
Ötvennyolc Karcagról elszár-
mazott életútját, történetét és 
kedvenc receptjét gyűjtötte ösz-
sze Daróczi Erzsébet újságíró 
egy kötetben, amelyet hivatalo-
san szeptember 16-án, szomba-
ton mutatott be a közönségnek. 
A „Karcag ma is a szívünk csücs-
ke” könyvbemutatójára a Déry-
né Kulturális Központ emele-
ti dísztermében neves karcagi 
előadókkal, telt házas közönség 
előtt került sor.

- Kicsit furcsa érzés ezen az olda-
lon lenni, hiszen tudják, hogy én a 
mikrofon másik oldalán szoktam 
állni. Nagyon szépen köszönöm, 
hogy ilyen sokan eljöttek – nyitot-
ta meg a könyvbemutatóját Daróczi 
Erzsébet újságíró, majd felkérte dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi 
minisztert, hogy ajánlja a telt há-
zas közönségnek a kötetet. - Kar-
cag ma is a szívünk csücske – azt 

hiszem, hogy a cím magában hor-
dozza a jelentéstartalmát is. Olyan 
életpályákat mutat be a kötet, 
amelyek a városhoz kötődnek, és 
amelyek tényleg sikeresek, példa-
értékűek. Lehet belőlük tanulni, le-
het akár a gyermekeink vagy uno-
káink figyelmét felhívni arra, hogy 
igen, orvosként, közéleti szereplő-

ként, a tudomány vagy a művészet, 
kultúra világában vagy bármely te-
rületen, hogyan lehet lépésről lé-
pésre előre haladni mindarra az ér-
tékre támaszkodva, ami nekünk 
annyira fontos a Kunságban – fo-
galmazott a tárcavezető. 

(Folytatás a 3. oldalon...)
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IV. KARCAGI TRAKTOROS 
ÜGYESSÉGI VERSENY

„Karcag ma is a 
szívünk csücske”

Ünnepélyes keretek között át-
adták a karcagi vasútállomás tel-
jesen megújult épületét szeptem-
ber 18-án, hétfőn. A 310 millió 
forint értékű beruházás eredmé-
nyeképpen megújult a vasútállo-
más felvételi és kiszolgáló épü-
lete, szerkezete, valamint a kör-
nyezete is. Az ünnepségen beszé-
det mondott dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, Ko-
vács Sándor, a JNSZ Megyei Köz-
gyűlés elnöke és Dobos László, 
Karcag város polgármestere.

A felújított vasútállomás épü-
letének átadó ünnepségén Dobos 
László, Karcag város polgármes-
tere örömmel beszélt arról, hogy 
a pályafelújítási munkálatok, az 
aluljáró megépítése, és egyéb meg-
előző fejlesztések után a vasútállo-
más épülete is megújult. Ez azért 
is jelentős, mert az 1860-as évek-

ben épült állomás felvételi épüle-
tét utoljára 1988-ban újították fel, 
most pedig a teljes korszerűsítésre 
is sor kerülhetett. - Nem mindegy, 
hogy mi fogadja a városba látogató-
kat. Az első benyomás nagyon fon-
tos, hiszen ideérve egy képet kap 
mindenki arról, hogy milyen is ez 
a város – fogalmazott a városvezető. 
Azonban nemcsak egy város szem-
pontjából fontos az, hogy milyen 
egy vasútállomás, a vasúti kap-
csolat, hanem az egész térség szá-
mára jelentős. Dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
hangsúlyozta, hogy a megújított 
épület lehetővé teszi, hogy az ál-
lomást naponta használó mintegy 
tízezer utas komfortosan érezze 
magát. 

- Egy város, egy térség csak ak-
kor lehet eredményes, ha eleven 
közlekedési kapcsolatai vannak, 
ha azok a kor színvonalán állnak, 

akkor tudjuk elérni a nagyváro-
sokat, akkor tudnak hozzánk jön-
ni a turisták, akkor tudjuk lebo-
nyolítani a személyforgalmat és a 
teherforgalmat is – fogalmazott dr. 
Fazekas Sándor. A tárcavezető fel-
idézte az állomás építésének kö-
rülményeit is, az 1860-as éveket, 
amikor az akkori mocsaras sárré-

ti területre őseink talicskával, fo-
gattal hordták össze a földet, sőt a 
környező vármegyék robotra kö-
telezett jobbágyait is ide rendel-
ték. A töltés kezdetben nem tar-
tott sokáig, viszont végül a techni-
ka győzött, és elkészült az a vasúti 
pálya, ami Karcagot csomópont-
tá tette, és így elérhetővé vált a fő-

város. Az akkor megépült épület 
most pedig visszanyerte eredeti 
pompáját, ugyanakkor kettősség 
jellemzi. - A vasútállomás Karcag 
egyik legrégebbi és legszebb épü-
lete, műemlék épület, és ennek 
megfelelően stílusában lett hely-
reállítva – mondta a tárcavezető.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Újra a régi pompájában tündököl a 
karcagi vasútállomás

Képünkön Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója,
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Dobos László, Karcag város polgármestere  

- Könyvbemutató a Dérynében -
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Feri, a 
„hurrikán”

Járom a vidéket ilyen-olyan témájú inter-
júk ügyében Abádszalóktól Mezőtúrig. Sokféle 
emberrel találkozom, beszélgetek, sokféle vé-
leményt hallok. Legtöbbje talán őszinte is, bár 
kétségtelen, mindegyik manírozott valamikép-
pen. Különösen, ha közéletről van szó, illetőleg 
kapcsolódik hozzá némiképp a téma. 

Legutóbb, a nyár utolsó napsütéses, for-
ró napján betértem az egyik abádi, valami-
kor jobb napokat megélt vendéglátóipari egy-
ségébe, amelyik a falu, jobban mondva a kis-
város szélső főutcáján árválkodott a Tiszafü-
redet és Fegyverneket összekötő közút mellett. 
Egy citromos sört kértem és presszókávét mie-
lőtt a mosdóba indultam volna. Dél körül volt, 
alig néhány vendég, a pulttól távolabbi asztal-
nál ült csak két férfi, s beszélgetett. Miután visz-
szatértem az egyébként tiszta mosdóból, ahol 
még folyékony szappan is volt, az egyikük B. 
Jani, aki egyébként az egység társtulaja is, fel-
ismert. Mutatta a mellette lévő széket, üljek 
le. Öt vagy hat éve találkozhattunk. Akkor régi 
evőeszközöket és porcelánbabákat akart elad-
ni nekem. A babákon már túladott, evőeszkö-
zei még megvannak.

Éppen az Államokban tomboló Irma hurri-
kánról beszélgettek. Nem értették, hogy miért 
női neveket adnak ezeknek a természeti csa-
pásoknak. Talán, mert a meteorológusok kö-
zött több a férfi? Az előző nagy trópusi vihar-
nak is Katrina volt a neve, a mostaninak meg 
Irma – csodálkoztak. B. Jani, aki egykor zenélt 
is az abádi kissebségi zenekarban, megjegyez-
te, volt egy musical is, amelyben „édes” volt az 
Irma. Még arra is emlékezett, hogy a magyar 
változatban Psota Irén énekelte az „Irma dalát”. 
A dallamát viszont már nem tudta felidézni.

Aztán az idei horgászkalandokat említet-
ték, amelyek kisebb viharban történtek, nem 
hurrikánban. Bár az egyikben majdnem föl-
borult a ladikjuk az abádszalóki öböl végén, de 
csak a csalis vödrük esett a vízbe. Jani nem tud-
ta befejezni a történetet, fel kellett állnia, mert 
megszólalt a pult végén a mobilja. Nagy nehe-
zen felkászálódott, és ment a 4-5 méterre lévő 
vernyákoló telefonjához. Nem figyeltünk külö-
nösebben rá amikor fölvette, csak az lepett meg 
bennünket, hogy néhány másodperc után kere-
setlen szavakkal elküldte a fenébe a hívót.

- Ki volt az? – kérdezte röhögve a barátja, 
amikor visszaült az asztalhoz. Egy volt minisz-
terelnök – felelte Jani. Rosszabb, mint egy hur-
rikán…

 -ács-

Megyei hírek

Budapesten, a Szt. István Bazilika előtti téren immár harma-
dik alkalommal rendezte meg a Nemzeti Művelődési Intézet a 
Magyar Értékek Napját. Az eseményen minden megye önálló fa-
házban mutatta be kulturális örökségét. A rendezvényen Berec 
Zsolt Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alel-
nöke helyezte el a terményáldásra elkészített kosarat a színpa-
don. Megyénk műsorát a jászkiséri Jásztánc Alapítvány fürgelá-
bú táncosai adták.

III. Magyar Értékek Napja

15. alkalommal rendezték meg az Országos Bio Főzőverseny és 
Pásztortalálkozót Vókonya pusztán.

A rendezvény keretében a háromgémű kútnál köszöntötték a 
Hortobágy Örökös Pásztorait. Erre idén jelölést kapott két kar-
cagi juhász is, Csontos György és Béres Mihályné. Bár nem őket 
választották be idén a Hortobágy Örökös Pásztorai közé, de már 
nagy megtiszteltetésnek érzik a jelölést is. 

- Rózsa Péter, az ismert biogazda és családja a Magyar Bio-
kultúra Szövetséggel most is olyan programot szervezett, ahol 
volt hatalmas kirakodóvásár, bio és pásztor ételek főzőversenye, 
de néptáncosok, népzene is. A népviseletbe öltözött fiatalok, idő-
sek mindannyian a pásztor hagyományok tovább éléséről beszél-
tek itt - mondta Béres Mihályné.

Piroska néni pici korában már ott volt szülei mellett, és úgy les-
te el tőlük a juhász szakma minden fortélyát. Természetes volt 
számára, hogy ő is ezt a szakmát viszi tovább.

Piroska néni szívesen adja át tudását a fiataloknak, rendszere-
sek nála a gyermekfoglalkozások, ahol a juhászati ismeretek, a ré-
gi családi történetek mesélése mindig egy közös ebéddel zárul a 
nagy diófa alatt.

Pásztortalálkozó

Több mint 10 milliárd forint érkezik a Tisza-tó térségébe annak 
a közelmúltban megjelent Kormányhatározatnak köszönhetően, 
amely kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánította a Tisza-
tavat Debrecennel, Hajdúszoboszlóval és a Hortobággyal együtt. 
30 fejlesztési program valósulhat meg 35,8 milliárd forintból.

Ebből a Tisza-tó - Hortobágy térsége mintegy 10 milliárd forin-
tos hazai forráshoz jut 10 projekt megvalósítására. A beruházások 
között szerepel a Tisza-tavi szabad strandok fejlesztése 7 helyszí-
nen, a síkvidéki kerékpározás infrastrukturális és szolgáltatás fej-
lesztése 21 települést érintően, tematikus szigetek, vízi sétányok, 
tanösvények fejlesztése, Berekfürdő komplex turisztikai fejleszté-
se, a Karcag Kincse élmény és gasztro park kialakítása, a 28 km-es 
Hortobágy-Tiszafüred élménykerékpárút megvalósítása, a puszta, 
mint világörökségi helyszín fejlesztése, valamint a poroszlói Tisza-
tavi Ökocentrum attrakciófejlesztése.

Emellett további 2,83 milliárd forintot fordíthatunk térségi szin-
tű termék- és szolgáltatásfejlesztésre, amelyből 330 milliót a kor-
mányhatározat már a Tisza-tavi horgászturizmus fejlesztésére kü-
lönít el. A térségben működő turisztikai vállalkozások számára is 
hatalmas lehetőséget jelenthet a kiemelt térséggé válás, a régióban 
működő szálláshelyek ugyanis pályázhatnak a 300 milliárd keret-
összegű Kisfaludy-program forrásaira. Jelenleg a panziók szállás-
helyfejlesztésére vonatkozó felhívás-tervezet áll társadalmi egyez-
tetés alatt.

Fejlesztések a Tisza-tó térségében

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„VÁROSISMERETI SÉTÁRA”
hívja és várja az érdeklődőket

(nagyszülő-szülő-unoka korosztályig).

Időpont:
2017. szeptember 28. (csütörtök)

14.30 órai kezdettel

Úticél:
autóbuszos kirándulás a 

70 éves Karcagi Kutatóintézetbe

Találkozó:
2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 

14.15 órakor a 
Kádas György Általános Iskolánál (Kisújszállási út 45.)

A városismereti sétát esős időben is megtartjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
a 8. sz. választókerület

önkormányzati képviselője
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HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
Dr. Fazekas Sándor buzdított arra minden Karcag-

ról elszármazottat, hogy időről időre térjen vissza a 
városba, legyen számára Karcag egy támpont az élet-
ben, ahova mindig visszavárják.

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke beszélt a karcagi emberek össze-
tartásáról, egymásra figyeléséről, amelyet a könyv 
is igazolt. - Azt szoktuk mondani, hogy a gondo-
lat teremteni tud, egy jó könyv pedig megmozgat, 
egy jó könyv összehoz bennünket. Ez a könyv meg-

mozgatott bennünket. 
[…] Ez a könyv olyan, 
mint egy jó szakács-
könyv. Benne van min-
den íz, benne van min-
den szín, benne van 
minden életpálya. Ben-
ne van sikeres művész, 
benne van tudós em-
ber, benne van olyan 
ember, aki nagyon ko-
molyat tett le a szakmá-
jában az asztalra, és ben-
ne vannak olyan embe-
rek, akik csak fontosak 
számunkra. Ez a „csak” 
nem lekicsinylő, hanem 
jó ismerős, jó társasági 
ember, jó közösségi em-
ber, és fontos azért, mert 
a mi közösségünk ré-
sze – hangsúlyozta Kovács Sándor. Daróczi Erzsébet ez-
után köszönetképpen ajándékkal kedveskedett dr. Fa-
zekas Sándor miniszternek, Kovács Sándor elnöknek 
és Györfi Sándor szobrászművésznek azért, mert 
hittek benne, és támogatták a kötet létrehozásában.

Az újságíró ezt követően bemutatta a könyvét. 
- Többen részesei voltak annak, amikor tavaly a 

Szigligeti Színházban megkaptam a JNSZ Megyei Te-
rületi Príma Közönség Díját. Azt gondolom, hogy en-
nél nagyobb elismerés nincs, amikor az embert azok 
ismerik el, akikért dolgozik. Akkor tettem egy foga-
dalmat, hogy elkészítem ezt a könyvet – mesélt a kö-
tet ötletéről, majd megvalósításáról Daróczi Erzsébet. 

- Mindenképpen fontos elmondanom, hogy ez 

nem interjúkötet, hiszen mindenki a saját történe-
tét írta meg. Az én feladatom csak az volt, hogy az 
esetleges helyesírási hibákat, elütéseket kijavítsam, 
vagy ha elakadt a szerző, konzultáltunk, de minden-
ki a saját gondolatait, saját receptjeit, és saját kis 
életrajzi adatait osztotta meg velünk – árulta el. Az 
újságíró röviden, egy-egy jellemző mondattal mu-
tatta be a kötete ötvennyolc szereplőjét, akik közül 
többen el is jöttek a bemutatóra. 

Közülük elsőként Donkó Imre énekkari művész 
lépett a színpadra, aki többek között a Hazám, ha-

zám című dalt is elénekelte 
Koppány Mária zongora-
művész kíséretében. Őt kö-
vette Márkus Judit színmű-
vésznő, aki felolvasta a kö-
tetbe írt történetét a Karca-
gon 2008-ban bemutatatott 
Apáca-pác című előadásról, 
majd elénekelte a színdarab 
egyik jellegzetes dalát. Az 
előadók sorát Zeke Attila és 
gitáros barátai, Mátyus Sán-
dor és Kupcsulik Tamás zár-
ták, akik akusztikus rockze-
nét játszottak.

A most bemutatott könyv-
nek pedig lesz folytatása is. 

- A teremben vannak olya-
nok, akiket már felkértem a má-
sodik kötetre. Dobos László 

polgármester urat kértem fel, hogy írja majd meg az 
ajánlást, hiszen a második kötetben a Karcagon marad-
tak kapnak szerepet – árulta el az újságíró, aki egy har-
madik kötet megjelentetését is tervezi. - Mivel sorozat-
ról van szó, így mind a három köteten Györfi Sándor 
művész úrnak a borítója lesz – fogalmazott a szerkesz-
tő, aki azt is hozzátette, hogy a második könyvben a 
szobrászművész is szerepet fog kapni, valamint a kö-
vetkező hetekben érkeznek majd a további felkérések 
a Karcagon maradottakhoz.

A könyvbemutató végén a kötetbe foglalt ked-
venc ételek közül kóstolhattak meg néhányat a ren-
dezvény résztvevői.

Kapás Mónika

„Karcag ma is a 
szívünk csücske”

(...folytatás az 1. oldalról)
Bent viszont egy modern, 21. századi környezet fogadja az ide érke-

zőket. - Nagyon örülnék, ha az utazóközönség, az idelátogatók a MÁV-
val és a város vezetésével karöltve őriznék és vigyáznának erre az épü-
letre, hogy hosszú évtizedeken keresztül tudja szolgálni az idelátogató-
kat, az ide utazókat vagy az innen utazókat – fogalmazott Dobos Lász-
ló. Dávid Ilona, a MÁV elnök-vezérigazgatója beszélt arról, hogy fel-
ismerték a felújítás szükségességét, így a 310 millió forintos saját for-
rásukból teljesen megújulhatott az épület. - A vasúti szolgáltatás szín-
vonala és a vasúti környezet állapota jelentősen befolyásolja az itt élők 
életminőségét. A MÁV-csoport felelősséggel tartozik azért, hogy szol-
gáltatásait a mindenkori elvárásoknak megfelelően teljesítse – fogal-
mazott.

Az ünnepség végén a nemzetiszínű szalag jelképes átvágásával át-
adták használatra a felújított épületet az utazóközönségnek és a dolgo-
zóknak. A rendezvényen közreműködött Plósz Csilla tárogatón. 

Az ünnepség utáni állófogadáson Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket. - A vi-
lágra a vasút nyitotta ki Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Százhetven 
évvel ezelőtt megérkezett Szolnokra a vasút. Utána, ahogy haladt to-
vább a vasútvonal, azok a települések, amelyek be lettek kötve a vas-
úti hálózatba, megindultak a fejlődés útján – fogalmazott az elnök. Fel-
idézte régi, gyermekkori emlékeit is a karcagi vasútállomásról, amely 
mára – ahogy fogalmazott –, „mint egy kicsi ékszerdoboz” régi pom-
pájában tündökölhet, majd megosztott egy 120 éves karcagi legendári-
umot is a részt vevőkkel. 

A beruházás keretében megújult a homlokzat, korszerűbbé váltak 
az utasterek, az utaskiszolgálás, a vasúti infrastruktúra működéséhez 
szükséges irodák, a technikai helyiségek és az utasinformációs rend-
szer is. Korszerűsítették a fűtésrendszert, az épületgépészetet, kicse-
rélték a vezetékeket, a váróteremből pedig közvetlenül elérhető mos-
dó helyiséget alakítottak ki, valamint megszépült az állomás közvet-
len környezete is, kapott egy parkot, egy buszfordulót és a kerékpártá-
rolót is kibővítették.

Kapás Mónika

Újra a régi 
pompájában tündököl 
a karcagi vasútállomás

Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Karcag településen önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és 
2018. április 30. közötti időszakban. Az adatfelvétel megneve-
zése: az OECD Felnőttek Képesség – és Kompetenciamérési Prog-
ramja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság 
munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt kész-
ségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkozta-
tásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel reprezen-
tatív, a címek kijelölését a KSH véletlenszerű kiválasztással 
hajtotta végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a 
Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői ke-
resik fel a válaszadókat.

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi ada-
tokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhető-
ek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, 
valamint az információs önrendelkezési jogról szóló és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelő-
en 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 telefonszá-
mon, vagy a piaac@ksh.hu e-mail címen ad további felvilágosí-
tást. 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

- Könyvbemutató a Dérynében -
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Együttműködési megállapo-
dást kötöttek hétfőn Kenderesen 
az agrárszakképzés Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei fejleszté-
se érdekében a Földművelésügyi 
Minisztérium, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara, a térség ag-
rárszakképző intézményei, vala-
mint kis és közepes vállalkozá-
sai. Az együttműködéssel egye-
bek között a duális képzés, a fel-
nőttképzés megerősítését szeret-
nék elérni, valamint vonzó élet-
pályát teremteni a fiataloknak a 
mezőgazdaságban.

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter a Kenderesi 
Mezőgazdasági Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollé-
giumban tartott aláírás előtt el-
mondta: a Földművelésügyi Mi-

nisztérium által fenntartott ag-
rárszak-képző iskolai hálózat cél-
ja a magyar mezőgazdaság fej-
lődésének támogatása és a gaz-
datársadalom erősítése. Hozzá-
tette: korszerű tudás szükséges 
a versenyképességhez a belső és 
külső piacokon is. A szakiskolák 
illeszkednek a kormány politiká-
jához, amelynek célja egy erős, 
megfelelő földterülettel, géppark-
kal és tudással rendelkező agrár-
középosztály megteremtése, segí-
tése - közölte.

A miniszter kitért arra, hogy a 
kenderesi szakiskola energetikai 
korszerűsítésére 170 millió forint 
pályázati támogatást nyert az in-
tézmény, a külhoni magyar szak-
képzés támogatására szintén ko-
moly forrásokhoz jutott. Új esz-

közöket, gépeket vásárolt az is-
kola 7 millió forint értékben, zaj-
lik a tantermek felújítása, terve-
zik tornaterem építését is - sorol-
ta. Dr. Fazekas Sándor elmond-
ta: a korszerű tudással rendelke-
ző szakemberek képzése mellett a 
mezőgazdaságban már észlelhe-
tő munkaerőhiányt is le kell küz-
deni. A kertészetben, az állatte-
nyésztésben, a gépészet területén 
már érzékelhető a szakemberek 
hiánya - tette hozzá.

Az FM és a NAK valamennyi 
megyében köt együttműködé-
si megállapodást, Tolna és Heves 
megye után ezúttal Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében. A me-
gyei szintű megállapodásokhoz 
folyamatosan csatlakozhatnak a 
térség gazdasági szereplői.

Elvitték a kerékpárt
A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást indított lopás vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K. Norbert és M. 
Géza karcagi lakosok ellen. A 26 éves és a 19 éves férfiak 2017. 
szeptember 17-én 15 óra körül bementek Karcagon egy ingat-
lan udvarára, és a kerítésnek támasztott kerékpárt eltulajdo-
nították. A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosítot-
ták, elfogták és gyanúsítottként kihallgatták a két férfit. Az 
időközben értékesített kerékpárt a rendőrök megtalálták és le-
foglalták.

Lopás Kunmadarason
A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást indított lopás vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt B. Balázs kunma-
darasi lakos ellen. A 39 éves férfi 2017. szeptember 14-én 14 
órakor bement Kunmadarason egy családi ház udvarára, és a 
verandáról eltulajdonított egy tekercs rabich hálót. A rendőrök 
a beszerzett adatok alapján azonosították a férfit, majd gyanú-
sítottként kihallgatták. Az ellopott, és időközben értékesített 
hálót megtalálták és lefoglalták.

Kábítószerrel kereskedett
A Karcagi Rendőrkapitányság munkatársai 2017. szeptem-

ber 8-án a hajnali órákban házkutatást tartottak egy karcagi 
családi házban. A nyomozók kábítószer terjesztéséhez szüksé-
ges eszközöket találtak és foglaltak le az ingatlanban. A rend-
őrök megállapították, hogy a házban élő K. Szabolcs az elmúlt 
hónapokban több alkalommal adott el kábítószert - speed-et, 
exstasy tablettát, marihuánát - Karcag város területén. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság „Tisza” Mély-
ségi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály beosztottjai 
a 39 éves férfit elfogták és előállították a Karcagi Rendőrkapi-
tányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, 
és őrizetbe vették. Az illetékes járásbíróság elrendelte a gyanú-
sított előzetes letartóztatását.

HÍREK

Együttműködési megállapodás az 
agrárszakképzés Jász-Nagykun-

Szolnok megyei fejlesztéséért

Lapzárta: 
2017. szeptember 25. (hétfő) 12 óra

Rendőrségi hírek

A TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért akció 
ma hazánk legnagyobb ön-
kéntes mozgalma. Idén immár 
hetedik alkalommal valósult 
meg. A szemétgyűjtési akció 
keretében szerte az országban 
„nagytakarítottak” a TeSzedd! 
önkéntesei. A TeSzedd! Moz-
galom buzdította a város-
unkban élőket is a közterüle-
tek megtisztítására. Karcagon 
szeptember 16-án, szombaton 
a szétszórt hulladékot 5 hely-
színen önkormányzati képvi-
selők és önkéntesek gyűjtöt-
ték össze.

TeSzedd! Karcagon

FELHÍVÁS!

népi gyermekjáték szakkör 
foglalkozásaira

hívjuk és várjuk régi és új 
tagjainkat, 

4-7 éves korú gyermekeket.

Kezdés: 
2017. október 10. (kedd) 

17.00 óra

Helyszín: 
Déryné Kulturális Központ,

5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.
Csoportvezető: 

Kunné Nánási Mónika

TOPORGÓK
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Két igen tehetséges, szakápoló képzésben 
részt vevő diákja cikkét juttatta el a szerkesz-
tőséghez felkészítő tanáruk, Nagy Jánosné. 

Kiss Tamás így foglalta össze versenyered-
ményeit:

„Mint minden évben, így a 2016/2017-es 
tanévben is meghirdették az Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyt ápoló szakon, nap-
pali rendszerű iskolai oktatásban részt ve-
vő végzős tanulók részére. A versenykiírást 
és a versenyszabályzatot iskolánk is megkap-
ta. Nagy Jánosné tanárnő tájékoztatta a vég-
zős hallgatókat a versenyről és arról, ha 85%-
os teljesítményt érünk el, nem kell komplex 
szakmai vizsgát tennünk. Tanárnő inspirá-
lásának és segítőkészségének hatására jelent-
keztem a versenyre. Úgy gondoltam, élek a 
lehetőséggel, és kiváltom a vizsgát, ha szép 

eredményt érek el. Elkezdődött a kemény fel-
készülési időszak.

A verseny három részből tevődött össze, 
írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokat kel-
lett végrehajtani. Az írásbelit, ami február 15-
én volt Budapesten, 94 társammal írtuk, akik 
közül csak az első 10 tanuló kerülhetett a dön-
tőbe. Nagyon örültem, mert a negyedik legjobb 
eredményt értem el. Ugyanakkor óriási felelős-
ségnek éreztem, hogy megmutathassam ma-
gamnak és tanáraimnak, hogy képes vagyok 
a kitűzött eredményt elérni. Ennek érdekében 
még többet készültünk.

A döntőre április 6-án került sor, szintén 
Budapesten a Honvédkórház demonstrációs 
termeiben, ahol szóbeli és gyakorlati felada-
tokat, szituációkat kellett kivitelezni. A verse-
nyen egy öttagú bizottság előtt kellett elméle-
ti és gyakorlati tudásunkat megmutatni. Egy 
versenyzőnek 60 perc állt a rendelkezésre, én 
délután kerültem sorra. Sajnos a felkészítő ta-
nártól a sorszám kihúzása után el kellett kö-
szönnöm, majd késő délután találkozhat-
tunk az eredményhirdetésen újra. Az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen nagyon boldog vol-
tam, amikor kimondták a nevemet, hogy or-
szágos 2. helyezést értem el, s hogy a teljesít-
ményem 87%-os. Meghatódva, könnyeimmel 
küzdve álltam, amikor a versenybizottság el-
nöke ápolóként köszöntött, és felajánlott egy 
állást a Honvédkórház sürgősségi osztályán. 

Hálásan köszönöm fenntartónknak, Nt. 
Koncz Tibor esperes úrnak és az iskolaveze-
tésnek a támogatást. Külön köszönöm Nagy 
Jánosné Irénke néninek az áldozatos felkészí-
tő munkáját, és mindenkinek, aki szorított ne-
kem!”

Rácz János így számolt be a Szakmai Di-
ákkonferenciáról:

„Megérkezett iskolánkba a pályázati ki-
írás a XX. Egészségügyi és Szociális Diákkon-
ferenciára. Amikor a témaköröket ismertette 
Nagy Jánosné tanárnő, nem is volt kérdés szá-
momra, hogy miről is fogok írni. A téma nem 
volt más, mint a transzplantáció a beteg szem-
szögéből. Édesapám kétszeres vesetranszplan-
tált, így kézenfekvőnek tűnt, hogy erről fogok 
dolgozatot készíteni. 2017. március 6-án érte-
sültem arról, hogy bejutottam a XX. Orszá-
gos Egészségügyi és Szociális Tudományos Di-
ákkonferencia döntőjébe, ami hatalmas öröm 
volt számomra.

A konferenciára Székesfehérváron került 
sor. A regisztráció után ünnepélyes megnyi-
tó következett, ahol a bizottság tájékoztatása 

után elkezdődött a pályázatok meghallgatása. 
A konferenciára 130 pályázat érkezett, ebből 
a bíráló bizottság 30 pályázatot ítélt előadásra 
alkalmasnak. Nagyon érdekes és tartalmas elő-
adásokat hallgattunk meg. Ezek után Székesfe-
hérvár nevezetességeit tekintettük meg, majd a 
Városházán tettünk látogatást, ahol a polgár-
mester úr fogadott bennünket. Az ő előadását 
hallgattuk meg a város történetéről és a dísz-
teremről. Itt felkértek engem, hogy adjak in-
terjút a helyi televíziónak a konferenciáról. A 
történelmi városnézés után mentünk vacsoráz-
ni, ami nagyon jól esett, mert teljesen kimerül-
tünk. Estére jutott még egy táncest is, ahol sok 
kedves embert ismerhettünk meg. Másnap foly-
tatódott az előadások meghallgatása. A bizott-
ság tagjainak nem volt könnyű dolga, hiszen 30 
igényes előadást kellett pontoznia. 

A záróünnepség után következett az ered-
ményhirdetés. Nagyon izgultam, hogy a zsűri 
hogyan értékelte a munkámat. Miután az elnök 
kimondta, hogy én kapom a különdíjat, végtele-
nül boldog voltam és nagyon büszke magamra 
és az iskolámra, hiszen a befektetett sok mun-
ka megtérült. A különdíjjal elnyertük a ván-
dorserleget, amely nagy megtiszteltetés és óriá-
si feladat is, mert ennek következtében a 2018-
ban megrendezendő XXI. Országos Egészség-
ügyi és Szociális Tudományos Diákkonferenciát 
a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnázium rendezi.

Szeretném megköszönni Nt. Koncz Tibor el-
nök-lelkész fenntartónak és az iskola vezeté-
sének, hogy támogatták a konferencián való 
részvételünket. Végezetül, de nem utolsósor-
ban köszönöm Nagy Jánosnénak a felkészítést 
és a konferencián nyújtott támogatást.”

Szakmai sikerek a református gimnáziumban

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskolai Tagintézményének néhány tanulója és tanára immár 
második alkalommal vett részt nyári Vonós Mesterkurzuson a szolnoki Bar-
tók Béla Zeneiskolában. Az 5 napos kurzus óráin a már itthon előzetesen 
megtanult műveknek a kidolgozása, színesítése, finomítása történt a Lon-
donban élő Berényi Zsuzsa hegedűművész és férje, Banda Pál csellóművész 
vezetésével. A kurzus egy zárókoncertben csúcsosodott ki, amelyen a szó-
ló műsorszámok mellett a héten megtanult kamaraprodukciók is felcsen-
dültek. A művésztanárok jövőre is meginvitálták tehetséges növendékein-
ket: Herényi Anna Kingát (hegedű), Tótkomlósi Edina Esztert (cselló) és Ko-
vács Balázst (cselló), és megköszönték a gyerekek felkészítését tanáraiknak 
Székelyné Szabados Annamáriának és Urbánné Tóth Klárának.

EFAMI

Idén nyáron újra Várnában 
jártak a karcagi Biljana Nép-
táncegyüttes tagjai. Egy hetet 
töltöttek a városban, ahol Dia-
na Dobreva koreográfustól két 
új táncot sajátíthattak el: egy 
Szófia környéki sopot és egy 
Észak-Bulgáriára jellegzetes 
szevernyaskit. A táncosok ven-
dégszerepeltek a XXVI. Nem-
zetközi Várnai Néptáncfeszti-
válon is, előadásukat – csak-
úgy, mint tavaly – siker koro-
názta. Nagyon neves volt a 
fesztivál, a vendéglátók mel-
lett érkeztek fellépők Kolumbi-
ából, Peruból, Mexikóból, Grú-
ziából, Lengyelországból, Ma-
cedóniából, Indiából és Törökországból. Magyarországot a Biljana táncegyüttes képviselte Karcagról.

A táncpróbák között szakítottak időt Várna és környéke felfedezésére is, jártak többek között a Világörökség 
részét képező Neszebarban, Balcsikban, hajókáztak a Kamcsija folyón, megemlékeztek és koszorút helyeztek el 
a várnai csata helyszínén található Hunyadi-szobornál. Városi kitüntetést vehettek át a várnai önkormányzat-
tól, majd a Fekete-tenger parti városból egyenesen Karcag testvérvárosába, az erdélyi Székelykeresztúrra utaz-
tak, hogy táncukkal elbűvöljék a városi napok látogatóit. 

A táncegyüttes hálás szívvel köszöni meg az anyagi támogatást a Karcagi Református Egyházközségnek, Kar-
cag Város Önkormányzatának, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumnak és a Nagykun DSE-nek. A Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae díjjal kitüntetett együttes 2018-ban alapításának 15. éves évfordulóját ünnepli, 
szeretnének méltóképpen megemlékezni majd a neves jubileumról.

Maksa Balázs
Major János

Nyári vonós mesterkurzus 
Szolnokon

Ismét Várnában jártak a karcagi Biljanások

Kiss Tamás

Rácz János
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HIRDETMÉNYEK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális 
állásajánlatai:

 - Általános iskolai magyar-történelem szakos tanár (Kunmadaras),
 - Műszaki szakelőadó (Szolnok),
 - Vasútépítő és pályafenntartási technikus (Szolnok),
 - Szociális gondozó, ápoló (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Állattenyésztő (Berekfürdő),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Lakatos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Lakatos (Karcag), 
 - Esztergályos - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Idegenforgalmi ügyintéző (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozás - beton-

minta vételező (Karcag), 
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi vezető (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglal-

kozás - sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglal-

kozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkoztatás (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 Munka-
erőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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

FELHÍVÁS!

néptánccsoport foglalkozásaira hívjuk és 
várjuk régi és új tagjainkat,
7-10 éves korú gyermekeket.

Kezdés: 
2017. október 5. (csütörtök) 17.00 óra

Helyszín: 
Déryné Kulturális Központ, 

5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.
Csoportvezető: 

Balla Ágnes

KOPOGÓK

OTTHON

Olajos almás 
sütemény 

 - 3 db tojás, 1 csipet só, 150 g cukor, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 1 citromból nyert cit-
romhéj, 120 ml napraforgó olaj, 120 ml 
tej, 150 g finomliszt, 1,5 tk sütőpor, 3 db 
alma, 0,5 tk fahéj

1. A tojásfehérjéket a sóval kemény habbá verjük. Kb. 1-2 ek. cukrot elkeverünk a fahéjjal, 
és félretesszük.

2. A tojások sárgáját a maradék cukorral és a vaníliás cukorral krémesre keverjük. Aprán-
ként, egymás után hozzákavarjuk az olajat és a tejet, majd hozzákeverjük a citromhéjat és 
a sütőporral elkevert lisztet. A végén hozzákeverjük a kemény habbá vert tojásfehérjét.

3. Egy 24x20x8 cm-es tepsit sütőpapírral kibélelünk, és belesimítjuk a tésztát.
4. Az almát meghámozzuk, negyedeljük, magházát kivágjuk, majd a negyedeket 2-3 cikk-

re vágjuk. Az almacikkeket elosztjuk a sütemény tetején. Megszórjuk a fahéjas-cukorral.
5. Betoljuk a 180 °C előmelegített sütőbe, és kb. 45-50 perc alatt megsütjük.

sütési mód: alul-felül sütés
Jó étvágyat!

Hozzávalók (9 adag)

Elkészítése
Fotó: Internet

Játsszon Ön is 
a Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen 
névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 

szerkesztőségünkben 
2017. szeptember 25-én (hétfőn) 12 óráig. 
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt 
sorsolunk ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Mikor rendezik meg a IV. Karcagi 
Traktoros Ügyességi Versenyt?

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2017. szeptember 29-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös telefonszámon!
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HIRDETMÉNYEK

EXIT CIRKUSZ 2017’
„CIRKUSZ és VARÁZSLAT”

KARCAG 
szeptember 28-tól – október 01-ig 

a TESCO mellett 
Idei műsorunkban az állatok kapják a főszerepet. Több mint 60 ál-

lattal érkezik Önökhöz az Exit Cirkusz. Különleges egzotikus állat-
produkciókat láthatnak a cirkusz porondján. Jázmin, a púpos teve, 
a sivatag hajója, Paco, az intelligens szamár, perui lámák, pónilovak, 
holland törpekecskék, idomított kacsák és libák, bengáli, burmai és 
álarcos szibériai cicákkal felejthetetlen macskarevüt mutatnak be, 
idomított csivavák, border collie kutyák és kopasz kutya, mississippi 
aligátor, sivatagi varánusz, zöld leguán, óriás sarkantyús teknős, óri-
áskígyók és tigrispitonok.

A cirkusz műsoraiban nagyon fontos a humor. Johny, a humor te-
hetséges képviselője gondoskodik műsorunk folyamán a nevette-
tésről.  

Természetesen műsorunkban nemcsak állatok és bohóc van, ha-
nem kiváló, a nemzetközi cirkuszporondon sikert aratott produkció-
kat láthatnak éppúgy a porondon, mint a levegőben. Az illúzió me-
sés világába is elkalauzoljuk Önöket. A „Quick Change”, a gyors, va-
rázslatos ruhacserés produkciónk elkápráztatja Önöket. 

Gyerekek találkozhatnak Spongyabob és Minyon 
mesefigurákkal!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
A premier napján a belépő csak 1.500 Ft/fő a lelátóra!

A többi hétköznapra: családi akció - 2-őt fizet 3-at kap a lelátóra!
(2 DB TELJES ÁRÚ FELNŐTT BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁSA ESETÉN A LELÁTÓRA ÉRVÉNYES)  

További akció: 500 Ft kedvezmény a belépőjegy árából a kupon felmutatása esetén!

Előadások időpontjai:  Csütörtök, péntek: 18.00 órakor 
 Szombat: 15.00 és 18.00 órakor 
 Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor
Információ és jegyrendelés:  06/30-693-4632
 www.exitcirkusz.hu

Keressen Facebookon: Exit Cirkusz. Ismerd meg legfrissebb híreinket a társulatunk életéről!
„Likeold” és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fős családi belépőt.

Ne feledjék: EXIT - kijárat a mindennapokból!  

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és 
Háziorvosi Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Széchenyi sugárút 27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védőnői 

ellátásról szóló 49/2004 ESZCSM rendelet alapján történő 
munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői fel-
adatokat, valamint a terhes- és csecsemőgondozást Karcag vá-
ros közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, egészségügyi főiskola, védőnői 
oklevél.

Pályázat részeként benyújtandó:
 - önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget, ill. képesí-

tést igazoló bizonyítványok fénymásolata,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az el-

járásban résztvevők megismerhetik, valamint a pályázó a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nem pályakez-
dő esetén az Egészségügyi szakdolgozók Országos Műkö-
dési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 04.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 06.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást 

követően azonnal.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT 
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300 
Karcag, Horváth F. u. 1. szám alatt),

 - postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és Há-
ziorvosi Intézmény - címére történő megküldésével (5300 
Karcag, Horváth F. u. 1. szám), 

 - elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu-ra, az intézmény e-ma-
il címére.

2 fő védőnő

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény

munkakörbe munkatársat keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (há-
rom hónap próbaidővel).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 1.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. október 01.
Jelentkezés: személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek Otthona és Házi-

orvosi Intézmény székhelyén (5300 Karcag, Horváth F. u. 1. szám alatt).

egy fő konyhai kisegítő 
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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 23-24.  Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

HIRDETMÉNYEK

2017. szeptember 22. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Karcag Sport - összefoglaló
 Karcagi SE - Jászfényszaru VSE 
 megyei I. osztályú bajnoki 
 labdarúgó mérkőzés
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
 magazin 
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Fazekas Sándor
 Téma: fejlesztések
 Karcagi hírek
 - Coop rallye
 - Városismereti séta a csőszháznál
 - 70 éves a Kutató Intézet
 - Hiány van a tűzifából
 - Megújult a MÁV
 - Pálinkát főznek...
 Háttér
 Benne: tiszaszentimrei körkép        
20.15 Megújult a karcagi vasútállomás 
 felvételi és kiszolgáló épülete         
20.50 Karcagi Tükör
 Népművészeti kincsek a Jászkunságban
21.00 Nagykunsági Híradó

2017. szeptember 26. kedd

18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise 
20.45 Karcag Sport: Karcagi SE - Újszászi 
 VVSE megyei I. osztályú bajnoki 
 labdarúgó mérkőzés 

2017. szeptember 28. 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: Kovács Sándor
 Téma: fejlesztések térségünkben
 Karcagi hírek
 Háttér
 Benne: bereki körkép                    
20.10 Bereki Falunap
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 16.
Szabó Edina - Varga Ferenc

Születés
2017. szeptember 13.
Széll Andrea - Vigh Ferenc 
Márk
Kg., Kuthen utca 78.

Márk
2017. szeptember 15.
Mozsonyi Mária - Burján Ist-
ván
Kg., Halom utca 24.

István
2017. szeptember 15.
Budai Adrienn Anasztázia - 
Balogh Szabolcs
Kg., Nyár utca 1/A.

Dorián
2017. szeptember 16.
K. Nagy Diána - Balaton At-
tila
Kg., Mészáros utca 5.

Anna Leila
2017. szeptember 17.
Ozsvárt Szilvia - Federics 
László
Kg., Kátai Gábor utca 49. 

László
2017. szeptember 17.
Tóth Kitti - Kanalas Sándor
Kg., Ketel utca 33. 

Sándor

Halálozás
Perlaki Jenőné 
(Rapi Erzsébet) 
 (1952)

Szentannai József 
 (1979)

Antal Sándor 
 (1953)

Szeptember 23. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 24. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)
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 je-
lentet 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, gazdaság-
történet, néprajz, régészet. Az ügy jelentőségét jelzi, hogy 
négy város múzeuma fogott össze kiadására: a Jász Múzeum 
– Jászberény, a Györffy István Nagykun Múzeum – 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
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szoru-
ló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

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.

Karcagon, a buszpályaudvar szom-
szédságában közművesített építé-
si telek, garázzsal eladó. Tel.: 06/20-
805-2338. 

Régi típusú rendezett parasztház tel-
jes berendezéssel, felszereléssel el-
adó. 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.

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 se-
gítség fejében kiadó. Tel.: 06/59-400-
335.

Eladó teljes közművesített, régi tí-
pusú családi ház Karcagon a Deák 
krt. 63. szám alatt (Zug). Tel.: 06/30-
479-0714. 

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

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

Karcagon a Kisújszállási út elején, 
két utcára nyíló bejárattal, telephely 
(szerelőaknával, 3 fázis) és családi 
ház nagy telekkel (építésre, vállalko-
zásra is) egyben vagy külön is eladó. 
Tel.: 06/30-647-6496.

Karcagon a Sándor utcán üres be-
építhető porta eladó. Tel.: 06/30-227-
3246.

Állat
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.

Ponty és törpeharcsa kapható! Tel.: 
06/20-411-7430. 

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 katonai 
relikviákat, kitüntetéseket, szúró, vá-
gó eszközöket (szablyát, bajonet-
tet, kardot, stb.), ágyúhüvelyeket, 
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. 

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

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

Eladó 1 db gyermekülés (izofixes, 
állítható), 5 db 20 literes műanyag 
marmonkanna (egyszer volt benne 
pálinka, 600 Ft/db), 1 db C18-as gáz-
kazán vezérlőegység (MIF011/A03-as, 
5.000 Ft). Tel.: 06/30-712-1919.

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

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.

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), irhabunda, 
férfiöltöny. Tel.: 06/59-313-526.

500 liter szilvacefre eladó. Ár: 60 Ft/li-
ter Tel.: 06/31-315-2218.

Ford Escort, Renault Megane, Mercedes 
Vito alkatrészek, és Mercedes Vito-ra 
2 db 15-ös kerék, gumival eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

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. Konyhaszekrényt vennék. Tel.: 
06/70-389-2119.

Eladók! Denevérpad, 12 V-os akkumu-
látor, alumínium pala vízelvezető, gáz- 
és olajégőfej, gázpalackok, 220 V-os 
turbós hegesztőtrafó (gyári), Camping 
kerékpár, 8 soros csempekályha, ön-
töttvas vinyisztró kazán, 20 fakkos ga-
lamb vagy nyúlketrec, üvegballonok, 
kis- és nagykapu, garázsajtó, hevede-
rek, tolózárak. Tel.: 06/30-324-0522.

1300 m2 szántóföld eladó a Kutatóval 
szemben, műút mellett. Patkány, 
egér, csótány, hangya és egyéb kár-
tevők irtása és terménygázosítás. Tel.: 
06/30-587-9678.

Eladó 1 db sárga színű, női mountain 
bike (alig használt), 1 db 26-os női 
vastagvázú kerékpár (kompletten 
felújítva), 1 db dobkályha (új, vastag 
falú acélcsőből, műhelyfűtésre). Tel.: 
06/30-914-5503.

4 tonnás billenős pótkocsi magasító-
val eladó. Tel.: 06/20-241-0846.

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

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát 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, 
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.
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SPORT

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 teljesítenie 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 részt vevő ajándéksorsoláson 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!

Kezdődik az őszi szezon, de előtte a nyár végi versenyek-
kel kellett megküzdenie a tájfutóknak. Szeptember közepén a 
Sprint Országos Egyéni- és Váltóbajnokságot rendezték meg 
Gyulán a vár, a várfürdő területén és a sportcsarnok környékén. 
Csodás környezetben, nagyszámú turista szurkolása közepette 
még nehezebb volt teljesíteni a pályákat, de maradandó élményt 
jelentett minden résztvevő számára. Szeptember 16-án (szom-
baton) délelőtt a selejtező futamokat kellett minél jobban teljesí-
teni, míg délután a döntő küzdelmei következtek. Ez sikerült is, 
bár az örömünk nem volt teljes. Lévainé Kovács Róza a döntőt 
nem teljesen egészségesen futotta, de még így is 5. helyezést ért 
el, Lévai Kálmán pedig 11. lett. Vasárnapra Balog Edit Judittal 
kiegészülve a váltó pályákat kellett teljesíteni. Az igen nagyszá-
mú mezőnyben a 25. helyezést értük el.

Az országos bajnokságra különböző versenyeken készültünk 
fel. Augusztusban kezdtük a Dobó emlékversenyen Recsk térsé-
gében és Eger északi városrészében. Ott Rózsika 1., míg Kálmán 
5. helyezést ért el.

Következett a Körös-Torok Kupa Csongrádon. Ez szintén gyö-
nyörű környezetben a Riviérás Tisza parton és a belvárosban zaj-
lott. Két nap alatt 4 forduló volt, lehetett száguldani. Rózsika 1., 
Kálmán 5. helyezést ért el. Sajnos Csigerné Szabó Ilona egy tech-
nikai hiba miatt az 5. helyről kiesett. 

A felkészülést Egerben zártuk a Tűzoltó Múzeum környékén, 
valamint a várban megrendezett Eger Kupán, ami Tűzoltó Ku-
pa is volt egyúttal. Itt Rózsika is és Kálmán is 2. helyezést ért el. 
A tűzoltó értékelésben Kálmán aranyérmes lett. A másik tűzol-
tó, akit elcsábítottunk erre a versenyre 4. helyezést ért el.

Összességében jól zártuk a nyarat, és remélhetőleg az ősz sem 
lesz rosszabb.

Tájfutók

A nyár vége is szép volt
Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag-Újszász 0-3 (0-1)

A karcagi csapat az alábbi ösz-
szeállításban kezdte el a játékot 
az újszásziak ellen:
Fekete-Szentannai, Szívós G., Sző-
ke N., Farkas, Serucza, Domokos 
A., Nagy R., Kovács L., Terjék, Ku-
pai K.
Cserék: Sípos, Erdei, Kiss S., Orosz.
Edző: Orosz István.

A 3. percben a védők eladták a 
labdát. Szabó lövését Fekete véd-
te, a kiperdülő labdát Kovács a 
hálóba lőtte, de les miatt nem lett 
gól.

A 10. percben Domokos A. kap-
ta az átadást, majd 14 méterről lőtt. 
A lövését Kovács szögletre ütötte, a 
beívelést Farkas S. közelről a kapu 
fölé fejelte. A 13. percben egy ven-

dégtámadás során Gazdag lapos 
lövése elment a jobb sarok mellett. 
A 16. percben egy kontratámadás 
után Domokos A. lövését Kovács 
lábbal védte. A 20. percben meg-
szerezte a vezetést a vendégcsapat. 
Egy jobbról érkező beadást Kovács 
T. 10 méterről a jobb sarokba fejelt 
(0-1).

A 23. percben Domokos A. el-
húzott a bal oldalon, lövését Ko-
vács kiütötte. A 26. percben Dóka 
25 méteres szabadrúgását Feke-
te lábbal védte. A 29. percben ha-
zai támadás során az egyedül ál-
ló Domokos A. gólját a játékveze-
tő a kapus korábbi támadása mi-
att nem adta meg. A 31. percben 
Gazdag 35 méteres lövése elzú-
gott a bal felső sarok felett. A 48. 
percben Kovács T. nagy erejű lö-
vése elment a jobb kapufa mellett. 

A 60. percben egy jobb olda-

li vendégakció után a labda átke-
rült az egyedül maradt Rézsó elé, 
akinek félmagas lövése a jobb sa-
rokba vágódott (0-2).

A 70. percben Pongrácz 25 mé-
teres szabadrúgását Fekete a me-
zőnybe ütötte. A 71. percben Ko-
vács T. egyéni játék után, a kapu-
jától kifutó Fekete fölött a hálóba 
emelt (0-3).

A 78. percben Kiss S. jobbról 
beívelt, de Kovács lehúzta a labdát 
Domokos A. és Terjék elől. A 85. 
percben Domokos A. 35 méteres 
lövése elzúgott a felső léc fölött.

A karcagi csapat meglepően gyen-
ge és enervált teljesítményt nyújtott. 
Orosz István edző ekképpen nyi-
latkozott a mérkőzés után: - Na-
gyon gyenge játékkal „lenulláztak” 
bennünket.

B.I.

Vereség Újszász ellen


