, hiszen régi vágya 
már a városnak, hogy egy különálló, önálló rendőrkapitány-
sági épület készüljön el. Tehát december végéig az ígéret 
szerint tető alá kerül, és azt követően a befejezési határidő 
– amit vállaltak a kivitelezők – az 2018. január vége. Addig a 
belső munkálatokat is el fogják végezni.

- Mi minden kap itt helyet?
- Minden, ami egy 21. századi rendőrkapitánysághoz tar-

tozik, tehát a legkülönbözőbb olyan helyiségek, ahol a jó-
fiúk és ahol a rosszfiúk ülnek, valamint minden kiszolgáló 
egység. Egyébként egy nagyon komoly parkolóval is ren-
delkezni fog a rendőrkapitányság pontosan azért, hogy mi-
nél könnyebben lehessen mind a szolgálati gépjárműve-
ket parkoltatni, mind az ide érkezőknek legyen lehetősége 
a helyhasználatra.

- Ha átköltözik ide a rendőrség, akkor mi lesz a jelenle-
gi rendőrkapitányság helyén?

- Mindenképpen először át kell nézni az egész épületrészt, 
hiszen onnan azért is kell eljönni már, mert hihetetlen mód le 
van lakva, elavultak a különböző vezetékrendszerek – legyen 
az vízvezeték, villanyvezeték –, így először is azt fel kell mér-
ni, és a látottak alapján kerül meghatározásra, hogy milyen 
lesz a felhasználási lehetőség.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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A városban régen hatvan ma-
lom működött, közülük tizen-
egy volt szélmalom. Mára csak 
a Gál-féle szélmalom maradt 
fenn (képünkön). Belső beren-
dezése épen maradt, hat szin-
ten lehet megtekinteni a tech-
nikatörténeti szempontból is 
egyedülálló szerkezetet. Elvi-
leg ma is működőképes, orszá-
gos műemlék. Bár a vitorláit 
2015. március 15-én a nagy vi-
har elvitte, de a város szeretné 
pótolni.

A város egyik legértékesebb 
műemléke az 1859-ben épített, 
népi stílusú Gál - Gál Szabóné - De-
ákné - féle szélmalom. A malmot 
helybeli téglából építette Gál Fe-
renc egy téglafallal - „bástyával“ 
körbekerített, dombszerű emelke-
désen, hogy vitorlái jobban kihasz-
nálják a szelek energiáját. Az ab-
lakokkal áttört falú, szépen rend-
be hozott szélmalomban 1949-
ig folyt a munka, búzát őröltek és 
szemes terményeket is daráltak. 
Az államosítás után kalapácsos da-
rálót üzemeltettek az épület föld-
szintjén.

A szélmalom vitorláit Karcag Vá-
ros Önkormányzata szeretné pótol-
ni - bár mint dr. Nagy Molnár Mik-
lós, a Györffy István Nagykun Múze-
um igazgatója elmondta -, ez nem 
egyszerű, mert a gerendák egy da-
rabból vannak, ehhez nem jó más 
fa. 200 éve még egyszerűbb volt be-
szerezni ezeket a hatalmas átmérőjű 
vörösfenyő gerendákat.

Ha minden igaz, és a pályáza-
ton úgy nyer a város, akkor talán 
idén sikerül visszahelyezni a négy 
lapátot a szélmalomra, amely rit-
kaság számba megy országosan 
is. 2013 óta a múzeum kezelé-
sében van a malom, május 1-től 
szeptember 30-ig hétfő és vasár-
nap kivételével naponta látogat-
ható.

Épül a rendőrkapitányság 
új épülete

– Interjú Dobos László polgármesterrel –

Becsengettek a karcagi álta-
lános- és középiskolákba. Szep-
tember 1-jén összesen 1925 ál-
talános iskolás és 1125 középis-
kolás kezdte meg a 2017/2018-as 
tanévet, ebből 205 elsős kisdiák 
és 314 kilencedikes jár a karcagi 
iskolákba.

Intézményekre lebontva a Kar-
cagi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagintéz-
ményben összesen 269-en kezd-
ték meg a tanévet, ebből 28 első 
osztályos diák. A Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolai Tagintézmény-
ben 181 tanuló ült az iskolapadba, 
közülük 18-an most először. Az 
Alapfokú Művészeti Iskola pedig 
170 fővel indította az évet, amely-
ből 20 fő új növendék. A Györffy 
István Katolikus Általános Isko-
lában 45-en kezdték meg az első 
iskolai évüket, összesen pedig 392 
fővel indult a 2017/2018-as tan-
év. A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolában ösz-
szesen 450 diákkal indult az is-
kolai év, amelyből két osztályban 

34 fő kezdte meg az első évfolya-
mot. A Szent Pál Marista Álta-
lános Iskolában 221 fővel indult 
az év, és közülük 37 elsős kisdiák. 
Az Arany János Általános Isko-
lában a 135 főből 16 elsős kezd-
te meg az új tanévet. A Kádas 
György Általános Iskolai Tagin-
tézményben pedig összesen 104 
főből 7 első osztályos kezdte meg 
tanulmányait.

A középiskolák közül a Karca-
gi Nagykun Református Gimná-

ziumban 324 tanulóval indult el 
az év, amelyből 81 fő kilencedi-
kes. A Szentannai Sámuel Kö-
zépiskola és Kollégiumban ösz-
szesen 425-en kezdték meg a tan-
évet, ebből négy kilencedikes osz-
tály 109 fővel. A Karcagi Szak-
képzési Centrum Varró István 
Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma pedig 376 
fővel indította el a 2017/2018-as 
tanévet, amelyből 124 fő a kilen-
cedik osztályt kezdte meg.

Tanévkezdés a karcagi iskolákban

Új vitorlákat kaphat a szélmalom

Képünk illusztráció
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Kéz a szíven...
Nem tudom milyen régi kommunikációs jel 

a „szívre tett kéz”, de nagyon régi lehet. Vala-
hol olvastam, hogy keleten, talán Indiában azt 
jelentette, hogy az idegen jövevénynél nincs 
fegyver, ne tartsanak tőle. Békés szándékkal 
érkezett, s meghajolt, miután jobb kezét a szí-
vére tette. Más kultúrákban inkább vallási je-
lentése vált ismertté, s eskühöz hasonló értel-
met nyert. Az evangélikus konfirmáláson ez-
zel a kézmozdulattal fogadja el az illető a hit 
tételeit, jelezve, hogy a felekezet hűséges tag-
ja lesz.

Amerikában még egy évtizeddel ezelőtt is az 
elemi iskolákban az állampolgári esküt mondták 
el minden reggel a tanulók a tanítás megkezdése 
előtt jobb kezüket szívükre téve. Ugyanígy az Ál-
lamokban a himnusz hallatán ez volt a hagyo-
mányos tisztelet jele, a nemzethez való hűségét 
ezzel fejezi ki az állampolgár. (Magyarországon a 
hagyomány másképpen alakult, a Himnusz alatt 
vigyázba illett állni a hallgatónak.) Szerte a vilá-
gon minden emelkedett, fontosabb eseménynél, 
ahol lelkiismeretes munkavégzést ígérnek a le-
bonyolítók, és ünnepi külsőségek között zajlik az 
esemény, gyakori ez a gesztus. (Legutóbb a bu-
dapesti vizes vb zárónapi ünnepségén, amikor a 
budapesti főpolgármester átadta a vb zászlaját a 
következő város képviselőjének és elmondta üd-
vözlő szavait, a japán kollegája is ezzel a kézmoz-
dulattal jelezte, hogy tisztelettel elfogadja.)  

A sporteseményeken is egyre gyakoribbá vá-
lik ez a gesztus, nemcsak az eredményhirdetés 
után, amikor a győztes versenyző országának 
zászlaját húzzák fel legmagasabbra, s a himnu-
szát játszák, hanem a verseny vagy a mérkőzés 
kezdetén is. Nincs rá ugyan protokoláris szabály, 
nem is jellemző minden ország válogatottjára 
vagy versenyzőjére, nem is annyira a sportoló-
kon, mint inkább a szakvezetők döntésén mú-
lik. (Kicsit furcsa volt például a mostani vizes vi-
lágbajnokságon is, hogy az aranyérmeket nye-
rő Hosszú Katinka nem így hallgatta a győzelmi 
dobogón a magyar Himnuszt. Ami természete-
sen nem azt jelentette részéről, hogy nem érez 
tiszteletet a nemzete iránt, vagy hogy ő most 
már „világpolgár”, hanem mert ő ezt máskép-
pen szokta meg.)

Mindenesetre az, hogy a nemzeti futballvá-
logatottunk szívre tett kézzel hallgatja a mér-
kőzés előtt a nemzeti himnuszt mostanság, az 
kétségtelen jelzi, hogy átérzik a felelősséget és 
a magyar közönség elvárásait. 

Ettől függetlenül elmondhatják, mint az 
egyik, egykori országgyűlésben is résztvevő el-
lenzéki formáció: „elbukhatunk, de csalódást 
nem okozhatunk.”

 -ács-

A JÁSZKUNSÁG 1699-BEN
A Pentz-féle összeírás című könyv

A Thorma János Múzeum fontos helytörténeti köny-
vet jelentet meg, Pentz János 1699-ben készített ösz-
szeírását, amely közreadja a Jászság, a Nagykunság és a 
Kiskunság 18. századi településeinek leírását, az ott la-
kók neveit és a gazdák adatait. 

A kb.160 oldalas könyv bevezetőjében a kézirat kelet-
kezéséről, sorsáról olvashatunk, majd a települések le-
írásai következnek az akkor ott élő lakosság teljes név-
sorával.

A könyvet térképek és DVD melléklet egészíti ki, ame-
lyen olvasható lesz az eredeti irat minden oldala és az 
adóösszeírási részek gépelt változata.

Sok szempontból fontos ennek az alapvető munkának 
a megjelentetése, pl. helytörténet, családtörténet, gazda-
ságtörténet, néprajz, régészet. Az ügy jelentőségét jelzi, 
hogy négy város múzeuma fogott össze kiadására: a Jász 
Múzeum – Jászberény, a Györffy István Nagykun Mú-
zeum – Karcag, a Kiskun Múzeum – Kiskunfélegyháza 
és a Thorma János Múzeum – Kiskunhalas.

A kötet megjelenésének várható időpontja: 
2017. november. 

A Györffy István Nagykun Múzeum a készülő könyv-
re előfizetőket vár. A könyv előfizetőinek és támogatói-
nak névsora megjelenik a kiadványban.

Előfizethető 2017. szeptember 30-ig 2.500 Ft-ért.

Előfizetési csekk és további információ: 
a Györffy István Nagykun Múzeumban 

(5300 Karcag, Kálvin u. 4.) 
számlaszám: 12050002-01377891-00100007

FM hírek

A kunok a magyar nemzet legmagyarabbá vált néptörzseként 
boldogulnak földjükön sok száz éve - mondta a Kun hagyományok 
kulturális fesztiváljának szeptember 2-ai (szombati) megnyitóján a 
budapesti Vajdahunyadvárban a földművelésügyi miniszter. Dr. Fa-
zekas Sándor kiváló kezdeményezésnek nevezte, hogy a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Magyarország tájait, népcsoportjait - első 
alkalommal a kunokat - bemutatja a fővárosban.

Emlékeztetett: a kunok szabad, csatlakozott népelemként találtak 
hazát Magyarországon, vállalták, hogy felveszik a kereszténységet, 
és vérüket áldozzák az ország védelméért.

„Együtt élünk, együtt boldogulunk a legmagyarabbá vált néptör-
zseként a magyar nemzetnek” - fogalmazott.

Dr. Fazekas Sándor köszöntötte a megnyitón Kazahsztán buda-
pesti nagykövetét is, emlékeztetve: a kunok vándorlásuk során a 
kazah sztyeppéről érkeztek Magyarországra.

Estók János, a múzeum főigazgatója elmondta: a Magyarorszá-
gi népcsoportok kulturális bemutatkozása elnevezésű programjuk 
keretében minden évben egy-egy magyarországi népcsoport kul-
túráját, hagyományait és tárgyi világát mutatja be épületében és a 
Vajdahunyadvár udvarán.

A kétnapos ingyenes esemény programja szerint a tradíciók meg-
ismerése mellett a látogatók képet kaptak a Kiskunság és Nagykun-
ság településeinek jelenéről, mai értékeiről.

A rendezvényre a szervezők több alföldi, kun települést hívtak 
meg, hogy bemutathassák kulturális örökségüket és turisztikai 
ajánlataikat. Nagy figyelmet kapott a térség mezőgazdasága és a he-
lyi minőségi termékek választéka, legfőképpen a hungarikumok.

A látogatók megkóstolhatták a karcagi birkapörköltet és más né-
pi ételeket, míg a Bor utcában a legjobb kunsági borokat kínálták.

A fesztivál mindkét napján múzeumi foglalkozásokkal, nemzeti 
parkok programjaival, kiállításokkal, színpadi produkciókkal, nép-
tánccal, zenével, viselet- és fegyverbemutatókkal, gyerekelőadás-
okkal, bábelőadásokkal és mesemondással várták az érdeklődőket.

Megrendezték a Kun hagyományok 
kulturális fesztiválját a 

Vajdahunyadvárban
(...folytatás az 1. oldalról)

- Jelenleg kétirányúsítva van a forgalom az utcában. 
Ez ideiglenes, vagy várhatóan így marad akkor is, ami-
kor elkészül a rendőrkapitányság épülete?

- Most az építkezés miatt van szükség a kétirányúsításra. 
Milliónyi anyagot kell majd ide beszállítani, és sokkal egy-
szerűbb egy rövidebb úton közlekedtetni a nehéz gépjár-
műveket, mint a környékbeli utakat összevágni. Várhatóan 
továbbra is egyirányú marad majd, ha elkészül ez az épü-
let, de ez még odébb van, először lássuk magát az épüle-
tet. Nekem már volt szerencsém a látványterveket látni, és 
biztos vagyok abban, hogy egy nagyon szép, meghatáro-
zó épülete lesz ez a városnak.

- Amely beleillik a városképbe is…
- Igen, a tervezőknek ez is egy feladatuk volt nem is kis 

kihívásként, hogy olyan épületet tervezzenek, amely ebbe 
a környezetbe beilleszkedik. Itt elég eklektikus épületstílu-
sokat lehet felfedezni a régiektől kezdve a legmoderneb-
bekig, de remélem ez mindenki megelégedésére bele fog 
passzolni a környezetbe.

Kapás Mónika

Épül a rendőrkapitányság 
új épülete

Lapzárta: 
2017. szeptember 11. (hétfő) 12 óra
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- Valóban, két éve működik a 
Centrum, és úgy gondolom, hogy 
kezd megerősödni, stabilizálódni a 
helyzete. Nyolc tagintézményünk-
ben több mint 400 főt foglalkozta-
tunk. A munkaadókkal közösen, 
együtt gondolkodva szeretnénk 
kielégíteni a képzőintézmények-
kel szemben támasztott igényeket. 
A tavalyi évben minden tagintéz-
mény-vezetőnek újra kellett pályáz-
ni. Igyekeztünk olyan vezetőket 
megbízni, akik a Centrum egészé-
nek működését átlátják. Felnőttok-
tatásunknak és felnőttképzésünk-
nek egyaránt nagy sikere van, hi-
szen egyre több felnőttet tudunk 
visszahívni az iskolapadba külön-
böző szakmák tanulása céljából. 
Emellett részt veszünk olyan pályá-
zatokban is, amelyek a fejlesztéshez 
szükséges forrásokat biztosítják.

- Igen. Ilyen nyertes pályázat 
többek között a „Varró” 350 mil-
lió forintos beruházása Karcagon. 
A pályázat megvalósítása során az 
épület egy külső hőszigetelés kap, 
valamint ablakcserék is várható-
ak, a teljes villamoshálózat felújítá-
sa pedig már el is kezdődött. A ne-
velő-oktató munka zavartalansá-
gának biztosítása érdekében az ab-
lakcseréket hétvégén, illetve a dél-
utáni órákban végzik a szakembe-
rek. Célunk, hogy a munkálatok-
ból diákjaink szinte semmit sem 
vegyenek észre, csak azt lássák, 
hogy milyen nagymértékben szé-
pült meg az iskolájuk.

- Próbálunk úgy munkálkod-
ni Centrumunkban, mint egy csa-
lád, ahol minden testvérre szük-
ség van; és ebben az esetben az is-
kolák a testvérek. Túrkevén 70 
millió forintból a tanműhely fel-
újítását fogjuk hamarosan elkez-
deni. Mezőtúron a „Telekiben” 
egy kollégiumi részt alakítottunk 
ki, amely pályázati és saját forrás-
ból valósulhatott meg. Az önkor-
mányzattól kaptunk egy nagyobb 
területet a volt főiskola területén, 
így ott egy tanműhely-komple-
xum létrehozását tervezzük. Ez a 
tanulóknak, tanároknak egyaránt 
jobb lesz, és a lemorzsolódást is 
tudjuk valamelyest csökkenteni. 
További előny, hogy öt képzőhely 
helyett egyetlen helyen koncent-
rálódik a gyakorlati képzés. Felújí-
tások történtek Kunhegyesen is, 
ahol kazáncsere valósult meg, il-
letve térburkolat és dísztér került 
kialakításra. Tiszafüreden közel 4 
millió forintból parkettázás, míg 
Törökszentmiklóson burkolat-
csere történt. Emellett megnyer-
tünk egy fotovoltaikus pályázatot 
is, amelynek megvalósítása során 
több tagintézményünk napelemet 
fog kapni, amely – terveink sze-
rint – a közműdíjak jelentős mér-
tékű csökkenését idézi elő. A köz-
eljövőben két új pályázatunk is in-
dul. Az egyik, közel 400 millió fo-
rintos pályázatból a lemorzsoló-
dást kívánjuk csökkenteni, míg az 
idegennyelvi kompetenciák meg-
erősítését elősegítő pályázatból 16 
évtől 65 éves korig fogjuk díjmen-
tesen beiskolázni, nyelvtanulásra 
ösztönözni a diákokat, a szülőket 
és természetesen az idősebb kor-
osztályt is.

- Felméréseink szerint az idegen 
nyelvek közül az angol és német 
nyelv tanulását választják a legtöb-
ben. Jövőre Karcagon kívánjuk el-
indítani a szakács, pincér, illetve 
a villanyszerelő képzést. A feltéte-
leket ebben az évben igyekszünk 
megteremteni, így a karcagi diá-
koknak nem kell átjárniuk a vidé-
ki városokba ezekre a képzésekre. 
A hagyományos szakok, mint a la-
katos, gépi forgácsoló, CNC gépke-
zelő továbbra is a képzési palettánk 
része, emellett rendkívül keresett a 
hegesztő képzés is. Tapasztalataim 
szerint a munkaadói oldal minden 
képzésre, minden szakmára igényt 
tart. Nem tudunk annyi szakem-
bert képezni, amennyit a munka-
adói oldal alkalmazni ne tudna. 
Nagyon keresettek még az aszta-
losok, illetve az ácsok is. Ez utóbbi 
képzésünk azonban a csekély mér-
tékű érdeklődés miatt sajnálatos 
módon nem indulhatott el. A szak-
emberek elmondása szerint is fo-
gyóban van az utánpótlás, a kiöre-
gedés veszélye fenyegeti a szakmát.

- Szakmaválasztáskor általá-
ban a szülő befolyásolja a gyere-
ket, így jellemzően ennek alapján 
születik meg a döntés. Valószí-
nűleg úgy gondolkodnak a szü-
lők, hogy a gyermek gimnázium-
ba menjen, és minél tovább ma-
radjon az iskolapadban. Ezt meg 
is lehet fordítani, hiszen ameny-
nyiben jó szakmát választ a diák, 
a majdani keresetéből kényelme-
sen megél majd. Mindemellett 
ugyanúgy lehetősége van szak-
gimnáziumban továbbtanulni. A 
szakmunkásbizonyítvány meg-
szerzése után érettségire is sor 
kerülhet, azután lehetőségként 
még mindig fennáll a technikusi 
képzettség megszerzése, később 
pedig a főiskola vagy egyetem el-
végzése. A hiányszakmákban rá-
adásul ösztöndíj is jár, így ha va-
laki jól tanul, akár 10-50 ezer fo-
rinttal is be tud segíteni a családi 
költségvetésbe. Ezen lehetőség-
ről honlapunkon tájékozódhat-
nak az érdeklődők. 

- Így van. Mi is gondolkodunk 
rajta, hogy mi lehet ennek az oka. 
Mezőtúron felnőttoktatás kere-
tében indítottunk ács képzést, de 
akkora a szakemberhiány, hogy 
nehezen találtunk szakoktatót. 
Nem végeztünk erről kutatásokat, 
de a fő ok talán az lehet, hogy bi-
zonyos fokú matematikai tudás is 
szükséges az ács szakmához, hi-
szen az anyaggazdálkodás nagy-
fokú felelősséggel jár. Emellett 
azt gondolom, hogy a diák egy jó 
szakember mellett képes megta-
nulni a szakma csínját-bínját.

- Igen. Ilyen rendezvény töb-
bek között az „Építsd a jövőt!” el-
nevezésű országos megmozdulás, 
amely régiókra van osztva, és a mi 
Centrumunk Egerben állít ki. Ez 
nemcsak az építőipari szakmák-
kal kapcsolatos képzésekben ta-
nuló diákjainknak szól, hanem 
megszólítja az érdeklődő általános 
iskolás diákokat, a szakoktatókat, 
illetve a vállalkozóknak és cégek-
nek is lehetőségük van a megjele-
nésre. Már most készülünk a 2018 
áprilisában megrendezésre kerü-
lő Szakmák éjszakájára, valamint 
a „Mi a pálya?” országos szak-
mai rendezvényre. Emellett szá-
mítunk arra is, hogy a Járási Hi-
vatalok Foglalkoztatási Osztályai 
is megszervezik workshopjukat, 
amelyeken szintén szándékunk-
ban áll részt venni. Úgy gondo-
lom, hogy e tevékenységbe az ál-
talános iskolásokat is be kell von-
nunk, ezért javasoltam a tagintéz-
mény-vezetőknek, hogy keressék 
meg az iskolákat, vegyék fel a kap-
csolatot az igazgatókkal, és rend-
kívüli technika órákra csábítsák 
be tanműhelyeinkbe a hatodik, 
hetedik, illetve nyolcadik osztá-
lyos diákokat. Talán még mindig a 
szülőkben élő sztereotípiák okoz-
nak problémát; jelesül a félelem, 
hogy egy lakatos vagy egy hegesz-
tő képzés esetében nyakig olajos 
lesz a gyermek. Szeretném elosz-
latni a félelmeket; megváltozott 
világunkban már olyan eszközök 
állnak rendelkezésünkre, amelyek 
segítségével tiszta ruhában és kul-
turált környezetben lehet dolgozni 
a legtöbb szakterületen.

- A napokban arról beszélgettem 
a marketinges kollégámmal, hogy az 
emberek mennyit várnak egy szak-
emberre. Egy jó festőre akár egy év-
nyi időt is számolhatunk. Ha nem 
teszünk lépéseket, hogy több tanuló 
érkezzen a szakképzésbe, akkor ez a 
várakozási idő nem csökkenni, ha-
nem éppen ellenkezőleg: növeked-
ni fog. Az idősebb szakemberek el-
mennek nyugdíjba, viszont a feladat 
megmarad. Így később akár az is 
előfordulhat, hogy egy évnél is több 
időt kell várnunk a lakás kifestésére.

- Megközelítőleg 2000-2100 fő ta-
nul tagintézményeink nappali kép-
zéseiben, de a felnőttképzésben, fel-
nőttoktatásban részt vevőkkel közel 
3000 főt számlál Centrumunk „di-
áksága”. A másodszakma, illetőleg 
az érettségi megszerzését elősegíten-
dő képzés, valamint a felnőttokta-
tás szeptember 15-éig minden tag-
intézményünkben elindul.

- Bízom benne, hogy igen. Né-
hány hete Kunszentmártonban jár-
tam, ahol egy cég vezetője arról tá-
jékoztatott, hogy operátori mun-
kakörben közel 23 munkavállalót 
azonnal tudna alkalmazni. 

- Mindenekelőtt szeretnénk jól 
dolgozni. Szeretnénk, ha a Kar-
cagi Szakképzési Centrum tu-
dásközponttá válna. Ez az év sem 
lesz könnyebb, hasonlóan sokat 
kell dolgozni a 2017-18-as tanév-
ben is, éppen ezért tervezzük a 
Centrum kollektívájának kibőví-
tését. Emellett az önkormányzat-
tól megkapott Dózsa György úti 
épület felső szintjéhez hasonló-
an irodahelyiségek kialakításával 
az alsó szintet is rendbe kívánjuk 
tenni. Tervezzük továbbá, hogy 
az ideihez hasonló módon jövő-
re ismét megrendezzük „A jövő 
szakképzése – A szakképzés jö-
vője” elnevezésű országos szak-
mai konferenciánkat. Mindeze-
ken felül elsődleges célunk mégis 
az, hogy a szülői és a munkaadói 
oldal egyaránt elégedettségét fe-
jezze ki az intézményeinkben fo-
lyó szakmai munkával kapcso-
latban. 

Kapás Mónika

Kétéves a Karcagi Szakképzési Centrum
– Interjú Pardi Sándor főigazgatóval –

A Karcagi Szakképzési Centrum két éve azzal a cél-
lal alakult meg, hogy - a térségi szakemberigényt 
felmérve – munkaerőhiányt csökkentő képzéseket 
indítson. A hat járás hét településének nyolc tagin-
tézményében folyó szakmai munka tapasztalatai-
ról, fejlesztéseiről, nyertes pályázatairól, valamint a 
jövőbeli tervekről beszélgettünk Pardi Sándorral, a 
Centrum főigazgatójával.

- Aki ezeket a szakmákat el-
végzi, az nagy valószínűség-
gel azonnal talál munkát?

- Milyen terveik vannak még 
a közeljövőben?

- Mennyien tanulnak most 
a Karcagi Szakképzési Cent-
rumban?

- Miért kiemelten fontos az, 
hogy mindig biztosítva legyen 
az utánpótlás?

- Korábban a Szakmák Éjsza-
kája rendezvénnyel is népsze-
rűsítették a szakképzést. Le-
het-e ilyenekre számítani most 
is?

- Ennek ellenére az ács szak-
ma mégsem népszerű a diá-
kok körében…

- Mi lehet az oka, hogy még 
mindig kevesen döntenek a 
szakmaszerzés mellett?

- A nyelvi képzés mellett mi-
lyen egyéb szakok indulnak? 
Melyek a legnépszerűbbek?

- Mi történik a Centrum töb-
bi intézményében?

- Jelenleg is van ilyen nyer-
tes pályázatuk?

- Egy éve beszélgettünk utoljá-
ra. Mi történt azóta a Karca-
gi Szakképzési Centrum éle-
tében?
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Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati 

választókörzetek képviselőinek szeptemberi fogadóórái az alábbi 
időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 18. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  szeptember 19. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  szeptember 19. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  szeptember 11. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  szeptember 19. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba
Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  szeptember 11. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  szeptember 18. 16.00-tól,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 20. 16.00-17.00-ig,  
  Kádas György Ált. Isk.,
  Kisújszállási út 45. 

HÍREK

Tizenhatodik alkalommal vár-
ja a motorok szerelmeseit a Kar-
cagi Motorostalálkozó, amelynek 
már tizedik éve az Akácliget Für-
dő biztosítja a helyszínét. Szep-
tember 15. és 17. között a meg-
szokott motoros felvonulás mel-
lett koncertek sorozata várja a 
motorral vagy akár a nélkül érke-
ző érdeklődőket.

Ha elvarázsolja a benzingőz és 
az elsuhanó motorok hangja, vagy 
csak szereti a jó koncerteket, ak-
kor már meg is van, mivel tölthe-
ti szeptember harmadik hétvé-
géjét. A karcagi fürdő területére 
ugyanis szeptember 15-én, pén-
teken számtalan látványos mo-
torcsoda érkezik az ország min-
den pontjáról, de még a határain-
kon túlról is. - A motoros berkek-
ben mi a dél-alföldi régióba tar-
tozunk, onnan nagyon sok hoz-

zánk hasonló egyesület várható, 
de egyébként az ország minden 
részéről. Szlovákiában és Romá-
niában vannak barátaink, illetve 
Szerbiából van egy srác, aki min-
den évben eljön – árulta el Sánta 
László, a motorostalálkozó főszer-
vezője. A szocialista kétütemű mo-
toroktól a nyugati veteránokon át, 
a mai nagy motorokig szinte min-
den fellelhető a találkozón. - Mind-
ezeket pedig nemcsak a táborban 
lehet megcsodálni, hanem a ha-
gyományos motoros felvonuláson 
is, amely szeptember 15-én, szom-
baton 14 órától indul a fürdőből, és 
a város több pontját érintve (Deák 
körút – Kisújszállási út – SZIM busz-
forduló – Vasút utca – Széchenyi 
sugárút – piac – főtér – Madarasi út 
– kórház – Nagyvénkerti lakótelep, 
buszforduló – fürdő) oda is érkezik 
vissza – tudtuk meg Sánta László-
tól. Emellett a koránkelők szombat 

délelőtt városnéző túrára indulhat-
nak, délután pedig a megszokott 
sörös és erőpróbáló játékokon, ka-
mionhúzáson vehetnek részt.

A motorostalálkozó pénteki és 
szombati napján is koncertek szó-
rakoztatják majd a kilátogatókat. 
Szeptember 14-én, péntek este 

az egri Álszakáll kezd, majd utána 
a Cool Head Klan és a szlovákiai 
Somorjából a „Rómeó vérzik” kö-
vetkezik. - Utóbbiakat úgy is szok-
ták emlegetni, hogy „a felvidéki 
Tankcsapda” – árulta el a főszerve-
ző. A péntek esti programokat pe-
dig a fegyverneki Dogs  slágerze-
nékkel zárja. A szombati napon a 
motoros felvonulást követően 18 
órától a budapesti Vasmacska lép 
színpadra, majd a Zorall, aztán pe-
dig a németországi koncertjéről 
érkező magyar KissForeverBand 
zenél, és zárásként a debreceni 
HeartKiller játszik. A szokásokhoz 
híven a vasárnap a strandolásról 
és a sátorbontásról fog szólni.

A szervezők nemcsak a moto-
rosakat várják a találkozóra, ha-
nem mindenkit, aki kicsit is ér-
deklődik a motorok iránt.

Kapás Mónika

Idén is találkoznak a motorosok Karcagon

Esztergomban a vár alatt, a Du-
na partján található a Dzsámi 
Múzeum, amely karcagi kötődés-
sel is rendelkezik. A múzeum ve-
zetője ugyanis idevalósi születé-
sű, Szekeresné Czinege Erzsébet. 
A Rosenberg Kft. által fenntartott 
intézmény adott helyet a városunk 
fazekasságát reprezentáló idősza-
ki kiállításnak.

A „Kántor Sándor és tanítvá-
nyai” című tárlat a Kossuth-díjas 
fazekasmester négy jeles tanítvá-
nya (ifj. Szabó Mihály, Sz. Nagy 
István, Szűcs Imre, Kovács László) 
közül azoknak (ifj. Szabó Mihály, 
Sz. Nagy István) a cserépedénye-
it tárja a látogatók elé, akiknek saj-
nálatosan korán lezárult a mun-
kássága. A Györffy István Nagy-
kun Múzeum gyűjteményének da-
rabjaiból összeállított kiállítás a 
három Népművészet Mestere al-
kotásainak keresztmetszetét adja. 

A szeptember 12-ig látható kiál-
lítást augusztus 12-én nyitotta meg 
dr. Nagy Molnár Miklós néprajz-
kutató, a Györffy István Nagykun 
Múzeum igazgatója.

Kántor Sándor és tanítványai
– Kiállítás Esztergomban –

Képünkön Sánta László, a rendezvény főszervezője

A kiállítást dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató nyitotta meg



2017. szeptember 8. 5

HÍREK

Jónás Sándorék udvarán áll 
egy 51 éves hatalmas citrom-
fa, ami nagy becsben van tart-
va, gazdái még a hőségtől is 
óvják. Ősszel speciális eme-
lőszerkezettel tudják csak a 
műhelybe bevinni, mert már 
olyan nehéz és terebélyes. Jó-
nás Sándor másodéves ipari 
tanuló volt Pesten, amikor ha-
zahozta Karcagra azt a citro-
mot, amiből mára ez a csoda-
szép fa lett. 

- Saját nevelésű kis magonc-
ról kelt a fa, de miután a citrusok 
csak 16 után teremnek először, 
ha teremnek egyáltalán - mi is 

nagyon vártuk ezt. Akkor egy-két 
gyümölcs lett rajta, aztán még 
jobban ápolgattuk feleségemmel, 
és egyre több gyümölcsöt ter-
mett. A legtöbb 30-40 darab volt 
rajta, aztán előfordult, hogy ha-
talmas, de kevesebb citromot ho-
zott. Öt éve volt a legbővebb ter-
mése, most a tetején 5 kis zöldcit-
rom van, ami egy év alatt érik be. 
Megbecsüljük ezt a csodafát, sűrű 
szövésű hálóval óvjuk a forróság 
elől. Ősszel, mielőtt bevisszük, ta-
lajcserét is kell majd a ládában vé-
gezni. Miután a levelei is kelleme-
sen citromosak, abból finom teát 
szoktunk készíteni - árulja el a gaz-
da, akinek még egy szépen növe-

kedő grapefruit fája is van, s zárt-
kertjében pedig több különleges 
szilvafája, hiszen hobbija a ker-
tészkedés.

Kovács Szilvia alpolgármester, 
a Legszebb konyhakertek prog-
ram ötletgazdája is jól ismeri Jó-
násék zártkertjét, hiszen több al-
kalommal nézte már meg a zsű-
rivel az ott termelt rekord méretű 
zöldségeket és a különleges gyü-
mölcsfákat. A citromfát azonban 
most látta először, s elismerését 
fejezte ki Jónás Sándornak és fe-
leségének a gyönyörű félévszá-
zados fáért, amely nemcsak Kar-
cagon, talán az országban is rit-
kaság.

A Déryné Kulturális Központ és a Szikfolt Foltvarró Klub öt év kihagyás 
után újra megszervezte foltvarró táborát a Szentannai Sámuel Középis-
kola és Kollégiumban. Bojtiné Péntek Ildikó klubvezetőtől megtudtuk, 
a táborba a karcagiak mellett közel hatvanan érkeztek az egész ország-
ból. Minden alkalommal újabb foltvarró technikákat tanulnak meg neves 
előadóiktól. A tábor előadói Kacsuk Éva, Szente Györgyi és Gulyás And-
rea vezetésével két csoportban dolgoztak az asszonyok. Készült táskaren-
dező, pávás táska, szövött bargello, zsinórból tál, amelyekhez a hulladékot 
is felhasználtak, egy centi anyag sem veszett kárba.

Varrjuk össze a világot! 
    Foltvarró tábor Karcagon

A legszebb konyhakertek versenybe idén is benevezett az Ér-
telmi Fogyatékosok Napközi Otthona. A kert most is gyönyörű, 
nem véletlen, hogy tavaly országos díjat kaptak - erről a kert-
szemle után szólt Kovács Szilvia alpolgármester, a program öt-
letgazdája.

- A nagy szárazság ellenére is csodálatos a kert, gyönyörűen 
burjánzik minden növény, és nagy öröm számomra, hogy a ro-
varbarát kertet is nagyon komolyan vették, s különböző helye-
ket alakítottak ki számukra, ami országosan is elismerésre mél-
tó - fejtette ki. 

Töröcsik Lajosné és munkatársai az értelmi fogyatékos gye-
rekekkel, felnőttekkel naponta gondozzák a kertet, amelyben 51 
fajta növényt - 19 fűszer és gyógynövényt és 32 kultúrnövényt 
termelnek.

A magaságyás a nehezebben mozgóknak segít a kertgondo-
zásban. A gondozók kreativitására jellemző, hogy a kiszáradt 
fákat rovarbölcsőnek hasznosították, ültettek virágokat is a ro-
varoknak, de kerti tó is van. A gondozottak szívesen fogyasztják 
el a tízórai és uzsonna mellé a megtermelt javakat.

Naponta gondozzák a kertetFélévszázados citromfa áll udvarukon
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HIRDETMÉNYEK

A Pánti Ildikó önkormányzati kép-
viselő által szervezett városismere-
ti séták egyik állomása a Baptista 
Imaház volt, ahol Pesti Csaba lelkész 
mutatta be a baptista gyülekeze-
tet, amely már több mint 100 éves. 
Érdekességként megtudtuk, hogy 
Móricz Zsigmond is találkozott kar-
cagi baptistákkal, erről egy írásában 
is megemlékezett.

Pesti Csaba 17 éve érkezett Kar-
cagra. Vezetése alatt a gyermek és 
ifjúsági szolgálat is megerősödött, 
s ma már a Szeretetszolgálat, az ok-
tatás területén is jelen van hazánk-
ban.

A jelenlévőknek a lelkész bemu-
tatta a Baptista mozgalmat, amely 
a reformáció során létrejött, pro-
testáns alapelveket követő, keresz-
tény ébredési, megújulási mozga-
lom.

Magyarországra több mint 475 
évvel ezelőtt érkeztek Svájcból me-
nekülve az első baptista hitelveket 
valló misszionáriusok. Hazánkban 
150 éve működik a baptista misszió.

A baptista hagyományokról is 
szólt. Ők ragaszkodnak ahhoz a bib-
liai hitvalláshoz, amely szerint csak 
olyan személynek kell bemerít-
keznie (megkeresztelkednie), aki 

saját akaratából döntött úgy, hogy 
ezt szeretné. Innen kapta a mozga-
lom az újszövetségi görög nyelv-
ből eredő nevüket is: baptista = be-
merítve keresztelő. A jelenlévőknek 
meg is mutatta a bemerítő meden-
cét.

A lelkész beszélt a karcagi ala-
pítókról, s arról, hogyan alakult a 
több mint száz éves gyülekezet éle-
te. Móricz Zsigmond is járt a karcagi 
baptistáknál, erről a Pesti Naplóban 

1928-ben megjelent írásában emlé-
kezett meg.

A Városismereti séta - nagyszülő 
- szülő - unoka korosztályig - prog-
ram azért is fontos, mert a részt-
vevők megismerik a város értéke-
it, épületeit. A program következő 
állomása az Északi temetőben lé-
vő földbe vájt csőszkunyhó, majd 
a szélmalom megtekintése volt.

A népi építésű lakóház, temetői 
csőszház történetét Elek György 
helytörténeti kutató mutatta be, 
majd az épület tulajdonosai, Lo-
vas Erzsébet és Ács Lajos beenged-
ték a csőszházba a látogatókat, és 
megmutatták azt belülről. Erzsike 
dédapja volt a temetői csősz, ő kér-
vényezte a kunyhó megépítését, 
amely több mint 100 éve van a csa-
lád tulajdonában.

Az épület bár lakható, ma már 
csak a hazaérkező négy unoka alszik 

benne, s ilyenkor kirekesztik a kül-
világot, hiszen a csőszházban nincs 
villany, így tévé sem. A tulajdonosok 
szívesen fogadják a látogatókat is 
előzetes bejelentkezés alapján.

A hortobágyi kiránduláson öt-
venen vettek részt és ismerkedtek 
meg a puszta szépségével, értéke-
ivel. Farkas Sándorné bár már leg-
alább negyven alkalommal járt a 
Hortobágyon, a mostani kirándu-
lás mégis emlékezetes marad a szá-
mára.

- Nagyon jól szervezett, ilyen, min-
denre látványosságra kiterjedő kirán-
duláson nem voltam még, amit kö-
szönök Pánti Ildikónak és a Nemze-
ti Park vezetőségének is. Idegenve-
zetővel jártuk be a látványosságokat, 
megnéztük a lovakat, a kisvasutat, a 
halastavakat, az őstavakat is. Aki el-

ső alkalommal volt, az nem győzött 
ámuldozni, mert annyi látnivalónk 
volt - sorolta élményeit.

DE

Városismereti séták és kirándulás a Hortobágyra

CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz 

lehetőség gyermekeknek, 
szüleiknek, keresztszüleiknek, 

rokonoknak, felnőtteknek.

A kereszteléshez szükséges 
egy jelentkezési adatlap 

kitöltése, amit a Lelkipásztori 
Hivatalban (Karcag, Kálvin u. 3.) 

lehet megtenni.
Jelentkezni, érdeklődni a 

hivatalban vagy 
Konczné Lehoczky Krisztina 

lelkipásztornál a 
06/30-627-8613-as 

telefonszámon lehet.
Időpont: 2017. október 22., 

vasárnap 10.00 óra 
Helyszín: Karcagi 

Református Nagytemplom
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HIRDETMÉNYEK

Eboltás 2017.
Veszettség elleni eboltás az alábbi 

időben és helyen

2017. szeptember 12. (kedd)
 09-10 óráig Karcag, Tilalmas
 11-12 óráig Karcag, Magyarka 
 09-12 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
 14-16 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
 09-11 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
 15-17 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
2017. szeptember 13. (szerda)
 09-12 óráig Karcag, Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
 14-17 óráig Karcag, Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
 15-17 óráig Karcag, Kisújszállási út 37.
2017. szeptember 14. (csütörtök) 
 09-12 óráig Karcag, Dózsa György u. 72/a.
 14-17 óráig Karcag, Dózsa György u. 72/a.
 09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
 15-18 óráig Karcag, Sport u. 13.
 14-17 óráig  Karcag, Széchenyi István sgt. 38.
2017. szeptember 15. (péntek) 
 14-15 óráig Karcag, Lóger úti Állatvásártér
 15-18 óráig Karcag, Kórház u. 16. (Parkoló) 
2017. szeptember 16. (szombat)
 09-12 óráig Karcag, Ady Endre u. 2. (régi állatorvosi rendelő)

PÓTOLTÁS
folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve.

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles 
az eboltásra elővezetni, oltásban kizárólag egyedi 

megjelöléssel ellátott eb részesülhet. 
Hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!

Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara 

állásfoglalása alapján 

3500.-Ft/eb a helyszínen fizetendő.
Chip beültetése: 3500.-Ft/eb.

Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 300.-Ft/db.

Köszönetnyilvánítás
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 
Karcagi Csoportja nevében köszönetet mondunk azoknak, 
akik hozzájárultak a 2017. augusztus 05-i, 30 éves jubileumi 
ünnepségünk megszervezéséhez: Karcag Város Önkor-
mányzata, Dobos László polgármester úr, Kovács Sándor, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Ko-
vács Szilvia alpolgármester, Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyvtár, Szepesi Tibor igazga-
tó, Sótiné Szathmári Dóra, Kálmán Imréné, Essen Gyer-
mekétkeztetési Kft., Karcagi Borház Bt., dr. Szabó Miklós, 
dr. Kovács László, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó, 
Kovácsné Kerekes Katalin, Murányi Zsigmondné, a Moz-
gássérültek Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke, Kere-
kes Cukrászda, Fórum Bisztró, Tőkés Kerámia, Lux Villa-
mossági Szaküzlet, Szabó Lászlóné „Betti”, Katica Ételbár, 
Kerekes Galéria Bár, Kaiser Étterem és Panzió, ifj. Hubai 
Imre, Labonzfa Kft., Quattro Optika, Kanász-Nagy Opti-
ka, Szamos Marcipán, Csemege édességbolt, Sebők Zol-
tán, Törő Virág, Kovács Péter - Bio Patika, Szabó István 
méhész, Lila-Butik, Daróczi Erzsébet, Tanka István, Kar-
cag TV és csoportunk segítő tagjai. 

Vezetőség

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

aktuális állásajánlatai:

 - Rendszergazda (Karcag),
 - Általános iskolai magyar-történelem szakos tanár (Kunmadaras),
 - Szociális gondozó, ápoló (Karcag),
 - Könyvelői adminisztrátor (Karcag),
 - Idegenforgalmi ügyintéző (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Szabó, varró (Kisújszállás),
 - Asztalos (Karcag),
 - Lakatos (Karcag), 
 - Szerkezetlakatos (Dunaújváros),
 - Esztergályos (Karcag),
 - Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javí-

tója (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozás - be-

tonminta vételező (Karcag), 
 - Ruhaipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás), 
 - Varrónő gépsoron (Kisújszállás),
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Pultfeltöltő, árufeltöltő (Karcag),
 - Tehergépkocsi vezető (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 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 Mun-
kaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére vonatkozik, 

hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16 órától 
hétfő reggel 07 óráig).

Szeptember 09-10.  
 Dr. Domán György
 Karcag, Ady Endre utca 58.
 Tel.: 06/30-434-5950

HIRDETMÉNYEK

2017. szeptember 08. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Tanévnyitó 1.
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
 magazin 
 Aktuális kérdések
 Interjú Kovács Sándorral, a JNSZ
 Megyei Közgyűlés elnökével
 Karcagi hírek
 - Fejesné Koppány Gabriella kiállítása
 Budapesten
 - Járdaépítés
 - Hortobágyon kirándultak
 - Tűzvédelmi tájékoztató
 - Városismereti séta
 - Karbantartás a szökőkútnál                    
 Háttér
 Benne: kunhegyesi körkép                   
20.10 Tanévnyitó 2.
21.45 Nagykunsági híradó

2017. szeptember 12. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.10 Karcagi hírek
19.35 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.45 XXVI. Túri Vásár 2017. összefoglaló

2017. szeptember 14. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági híradó - hírműsor

 Minden hétköznap új anyagokkal

18.25 Tanévnyitó 3.

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

 magazin 

 Aktuális kérdések

 Téma: térségi fejlesztések

 Karcagi hírek

 - Tanévkezdés a Varróban

 - Kazahsztánban járt a bandérium

 - Szezonzárás a Berekben

 - Iskolakezdés a Szentannai Sámuel 

 Középiskolában

 - Sikeres szezont zárt a Tisza-tó

 - Ősök Napja a Pusztai Rókákkal

 - Emlékkiállítás a Dzsámi Múzeumban

 - Istentisztelet

 -Túri vásár

 Háttér

 Benne: tomajmonostorai körkép                    

20.10 A Tisza-tó a kiemelt turisztikai fej-

lesztési térségben

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2017. szeptember 01.
Fehér Katalin - Papp Lajos

2017. szeptember 02. 
Buzás Erika - Őrsy Róbert

Születés
2017. szeptember 03.
Raczkó Viktória - Molnár Ferenc
Kg., Mészáros utca 32.

Szofi 

2017. szeptember 03.
Nagy Borbála - Divinyi Zoltán
Kg., Jókai utca 39.

Édua

Szeptember 9. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 10. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

MEGHÍVÓ
A Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár
és a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület
tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját
a

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak alkotásaiból összegyűjtött

„NÉPMŰVÉSZETI KINCSEK A 
JÁSZKUNSÁGBAN”

című kiállítás megnyitójára.

Időpont: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Déryné Kulturális Központ

(Karcag, Dózsa György u. 5-7.).

Köszöntőt mond: 
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Közgyűlés elnöke

Szakmai megnyitót tart: 
Kenyeres Sándorné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Népművészeti Egyesület elnöke

Közreműködik: 
Karcag Város Kamarakórusa

A kiállítás megtekinthető:
2017. szeptember 29-ig munkanapokon 9.00-17.00 óráig

A kiállítás ideje alatt népművészeti tárgyak vásárlására 
van lehetőség, amelynek bevétele a leégett tiszavárkonyi 

Alkotóház újjáépítését szolgálja.

Támogatók:
Magyar Művészeti Akadémia

Karcag Város Önkormányzata
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Ingatlan
Karcagon a 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.

Karcagon, a Kisújszállási út 117. szám 
alatt 2,5 szobás, összközműves sátor-
tetős ház, külön épített üzlettel, sok 
melléképülettel eladó. Érdeklődni 16 
óra után és hétvégén. Tel.: 06/30-
490-3143.

Régi típusú parasztház teljesen fel-
újítva (a közművek is), aláfalazva, két 
sor szigeteléssel eladó. Tel.: 06/30-
219-6813.

Eladó 1 és 2 félszobás lakás Karca-
gon, a Táncsics krt. 13. alatt (II. lép-
csőház 4. emelet). Ugyanitt 1 db új 
masszírozó derékalj eladó, és bon-
tásból kúppala ingyen elvihető. Tel.: 
06/30-463-4179, 06/59-610-816.

Frekventált helyen, zöldövezetben, 
összkomfortos családi ház sürgősen 
eladó. Cím: Karcag, Kisújszállási út 
83. Tel.: 06/70-317-2733.

Eladó egy 58 m2-es, III. emeleti, 2 
éve felújított, 2+1 félszobás, erké-
lyes lakás Karcagon, a Táncsics krt. 
13. szám alatt. Irányár: 7,8 M Ft. Tel.: 
06/30-509-0118.

Családi ház eladó Karcagon: 96 m2-
es, 3 szobás, teljes közművel, kétféle 
központi fűtéssel (gáz- és vegyes tü-
zelés), fúrt kúttal. Tel.: 06/59-300-129.

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. 
szám alatt 2,5 szobás, összkomfor-
tos családi ház. Többféle fűtési le-
hetőség (gázkonvektor és cserép-
kályhák). A telek nagy, különálló ga-
rázs és nagy alsóépület, gazdasági 
épületek tartoznak hozzá. Sok gyü-
mölcsfával, virággal és gondozott 
kerttel. Tel.: 06/30-645-1845.

3,5 szobás, jó állapotú, szép és ren-
dezett környezetben lévő családi 
ház (osztatlan telken) sürgősen el-
adó. Irányár: 6,7 M Ft. Tel.: 06/20-
588-7534.

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

Eladó Karcagon 2,7843 Ha, 94,86 AK 
szántó (Hrsz.: 0191/41). Tel.: 06/30-
527-2980.

Tanya és 0,5 ha erdő eladó. Tel.: 06/70-
248-2208. 

Jelentős árengedménnyel eladó 
Karcagon, a Széchenyi sgt. 13. szám 
alatt III. emeleti, 59 m2-es, klímás la-
kás berendezve. Tel.: 06/30-540-
4462. 

Karcagon, 720 m2-es telken, tég-
lából épült, összközműves kertes 
ház sürgősen eladó. Tel.: 06/70-550-
2902.

Karcagon kockaház lakható épület-
tel, teljes közművel, csendes utcá-
ban eladó. Tel.: 06/20-258-8997.

Eladó összkomfortos családi ház Kar-
cagon, a Vasút utca 72/a alatt. Tel.: 
06/70-242-2613.

Városközpontban két utcára nyíló be-
járati lehetősséggel telephely és csa-
ládi ház nagy telekkel eladó. (Egyben 
vagy külön is.) Tel.: 06/30-647-6496.

1300 m2 szántó a Kutatóval szem-
ben eladó. Patkány, egér, csótány, 
hangya, darázsirtás és terménygá-
zosítás. Tel.: 06/30-587-9678.

Karcag városközpontban 50 m2-es 
IV. emeleti 2 szobás lakás eladó. Tel.: 
06/30-208-0095.

Karcagon főtéri (Dózsa György utca) 
54 m2-es, földszinti lakás eladó. Tel.: 
06/30-412-8066.

Állat
Szép, négerbarna fiú cicát benti tar-
tásra ajándékba adok jó gazdinak. 
Tel.: 06/20-258-8997.

2 db 10 hetes yorkshire terrier kutya 
(oltva, féregtelenítve, fiú) eladó. Tel.: 
06/30-412-8066.

Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést már 
most felveszünk folyamatosan az év 
végéig. Cím: Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken, a megrendelést csütör-
tök délig kérem leadni! Cím: Karcag, 
Soós István utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.

Vegyes
Mindennemű régiség és teljes kö-
rű hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porcelánokat, 
dísztárgyakat, paraszti használati 
tárgyakat, eszközöket, bödönt, kan-
nát, konyhaasztalt, kredencet, ko-
módot, stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-
996-1346. 

Vásárolok I-II. világháborús kato-
nai relikviákat, kitüntetéseket, szú-
ró, vágó eszközöket (szablyát, bajo-
nettet, kardot, stb.), ágyúhüvelye-
ket, ruházatot, Horthy, Ferenc József 
és Trianonhoz kapcsolódó dolgokat, 
egyéb régiségeket és teljes körű ha-
gyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.

Indukciós főzőlap, autórádió, elektro-
mos masszírozó, mosógép, bevásár-
lókocsi eladó. Tel.: 06/20-572-6285.

Német öntöttvas örökégő kályha és 
fekete-ezüst alufelni garnitúra, nyári 
gumikkal szerelve eladó. Tel.: 06/30-
336-6150.

Eladó 6 db-ot nyomó hidraulikus pa-
pírtégla prés, 1 db-ot nyomó papír-
tégla prés és egy papírdaraboló. Tel.: 
06/30-216-9216.  

Eladók! Denevérpad, 12 V-os akku-
mulátor, alumínium pala vízveze-
tő, gáz- és olajégőfej, gázpalackok, 
üstház üsttel, 380 V-os villanymo-
torok, 220 V-os turbós hegesztőtra-
fó (gyári), Camping kerékpár, 200 li-
teres ónozott üst, 8 soros csempe-
kályha, öntöttvas vinyisztró kazán, 
20 fakkos galamb vagy nyúlketrec, 
185/60/15-ös nyári gumik, üvegbal-
lonok eladók. Tel.: 06/30-324-0522.

5 q tritikálé és 5 q tavaszi árpa eladó, 
4 db kiscica elvihető, valamint 20 
sor kertföld (kunyhóval) eladó a Zug 
1-ben (villany, víz van). Tel.: 06/30-
549-9733.

Kerti traktor (kecskeszarvú) eladó 
Karcagon. Érdeklődni 18 óra után és 
hétvégén. Tel.: 06/30-254-5234.  

Eladó gyermekíróasztal (10.000 Ft), 
kétszemélyes kanapé (ágyazható), 2 
db fotel, 2 db puff (25.000 Ft), sző-
nyeg (nagy, 15.000 Ft), 4 db párná-
zott szék (1.000 Ft), népművészeti tá-
nyérok, vázák, apróságok, régi lábon 
álló rádió (lemezjátszós, 20.000 Ft), 
bakelitlemezek. Konyhaszekrényt 
keresek megvételre. Tel.: 06/70-389-
2119. 

55-ös robikapa, 4 kapataggal, után-
futóval, fűnyíróval eladó. Ugyanitt 
Pannónia motoros, kormánykerekes 
lassújármű (vizsga nélkül) üzemké-
pesen eladó. Tel.: 06/70-625-3138.

Eladó AL-KO benzines fűnyíró, női ke-
rékpár, 3 db régi asztal, 2 db demi-
zson, építésre, vállalkozásra nagy te-
lek, öreg házzal. Tel.: 06/20-282-8697. 

4 tonnás pótkocsi magasítóval, 50-
es MTZ (új gumikkal, lejárt műsza-
kival) eladó Karcagon. Tel.: 06/20-
241-0846.

Idős néni nyugdíjas segítőt keres 
ottlakással. Tel.: 06/59-400-335.

Trapézlemez többféle színben kap-
ható 1450 Ft/m2-től (kerítésnek, tető-
nek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-4197.

Eladó használt 2-es és 3-as ablak-
hoz (üveges) ablakszárnyak, 2-es ab-
lakszárnyhoz redőny és 2 db dup-
la kültéri ajtó is eladó. Tel.: 06/30-
200-3261.

Eladó EL-GO moped, 2 db fotel, 
sportbabakocsi, járóka, férfi bőrcsiz-
ma, bakancs, háti permetező, hurka-
töltő, zsírosbödönök, ballonkannák, 
befőttesüvegek, gyerek és felnőtt 
ruhaneműk. Tel.: 06/30-608-6501.

Eladó 1 db régi varrógép, vas vi-
rágtartó, 1 db kétméteres pálma, 1 
db számítógépház (LG lejátszóval). 
Egészségügyi végzettséggel idős 
nő segítését és gyermekfelügyele-
tet vállalok. Tel.: 06/70-667-0519.

Ford Escort (1.8 TD, 2018. szeptem-
beri műszaki vizsgával, adagoló hi-
bával) olcsón eladó 130.000 Ft-ért, 
valamint SB 50-es Simson jó állapot-
ban eladó. Tel.: 06/30-362-0869.

Robi kapához utánfutó eladó. Tel.: 
06/30-568-1296. 

Pisztolyfúrógép, amerikáner, fur-
dancsok, kukoricamorzsoló, dará-
lók, húsdaráló, mákdaráló, ásók, ka-
pák, vasvillák, gereblyék, csákányok, 
fejszék, kalapácsok, villáskulcsok, 
stb. eladók. Cím: Karcag, Hunyadi 
utca 40. Tel.: 06/70-532-6644.

Eladó 1 db gyermekülés (izofixes, ál-
lítható), 5 db 20 literes műanyag mar-
monkanna (egyszer volt benne pá-
linka, 600 Ft/db), 1 db C18-as gázka-
zán vezérlőegység (MIF011/A03-as, 
5.000 Ft). Tel.: 06/30-712-1919.

Karcagon, a Reggel utca 33. szám alatt 
bevizsgált termelői méz kapható. 
Akác 2.000 Ft, vegyes 1.400 Ft, krém-
mézek 1.400 Ft+üveg. Igény szerint 
házhoz viszem. Rendelni a követke-
ző telefonszámon lehet: 06/30-696-
5288. Szeptember 09-én (szomba-
ton) 9-13 óráig kóstolóval egybekötött 
mézvásár a nagykapuban.

Nagyképernyős TV (Samsung, 4.000 
Ft), kisképernyős TV (Daewoo, 3.000 
Ft), továbbá edények eladók szep-
tember 09-én 9-13 óráig a Reggel 
utca 33. szám alatt.

1400 A-s Mercedes személygépkocsi 
(99’-es évjárat, piros színű, 140.000 
km-rel) eladó. Irányár: 580.000 Ft. 
Lapos és mélytányérok (500 Ft), por-
celánok és porcelánfigurák eladók.  
Tel.: 06/20-505-3467. 

Bekeretezett gobelin kép eladó 
(50x70 cm), cseh, biztonságos ke-
nyérpirírtó, kempingágy jó állapot-
ban, nyugágy (2 db kerti székkel), 
fehérre festett kerek asztal, elektro-
mos szamovár (sosem használt), új 
fekete bőr utazótáska (nagymére-
tű), soproni egyhetes üdülőhaszná-
lati jog (átadó, eladó, 80.000 Ft) el-
adó. Érdeklődni a déli órákban. Tel.: 
06/20-290-9218.

Eladó 1 db 28-as férfikerékpár, 1 db 
szőlőzúzó és szőlőprés, 1 db kovács ül-
lő, 1 db felújított centrifuga. Tel.: 06/30-
245-3691.

Eladó ágyneműtartó, mosogatószek-
rény, boroshordók, íróasztal (nagy-
méretű), fogasléces emelő (hévér), 
teatűzhely, TV szekrény (fehér), vilá-
gos, rókaszőr bunda. Tel.: 06/59-313-
358, 06/30-496-7856.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársonynadrág, bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! 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 vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, tel.: 
06/30-584-2767.

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

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.

Méz házhozszállítás Karcag területén! 
Akác (folyékony, 2.000 Ft/kg), vegyes 
(kristályos, 1500 Ft/kg). Köszönjük 
régi és leendő ügyfeleink bizalmát: 
Szőllősi Csaba és Sebők Erika. Tel.: 
06/30-963-5073.

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.

Kedves 
Olvasóink!

Következő lapszámunk 

2017. szeptember 15-én 

jelenik meg.

Amennyiben nem kapják 

meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös te-
lefonszámon!
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Idei teljesítményének elismeré-
seként Egyed Judit meghívást ka-
pott az U18-as válogatottba, amely 
augusztus 17-23 között Lengyel-
országban szerepelt a Csapat Eu-
rópa Bajnokságon. Mivel a válo-
gatott két főből áll, így a Magyar 
Sakkszövetség 2 csapatot is indí-
tott ezen a versenyen. Judit az el-
ső számú csapat éltáblásaként ül-
hetett asztalhoz. A csapat 10. he-
lyen volt rangsorolva, így az első 
fordulóban az 1. kiemelt szerb csa-

pattal találkoztak, ahol jó játék-
kal döntetlent ért el, sajnos a csa-
pat viszont vereséget szenvedett. 
Ezt követően a másik magyar csa-
pat ellen, majd a lengyelek 3. csa-
pata ellen is győzelmet aratott. A 
4. fordulóban a törökök 1. számú 
csapatával mérkőztek, ahol a vég-
játékban ígéretes állásban sajnos 
döntő hibát vétett Judit és vesz-
tett. Ez nem szegte kedvét, hiszen 
ezután már megállíthatatlan volt, 
és a szlovák, majd a szerb II. csa-

pat ellen ért el győzelmet. Az utol-
só fordulóban az 5. kiemelt cseh 
válogatott ellen ültek asztalhoz, 
ahol nagyszerű végjátékkal si-
került győzelmet elérnie, amivel 
meglett a csapatgyőzelem is, így a 
nagyszerű 7. helyen végeztek. Judit 
eredménye kimagaslott, hiszen a 7 
mérkőzésen elért 5,5 pontja az 1. 
táblások között a 4. legjobb telje-
sítményt jelentette.

Egyed Zsolt

Nagyszerű szereplés az Európa Bajnokságon

Megyei I. osztályú bajnokság
Rákóczifalva-Karcag 4-2 (0-1) 

A megyei I. osztályú bajnokság 
3. fordulójában a karcagi együt-
tes ismét idegenben, Rákczifal-
ván lépett pályára. A vendégcsa-
pat győzelmi esélyekkel indult a 
mérkőzésre. 

A kunsági gárda az alábbi ösz-
szeállításban kezdte el a talál-
kozót: Belényesi-Daróczi, Orosz, 
Szőke N., Farkas S., Serucza, Ter-
jék, Szentannai, Kovács L., Kupai 
K., Domokos A.
Cserék: Hamar, Erdei, Kiss S.
Edző: Orosz István

A 2. percben Szentannai indí-
totta Kupai Krisztiánt, akinek lö-
vése elment a bal kapufa mellett. 
A 6. percben Kácsér befelé cse-
lezgetett, majd a bal alsó sarkot 
vette célba, de Belényesi szöglet-
re tolta a labdát. A 17. percben 
Domokos A. elhúzott a bal ol-
dalon, egy csel után lőtt, de a ka-
pus elcsípte a labdát. A 25. perc-
ben Orosz vezetgette a labdát, 
majd kb. 30 méterről lőtt, de a 
labda centiméterekkel elzúgott a 
jobb kapufa mellett. A 29. perc-
ben Kupai K. lefordult védőjéről, 
majd a bal sarok felé lőtt. Nagy 
K. vetődve védett a 33. percben, 
Kovács L. lövése a kapusról Do-
mokos A. elé pattant, akinek lö-
vését a hazaiak kapusa másod-
szorra megszerezte. A 36. perc-
ben Daróczit felvágták a 16-os 
sarkánál. A szabadrúgást Domo-
kos A., a bal oldali hálóba nyes-
te. A 38. percben megszerezte a 
vezetést a karcagi csapat. A vé-
dőkről lepattant labdát Kovács L. 

megszerezte és egy csel után a bal 
sarokba helyezett (0-1).

A II. félidőben rögtön megsze-
rezte második gólját a vendégcsa-
pat. Domokos A. elment a bal ol-
dalon, és a kapu elé lőtt labdáját 
a berobbanó Kovács L. közelről a 
hálóba lőtte (0-2). 

A 49. percben Hamar elnyar-
galt a bal oldalon, majd középre 
adott, de a kapus megelőzte Do-
mokos A-t a gólhelyzetben. Ez-
után még több alkalommal is gólt 
szerezhetett volna a karcagi csa-
pat. Először Daróczi, és később 
Domokos A. kétszer is gólhely-
zetbe került, de nem sikerült há-
lóba rúgni a labdát. A 62. percben 
Nagy N. a tétovázó védők mellett 
megszerezte a labdát, és a kifutó 
Belényesi mellett a jobb sarokba 
talált (1-2).

A 66. percben újabb gólt ért el 
a hazai csapat. A 16-os sarkánál 
elvégzett szabadrúgás után Rus-
kó Zs. a bal első sarokba csavar-
ta a labdát (2-2). A 74. percben 
Trecskó balról küldött lövéssze-
rű beadása a bal kapufáról a háló-
ba pattant (3-2).

A 82. percben Erdei lövését a 
kapus lábbal védte. A 90. percben 
a támadó karcagi csapat elvezet-
te a labdát, és egy kontratámadás 
során Trecskó a bal alsó sarokba 
helyezte (4-2).

A karcagi csapat 2-0-s vezeté-
se birtokában már biztos győz-
tesnek látszott, de a hazai csapat 
felbátorodott, és megfordította a 
mérkőzés állását. A vendégcsapat 
edzője az alábbiakat nyilatkozta 
a mérkőzés után: „Kettő-nullás 
vezetésünknél elhittük, hogy már 
megnyertük a mérkőzést.” 

B.I. 

Egy félidő nem volt 
elég a győzelemhez

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 2017. szeptember 17-én (vasárnap) 

tartja gyermek és ifjúsági tagjai részére horgászversenyét a 
Téglagyári horgásztavon.

Program:  7.00-7.40-ig nevezés a helyszínen
 7.40-8.00-ig helyek elfoglalása
 8.00-11.00-ig verseny

Nevezési díj: 500 Ft
Díjazás: 1-3-ig gyermek, illetve ifi horgász

Elnökség

FELHÍVÁS
Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága felhívja adózóinak figyelmét, 

hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó 
második félévi részletének befizetési határideje

2017. SZEPTEMBER 15-ÉN LEJÁR.
A befizetési postautalványok adózóinknak 

kiküldésre kerültek!

A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kérjük teljesíteni:  
12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyiségében kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat Adóhatósága


