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Fennállásának 70. évét ün-
nepelte a Karcagi Kutatóinté-
zet. Szeptember 5-én jubile-
umi ünnepséggel, díjátadóval 
emlékeztek az intézet 7 évti-
zedére. A másnapi konferen-
cián, szeptember 6-án pedig 
társintézményekkel, együtt-
működő partnerekkel közö-
sen mutatták be az elért kuta-
tási eredményeiket.

70 éves lett a Debreceni Egye-
tem Agrár Kutatóintézetek és Tan-
gazdaság Karcagi Kutatóintézet. A 
jelenlegi név az 1947-es alapítás 
óta már a nyolcadik. - 70 év az egy 
ember életében is szép idő, de egy 
kutatóintézet életében ez még-
is sokkal több. Ugyanis egy kuta-
tóintézetnek nincs csecsemőkora, 
nincs gyerekkora, nincsenek kis-
dobos, úttörő és nyugdíjas évei, 
hanem 70 év aktív munkával telt 
el, ami egy ember életében tulaj-
donképpen lehetetlen – fogalma-
zott megnyitójában dr. Zsembeli 
József, a Karcagi Kutatóintézet igaz-
gatója, aki már 26. éve dolgozik az 
intézményben. Dombránszky Ju-

dit tudományos főigazgató pedig 
arról szólt, hogy a szélsőséges kö-
rülmények hatására az elkövetke-
zendő években fel fog értékelődni 
a tájkutató intézetek szerepe. Azt 
is megemlítette, hogy nemcsak a 
karcagi intézet jubilál idén, hanem 
a nyíregyházi is, amely a 90. évét 
ünnepli.

A rendezvényen két díjat is át-
adtak. Elsőként a Vezekényi Ernő-
díjat, amelyet prof. dr. Nyíri Lász-
ló, a Karcagi Kutatóintézet volt 

igazgatója, az Alföld program aty-
ja kapott. A Debreceni Egyetem 
Agrár Kutatóintézetek és Tangaz-
daság emlékérmét pedig dr. Ka-
ruczka Antalnak, a Karcagi Ku-
tatóintézet központi laboratóriu-
mának egykori vezetőjének ítél-
ték. A díjat felesége, Karuczkáné 
Papp Erika vette át, majd egyper-
ces néma felállással emlékeztek a 
kiemelkedő tudósra.

(Folytatás a 3. oldalon...)

70 éves a Karcagi Kutatóintézet

Infrastrukturális fejlesztések-
re tizenhárom iskola összesen 
2,8 milliárd forintos támoga-
tást nyert. A Karcagi Tankerü-
leti Központ által szervezett saj-
tótájékoztatón szeptember 8-án, 
pénteken Kovács Sándor, a JNSZ 
Megyei Közgyűlés elnöke, Bol-
dog István országgyűlési képvi-
selő, valamint Sági István tanke-
rületi igazgató beszélt az előttük 
álló feladatokról.

A Karcagi Tankerületi Központ 
hivatalosan 2016. november 30-
án kezdte meg önálló működé-
sét öt járásban, összesen 18 intéz-
ménnyel. A központ fenntartásá-
ban lévő intézmények rendszere-
sen pályáznak hazai és uniós pá-
lyázatok megvalósítására, amely-
nek köszönhetően most a Karca-
gi Tankerületi Központ 13 intéz-
ménye újulhat meg. - 13 nyertes 
pályázattal 2,8 milliárd forint ér-
tékben hajthatunk végre infrast-
rukturális fejlesztéseket, ezen be-
lül az épületek felújítása mellett 
bővítések is fognak történni, va-
lamint modern, korszerű eszkö-

zökkel látjuk el az intézménye-
inket – kezdte a sajtótájékozta-
tót Sági István, a Karcagi Tanke-
rületi Központ igazgatója, majd 
átadta a szót Boldog István or-
szággyűlési képviselőnek. - A jö-
vő a gyermekekben van, és az a 
legfontosabb, hogy nekik min-
den lehetőséget megadjunk ah-
hoz, hogy a lehető legjobb okta-
tást kapják, és a lehető legfelké-
szültebben kerüljenek ki majd a 
nagybetűs életbe – mondta Bol-
dog István.

Kovács Sándor, a JNSZ Me-
gyei Közgyűlés elnöke úgy fogal-
mazott, hogy több évtizedes le-
maradást kell behozni az oktatás 
területén, fejleszteni kell az épü-
leteket, azok infrastruktúráját, az 
eszközöket, és a pedagógusi bére-
ket is rendezni kell. - Nem mind-
egy, hogy milyen színvonalú az 
oktatás, milyen megbecsülésű pe-
dagógusok tudják a jövő nemze-
dékét nevelni, és az sem mindegy, 
hogy milyen épületekben, mi-
lyen iskolákban – mondta a me-
gyei közgyűlés elnöke, aki hang-
súlyozta, hogy a jelenlegi fejlesz-

tések mellett további terveik is 
vannak. - Ahogy ezek a beruhá-
zások elkezdődnek, már a követ-
kezőket kell tervezni, hiszen na-
gyon sok iskolánk van még, na-
gyon sok oktatási intézményünk, 
amire ráfér még a felújítás, ráfér 

még az újítás – fogalmazott Ko-
vács Sándor. - Minden gyerek-
nek – szülessen az ország bárme-
lyik részén – megfelelő és egyfor-
ma oktatási minőséget kell nyúj-
tani, legyen az akár egy kis falu, 
kis város, legyen az Alföldön, a 

Dunántúlon, minden gyereknek 
joga van ahhoz, hogy megfelelő 
oktatási intézményben tanuljon 
– hangsúlyozta a megyei közgyű-
lés elnöke.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Tizenhárom iskola újul meg a Karcagi Tankerületi Központban

Képünkön Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Sági István tankerületi igazgató és 
Boldog István országgyűlési képviselő  
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
A száznyolcvan 
fokos fordulat

Van abban valami diszkrét báj, hogy Csin-

talan S. új beszélgetős műsorát 180 fok-nak 

nevezte el, nem pedig „Köpönyegforgató”-nak. 

Pedig ez utóbbi jobban illenne rá. Az egykori 

MSZP alelnök ugyanis nem száznyolcvan, ha-

nem minimum 540 fokos fordulatnál tart, ha 

a „forgásirányokat” összeadnánk.

Persze ez különösebben nem zavarja. Úgy 

gondolja, mint egykor Winston Churchill, aki 

szintén nagy politikai fordulatairól is híressé 

vált, és egyik pálfordulása után azt válaszolta 

a toryknak: „Csak nem azt akarják szememre 

vetni az urak, hogy ma okosabb vagyok, mint 

tegnap voltam?”

Hát igen. A politikusok és a politikával fog-

lalkozó publicisták, közszereplők mindig meg-

találják a válaszokat, a magyarázatokat, ami-

kor homlokegyenest szembe mennek egykori 

elveikkel, politikai meggyőződésükkel. Előszere-

tettel hivatkoznak Pál apostolra, aki azon a bi-

zonyos damaszkuszi úton „megvilágosodott”, 

és Jézus követőjévé vált. (Azt persze elfelejtik, 

hogy ő utána nem fordult ismét tovább, illet-

ve „vissza”.) A bibliai történet, amit az Újszövet-

ségből ismerünk persze nem is igazán jó hason-

lat, mert Saul esetében inkább a „megtérés” a 

lényeg. De egy volt politikus esetében? 

Nem sok epizódot láttam Csintalan (alias 

Bukfenc) műsorából, nem is ismerem a nézett-

ségi mutatókat, de azt hiszem ezek a „betelefo-

nálós, beszélgetős műsorok” már idejétmúltak. 

Senki nem kíváncsi rájuk. Legalábbis azok kö-

zött, akik komolyabban érdeklődnek a közélet 

iránt. Nem kap ugyanis a néző új és valóban 

izgalmas információkat és válaszokat ezek-

ből. Legfeljebb szórakoztató, de legtöbbször in-

kább bosszantó számára az, ahogy a műsorve-

zető irányítani igyekszik a beszélgetés fonalát. 

A Csintalan műsor installációja meg olyan - 

legelőször amikor láttam, nem volt hang, mert 

előzőleg egy másik csatornán lévő műsoron levet-

tem -, mintha az egykori, viccbeli jereváni tévén 

látnánk egy elhízott kolhoz pártitkár fejét ide-oda 

ugrándozni. Aki nem Szergej Szergejevics, hanem 

Iván Ivanovics, aki nem nyert, hanem ellopott egy 

Volga személygépkocsit a kolhoz garázsából. Ettől 

függetlenül persze a „hír igaz”. 

Valójában kontraproduktívvé válnak az ilyen 

műsorok, leginkább a „másik oldalt” erősítik.

Úgyhogy, végső soron hasznosak is, ha így 

nézzük. 

 -ács-

Harmadik alkalommal rendezte meg a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 
a Közfoglalkoztatási Kiállítást.

Megyénkben 2016-ban 13.722 fő volt, idén év végére várható-
an 12 ezer fő körüli lesz a közfoglalkoztatotti létszám.

A regisztrált álláskeresőkkel kapcsolatos friss adatok azt mu-
tatják, hogy egyre többen találják meg helyüket a nyílt munka-
erőpiacon, de jelentős még azoknak a száma, akik közfoglalkoz-
tatás keretében tudnak bekapcsolódni a munka világába. Jelen-
leg országosan 180 ezer embernek nyújt megélhetést a közfog-
lalkoztatási rendszer, ugyanakkor a szám ötvenezerrel csökkent 
tavalyhoz képest.

Közfoglalkoztatási Kiállítás

Megyei hírek

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

Dobos László  5. választókörzet  szeptember 19. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

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. 

A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület lovasai 
is ott voltak az Ősök Napja rendezvényen Bugacon. Bene Sán-
dor emeritus nagykunkapitány, a csapat vezetője elmondta, 
egy teljesen új programmal készültek a bemutatóra.

A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott Magyar Turán 
Szövetség 2017-ben, negyedik alkalommal rendezte meg az 
Ősök Napját, amely mára olyan összekötő kapoccsá vált, ami az 
egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja.

A Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző ünnepségén 
tradicionális seregszemle, harci bemutatók, lovas versenyek és 
lovas vetélkedők, íjász programok, a magyar-hun-avar öröksé-
get bemutató kiállítások, népzenei és magyar táltos-zenei prog-
ramok voltak, amelyen nagy sikerrel mutatkoztak be a Pusz-
tai Rókák is, akik a tőlük eddig megszokott lovas-íjász progra-
mot egy még látványosabb, ezer évet felölelő bemutatóvá egé-
szítették ki.

Ősök Napja Bugacon
70 éves születésnapját ünnepelte szeptember 3-án a Petőfi Va-

dásztársaság, amelynek keretében kiállítás nyílt a Vigadóban, a 
Vadászház udvarán pedig főzőverseny és emlékünnepség volt. 

- Az igazi vadász nem olyan mint én, aki rendelkezem engedély-
lyel, puskával, vadásztársasági tagsággal, csak idővel nem. Irigylem 
és tisztelem azokat a vadászokat, akik szenvedélyesen, élethivatás-
szerűen tudják ezt a nemes sportot űzni. Én a karcagi Nagykun 
Vadásztársaság tagja vagyok, és tudom micsoda megtiszteltetés és 
különleges dolog bekerülni egy vadásztársaságba, hiszen a felvétel 
előtt akár éveket kell várni egy tagjelöltnek, és amikor bekerül, az 
büszkeség. Kívánok mindenkinek vadászszerencsét, a kisújszállá-
si vadásztársaságnak még többször 70 évet, és kívánom, hogy őz-
bak gazdag területe legyen Magyarországnak - mondta köszöntőjé-
ben Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke.

- Nem mindennapi esemény részesei lehetünk ma. Nehéz len-
ne röviden összefoglalni az elmúlt 70 évet, de annyit elmondhatok, 
hogy küzdelmes, változásokkal teli éveket tudhat magáénak a tár-
saság, amely 1947-ben alakult meg egy kis vadászházban lelkes va-
dászok összefogásával. Nekünk pedig komoly felelősségünk van 
abban, hogy megőrizzük hagyományainkat, és jó gazda szemé-
vel törődjünk a vadállományunkkal, óvjuk a természetet és véd-
jük a vadat - hangsúlyozta Sándor Ferenc, a Petőfi Vadásztársa-
ság titkára.

Hetven éves a kisújszállási 
vadásztársaság

A rendezvényen köszöntőt mondott Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
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(...folytatás az 1. oldalról)
A jubileumi ünnepségen meg-

lepetésként egy 1964-es diploma-
munka eredeti példánya is vissza-
jutott a szerzőjéhez. - Köszönöm 
szépen, meglepetés a számomra. 
’78-ban kezdtem itt a munkát, és 
utána még a nagyüzemben foly-
tattam – fogadta a régi diploma-
munkáját id. Fazekas Sándor.

A Karcagi Kutatóintézet 1976 óta 
tartozik a Debreceni Egyetemhez, 
és az 1947-es alakulása óta nyolc ne-
ve és nyolc igazgatója volt. Az egy-
kori vezetők közül dr. Nyíri László, 
dr. Józsa Árpád és dr. Blaskó Lajos 
emlékezett vissza az intézményben 
eltöltött évekre.

A második napon, a jubileu-
mi konferencián a Városházán dr. 
Zsembeli József köszöntötte a részt-
vevőket, majd Kovács Szilvia, Kar-
cag város alpolgármestere üdvö-
zölte Karcag Város Önkormányzata 
nevében a megjelenteket, aki első-
ként átadta Dobos László polgár-
mester szívélyes üdvözletét. Alpol-
gármester asszony szólt arról, hogy 
a Kutatóintézet az elmúlt években 
nagyon sok családnak nyújtott biz-
tos megélhetést, ami egy város éle-
tében nagyon fontos tényező. - Úgy 
gondolom, hogy a Kutatóintézet-
ben a hosszú évek során olyan tu-
dományos és minőségi tudomá-
nyos szakmai munka alakult és fej-

lődött ki, amelyre Karcag városa 
méltán lehet büszke, és büszkék is 
vagyunk rá. Ezen túlmenően nem-
csak a tudományos munka terén 
tette le a Kutatóintézet az asztalra a 
szép eredményeit, hanem meg kell 
említeni azt is, hogy minden igaz-
gatója túl a tudományos eredmé-
nyeken, más területen is gazdagí-
tották városunk életét – fogalma-
zott Kovács Szilvia, aki kiemelte an-
nak a fontosságát is, hogy az óvo-
dások, általános iskolások itt hely-
ben, a Kutatóintézet környezeté-
ben ismerkedhetnek meg a mada-
rakkal, fákkal, bokrokkal, cserjékkel.

A köszöntő gondolatok után dr. 
Zsembeli József bemutatta a je-
lenlegi kutatási témákat, amelye-
ken három kutatási osztály és egy 
központi laboratórium dolgozik: 
növénynemesítés és fajtafenntar-
tási osztály, földművelésügyi és vi-
dékfejlesztési osztály – talajműve-
lés, talajhasználat, valamint gyep-
gazdálkodási osztály – juhászat.

Ezt követően Szépe Ferenc, a 
Földművelésügyi Minisztérium Me-
zőgazdasági Főosztály főosztály-
vezetője átadta dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter és 
Szerbák György államtitkár üd-
vözletét – akik kormányzati meg-
bízatásuk miatt nem tudtak részt 
venni ezen a jelentős eseményen 
–, majd megtartotta Az agrár ága-

zat aktuális kérdései címmel elő-
adását. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy Magyarország számára az ag-
rár- és élelmiszergazdaság straté-
giai ágazat. A 21. században a ma-
gyar vidék, és ezzel összefüggés-
ben az egész ország sikere jelentős 
mértékben függ ezen ágazat ver-
senyképességétől és jövedelemter-
melő képességétől.

Ifj. Hubai Imre, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara vidékfejlesz-
tésért felelős országos alelnöke a 
NAK szerepéről beszélt az öntö-
zésfejlesztési stratégia végrehaj-
tásában. - A kutatómunka hozzá-
járul ahhoz, hogy a gazdálkodók 
eredményesen dolgozhassanak, 

a gazdálkodók eredményt köny-
velhessenek el, felhalmozhassa-
nak adott esetben értékeket, és a 
nemzet javára fordítsák mind a tu-
dást, mind pedig a felhalmozott 
értékeket – hangsúlyozta a gaz-
dálkodók érdekeltségét.

Az agrárkutatás a magyar föld 
jövőjéért címmel Gyuricza Csa-
ba professzor, a NAIK főigazgatója 
tartotta meg előadását. - Néhány 
olyan összefüggésre szeretnék rá-
világítani, ami inkább megmutatja 
az irányt, megmutatja az útját a mi 
elképzeléseink szerint a magyar 
agrárkutatás elkövetkezendő éve-
ire vonatkozóan – mondta a pro-
fesszor, aki szerint ehhez a kiindu-

lási alapot a magyar mezőgazda-
ság jelenlegi helyzete adhat, a jö-
vőbeli fejlesztési lehetőségei, irá-
nyai meg tudják ehhez szabni az 
irányt. Elmondta, hogy a magyar 
mezőgazdaság kibocsátása az el-
múlt években – 6-8 évet számítva 
– legalább 50%-al növekedett. Az 
1 főre eső termőterület Magyar-
országon 20 hektárral nagyobb, 
mint az EU-s átlag. - Ez azt jelenti, 
hogy összességében mi képesek 
lennénk arra, hogy az Unio összes 
kibocsátásának a 3,5-4%-át adjuk. 
Ehhez képest a jelenlegi helyzet 
az, hogy kb. 2-2,1%-át adjuk. Va-
gyis a felét érjük el, mint amire ké-
pesek lehetnénk – fogalmazott. A 
plenáris előadások sorát prof. Já-
vor András, a Debreceni Egyetem 
rektorhelyettese zárta, aki a Deb-
receni Egyetem szerepéről, straté-
giai koncepciójáró beszélt az ag-
rárium szolgálatában.

A továbbiakban három szekció-
ban hallgathattak meg előadásokat 
a konferencia résztvevői, így az első 
szekcióban a talajvédelemről, talaj-
művelésről, a második szekcióban 
a növénynemesítésről, növényter-
mesztésről, a harmadik szekcióban 
pedig a juhászatról és gyepgazdál-
kodásról  szerezhettek ismereteket 
a jelenlévők.

Kapás Mónika

70 éves a Karcagi Kutatóintézet

(...folytatás az 1. oldalról)

Karcagon az EFOP-os pályázat-
ból a KÁIAMI három tagintéz-
ménye közül a Kováts Mihály Ál-
talános Iskolai Tagintézmény 468 
millió forintos támogatást nyert 
el infrastrukturális fejlesztésre. 
Plósz Csilla intézményvezető el-
mondta, erre már nagy szükség 
volt, hiszen az 1948-ban épült is-
kolán nagyobb felújítás eddig még 
nem valósult meg. - A pályázat-
ból megújulnak a tantermek, sor 
kerül a nyílászárók, a fűtési rend-
szer és a vizesblokkok korszerűsí-
tésére, az elektromos hálózat és a tetőszerkezet 
felújítására. Emeletráépítéssel kapacitásbővítés 
is lesz, ahol egy magyar és egy képzőművésze-
ti szaktanterem kerül kialakításra a kiszolgáló 
helyiségekkel együtt. Az emeleti részen tizenöt 
fő befogadására alkalmas fejlesztő termek is he-
lyet kapnak, amelyek a halmozottan hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű, a beilleszkedé-
si magatartási nehézségekkel küzdő, valamint 
az autista gyerekek egyéni, kiscsoportos fejlesz-
tését is lehetővé teszik – árulta el Plósz Csilla. Az 
intézményvezető azt is hozzátette, hogy emellett 
korszerű természettudományi és nyelvi labor is 
helyet kap az intézményben, valamint megújul 
az iskola udvara is. - A beruházásnak a város 

szempontjából is nagy jelentősége van, hiszen 
egy iskolának népességmegtartó szerepet is be 
kell töltenie. Ha a szülőknek vonzó egy iskola, 
akkor nem gondolkodnak el azon, hogy a gyer-
meküket más település iskolájába írassák – véle-
kedik Plósz Csilla. 

A sajtótájékoztatót követően a Karcagi Tan-
kerületi Központ karcagi, túrkevei, kengyeli és 
kisújszállási intézményvezetői évértékelő ke-
rekasztal-beszélgetést tartottak, amelyen szó 
esett az együttműködésükről, a jelenlegi pá-
lyázati fejlesztésekről, valamint a köznevelési 
intézmények jó gyakorlatairól.

Kapás Mónika

Tizenhárom iskola újul meg a 
Karcagi Tankerületi Központban

Egy jelképes focikapu, lelátó és fel-
festett focipálya-darab készült a Vá-
rosi Sportcsarnok bejárata elé, a kerí-
tés szegélyére pedig kispadot építet-
tek. Szepesi Tibor, a Déryné Kulturá-
lis Turisztikai Sport Központ és Könyv-
tár igazgatója elmondta, a meccsre 
érkezőknek, innen indulóknak vagy 
a csarnokba érkező sportolóknak egy 
kis mérkőzésre hangolódó sarkot ala-
kítottak ki.

A szakember szerint a város sport-
intézményei is felkészültek a tanév-
re, hiszen ilyenkor megnő a sportpá-
lyák, a csarnok igénybe vétele mind 
iskolai, mind délutáni, hétvégi idő-
szakban. Nyáron rendbe tették a csar-
nokban a parkettát, s egy sikeres pá-

lyázatnak köszönhetően hamarosan 
megújulnak a küzdőtér ablakai. Nyá-
ron feltöltötték a műfüves pályát, így 
minden adott az idei bajnoksághoz. 
A csarnok elé az elbontott Puskás Fe-
renc stadionból beszerzett székek ke-
rültek a jelképes lelátóhoz, ahol lehet 
beszélgetni, kiülni.

A KSE szakosztályai is elkezdték az 
idei felkészülést, néhány csapatnál 
változott az edző személye, s ahogy 
öregszenek a diákok, ők is más kor-
csoportba kerülnek, ezen versenyzők 
is szokják az új helyzetet. Van, ahol 
már elkezdődött a bajnokság, de a 
legtöbb sportágban még várják a sor-
solást.

Jelképes lelátó a sportcsarnoknál
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HÍREK

A Kinizsi úti óvodában a kony-
ha teljes körű felújítása zajlott az 
önkormányzat által elnyert tá-
mogatásból és önerőből. A beru-
házás mintegy 23,6 millió forint.

Augusztus végére elkészült a 
felújítás. A beruházás során egy 
vadonatúj konyhát vehettek át a 
dolgozók, új burkolattal, nyílás-
zárókkal, korszerűbb fűtésrend-
szerrel, elektromos hálózattal, vi-
lágítással és már megérkeztek a 
modern konyhai berendezések 
és eszközök is - vázolta a munká-
kat Gulyás Ferencé, aki arról is 
szólt, hogy a hátrányos helyzetű 
gyerekek segítésére az új tanév-
ben kiemelten figyelnek.

A SZIM, Zöldfa úti, Kinizsi úti, 
Kuthen úti, Takács Péter úti óvo-
dákkal együttműködési megálla-

podást kötött az Oktatási Hivatal 
Esélyteremtő Óvoda megvalósítá-
sára. Ez a program szeptembertől 
indult, s az együttműködés bizto-
sítani fogja, hogy a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek számára tudjanak szer-
vezni színházlátogatásokat, ját-
szóházakat, szakmai képzéseket, 
hogy az óvodapedagógusok a fej-
lesztéseket minél eredményeseb-
ben tudják megvalósítani.

Konyhafelújítás a Kinizsi úti óvodában

Hubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke szerint nagyon jó 
termés várható kukoricából megyénkben is. A gazdálkodók egy-
re jobban abba az irányba gondolkodnak, hogy a biztonságos 
termelés öntözéssel megoldja. Azok a jó évek, amikor a vegetá-
ciós időben 3-400 milliméter eső lehullik, s a téli időszakban is 
ugyanennyi esik, akkor garantált a 7-8 tonnás átlagtermés. A ma-
gyar kukorica minősége, mennyisége kiváló, vezérnövénynek 
számít a mezőgazdálkodásban. Takarmánynövényként és élelmi-
szer adalékként is jól hasznosítható.

Amennyiben van piacra szánt kukoricájuk gazdatársaimnak, 
azt javaslom, minél hamarabb értékesítsék - mondta a szakember.

Megkezdődött a 2017/2018-as tanév. A Csokonai Könyvtár 
vezetője, Fülöp Ilona elmondta, 16 éves kor alatt ingyenes a 
beiratkozás a könyvtárba. A diákokat tanulmányaikhoz tudják 
segíteni a kötelező olvasmányokkal éppúgy, mint szépiroda-
lommal vagy történelmi regényekkel. A legkisebbeknek mesés-
könyveket kínálnak olvasásra. Ha egy adott könyv nem találha-
tó meg náluk, akkor azt könyvtárközi kölcsönzéssel is beszerzik 
az olvasóknak az ország bármelyik könyvtárából. Ebben az eset-
ben csak a postaköltséget kell megfizetni. Természetesen a fel-
nőtt olvasókra is gondolnak, őket is várják, hiszen a könyvtár az 
utóbbi időben sok új kötetet tudott megvásárolni. Készülnek az 
őszi könyvtári napokra is, amelynek keretében író-olvasó talál-
kozó lesz Nyári Krisztiánnal.

Várja a diákokat a 
könyvtár

A Városgondnokság kezelésé-
ben lévő, és a közmunkaprogram 
keretében megművelt Baboskert 
idén is benevezett a Legszebb 
konyhakertek versenyre. Az, hogy 
ilyen gyönyörű a kert, abban na-
gyon sok munka van - mondta 
Molnár Pál igazgató. A körbeke-
rített zártkertben engedélyezett 
fúrt kutakból ciszternás tárolóból 
locsolnak. Évek óta a Téglás II. kert 
végén nagyon szépen díszlik a 
gondnokság kertje. Igyekeznek a 
kínálatot bővíteni, most fűszernö-
vények is vannak, és a méhészet 
is kedvelt. Mintegy 15-15 fafajta 
és kultúrnövényt termesztenek. 
Az itt megtermelt javakat a közét-
keztetés számára biztosítják. Jövő-
re szeretnék itt a dinnyetermesz-

tést is elindítani a mezőgazdasá-
gi közmunkaprogram keretében. 
A versenyszféra a szakképzett dol-
gozókat elviszi, az igényes munka-
erőt, már segédmunkás részből is 
felvesznek ezek a cégek, így eb-
ben az évben kertészeti szakmun-

kásokat is alig találtak. 
A cél az, hogy csökkentsék a költ-
ségeket, így ehhez fűtött üveghá-
zat alakítottak már ki, ahol télen 
elkezdik nevelni a zöldségpalántá-
kat és a közterületre kerülő virág-
palánták egy részét.

Bár a SZIM óvoda egykori kony-
hakertjére egy csoportszoba épült, 
a kiskertet átköltöztették a bejá-
rathoz, és így most is kertészked-
nek a kicsik.

Kovács Szilvia alpolgármester, 
a Legszebb konyhakertek ötletgaz-
dája szerint nagyon fontos, hogy 
már kisgyermekkorban megtanul-
ják a kertészkedés alapjait a gyere-
kek. Karcag minden óvodája csat-
lakozott a Legszebb konyhakertek 
mozgalomhoz, és példaértékűen 
művelik a kerteket mindenhol. A 
SZIM óvodában az óvónénik kre-
ativitásának köszönhetően újra-
hasznosított gumiból egy díszkutat 
is kialakítottak. Fantasztikus, hogy 
mit tudnak varázsolni az óvodá-
soknak. A kicsik kertművelői pél-
dája a szülőkre is átragad, sokan 
kezdtek udvarukon kertészkedni 
az elmúlt években.

A szülők segítségével áttelepített 
kert talán jobb helyen is van a bejá-
ratnál - véli Szabóné Szentesi Má-
ria tagóvoda-vezető, mert a gyere-
kek játék közben is megfigyelése-
ket tudnak itt végezni. A tízóraihoz, 
uzsonnához sok minden megterem, 
amit a kicsik szívesen elfogyaszta-
nak. Kedvelt a zöldborsó, a paradi-
csom, a karalábé, de rebarbara-lek-

várt is készítettünk, amelyet a pa-
lacsintára kenhettek. A gyönyörű 
Zöld óvodánk a honos madaraink 
megfigyelésére is alkalmas. Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy sokféle 
madár megfigyelhető udvarunkon. 
Több óvodásunk otthon nagyszü-
leikkel közösen kertészkedik, sze-
retnénk ezt a hagyományt tovább-
folytatni.   

Jó a kukorica termés

Sok minden megterem a tízóraihoz, uzsonnához

A közétkeztetés javára termel a
Városgondnokság
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EXIT CIRKUSZ 2017’
„CIRKUSZ és VARÁZSLAT ”
KARCAG szept. 28-től - okt. 01- ig 

a TESCO mellett 

HIRDETMÉNYEK

Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) Karcag településen önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szep-
tember 1. és 2018. április 30. közötti időszakban. Az adat-
felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség – és Kom-
petenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év 
közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékeny-
ségek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint 
ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egy-
aránt vizsgálja.

Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel repre-
zentatív, a címek kijelölését a KSH véletlenszerű kiválasz-
tással hajtotta végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízá-
sából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező 
kérdezői keresik fel a válaszadókat.

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egye-
di adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hoz-
záférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról 
szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
előírásainak megfelelően járnak el. 

A KSH a lakosság részére hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30 
óra, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a 06/80-200-766-os tele-
fonszámon, vagy a piaac@ksh.hu e-mail címen ad további felvi-
lágosítást. Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan 
a kutatás hazai (https://piaac.nive.hu/) és nemzetközi honlapja 
(http://www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást. 

Rózsa Sándor 
jegyző

Karcag 
Városi Futó Bajnokság

2017. szeptember 23. (szombat) 
15.00 óra

Karcag, Kossuth tér, Városháza
Résztvevők: a versenyen bárki részt vehet, aki a rajtnál felsorakozik a korcsoportjának meg-

felelően, valamint a szabályok szerint teljesíti a versenytávot.

Iskolai csapatverseny: Karcag város általános és középiskoláinak I., II. korcsoportos tanulói 
(5 korcsoportban). Iskolánként, korcsoportonként, nemenként egy csapat (4 fő) kerül ér-
tékelésre. Családi futásnál legalább egy szülőnek és gyermekének kell teljesíteni a távot.

Eredményszámítás: egyéni versenyben a befutási sorrend dönt. Csapatversenyben a legke-
vesebb helyezési számmal rendelkező csapat nyer. (A legjobb négy versenyző helyezési 
száma). Holtverseny esetén a jobb negyedik versenyző eredménye dönt. A több verseny-
zőt indító iskolák először befutott tanulóiból számoljuk a csapateredményt. 

Időrend: 15.00 órától folyamatosan a futamok. 

Eredményhirdetés, díjazás: I-III. egyéni versenyzők érem díjazásban, I-III. csapatok okle-
véldíjazásban részesülnek. Minden résztvevő ajándék sorsoláson vesz részt.

Egyéb: öltözési lehetőség nincs biztosítva.

Távok: 
Korosztály Táv

I. korcsoport (1-2. osztály) 600 m 1 kör

II. korcsoport (3-4. osztály) 600 m 1 kör

Felnőtt (18 év felett) 600 m 1 kör

Óvodások 300 m 0,5 kör

III. korcsoport (5-6. osztály) 1200 m 2 kör

IV. korcsoport (7-8. osztály) 1200 m 2 kör

TESTVÉRVÁROSI SPORTVERSENY
VÁLTÓFUTÓ VERSENYE

V-VI. korcsoport (Középiskola) 1200 m 2 kör

Családi futás (1 fő felnőtt + 1 fő gyermek) 600 m 1 kör

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
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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. Dániel Mihály
 Karcag, Sport  utca 13.
 Tel.: 06/30-205-3260 

HIRDETMÉNYEK

2017. szeptember 15. péntek
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                   
20.20 A Tisza-tó a kiemelt turisztikai fej-
lesztési térségben
21.00 Nagykunsági híradó
21.20 XXVI. Túri Vásár 2017 - összefoglaló

2017. szeptember 19. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.30 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise 
21.00 Karcag Sport: Karcagi SE -
 Jászfényszaru VSE megyei I. osztályú 
 bajnoki labdarúgó mérkőzés

2017. szeptember 21. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Karcag Sport - összefoglaló
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin 
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Fazekas Sándor
 Téma: fejlesztések
 Karcagi hírek
 Háttér
 Benne: tiszaszentimrei körkép    
20.10 Karcagi Tükör
 kiállításmegnyitó
21.00 Nagykunsági Híradó

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 09.
Getachew Taitu Almaz - Tóth 
László
2017. szeptember 09. 
Gulyás Lilla - Szigeti Mihály

Születés
2017. szeptember 05.
Farkas Erika - Tasi János
Kg., Reggel utca 17.

Aisa
2017. szeptember 05.
Váradi Erzsébet - Lakatos József 
Kg., Északi utca 5.

József
2017. szeptember 06.
Molnár Marietta - Sári József 
Kg., Kölcsey utca 2.

Lilla Adél
2017. szeptember 09.
Balogh Anikó - Ordas Károly
Kg., Akácos utca 43.

Károly

Halálozás
Czinege Mihály 
 (1952)

Szeptember 16. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 17. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

A Thorma János Múzeum fontos helytörténeti könyvet 
jelentet meg, Pentz János 1699-ben készített összeírását, 
amely közreadja a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság 
18. századi településeinek leírását, az ott lakók neveit és a 
gazdák adatait. 

A kb.160 oldalas könyv bevezetőjében a kézirat keletke-
zéséről, sorsáról olvashatunk, majd a települések leírásai 
következnek az akkor ott élő lakosság teljes névsorával.

A könyvet térképek és DVD melléklet egészíti ki, ame-
lyen olvasható lesz az eredeti irat minden oldala és az adó-
összeírási 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 Múze-
um – 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 támogatóinak 
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

Lapzárta: 
2017. szeptember 18. (hétfő) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebontásra 
vagy nagy felújításra szoruló ház eladó. 
Érdeklődni: Kacsóh utca 21. szám alatt. 
Tel.: 06/30-478-2714.

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

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. szám 
alatt 2,5 szobás, összkomfortos csalá-
di ház. Többféle fűtési lehetőség (gáz-
konvektor és cserépkályhák). A telek 
nagy, különálló garázs és nagy alsó-
épület, gazdasági épületek tartoznak 
hozzá. Sok gyümölcsfával, 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 eladó. 
Irányár: 6,7 M Ft. Tel.: 06/20-588-7534.

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

Karcagon, 720 m2-es telken, téglából 
épült, összközműves kertes ház sürgő-
sen eladó. Tel.: 06/70-550-2902.

Karcagon kockaház lakható épülettel, 
teljes közművel, csendes utcában el-
adó. Tel.: 06/20-258-8997.

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

Karcagon, a buszpályaudvar szom-
szédságában közművesített építési te-
lek, garázzsal eladó. Tel.: 06/20-805-
2338. 

Régi típusú rendezett parasztház tel-
jes berendezéssel, felszereléssel eladó. 
Cím: Karcag, Attila utca 47. Tel.: 06/59-
300-322, 06/30-713-7254.

Karcagon rendezett, társasházi kert-
kapcsolatos lakás eladó. Irányár: 5,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-460-2974.

2 szoba-nappalis ház eladó. Tel.: 06/30-
518-1425.

Eladó Karcagon a Kisvénkertben egy 
10 éve épült, 1,5 szobás komfortos kis 
ház. Cserépkályha, fürdőszoba, ben-
ti WC, vezetékes víz, alsóépület van. 
Irányár: 1,9 millió Ft. Ha van e-mail cí-
me, küldök fotókat. Tel.: 06/20-563-
5087. 

Eladó Karcag központjában a vásár-
csarnoknál egy vegyes ingatlan. Az 
ingatlan üzleti része 250 m2, továb-
bá egy- és kétszobás lakások, vala-
mint egy új építésű családi ház. A te-
lek nagysága 1200 m2, további építé-
si lehetőség van. Vállalkozzon és éljen 
egy helyen, most kedvezően hozzájut-
hat. E-mail címre tudok fotókat külde-
ni. Tel.: 06/20-563-5087.

Kertes ház eladó nagy portával, búto-
rozottan, vagy anélkül. Lakáscsere is 
érdekel. Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 
06/30-643-8315.

Kertes házban szoba nő részére segít-
ség fejében kiadó. Tel.: 06/59-400-335.

Főtér közeli porta lakássá átalakítha-
tó, két beállásos garázzsal eladó. Tel.: 
06/30-219-8614.

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést már 
most felveszünk folyamatosan az év vé-
géig. Cím: Karcag, Soós István utca 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 tár-
gyakat, eszközöket, bödönt, kannát, 
konyhaasztalt, kredencet, komódot, 
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, bevásárló-
kocsi eladó. Tel.: 06/20-572-6285.

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

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. 

Trapézlemez többféle színben kapha-
tó 1450 Ft/m2-től (kerítésnek, tetőnek, 
garázsnak). Tel.: 06/30-265-4197.

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

Utánfutó eladó. Tel.: 06/30-466-7190. 

Pisztolyfúrógép, amerikáner, furdan-
csok, kukoricamorzsoló, darálók, hús-
daráló, mákdaráló, ásók, kapák, vas-
villák, 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 pálin-
ka, 600 Ft/db), 1 db C18-as gázkazán 
vezérlőegység (MIF011/A03-as, 5.000 
Ft). Tel.: 06/30-712-1919.

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

Használt bútorok, fotelok, asztalok 
(kihúzható), függönytartók, függö-
nyök, konyhabútor eladó. Tel.: 06/30-
200-3261.

Suzuki 1.3-as GLX motorikusan felújít-
va (új gumik, kipufogó, önindító), ele-
jén kis szépséghibával sürgősen eladó. 
Irányár: 350.000 Ft. Tel.: 06/30-914-5503.

Régi bútorok, székek, képkeretek, ha-
gyományőrző szőttes mintás terítők, 
falvédők, szekrénycsíkok, ablakra va-
lók, szőttes zsákok. Tel.: 06/59-312-562.

Eladó, esetleg kölcsön egyedi meny-
asszonyi ruha és több alkalmi ruha. 
Tel.: 06/30-944-6062.

Olcsón eladó komód, színes TV (áll-
vánnyal), gurulós pénztárszék, sző-
lőzúzó, fémtalicska, asztali köszörű, 
pisztolyfúró, kukoricamorzsoló, ak-
kutöltő, zománcozott kályhacső. Tel.: 
06/20-805-2338.

3 db-ból álló szekrénysor eladó. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06/30-834-
9148.

Rászoruló idős ember gondozását 
vállalnám. (Akár eltartási szerződés is 
szóba jöhet). Tel.: 06/30- 238-2918.

Eladó nagy középszőnyeg (15.000 
Ft), komód (8.000 Ft), ágyneműtartó 
(10.000 Ft), faragott TV-állvány (7.000 
Ft), állólámpa (5.000 Ft), régi lábonál-
ló lemezjátszós rádió, lemezek, 4 db 
szék (800 Ft/db), régi horganyzott le-
mezkád, népművészeti tányérok, vá-
zák. Tel.: 06/70-389-2119.

1400 A-s Mercedes, csapott hátú ko-
csi eladó. Tel.: 06/20-505-3467.

Bornak való szőlő eladó (Othello). Ára: 
200 Ft/kg. Tel.: 06/30-261-2935.

Eladó 2 ajtós szekrény, 4 db szék (mű-
bőr), 2 db tömött szék, kerekasztal, 
kombináltszekrény (diófa), irhabun-
da, férfiöltöny. Tel.: 06/59-313-526.

Eladó egy Daewoo típusú 52 cm-es 
ezüst színű televízió, kifogástalan álla-
potban. Irányár: 10.000 Ft. Tel.: 06/30-
440-2369.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet- és bársonynadrág, bőrkabát var-
rását 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.

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, Kar-
cag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, Püs-
pökladány, Sárrétudvari térségében. 
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!

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Általános iskolai magyar-történelem szakos tanár (Kunma-

daras),
 - Műszaki szakelőadó (Szolnok),
 - Vasútépítő és pályafenntartási technikus (Szolnok),
 - Szociális gondozó, ápoló (Karcag),
 - Könyvelői adminisztrátor (Karcag),
 - Idegenforgalmi ügyintéző (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Állattenyésztő (Berekfürdő),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Lakatos (Karcag), 
 - Esztergályos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Informatikai és telekommunikációs berendezések műszeré-

sze, javítója (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozás 

- betonminta vételező (Karcag), 
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi vezető (Karcag),
 - Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
 - Pultfeltöltő, árufeltöltő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

lítási foglalkozás - sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

lítási foglalkozás - sertésgondozó (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkoztatás (Kar-

cag).
 
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 Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

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

A Rákóczifalván váratlanul ve-
reséget szenvedett karcagi csapat 
játékosai elhatározták, hogy győ-
zelemre törnek annak ellenére, 
hogy többen különféle okok miatt 
hiányoztak az együttesből. Orosz 
István betegsége miatt Varga Zol-
tán ült az edzői kispadra.

A hazaiak az alábbi összeállí-
tásban kezdték el a játékot: Fekete-
Daróczi, Szívós G., Szőke N., Szent-
annai, Serucza, Nagy R., Kupai K., 
Kovács L., Terjék, Domokos A.
Csere: Kiss S.
Megbízott edző: Varga Zoltán

Az 5. percben Terjék több csel 
után kapura lőtt, de egy védőről 
lelassult labdát Kolláth megfogott. 
A 7. percben Kupai K. becselezte 
magát egészen a kapu közelébe, de 
rosszul találta el a labdát, így oda 
lett a helyzet. A 20. percben egy 
karcagi támadás során a kapusról 
lepattanó labdát a szemfüles Do-
mokos A. közelről a kapu közepé-
be bombázta (1-0).

A 26. percben Németh N. 25 mé-
teres lövését Fekete vetődve meg-
fogta. A 30. percben Szentannai 
30 méteres szabadrúgását Kolláth 
védte. Egy perc múlva Domokos 

A. egy csel után laposan lőtt, de a 
labda centiméterekkel elsuhant a 
bal kapufa mellett. 

A 33. percben Domokos A. lövé-
se a felső kapufáról lepattant. Sző-
ke N. közelről a hálóba lőtt, de a já-
tékvezető les címén nem adta meg 
a gólt. A 38. percben Kupai K. egy 
testcsellel becsapta védőjét, majd a 
16-os előtt nagy lövést küldött, de 
Kolláth újheggyel a léc fölé tolta a 
labdát. A 42. percben Domokos A. 
a 16-son kívülről lőtt, de a labda ki-
csivel elment a bal kapufa mellett. 
A 47. percben egy kontratámadás 
után Héger közelről nem találta el 
a kaput. Egy perc múlva Kupai K. 
kicselezte a védőket, a 16-son be-
lül felvágták, de a játékvezető nem 
adott büntetőt. Az 55. percben Ku-
pai K. egy testcsellel becsapta védő-
jét, majd a kifutó kapus mellett a 
bal alsó sarokba gurított (2-0).

A 65. percben Héger bal oldali 
szabadrúgása hajszál híján elment 
a bal kapufa mellett. A 67. percben 
Domokos A. beadását Nagy R. fel-
pörgette magának, de lövése el-
zúgott a felső kapufa felett. A 68. 
percben hazai akció során Terjék 
elé került a labda, félmagas lövé-
sét Kolláth vetődve kiütötte. A 70. 
és 72. percben Héger kétszer is ve-
szélyeztetett, de Feketének másod-
szorra sikerült megszereznie a lab-
dát. A 77. percben Héger 30 méte-

res szabadrúgása a felső lécről le-
pattant, és a berohanó Tóth M. 
az üres kapuba fejelte (2-1). A 80. 
percben Domokos A. becselezte 
magát a 16-son belülre, lövése el-
zúgott a felső léc fölött. A 82. perc-
ben Domokos A., Kupai K. és Kiss 
S. támadása során Kiss S. a bal al-

só sarok mellé gurított. A 92. perc-
ben Kupai K. több csel után vezette 
a labdát a kapu felé, egy védő azon-
ban lerántotta. A szabadrúgást 
Domokos A. a sorfalra lőtte. A 93. 
percben Nagy R. átadását Domo-
kos A. a sorfalra lőtte. A 93. perc-
ben Nagy R. átadását Domokos A. 

egyből kapura lőtte, de Kolláth ve-
tődve szögletre ütötte. A mérkőzés 
végén Varga Zoltán az alábbi nyi-
latkozatot adta: - Ezt a győzelmet 
Orosz István edzőnek ajánljuk, job-
bulást kívánunk neki, a csapatnak 
pedig gratuláció. 

B.I.

Győzelem Jászfényszaru ellen

Fotó: KLBK

CSOPORTOS 
KERESZTELÉS

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehető-
ség gyermekeknek, szüleiknek, kereszt-
szüleiknek, 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


