
Élménykertet hoztak létre Karcagon a Gólyafészek Otthon területén, amely egész év-
ben hasznos elfoglaltságot nyújt az otthon lakóinak. Szeptember 22-én, pénteken több 
mint 120 segítővel – köztük Kovács Sándorral, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnökével – meg-
valósult a térség egyik legnagyobb önkéntes akciója.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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„Népművészeti kincsek a Jász-
kunságban” címmel nyílt kiállí-
tás a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Népművészeti Egyesület tag-
jainak alkotásaiból szeptember 
14-én, csütörtökön a Déryné Kul-
turális Központ második emeleti 
dísztermében. A hagyományos és 
modern népművészeti tárgyak-
kal szeptember 29-ig találkoz-
hattak az érdeklődők.

A kiállítást Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke nyitotta meg. 
Köszöntőjében beszélt arról, hogy 
méltán lehetünk büszkék az alföl-
di, nagykunsági, jászsági tehet-
séges emberekre, akiknek a ki-
állított alkotásait ezen a kiállítá-
son is meg lehet tekinteni. - Tu-
dom, hogy akiben benne van a te-
hetség, abból kikívánkozik. Nem 

hagyja nyugodni, nem hagyja az 
a kikívánkozó szépség nyugodni 
az embert. Ami benne van, ki kell 
jönnie, meg kell mutatnia – fogal-
mazott a megyei közgyűlés elnöke, 
aki arról is beszélt, hogy mi azzal, 
hogy használhatjuk ezeket az al-
kotásokat, hasonlóan jól járunk, 
mint az alkotók, akik ezt létre-
hozzák nekünk. - Amikor kör-
be nézünk, látjuk, ezek a munkák 
nem a múlt. A múltban gyökerez-
nek nagyon mélyen, de ez a jelen 
is. Ha ránézünk a mai fiatalokra, 
hordanak csipkét, hordanak hím-
zést, elegáns kunhímzéses sállal 
van az együttes is, és jól áll, nem 
régi, nem avítt. Tehát a népmű-
vészek, amit ma alkotnak, az a 
múltban gyökerezik, a jelenben él, 
és a jövőbe mutat – hangsúlyozta 
Kovács Sándor, miközben a ren-
dezvényen közreműködő Karcag 

Város Kamarakórusa hímzett sál-
jaira is tekintett.

Kenyeres Sándorné, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Nép-
művészeti Egyesület elnöke szak-
mai megnyitójában elmondta, 
hogy a harminchárom éves Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Nép-
művészeti Egyesület harminc-
négy alkotójának a munkáját 
hozták el. A kiállítás összeállítá-
sakor arra törekedtek, hogy minél 
többféle formában mutassák meg 
a ma élő tárgyi népművészetet. 

- A kiállításon a Kárpát-meden-
ce különböző tájegységei hímzés-
kultúrájából adunk ízelítőt, amely-
ből elsősorban a kunhímzés és a 
megújult jászsági szűcshímzést 
ajánlom figyelmükbe – mondta az 
egyesületi elnök. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Élménykertet 
építettek

Népművészeti kincsek a 
Jászkunságban
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(...folytatás az 1. oldalról)
A Jessi és Társai Alapítvány kezdeményezésére közös gon-

dolatként született meg a Gólyafészek Otthon dolgozóival 
egy olyan magaságyásos fűszerkert ötlete, amelyet a sérül-
tek, a kerekesszékesek is meg tudnak közelíteni, és meg tud-
ják azt művelni. - A fűszerkertet nemcsak most tudják hasz-
nosítani, hanem a télen is, amikor a megszárított a növénye-
ket terápiás foglalkozásokra is fel tudják használni. Így tény-
leg hosszútávú, értékteremtő élménykertet varázsolunk ide 
a gyerekeknek – mondta Szilágyi Lajos, a Jessi és Társai Ala-
pítvány elnöke.

A fűszerkert létrehozásában több mint 120 önkéntes se-
gédkezett. Tar János, a megvalósítást támogató cég képvi-
selője elmondta, hogy vállalatuk életében többéves hagyo-
mány, hogy ilyen kezdeményezések mögé állnak, és így már 
összesen hetvenezer önkéntes munkaórán vannak túl.

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke is egyből úgy érezte, hogy jönnie kell kétke-
zi munkájával segíteni. Az elnököt gyermekkori emlékek is 
fűzik az otthonhoz, hiszen édesanyja itt dolgozott, így kis-
korában többször találkozott az otthon lakóival. - Nagyon 
sokat adott ez a nap, hiszen olyan önkéntesek között vol-
tam, akik örömmel végezték a munkát, örömmel segítettek. 
Az ország nagyon sok részéről jöttek, és nemcsak adni tud-
tunk, hanem nagyon sokat kaptunk is ezzel a mai nappal, hi-
szen a gondozottak itt voltak közöttünk, megnéztek ben-
nünket, és akivel tudtunk néhány szót váltottunk is – árulta 
el Kovács Sándor.

Kállai Mihályné, a Gólyafészek Otthon vezetője is öröm-
mel fogadta a fűszereskert ötletét és a megvalósító önkén-
teseket. - Egész évben feladatot ad az otthon lakóinak a pa-
lántázás, a veteményezés, a termések leszedése, majd a le-
velek, a virágok megszárítása, és azokból tea készítése – so-
rolta az otthon vezetője.

A létrehozott növénykert a térségben egyedülálló módon 
segíti majd a napi szintű foglalkozások színesebbé tételét. A 
növények fejlődésének látványa, a közös gondozásuk is nap-
ról napra új élményeket ad az otthon lakóinak.

A beruházás az önkéntesek munkáján kívül több mint egy 
millió forintból valósult meg. A támogató szervezetek, cé-
gek nevével ellátott táblát az Élménykert mellett helyezték 
el, és a program keretében leplezték le. Szilágyi Lajos azt is 
elárulta, hogy az alapítvány már a következő rendezvényre 
készül, hiszen a májusi után hamarosan újra egy olyan kon-
certet fognak elhozni a városba, ahol elő tudják segíteni az 
épek és sérültek találkozását, és ezáltal a fogyatékkal élők 
társadalmi integrációját.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Se nem „über”, 
se nem „alles”

Kétségtelen, az elmúlt héten, ha nem is 

az egész világsajtó, de a teljes európai a né-

metországi parlamenti választásokra figyelt. 

Angela Merkel pártja nyert, de ez sokak sze-

rint „phürroszi győzelem”. Nagyszámú parla-

menti mandátumot vesztett a CDU/CSU szövet-

ség az előző ciklushoz képest. Nem tudni még, 

de valószínűleg a jövőben nehezebb lesz a kor-

mányzás, bár még az sem kizárt, hogy vala-

hogy mégis létrejöhet egy „nagykoalíció”. Bár 

ezt a német szociáldemokraták kizárták a vá-

lasztások utáni estén.

Aztán már láttuk, hogy 1-2 nap alatt mi 

mennyit fordulhat. De ez német „belügy”. Vi-

szont az már minket is érinthet, hogyan ala-

kul majd a bevándorláspolitika. Mindeneset-

re, nagy a hisztéria a német bevándorlást el-

lenző – a szocdemek által neonácinak mondott 

– politikai párt, az AfD előretörése miatt, amely 

majdnem 13%-ot szerzett, és most már a par-

lamentben is teljes jogú bírálója lehet az eddigi 

bevándorlási koncepcióknak. Martin Schulzék 

ezért bírálják elsősorban Merkelt, mert szerin-

tük ő tehet a „német szélsőjobboldal” előretö-

réséről.

Ez innen nézve kissé érthetetlen, hiszen az 

AfD (Alternatíva Németországért), még ha egyes 

szlogenjei hajaznak is az egykori nemzeti szocia-

lista jelzőkre, nem úgy „náci”, mint a több mint 

fél évszázaddal ezelőtti „elődje”. Annál is in-

kább, mert a II. világháború után a szélsőjobb-

oldali pártok abszolút betiltásra kerültek. Egé-

szen másképpen használták az „über alles” fo-

galmát például.

A magyar átlag választópolgárokat mindez 

nem tudom, hogy mennyire érdekli, de ha csak 

nagyvonalakban is odafigyel, akkor inkább az 

ottani szabaddemokraták előretörése az, ami 

érdekes és furcsa számára. Netán aggasztó is 

lehet. Persze az ottani FDP sem olyan párt, mint 

az itthoni, rokon elvű SZDSZ volt. Az minden-

esetre közös bennük, hogy George Soros a fő tá-

mogatójuk. 

Jörg Meuthen, az AfD társelnöke csupán any-

nyit nyilatkozott a választások után: az AfD szava-

zói megdöbbennek mindattól, ami Németország-

gal történik. Az illegális migráció „nemzetünk fo-

kozatos felszámolásához” vezet, és a nagyvárosok 

központjában „alig látni németeket”.

Szóval, ez nem az az „über alles”.

 -ács-

FM hírek

Kiváló magyar élelmiszer védjegyeket, OMÉK Élelmiszer Díjakat 
és OMÉK Helyi Termék Díjakat, valamint miniszteri különdíjakat 
adott át a földművelésügyi miniszter szeptember 22-én (pénteken) 
Budapesten, a 78. Országos Mezőgazdasági Kiállításon és Vásáron.

Dr. Fazekas Sándor a díjátadón kiemelte: az OMÉK-on azok a 
mezőgazdasági termelők és élelmiszer-előállítók mutatják be mun-
kájuk eredményét, termékeiket, akik a legkiválóbbak saját szakte-
rületükön. A terméken keresztül mutatkozik meg leginkább a jó 
munka minősége, és mindig vannak olyan újdonságok, innovációt 
tartalmazó termékek, amelyek megérdemlik, hogy külön elismerés-
ben is részesüljenek - fűzte hozzá.

Kiváló magyar élelmiszer 
védjegyeket adtak 
át az OMÉK-on

Élménykertet 
építettek

MEGHÍVÓ 
A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségkárosító 

tényező. Földünkön évente több mint 3 millió emberéletet kö-
vetel. A levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok kibocsátá-
sának csökkentése közös érdekünk.

A hazai levegőszennyezés egyik legsúlyosabb problémája a 
kisméretű szállópor szennyezés (PM10), amelyhez a közlekedés 
mellett nagyban hozzájárul a nem megfelelő lakossági tüzelési 
szokások, a kerti és egyéb háztartási hulladékok égetése.

A légszennyezettség csökkentése érdekében a 
helyi önkormányzattal együttműködve a 

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
rendez, amelyen vendég és helyi előadók segítségével 

megismerhetjük többek között: 
környezetbarát fatüzelés módját, gyakorlatát, 

levegőszennyezés egészségügyi hatásait, 
közösségi és házi komposztálás gyakorlatát, 

a települést érintő helyzetképet.

Továbbá lehetőség lesz egy működő pellet és fa 
tüzelőberendezés megtekintésére is!

Időpont: 2017. október 12. 17.00-18.30
Helyszín: Városháza díszterme

A rendezvény helyszínén díjmentes kiadványokat 
biztosítunk az előadás témájában. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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A Városgondnokságnak több száz fős tojótyúk állománya is 
van. - Hol hasznosítják a tojásokat? - kérdeztük Molnár Pál igaz-
gatót. A tojótyúk telep egy önkormányzati tulajdonban lévő zárt-
kertben található, a Start közmunka program keretében való-
sították meg három éve. Most is több száz tojótyúkot tartanak 
a telepen, az előállított tojást a közétkeztetésbe forgatják vissza, 
valamint az önkormányzati konyhákon használják fel. Az állo-
mányt a közelmúltban frissítették, így van 250 darab hároméves 
tojótyúk állomány, újabb 250 fős tavalyi, kettős hasznosítású ál-
lomány, és augusztusban vásároltak egy jelentősebb jérceállo-
mányt. A telep mögötti zártkertben sok minden megterem ta-
karmány kiegészítőként a tyúkállomány számára.

A közétkeztetésnek termel a 
Városgondnokság

XVI. Motorostalálkozó Karcagon
Tizenhatodik alkalom-

mal találkoztak Karcagon 
a motorosok szeptember 
15. és 17. között. Az Akác-
liget Gyógy- és Strandfür-
dőben péntek estétől kon-
certek várták a motorozás 
szerelmeseit, majd más-
nap versenyekkel, moto-
rosfelvonulással folytató-
dott tovább a találkozó, 
este pedig újra a koncer-
teké volt a főszerep.

Zsúfolásig megtelt sát-
rakkal a karcagi fürdő kem-
pingje a motorostalálko-
zó hétvégéjén. Péntek és 
szombat este koncertek 
sorozata szórakoztatta a látogatókat, ugyan-
akkor a kulturális programok kedvelőire is 
gondoltak. Sánta Lászlótól, a rendezvény 
főszervezőjétől megtudtuk, hogy a szom-
bati napon délelőtt a Zádor-hídhoz láto-
gattak el az érdeklődő motorosokkal, illet-
ve megtekintették a magyarkai kun emlék-
helyet is. A délután folyamán pedig a ha-
gyományos motorosfelvonulást élvezhet-
ték a városlakók Karcag több pontján. A 
motorosok a felvonulást követően a fürdő 
területén játékos versenyeken vettek részt. 
- A versenyek is szépen, rendben lezajlot-
tak. Az ördögszekeret hoztuk most elő, volt 
petrencésrúd-tartás, a szokásos sörpör-
gő, sörivó verseny, illetve a verekedőgépet 

vettük elő, ami a nevével ellentétben nem 
olyan veszélyes, hiszen egy szivacsgolyó-
val kell egymást „szurkálni” – mondta Sán-
ta László. Szombaton az este további részé-
ben gazdára talált egy robogó is – amely 
már a harmadik a motorostalálkozók törté-
netében –, majd koncertek várták a szóra-
kozni vágyókat. A főszervező azt is elárul-
ta, hogy a szombat esti zápor miatt egy 
órás csúszással, de minden tervezett prog-
ramot meg tudtak tartani. Hozzátette, már 
várják, hogy a jövő évben, tizenhetedik al-
kalommal is megrendezhessék Karcagon a 
motorostalálkozót.

Kapás Mónika

Karcagon tartotta kihelye-
zett közgyűlését a Magyar Vidé-
ki Múzeumok Szövetsége szep-
tember 12-én, kedden a Város-
háza dísztermében. A vendégek 
az ülést követően Kenderesre és 
a karcagi múzeumba is elláto-
gattak.

A közgyűlés elején Kovács Szil-
via, Karcag város alpolgármeste-
re köszöntötte a résztvevőket. Be-
szélt arról, hogy mekkora felelős-
sége van manapság a múzeumok-
nak az értékmegőrzésben. - Azok 
a tárgyak, amelyek régen a múze-
umban voltak, a környezetünk-
ben, a mindennapi életünkben 
még nagy számban körülvettek 
bennünket. Ez ma már nem így 
van, nagy a feladata tehát a múze-
umoknak, nagy a felelőssége, hi-
szen most már nagyon sok tár-
gyat csak ők őriznek, és már a ré-
gi házaknál sem lehet ezeket meg-
találni – fogalmazott Kovács Szil-
via, aki szerint fontos, hogy a fia-
talokat, gyerekeket is bevonzzák 
a múzeumokba.

Kaján Imre, a szövetség elnö-
ke is hangsúlyozta, hogy a mú-
zeumok és a muzeológusok fele-

lőssége, hogy a korunkra jellem-
ző tárgyak, történetek bekerül-
jenek az intézményekbe. Nagy 
Molnár Miklós, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatója pe-
dig elmondta, hogy a sürgős ha-
táridők miatt kellett összehívni a 
közgyűlést, amelyet évente két al-
kalommal tartanak meg felváltva 
a Dunántúl és a Tiszántúl között. 
Így év elején Sopronban volt ha-
sonló, ezt követően most Karcag-
ra érkezett, jövőre pedig Győrben 
és Makón tartják meg kihelye-
zett ülésüket. Ilyenkor az aktu-

ális feladatok mellett tagfelvéte-
lekről is döntenek, illetve a céljuk 
egymás múzeumjainak megis-
merése is. A közgyűlést követően 
a vendégek Kendersere látogat-
tak el, ahol a Horthy kastélyt és 
a Horthy emlékkiállítást tekint-
hették meg a Tengerészeti Múze-
umban, este pedig megkóstolhat-
ták a hungarikum karcagi birka-
pörköltet, majd másnap a karcagi 
múzeumot nézhették meg az ér-
deklődők.

Kapás Mónika

Hagyományokhoz híven megnyitották őszi kiállításukat a 
Szikfolt Foltvarró Klub tagjai Karcagon, az Ifjúsági Házban 
szeptember 19-én, kedden. A tárlaton tizenhárman állították 
ki újonnan készült munkáikat.

- Nagyon örülünk, hogy sokévnyi kihagyás után nyáron volt egy 
patchwork táborunk a Szentannai középiskolában, és az ott tanul-
takból készült munkáinkat állítottuk ki főként – mondta Bojtiné 
Péntek Ildikó, a csoport vezetője. A klub tagjai a tábori programon 
kívül sok más helyen is jártak az idei évben, ahonnan új technikákat 
is tanultak, amelyből merítve, azokat alkalmazva készültek el azok 
az alkotások, amelyek az őszi kiállításukon megtekinthetőek voltak 
szeptember 29-ig. Így rengeteg táska, szövött bargello, táskarende-
ző, kistálak és hatalmas faliképek kerültek a kiállított darabok közé. 
A tárlatot Szabó Péterné könyvtáros nyitotta meg, és a megnyitón 
a Jókai úti tagóvoda Dúdoló zenei tehetségműhely gyerekei is köz-
reműködtek. - Nagyon nagy volt az érdeklődés, több mint százan 
voltak a közönség soraiban, ezt a belépéskor kiosztott ajándékszel-
vényekből tudjuk. Továbbá minden résztvevő kapott egy kulcstar-
tót is ajándékba – mondta Bojtiné Péntek Ildikó. A Szikfolt Foltvarró 
Klub tizenöt tagja hasonlóan a tavalyi évhez – amikor is textilmiku-
lásokat varrtak az óvodásoknak –, idén is meglepetéssel készülnek, 
amelyről több részletet egyelőre nem árult el a csoport vezetője. 

Kapás Mónika

Őszi Szikfolt-kiállítás
Karcagon ülésezett a Magyar Vidéki 

Múzeumok Szövetsége
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POSTALÁDA

Átlagos, vagy annál is 
kisebb mennyiségű almá-
ra számítanak a szakem-
berek az őszi szüret ered-
ményeként. A termés mi-
nősége pedig igen rossz 
lesz: kétharmad körül vár-
ják az ipari alma arányát, 
aminek 80 százalékát a 
sűrítménygyártók vásá-
rolják fel, és csak a mara-
dék az étkezési minősé-
gű.

A tavalyi 520 ezer ton-
nás termés után idén a fagykárok miatt 
kisebb almatermés várható. Az áprilisi fa-
gyok, valamint a júniusban és júliusban 
pusztító jég miatt bekövetkezett minősé-
gi kár miatt az átlagosnál több lesz az ipa-
ri alma, és várhatóan jelentősebb hiány 
lesz az első osztályú étkezési almából. Az 
alma egy részét az almamoly is tizedelte.

Magyarországon a 2014-es 900 ezer 
tonnát meghaladó termés után 2015-ben 
520 ezer tonna alma termett, idén ennél 
valamivel kevesebbet várnak a szakem-
berek. A gyenge osztrák, szlovén és hor-

vát termés élénk keresletet teremt az első 
osztályú magyar alma iránt.

Ősszel közepes árszínvonalra lehet szá-
mítani az étkezési almánál, hosszútávon 
viszont komolyan számolni kell a lengyel 
alma „nyomasztó” hatásával, amely meg-
felelő étkezési árualap hiányában még 
jobban kiszoríthatja a magyar almát a pi-
acról. Az átlagos, vagy annál valamivel 
gyengébb idei ipari almatermés miatt az 
előző öt évi kilogrammonkénti 10 és 40 
forint közötti árakhoz viszonyítva köze-
pes árszint várható.

Kötődve szülőföldemhez, kun őseimhez, 2012-ben tanul-
tam meg a kunhímzést (szövő és keramikus mesterségem 
mellett). A Karcagon működő Kunszövetség tagjaként hal-
lottam az Astana Expo 2017 témájáról, a megújuló ener-
giáról, energiaforrásokról - „The Future Energy”. Kéz-
művesként elgondolkoztam, mi közöm lehetne nekem egy 
ilyen energetikai kiállításhoz? Viszont a magyarral, kunnal 
rokon a kazak nép, s a kun-kipcsak hét az Expo-n nagyon 
érdekelt, vonzott. Ezért elkezdtem utánajárni, hogyan jut-
hatnék ki kézművesként a kunhímzéseimmel. Úgy gondol-
tam, a kun-kipcsak héten jelen kell lennie a kunhímzésnek. 
Időközben megfogalmazódott bennem, mi közöm lehet 
a jövő energiájához, a „megújuló energiaforrás” fogalmá-
hoz. Az én megújuló, jövőbe mutató energiaforrásom a ma-
gyar, szorosabban a kun néphagyomány ápolása, annak 
továbbadása (kunhímzés, kunsági népdalok, viselet, karca-
gi birkafőzés hagyományának népszerűsítése). A jelentke-
zésem egy szervező cégnél első körben nem járt sikerrel, vi-
szont néhány helyre eljuttattam a portfoliómat az Expo-n 
való részvételem reményében. Sokáig úgy tűnt, hogy az ál-
mom nem valósulhat meg. Elengedtem – hiszen a hosszú 
úttól, a távoli Ázsiától is féltem. Végül telefonon megkere-
sett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Tér-
ségfejlesztési és Külügyi Irodájának szervezője, s bár rövid 
határidővel, de boldogan készültem az utazásra. 

Kíváncsi voltam, hogy más országok egy ilyen megúju-
ló energia témában hogyan mutatják be néphagyomá-
nyukat. Vajon a világban ki tartja fontos „energiafor-
rásnak” a hagyományait? Élő kézműves bemutatót - amit 
én műveltem 7 napig - nem láttam, bár az összes pavilont 
képtelen voltam végignézni, hiszen napi 8 órát „dolgoz-
tam” a Magyar pavilonban. Viszont képekben, videókon 
és egyéb technikai megoldásokkal ötletesen mutatták be 
néhány ország ősi néprajzi kincseit is. Az óriás Kazak-pa-
vilon (a nagy Gömb) földszintjét a néphagyomány, ősi ka-
zak kultúra bemutatására rendezték be modern, techni-
kai megoldásokkal és installációkkal. A többi 8 emeleten 

külön-külön a nap, víz, levegő, föld, világűr, stb. energiá-
ját, annak felhasználását mutatták be monumentális esz-
közökkel. Ritkaság, különlegesség volt az is, amit mi ma-
gyarok produkáltunk, hogy a pavilon előtt élő népzene-
néptánc-népdaléneklés zajlott minden órában félóráig. 
Terék József tárogató zenekara a Tápiómentéről képvisel-
te a magyar népzenét, majd a Debreceni Népi Együttes vál-
totta pár napig, míg elérkezett az ünnepélyes Magyar nap 
(augusztus 18.), amikor az Expo nagyszínpadán a Jászság 
Népiegyüttes férfias és páros táncaival csalt mosolyt – örö-
met a nézőtéren ülő mindenféle nemzetiségű vendég ar-
cára.

Nagy arányban kazak emberek látogatták a pavilono-
kat. Ők oroszul beszéltek az idegenekkel, ez a hivatalos 

nyelv, de egymás között kazakul szóltak egymáshoz. Na-
gyon szerényen élnek, de nagyon érdeklődőek. Fontos volt 
számukra hogy a magyar/kun rokon néppel találkozhassa-
nak a magyar pavilonban. Nézegették a kunhímzéseimet, 
és mutogatva mondták: „kazak, kazak” - úgy tűnt, hasonló-
ságot fedeznek fel a kun és kazak hímzésmotívumok között. 
Sok asszony, kislány kipróbálta a kunhímzés hamislapos öl-
tését – nagyon tetszett nekik és nagyon megcsodálták. Ne-
kem is sikerült néhány mai népviseletet lefényképeznem – 
idősebb nénik felvették és abban látogatták meg a pavilo-
nunkat, az Expo-t.

Nagy álmom volt, hogy lássak valami néprajzi vonatko-
zású gyűjteményt Kazahsztánban. Az Expo ideje alatt sike-
rült járnom a Kazak Nemzeti Múzeumban, ahol történeti és 
néprajzi kiállítást láthattam, valamint egy „Szkíták aranya” 
címűt. Nagyon sok képet készítettem az európaitól oly na-
gyon különböző épületekről, a belvárosi kézművesek jurtát 
formázó sátrairól. Az Expo ideje alatt pompás fényárban 
úszott esténként a város, nappal pedig mindenhol minden-
féle objektum/térplasztika, plakát, zászlók az Expo-ra irá-
nyították a figyelmet. Mégis minden apró részletében a ha-
gyományos kazak népi motívumok is ott voltak a házak fa-
lán, fényreklámon vagy logo-ként, egy-egy rendezvényt hir-
detve. Próbáltam mindent, amit lehet magammal hozni 
onnan képeken. Igazán büszkén gondolok vissza Magyar-
ország részvételére ezen az Expo-n. Főleg, miután megtud-
tam, hogy második helyezést ért el a Magyar pavilon a 115 
ország közül. Nem tudunk másmilyenek lenni, különleges 
értékeket hordozunk magunkban, és viszünk a népek közé 
– bárhol, bármilyen témához kapcsolódjon is.

Hálás vagyok Karcag Város Önkormányzata munkatár-
sainak és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány-
zatnak, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójának, 
hogy rám gondoltak a kunhímzés bemutatása kapcsán. És 
hálás vagyok a Teremtő Istennek, hogy egy lehetetlennek 
tűnő álom megvalósulásával megajándékozott.  

Nagy-Pálné Pádár Ágnes 

Kunhímző élményeim az Astana Expo-ról

(...folytatás az 1. oldalról)
Az érdeklődők a kiállítás darabja kö-

zött láthatják a mezőtúri és a tiszafüre-
di fazekasság hagyományos és a mai la-
káskultúrába is beilleszkedő alkotásait. 
- Megcsodálhatják a fafaragók szobrait, 
tálait, használati eszközeit, a vesszőből 
készült hagyományos és modern tárgya-
kat, de hoztunk kovácsoltvasat is. Van a 
kiállítók között késes mester, csuhéj és 
szalmajáték készítő, valamint bemutat-
koznak a népi szövők és a népi ékszerké-
szítők, de találkozhatunk vertcsipkével 

és kékfestő öltözettel is – sorolta Kenye-
res Sándorné. Az egyesület elnöke arról 
is beszélt, hogy a közösségük életében 
jelentős, 28 éve Tiszavárkonyon épült 
népművészeti alkotótelepük főépülete 
2017. január 1-jére virradó éjjel leégett. 
Mivel az alkotóház a megye tárgyalkotó 
népművészetének emblematikus épü-
letévé vált, így az újjáépítése mellett dön-
töttek, amely a kiállítás ideje alatt árusí-
tott népművészeti tárgyak megvásárlásá-
val volt támogatható.

Kapás Mónika

Népművészeti kincsek a 
Jászkunságban

Átlagos mennyiségű lesz az almatermés
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HIRDETMÉNYEK

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

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyermekek védel-

méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a kapcsolódó rendeletek által meghatá-
rozott feladatokat ellátja.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében az esetmenedzserre vonatkozó 

képesítési előírások,
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: családsegítésben vagy Gyermekjóléti Szolgálatnál 
szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és problémamegoldó képesség, önálló munkavég-
zés, empátia, tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pá-
lyázást követően; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megis-
merhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla nyújt, 

a 06-59/311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Köz-
pont címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 125/2017, valamint a munka-
kör megnevezését: esetmenedzser,

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a szszkkarcag@gmail.com e-mail cí-
men keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázat alapján a munkáltatói jogkör 
gyakorlója, a szakmai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 23.

ESETMENEDZSER

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

Lapzárta: 
2017. október 2. (hétfő) 12 óra

KOPOGÓK

FELHÍVÁS
2017. október 8. (vasárnap)

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár a XXII. Karcagi Lovasnap keretében 

TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENYT hirdet.

A nevezési feltételek és a jelentkezési lap 2017. szeptember 13-tól 
letölthető a www.derynekarcag.hu oldalról, vagy személyesen 

átvehető a Déryné Kulturális Központ 
(5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) titkárságán.

Információ: 06/59-503-224/11 mellék

IV. KARCAGI TRAKTOROS 
ÜGYESSÉGI VERSENY
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ün-

nepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Szeptember 30 - október 01. 
 Dr. Temesváry Tamás   Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

HIRDETMÉNYEK

2017. szeptember 29. péntek

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor

 Minden hétköznap új anyagokkal

18.25 Karcag Sport - összefoglaló

 Karcagi SE - Újszász VSE megyei 

 I. osztályú bajnoki labdarúgó 

 mérkőzés

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin  

 Aktuális kérdések

 Vendég: Kovács Sándor

 Téma: fejlesztések

 Karcagi hírek

 - Palánta piknik

 - Megújult a sportcsarnok bejárata

 - Falunap Berekfürdőben

 - Pásztortalálkozó

 - 70 éves a Kutatóintézet

 Háttér

 Benne: Orbán Viktor beszéde a 

 Béres Rt. új üzemavatóján         

20.15 Karcag ma is a szívünk csücske          

20.50 Karcagi Tükör

 Queentett koncert Karcagon

21.00 Nagykunsági Híradó

2017. október 3. 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 Falunap Tiszaszentimrén  

2017. október 5. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Nótacsokor
18.40 Gyermekpercek
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin  
 Aktuális kérdések
 Téma: önkéntes katonai toborzás
 Karcagi hírek
 - Mérgező gyomirtó
 - Makett kiállítás
 - Lekvárüzem a Szentannaiban
 - Tanoda a Maristásoknál
 - Komoly veszély a sertéspestis
 Háttér
 Téma: kiállítás után                    
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 22.
Rab Katalin - Juhász László

Születés
2017. szeptember 20.
Lovas Judit - Kemecsi Ferenc
Kg., Bethlen Gábor utca 5. 

Ferenc
2017. szeptember 20. 
Gulyás Dóra - Czinege Ferenc 
Kg., Kántor Sándor utca 8. 

Marcell
2017. szeptember 22.
Kelemen Mónika - Kály László
Kg., Gyep utca 34.

László
2017. szeptember 25. 
Barta Judit - Tóth Zsolt 
Kg., Csokonai utca 54. 

Zsolt
2017. szeptember 25.
Varga Erika - Nagy Lajos
Kg., Deák körút 5/a.

Tamás
2017. szeptember 23.
Peczek Éva - Füzesi Imre
Kg., Szent István sugárút 1-5.

Boglárka
2017. szeptember 25.
Farkas Mária - Baranyai Lajos
Kg., Haladás utca 20. 

Levente

Halálozás
Ábrahám Istvánné 
(Kirják Margit) 
 (1955)
Vizkeleti József 
 (1929)
Jónásné Taskó Mária 
 (1957)

Szeptember 30. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Október 1. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

 - Általános iskolai magyar-történelem szakos tanár (Kun-
madaras),

 - Egyéb, magasan képzett ügyintéző (Szolnok),
 - Egyéb, máshova nem sorolható technikus (vasútépítő és 

pályafenntartási technikus) (Szolnok),
 - Szociális gondozó, ápoló (Karcag),
 - Bikagondozó, állattenyésztő (Kunmadaras),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Karcag),
 - Karosszéria lakatos (Karcag),
 - Esztergályos (Karcag),
 - Autófényező (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozás - betonminta vételező (Karcag), 
 - Ruhaipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás), 
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi vezető (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Takarító (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Segédmunkás (Karcag),
 - Segédmunkás (Kisújszállás),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-
tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Hamarosan itt a fűtési szezon – 
még nem késő ellenőriztetni a 

fűtőeszközét!

Minden évben október 15-én indul a fűtési szezon. Az 
addig hátralévő néhány hét elegendő ahhoz, hogy min-
denki felülvizsgáltassa és kitisztíttassa fűtőeszközét. Fű-
tési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelent-
het ugyanis a készülékek szabálytalan kivitelezése, illet-
ve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat 
elmulasztása.

Elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer min-
denki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A legcélszerűbb az 
első fűtés előtt szakemberrel megvizsgáltatni, és kitisztít-
tatni. Abban a csaknem fél évben, amíg nem kellett fűte-
ni, por és szennyeződés rakódott le a nyílt égésterű fűtő-
eszközökön, ami rontja az égés minőségét, és balesetek-
hez is vezethet. A rendszeresen karbantartott és kitisztí-
tott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságo-
sabban is működtethető.

A szennyeződések, eltömődések és a szabálytalan há-
zi kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tü-
zelő-fűtőberendezés pedig meghibásodhat. A zárt tér-
be visszajutó gázok már alacsony koncentrációban is ko-
moly veszélyt jelentenek az emberekre és a háziállatok-
ra. A legnagyobb veszélyt a szén-monoxid jelenti. Ez a 
gáz színtelen, szagtalan, jól elkeveredik a szoba levegő-
jével és rendkívül mérgező. Hogy biztonságban tudja sa-
ját magát és szeretteit, házi kedvenceit, vásároljon tüze-
léstechnikai szakboltban egy jó minőségű szén-mono-
xid-érzékelőt. A katasztrófavédelem weboldalán megta-
lálható az ellenőrzéseken megfelelt és a megbukott ér-
zékelők listája is.

Katasztrófavédelem

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közművesített, 
lebontásra vagy nagy felújítás-
ra szoruló ház eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

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

Karcagon kockaház lakható épü-
lettel, teljes közművel, csendes ut-
cában eladó. Tel.: 06/20-258-8997.

Régi típusú rendezett parasztház 
teljes berendezéssel, felszerelés-
sel eladó. Cím: Karcag, Attila ut-
ca 47. Tel.: 06/59-300-322, 06/30-
713-7254.

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

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

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 el-
adó. Tel.: 06/30-208-0095.

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

Karcagon, a Magyar utcában ház 
áron alul eladó beépítési telek-
kel, valamint Hegyesbori út és 
Kisújszállási út sarkán telek eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-257-
2045.

Partos 1-ben 15 sor kertföld eladó. 
Tel.: 06/30-644-9371.

Karcagon, 3 szobás, 96 m2-es, tel-
jes közműves, központi fűtéses 
(kétféle fűtéssel, gáz- és vegyes 
tüzelés) családi ház eladó, fúrt 
kúttal. Tel.: 06/59-300-129.

Karcagon, a Damjanich utca 12/b 
alatti régi típusú ház, nagy gazda-
sági épülettel eladó.  Tel.:06/30-
320-3483.

Eladó Karcagon a Kisvénkertben 
egy 10 éve épült, 1,5 szobás kom-
fortos kis ház. Cserépkályha, für-
dőszoba, benti WC, vezetékes víz, 
alsóépület van. Irányár: 1,9 M Ft. 
Ha van e-mail címe, küldök fotó-
kat. Tel.: 06/20-563-5087. 

Eladó Karcag központjában, a vá-
sárcsarnoknál egy vegyes ingat-
lan. Az ingatlan üzleti része 250 
m2, továbbá egy- és kétszobás 
lakások, valamint egy új építé-
sű családi ház. A telek nagysága 
1200 m2, további építési lehető-
ség van. Vállalkozzon és éljen egy 
helyen, most kedvezően hozzá-
juthat. E-mail címre tudok fotókat 
küldeni. Tel.: 06/20-563-5087.

Karcagon 30 m2-es albérlet kiadó 
vagy eladó. (Külön épületben.) 
Tel.: 06/30-645-0694.

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

8 db liba eladó. Tel.: 06/20-316-
0136.

Pontyra, kárászra, törpe és afri-
kai harcsára megrendelést felve-
szünk. Tel.: 06/20-411-7430.

Állás
Karosszérialakatost és autófénye-
zőt felveszünk. Tel.: 06/30-639-
9308, 06/30-541-5554.

Vegyes
Vásárolok I-II. világháborús ka-
tonai relikviákat, kitüntetéseket, 
szúró, vágó eszközöket (szablyát, 
bajonettet, kardot, stb.), ágyú-
hüvelyeket, ruházatot, Horthy, 
Ferenc József és Trianonhoz kap-
csolódó dolgokat, egyéb régisé-
geket és teljes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.

Indukciós főzőlap, autórádió, elekt-
romos masszírozó, mosógép, be-
vásárlókocsi eladó. Tel.: 06/20-572-
6285. 

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

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

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

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

Eladók! Denevérpad, palatetőre 
alumínium vízelvezetők, „pajtás” 
kemencéhez gáz- és olajégőfej, 
Camping kerékpár, 380-as vil-
lanymotor, Polski Fiat karosszé-
ria elemek, öntöttvas vinyisztró 
kazán, 20 fakkos galamb vagy 
nyúlketrec, üvegballonok, kis- 
és nagykapu, garázsajtó, heve-
derek, tolózárak. Tel.: 06/30-324-
0522.

1300 m2 szántóföld eladó a Ku-
tatóval szemben, műút mellett. 
Patkány, egér, csótány, hangya és 
egyéb kártevők irtása és termény-
gázosítás. Tel.: 06/30-587-9678.

Virágtartó, komód, ágynemű-
tartó, gyerekíróasztal, nagy sző-
nyeg, monitor eladó. Tel.: 06/70-
389-2119.

Lada Niva 4 db felni, téli gumi-
val, Ford Escort, Renault Megane, 
Mercedes Vitohoz bontott alkat-
részek eladók. Tel.: 06/30-363-
7951. 

Karcagon, a Füredi úton szántó-
föld eladó (5,216 ha, 195,33 AK, 
Hrsz 0169/74). Ugyanitt EL-GO 
moped, bőrcsizma, bakancs el-
adó. Tel.: 06/30-608-6501.

400 literes fagyasztóláda eladó. 
Tel.: 06/30-602-2938.

Karcagon tavaszi árpa és 300 li-
ter szilvacefre eladó. Tel. 06/30-
576-3348.

Eladó 4 részes szekrénysor, 2 db 
fotel, 1 db gáztűzhely, 1 db heve-
rő, 3 db televízió, 7 db üvegbal-
lon. Tel.: 06/30-499-9237.

Tolikapa és elektromos kukorica-
morzsoló eladó. Tel.: 06/59-300-
129.

Lada (5 sebességes), Naumann 
varrógép (16 programos), háti 
permetező (16 literes, teljesen új) 
eladó. Tel.: 06/30-323-0505.

DEFÉM 400-as kombinált gyalu-
gép, MTZ-50 traktor, hótoló, KCR 
2000-es markoló, szárzúzó, eke, 
vetőgép, Nissan lassújármú, be-
tonkeverő, vas szín eladó. Tel.: 
06/20-316-0136.

Eladó pala (új, 40x40-es), sparhelt 
(jobbos), hajlított vázú női kerék-
pár, 150 éves faragott heverő, 380 
V-os villanymotor, fali gázmelegí-
tő, 10 literes öntött leveses lábas, 
szagelszívó, 120 cm széles ágyne-
műtartós heverő, 6 személyes ét-
kezőasztal, Toyota Yaris tetőcso-
magtartó (új), szobai középsző-
nyeg (használt). Tel.: 06/30-645-
1845, 06/30-967-5578.

Eladó régiségek: működőképes 
falióra, 1876-ban készült mán-
gorló, sulykoló, puskaszurony, 
marhakolomp, kukoricamorzso-
ló, újszerű használati tárgyak, szí-
nes TV (állvánnyal), komód, gu-
rulós pénztárszék, 6 kg-os hab-
bal oltó, 160 cm3-es, négyütemű, 
85 cm munkaszélességű Honda 
robikapa, pisztolyfúró, akkutöltő. 
Tel.: 06/20-805-2338. 

Eladó 1 db kétajtós szekrény, 1 db 
ágyneműtartó és 1 db kihúzhatós 
rekamié. Tel.: 06/30-973-3637.

Nagyteljesítményű elektromos ku-
koricamorzsoló eladó. Tel.: 06/30-
549-9733.

Eladó használt téglavágó gép 
(380-as 5,5 kW-os motorral, 650-es 
vágókoronggal). Irányár: 275.000 
Ft. Tel.: 06/30-219-6813.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-887-269.

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

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

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

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

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

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

Méz házhozszállítás Karcag te-
rületén! Akác (folyékony, 2.000 
Ft/kg), vegyes (kristályos, 1.500 
Ft/kg). Köszönjük régi és leen-
dő ügyfeleink bizalmát: Szőllősi 
Csaba és Sebők Erika. Tel.: 06/30-
963-5073.

Fahasogatást, behordást vállalok! 
Tel.: 06/70-220-6635.

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

Megyei I. osztályú bajnokság
2017. szeptember 23. (szombat)
Besenyszög-Karcag 0-2 (0-1)

A múlt heti fiaskó után a baj-
noki táblázat második feléhez tar-
tozó csapathoz látogatott el a kar-
cagi együttes. 

A vendéggárda az alábbi ösz-
szeállításban vette fel a küzdel-
met: Fekete-Daróczi, Orosz, Sző-
ke N., Csörögi, Serucza, Szent-
annai, Szívós G., Kovács L., Ter-
jék, Kupai K.
Cserék: Nagy R., Erdei, Kato-
na, Kiss S.
Edző: Orosz István.

Az 1. percben Kovács L. egy 
megszerzett labdával indította 
Terjéket. A csatár fordulásból a 
jobb kapufa mellé tüzelt. A 11. 
percben megszerezte a vezetést 
a karcagi csapat. Szívós G. szök-
tette a jobb oldalon Terjéket, aki 
lefutotta védőjét, majd középre 
adott, és Kupai K. közelről a ka-
puba rúgta a labdát (0-1).

A 15. percben Terjék elment a 
jobb oldalon, a 16-os előtt kapu-
ra lőtt. Pető másodszorra meg-
kaparintotta a labdát a bal ka-
pufa mellett. A 21. percben Szí-
vós G. 30 méterről lőtt, lövése el-
ment a jobb sarok mellett. A 22. 
percben egy hazai támadás so-
rán Csajbók a karcagi kapu fölé 
lőtt. A 30. percben egy hazai tá-
madásnál Szőke N. lábáról a lab-
da a karcagi kapu felé vágódott, 
de Feketének sikerült szöglet-

re ütnie a játékszert. A 32. perc-
ben Csajbók két csellel elment a 
bal oldalon, lapos lövése elsuhant 
a bal kapufa mellett. A 35. perc-
ben Terjék elszáguldott a jobb ol-
dalon, lövése centiméterekkel el-
suhant a jobb kapufa mellett. A 
40. percben Szentannai 30 méte-
res szabadrúgása a sorfalról visz-
szapattant, másodszorra a felső 
léc elé durrantott. A 42. percben 
Szentannai átadásával Kupai K. 
átemelte védőjén a labdát, de Pető 
kivetődve elcsípte előle a labdát. 
Az 50. percben Vatai lövése le-
perdült, de a védők még idejében 
felszabadítottak. Az 51. perc-
ben Kupai K. elment a jobb olda-
lon, beadását Szívós G. közelről 
egy védő hátára lőtte, és onnan 
pattant szögletre. Az 56. perc-

ben Szívós G. az alapvonal köze-
léből beadott, Kupai K. a bal ka-
pufa mellé talált. Az 58. percben 
Szentannai szögletét Szívós G. a 
kapus kezébe fejelte. A 62. perc-
ben Csajbók 18 méteres szabad-
rúgását Fekete kiütötte a léc alól. 
A 65. percben Nagy R. szögletre 
rúgását Szőke N. közelről a kapu 
közepébe fejelte (0-2).

A 69. percben a labda Kupai K. 
elé került, aki egyből lőtt, de lövé-
se elment a bal felső sarok mellett. 
A 89. percben egy jobb oldalról 
érkező beadást Csajbók 12 méter-
ről a jobb kapufa mellé gurított. A 
mérkőzés után Orosz István rövi-
den így nyilatkozott: - Gratulálok 
a csapatnak a három ponthoz! 

B.I.

Könnyű győzelem született

Az idei évben jelentősen megvál-
toztak a csapatbajnoki szabályok, 
így a többi sportághoz hasonlóan a 
csapatgyőzelmet értékelik 2 pont-
tal, mindegy milyen arányú. Ez erő-
sen megosztotta a szakmát, hiszen 
így a játék nélküli vereség adott táb-
lán még előny is lehet. A tavalyi évben 
megszerzett bravúros 3. helyet köve-
tően így kiszámíthatatlan az idei évi 
végeredmény, hiszen egy minimális 
vereség a rangadókon most behozha-
tatlan hátrányt jelent. 

Az első fordulóban rögtön az elő-
ző szezon második helyezett Makó 
csapatát fogadtuk. Erre az alkalom-
ra egy új ideiglenes helyszínt kaptunk, 
a Déryné Kulturális Központ 1. eme-
leti termét. Csapatunk 1 új játékost 
igazolt a 2. táblára, az éltáblásunk ta-
nítványát, viszont nélkülöznie kel-
lett Egyed Juditot ebben a fordulóban, 
aki még a korosztályos VB-n játszott 
Uruguayban. Minden táblán nagy 
harc alakult ki, azonban elsőnek ép-
pen az első táblán fejeződött be a küz-
delem, ahol Ardelean George Catalin 
sötéttel hamar kiegyenlített, és dön-
tetlent ért el. Ezt követően Rózsa Zol-
tán ígéretes állásban sajnos hibázott 
és vesztett. Dosztán János a többszöri 
döntetlen ajánlat visszautasítását kö-
vetően belátta, hogy nem tud előnyt 
kicsikarni, és végül beleegyezett a 
döntetlenbe. Eközben Egyed Zsolt 
bonyolult állást alakított ki, ahol el-
lenfele ideje vészesen elfogyott, így az 
időzavarban elkövetett hibát ki tudta 

használni, és nyert. Nem sokkal utá-
na Illés Dávid Márk játszott kiegyen-
súlyozott partiban döntetlent. Sajnos 
Egyed Viktória tetszetős állásában 
két pontatlansággal hátrányba került, 
majd vesztett. Egyed Gábor viszont 
revansot vett, és rutinos Fide mester 
ellenfelét mattfészekbe kergette, így 
nyert. Nem sokkal utána új játéko-
sunk, Geiger Alex is kihasználta el-
lenfele hibáját, és győzelemmel mu-
tatkozott be. Ezalatt Kónya László 
ellenfelét fokozatosan játszotta túl és 
szerzett anyagi előnyt, de időzavarban 
azonnali vesztőt húzott, így elúszott 
a parti. Kár volt érte, mert szépen ve-
zetett partit rontott el. Fodor István-
nak minden rutinjára szüksége volt, 
hiszen a középjátékban hátrányba ke-
rült, azonban lépésismétléssel döntet-
lent sikerült kiharcolnia. Puha Péter 
ellenfele hibáját kihasználva gyalogot 
nyert, de sajnos előnyét nem tudta ér-
vényesíteni, és ő is döntetlent ért el. 

Az utolsó parti döntött a végered-
ményről, hiszen 5,5-5,5 volt az állás. 
Szerencsére Mohácsi Imre a közép-
játékban megszerzett előnyét a vég-
játékban érvényesíteni tudta, így a 
rangadót 6,5-5,5 arányban sikerült 
megnyernünk.

Egyed Zsolt

Győzelmi 
nyitány

HIRDETMÉNYEK

Fotó: KLBK

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2017. október 6-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel ren-
delkező hallgatók és tanulók 2017. II. félévi tanulmányi 
támogatásáról szóló pályázatát, amely egy naptári évben 
egyszer igényelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell be-
nyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda) 
A beadás határideje:  2017. október 31. 
Az elbírálás határideje:  2017. november 30. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal


