
Az ENSZ Közgyűlése 16 éve, 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Vi-
lágnapjává. Szeretettel köszöntjük ebből az alkalomból mindazokat, akik hosszú 
élet tapasztalatait, munkáját tudhatják maguk mögött.

Kedves Szépkorúak!
Az Önök segítségével ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról-gene-

rációra az a sok-sok tudás, amellyel az elmúlt évtizedek során gyarapodtak. 
Szeretettel gondolunk Önökre az év minden napján, nem csupán ezen 

a jeles napon. Önökre, akik szeretetükkel, tudásukkal, tapasztalataikkal, 
bölcsességükkel minden egyes nap a rendelkezésünkre állnak, segítségünk-
re vannak. Élettapasztalataikkal tudják mi a jó, amit érdemes továbbadni, 
megtanítani nekünk, a fiatalabb generációknak. Tudják mi az a rossz, amit 
el kell kerülnünk, el kell felejtenünk ahhoz, hogy boldog, sikeres életünk le-
hessen.

Legnagyobb feladatunk az, hogy lehetővé tegyük az Önök számára az 
időskorhoz méltó életet, támaszt nyújtsunk a pihenés éveiben. Segítenünk 
kell abban, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli, nyugodt éle-
tet élhessenek. 

Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra Önöket, hogy fontos részei életünk-
nek. Szüleink és nagyszüleink mosolya, gondoskodása rengeteg erőt sugároz 
felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. 

Nagyszüleink háza mindig az otthon melegét jelenti nekünk gyerekek-
nek, unokáknak. Azt a helyet jelenti, ahol megállt az idő, ahol soha nem le-
hetünk, és nem is akarunk felnőttek lenni. Ahol jó gyereknek maradni, gye-
rekként viselkedni. Ahol óvnak, védelmeznek bennünket, ahol mindig vár 
ránk egy tál meleg étel, egy tepsi illatos sütemény, egy jó szó, egy simogatás, 
egy ölelés, egy ismerős illat, ami egész életünkön át elkísér utunkon. Ezt az 
illatot rohanó napjaink során, legyünk bárhol is a világban megérezzük, és 
tudjuk, hogy mennünk kell, mert hív, csalogat és vár bennünket egy bizton-
ságot nyújtó meleg kéz, amely átölel, megsimogatja arcunkat, megnyugtat, 
felvidít. Ránk borítja a világ láthatatlan, védelmező, biztonságot nyújtó pa-
lástját, amely megvéd bennünket minden rossztól. Otthon vagyunk. Tudjuk, 
hogy ez a szeretet szűnni nem akaró és feltétel nélküli, amiért mi egy életen 
át csakis hálásak lehetünk. Hálásak, hogy ez megadatott nekünk, és elkísér 
életünk útján. 

Valamennyi idős olvasónknak jó egészséget és további hosszú, boldog, 
tartalmas életet kívánunk! Kívánjuk, hogy élvezzék életük minden egyes 
pillanatát, érezzék a családjuk, környezetük megbecsülését, és azt, hogy 
szükség van rájuk! Végezetül pedig fogadják szeretettel Sarkadi Sándor 
Köszöntőjének sorait:

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.
aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.

Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.”

Balogh Andrea
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Köszöntjük a szépkorúakat!
Minden eddiginél több, 366 te-

lepülésen 2351 kertet műveltek 
meg az idén a Magyarország leg-
szebb konyhakertje versenyen, 
és a versengés keretében több 
mint 16 ezren járultak hozzá két-
kezi munkájukkal a minél szebb 
összkép kialakításához – mondta 
el Kovács Szilvia, Karcag város al-
polgármestere, a program ötlet-
gazdája és főszervezője.

 
Tájékoztatása szerint összesen 

5 országból érkezett kertnevezés, 
így a határainkon túlról Romániá-
ból, Szerbiából, az Egyesült Király-
ságból és az USA-ból összesen 35 
településről – tette hozzá.

Közülük 96 településről 240 ker-
tet jelöltek országos díjra a települési zsű-
rik, és az országos bírálók 7 kategóriá-
ban összesen 72 Magyarország legszebb 
konyhakertje országos díjat osztottak ki. 
A nyertesek elismerésül egy kisplasztikát, 
a karcagi Győrfi Sándor Munkácsy-díjas 
szobrász művét kapták jutalmul.

Kovács Szilvia hangsúlyozta, hogy a 
2017-es vetélkedőt a „Hasznos rovarokat a 
kertbe” mottóval hirdették meg, hogy mi-
nél több rovarbarát kert kialakítására ösz-
tönözzék a nevezőket.

A főszervező elmondta: „A legszebb 
konyhakertek” program 2012-ben Karcag-
ról indult 22 nevezéssel. 2013-tól országos-
sá bővült, akkor 60 településről 939 neve-
zés érkezett, a kertművelők száma pedig 
még nem érte el a kétezret. Öt év alatt a 
települések száma meghatszorozódott, 
a kertnevezések közel két és félszeresére 
nőttek, míg a kertművelők „serege” nyolc-
szorosára szaporodott.

A karcagi díjátadót vasárnap a Lovasnap 
keretében tartják.

Rekordszámú nevező „A Legszebb 
konyhakertek” versenyben

Testületi ülés
Megtartotta a nyári szünet 

utáni első soros ülését Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szeptem-
ber 27-én, szerdán. A képvise-
lők többek között beszámolók 
elfogadásáról és pályázatokról 
döntöttek.

Egyhangúlag elfogadta a tes-
tület a Karcag Városi Önkor-
mányzat 2017. évi költségve-
tésének I. félévi végrehajtásá-
ról szóló beszámolóját. Karca-
gi Nagy Zoltán képviselő el-
mondta, hogy a bevételt a ter-
vezettekhez képest túlteljesítet-
ték, ez nagymértékben a TOP-os pályázatok 
célzott forrásainak köszönhető.

Hét igen és két tartózkodás ellenében tá-
mogatták a városatyák a 2017. évi költség-
vetésről szóló rendelet módosítását, amely-
re jogszabályi előírás alapján negyedévente 
szükség van. Karcagi Nagy Zoltán kiegészí-
tésképpen elmondta, hogy a mostani módo-
sító javaslatban 1.048.835.386 forint bevéte-
li és kiadási előirányzat növekedés van ben-
ne. Így az önkormányzat 2017-es költségve-

tési főösszege 5.501.668.770 forintra módo-
sul. Ezt követően a bevételi oldalról néhány 
jelentősebb tételt is felsorolt.

Hét igennel és két nem ellenében támogat-
ták a Karcagi Településrendezési Terv része-
it képező Karcag Város Településszerkezeti 
Tervének, valamint Karcagi Építési Szabály-
zat és Szabályozási terv megállapításáról szó-
ló határozatok módosítását.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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(...folytatás az 1. oldalról.)
Ugyancsak támogatták a Kar-

cag-Kenderes (Bánhalma) Vízi-köz-
mű Beruházási Társulás tevékeny-
ségéről a tájékoztatót. Dobos László 
polgármester elmondta, hogy min-
den időben lezárult, átadásra került 
üzemeltetésre a TRV részére. Mi-
vel a két településről minden feladat 
elhárult, így év végével célszerű a 
megállapodást megszüntetni.

Elfogadták a tájékoztatót az in-
gyenes szünidei gyermekétkeztetés 
eddigi tapasztalatairól. A városve-
zető beszélt arról, hogy a korábbi 
évhez képest közel száz család ke-
rült jobb anyagi helyzetbe, amelyet 
mindenképpen örömtelinek tart.

Megszavazta a képviselő-testület 
a 2018. évi Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázathoz való csatlakozást, és 
a pályázathoz 4 millió forint költ-
ségvetési előirányzat biztosítását. 
Karcag a Bursa 2000-es indulása 
óta részt vett ebben a támogatási 
rendszerben, ezzel segítve a szoci-
álisan rászoruló családoknak elér-
hetővé tenni a felsőoktatást.

Hét igennel és két tartózkodás-
sal fogadták el a Karcag város vízi-
közműveinek 2017-2031 évre vo-
natkozó Gördülő fejlesztésről szóló 
határozat módosítását, valamint a 

2018-2032 évekre vonatkozó Gör-
dülő fejlesztés javaslatát. Andrá-
si András képviselő szerint a fej-
lesztések elmaradnak a korábbiak-

tól, amikor még a város kezelésé-
ben volt a vízszolgáltatás. Az ülé-
sen jelen volt Rozgonyi Attila, a 
TRV képviselője is, akihez And-
rási András kérdéseket intézett. 
A TRV képviselője válaszában el-
mondta, hogy a víziközművek tu-
lajdonosa és ellátásért felelőse az 
önkormányzat, a TRV csak az üze-
meltetője. A fejlesztési tervek ese-
tében javaslatot tesznek a fonto-
sabb fejlesztésekre, de a végső dön-

tés az önkormányzat kezében van. 
Folyamatosan ellenőrzik a rend-
szert, és mind az ivóvíz, mind pe-
dig a szennyvíz megfelel az előírá-

soknak. A prioritási sorrend mó-
dosításával azonban lehet bizonyos 
fejlesztéseket előrébb hozni, így 
Dobos László polgármester szerint 
a jelenlegi helyzetből kell a lehető 

legjobbat kihozni. A nagyobb eső-
zések miatt meg kell oldani, hogy 
a szennyvíztisztító több köbméter 
vizet is tudjon kezelni.

Támogatta a testület a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda négy óvodá-
jának részvételét a két minisztéri-
um által kiírt pályázaton. Második 
alkalommal a Takács Péter úti óvo-
da, harmadik alkalommal a Csoko-
nai és Kuthen úti óvoda pályázik a 
„Zöld Óvoda” címre, míg a Zöldfa 
úti óvoda az „Örökös Zöld Óvoda” 
címet szeretné elnyerni.

Megszavazta a testület új térfi-
gyelő és rendszámfelismerő rend-

szerek telepítését Karcag város bel-
területén. Az önkormányzat sa-
ját forrásából 5 év alatt összesen 
64 kamerát fognak felszerelni. El-
ső körben 12 helyen, amelyből 4 
rendszámfelismerő kamera lesz.

Elfogadták a képviselők a karca-
gi Rónai Malom területén találha-
tó lakások és egyéb épületek bon-
tására a javaslatot, amelyre az Er-
zsébet-ligetben tervezett beruhá-
zások miatt van szükség.

A testületi ülés kezdetén Dobos 
László polgármester gratulált az 
Aranykalász Baráti Kör csapatának, 
és elnökének, Kálmán Imrénének 
(képünkön) virágcsokrot adott át a 
Hármas Kerületi Aratóversenyen 
elért első helyezésükért és külön-
díjukért. Köszöntötte továbbá Kar-
cagi Nagy Zoltán képviselőt, ma-
gyar nóta énekest is (képünkön), 
aki harminc éves előadóvészi pályá-
jának elismeréseképpen életműdíjat 
és aranyérmet kapott.

Napirend előtt Szepesi Tibor kép-
viselő a közvilágítás kiégett izzói-

nak cseréjéről, valamint a Kisújszál-
lási úton a csőtörés miatti útfelbon-
tás javításáról, Andrási András pe-
dig a milánói pavilonról érdeklő-
dött. Pánti Ildikó képviselőnő az el-
múlt időszak fontosabb városi ese-
ményeiről szólt.

Ugyancsak a napirendi pontok 
előtt Karcag két vállalatának kép-
viselője tartott beszámolót a mun-
kájukról, alkalmazotti létszámáról 
és terveiről.

A testület munkaterv szerinti kö-
vetkező ülését október 26-án, csü-
törtökön tartja.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Hódolat 
Katalóniának - 
ez a harc volt a 

végső?
Csupa kérdőjel. Kezdjük időrendben: a vasár-

napi katalán népszavazás (vagy népszavazási kí-
sérlet?) sokkoló képsorai vajon nem emlékeztet-
nek-e bennünket a 2006-os gyurcsányi gumilöve-
dékes rendőri attakra? Igaz, akkor nem népszava-
zást igyekezett a DK jelenlegi politbürója megaka-
dályozni. Csupán az akkori szocialista kormányzat 
elleni népi tiltakozást, amely az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc évfordulóján történt.

Emlékezhetünk, tizenegy éve a pesti utcá-
kon láthattunk hasonló képsorokat mint most 
Barcelonában és más katalán városban. A ki-
váltó okok persze egészen mások voltak, vi-
szont a végeredmény az ugyanaz. Magát „de-
mokratikusnak” tartó kormányzat - nem érzé-
kelve a politikai valóságot - brutálisan kívánta 
elhallgattatni az ellene tiltakozókat.

A magyar következmény ismert. A Gyurcsány 
vezette, magukat ugyan szocialistának deklarált 
csoport kivált az MSZP-ből, és mily érdekes, ön-
magát ismét „demokratikusként” határozta meg. 
Sőt, hogy még abszurdabb legyen a dolog „koa-
líciónak” is. Ami a magyar nyelvben „szövetsé-
get” és „egyesülést” jelent. De vajon kivel is egye-
sültek, vagy kivel léptek „szövetségre”? Hát csu-
pán önmagukkal. Egy törpe kisebbség tagjai - ön-
magukkal.

Az, ami a magyar baloldallal történik ma, 
az több mint identitásválság. Nem csupán arról 
van szó, hogy nem tudják meghatározni önma-
gukat (ti. hogy kik ők, és valójában mit akar-
nak), hanem arról, hogy abszolút elvesztették 
a valóság érzékelésének azokat a kapcsolódá-
si pontjait, amelyek a politizáláshoz feltétlen 
szükségeltetnek.

Mert mára már minden józanul gondolko-
dó magyar, magát baloldali szocialistának tar-
tó választópolgárnak nyilvánvalóvá kellett vál-
nia, hogy vezetőik kiknek az érdekeit szolgál-
ják, képviselik. Bizony-bizony a Wall Street-i 
elit egyik reprezentásának, George Sorosnak 
az érdekeit, és az általa (is) megálmodott „nyi-
tott társadalom” ideológiáját. Ezt így őszintén 
még Botka László sem merte kimondani, de fél-
reérthetetlenül célzott erre a törpe kisebbségre, 
és vélemény - vezéreire, Havas Henriktől kezd-
ve Rónai Egonig, Juhász Pétertől Gyurcsányig. 
Ők valójában eszmei rokonai azoknak, akik 
vasárnap Barcelónában verettek véresre kata-
lán munkásokat, parasztokat, értelmiségieket.

Férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket 
egyaránt.

 -ács-

MEGHÍVÓ 
A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségkáro-

sító tényező. Földünkön évente több mint 3 millió emberéle-
tet követel. A levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok ki-
bocsátásának csökkentése közös érdekünk.

A hazai levegőszennyezés egyik legsúlyosabb problémá-
ja a kisméretű szállópor szennyezés (PM10), amelyhez a köz-
lekedés mellett nagyban hozzájárul a nem megfelelő lakos-
sági 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!

Testületi ülés

Meghívó
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját

Fejes László: Új utakon
című kötetének könyvbemutatójára.

Helyszín: Ifjúsági Ház – Csokonai Könyvtár
(Karcag, Püspökladányi út 11.)

Időpont: 2017. október 10. (kedd) 16.30
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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HÍREK

Az előző évekhez képest két-
szer annyi makettel és modellel 
rendezték meg kiállításukat az 
alkotók szeptember 12. és 16. kö-
zött. Idén új helyszínen, a Dózsa 
György úton, a Kultúrpalotával 
szemközti épületben mutatták 
be modelljeiket a készítők, vala-
mint bemutatókat is tartottak. 

A hagyományos vasút és 
repülő modellek mellett az 
idei évben olyan hajómodel-
lekkel bővült a kiállított da-
rabok palettája, amelyek né-
hány nappal korábban még 
úszóversenyen is részt vet-
tek. Két vasúti terepasztal 
is helyet kapott, az egyik az 
50 évvel ezelőtti színvona-
lat mutatja be, a másik pe-
dig az elmúlt évek digitális 
világát idézi, amelyet a gye-
rekek ki is próbálhattak. Egy 
tablet segítségével irányíthat-
ták a vonat sebességét, a vi-
lágítását, a hangosbemondó 
hangját. Így a két terepasztal 
között szembetűnő volt a kü-
lönbség. Szabó Sándor, a tár-
lat egyik alkotója elmondta, 
hogy a legnépszerűbbek idén 
is azok a modellek voltak, amelye-
ket ki lehetett próbálni. Így a kis-
vonat és a harci tank körül gyüle-

keztek leggyakrabban a látogatók. 
Ugyanakkor hozzátette, hogy iga-
zából minden újdonság a gyere-
keknek és felnőtteknek is, hiszen 
ilyen tárgyakkal nem minden nap 
találkoznak, nincsenek az ottho-
naikban.

A makettek, diorámák elkészíté-
si idejét pontosan nem lehet meg-

határozni, mindannyian munka és 
család mellett hódolnak a szenve-
délyüknek. Vannak olyan munká-

ik, amelyek néhány óra 
alatt elkészülnek, míg 
másoknak hosszú évek 
kellenek. Szabó Sándor 
elmondta, hogy minél 
precízebb és élethűbb a 
kidolgozás, annál több 
időt vesz igénybe. 

- A madarasi reptér terepének 
a kiképzése is már közel két éve 
történik, három és fél négyzetmé-

ter lesz, és a legnagyobb ki-
hívást az élethű beton meg-
formálása jelenti. Már a ne-
gyedik kísérletet dobom ki, 
de még van két ötlet a tar-
solyomban. Mivel nagy fe-
lületen beton lesz, annak 
valóban vissza kell adni a 
hatást. Nem nekünk kell 
megmondani, hogy az a 
kifutópálya, hanem fel kell 

tudni ismerni – fogalmazott Szabó 
Sándor a készülő szovjet diorámá-
ról, amelyhez a harcigépek már el-
készültek.

Egy-egy modellhez, maketthez 
nagyon széles körből használnak fel 
anyagokat. Van, amit mindenkép-
pen boltból kell megvenni, pl. a fü-
vet és a fák lombanyagát. Ugyanak-
kor házilag lereszelt szivacsból bok-
rot, drótból fatörzset, saslikpálcából 
pedig villanypóznát készítenek.

Az idei évben repülő modelleket 
Ugrai János, maketteket és II. világ-
háborús diorámákat Barta Attila, 
hajómodelleket Barta Kálmán, harci 
járműveket Soós István, vasútmodel-
leket pedig Szabó Sándor állított ki.

Kapás Mónika

Megtartotta őszi találko-
zóját a Rákbetegek Országos 
Szervezete Karcagi Klubja és 
a Mindig Van Remény Daga-
natos Betegekért Alapítvány 
szeptember 28-án, csütörtö-
kön a Déryné Kulturális Köz-
pont előtt. A szabadtéri ren-
dezvényt követően a Kultúr-
palota második emeletén egy 
fotókiállítást is megnyitottak.

A „Méltóság Mezeje” cím-
mel már nyolcadik alkalom-
mal hívják fel a figyelmet a 
daganatos megbetegedések 
szűrővizsgálatainak fontossá-
gára, a társadalmi felelősség-
vállalásra.

A rendezvényen dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
miniszter hivatalos elfoglalt-
sága miatt nem tudott részt 
venni, de szívélyes üdvözletét 
küldte. A Karcag Városi Önkor-
mányzat nevében Molnár Pál 
képviselő köszöntötte a meg-
jelenteket. Beszédében hang-
súlyozta az összetartás fon-
tosságát, azt az erős köteléket, 
amely segít abban, hogy meg-
értsük, elfogadjuk, és segítsük 
azokat az embereket, akiket a 
betegség megtámadott. 

Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke beszédében mindenki-
nek azt kívánta, hogy tudjon sze-
retetet adni és elfogadni, hiszen 
az az élet értelme, hogy segít-
sünk, szeressünk és gondoskod-
junk egymásról. - Az utunkat 
nem egyedül járjuk végig, ha-
nem mindig vannak mellettünk, 

akik támogatnak, amikor elbi-
zonytalanodunk, elkeseredünk 

vagy baj ér bennünket. Ezért va-
gyunk emberek, ezért élünk kö-

zösségben – fogalmazott 
a közgyűlés elnöke. 

Váczi Attiláné, az Együtt 
Egymásért Klub elnöke pe-
dig visszaemlékezett ar-
ra, hogy Karcagon 2010-
ben ültettek először nár-
ciszt a „Méltóság Mezeje” 
programhoz kapcsolódva. 
A reményt, az újjászüle-
tést szimbolizáló, valamint 
a rák elleni harc megtes-
tesítőjének számító nár-
cisz hagymáit ezt követő-

en pedig Kovács Sándor elnök és 
Molnár Pál képviselővel elültették 
a Déryné előtt.

A szabadtéri rendezvényen 
közreműködött a művészeti is-
kola magánének tanszaka, vala-
mint szavalatával dr. Kasuba Já-
nosné.

Az esemény után a Déryné má-
sodik emeletén „Mályvatükör – 
Szembenézés a méhnyakrákkal 
érintettek érzelmeivel” című kiál-
lítás nyílt meg, amely Balogh Alex 
fotóin keresztül 12 méhnyakrák-
ban átesett nő betegség és gyógy-
ulás útján átélt legmeghatározóbb 
érzéseit mutatja be.

Kapás Mónika

„Méltóság Mezeje” őszi találkozó

Modell- és makettkiállítás Karcagon
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Szeptember végén az előkészített virágágyásokba a Város-
gondnokság kertészei gondos kezekkel elültették az árvácska vi-
rágpalántákat. Sokszínű virágpompájukkal felváltották az elhaló, 
de egész nyáron lelkesen díszítő egynyári virágokat. 3500 tő két-
nyári növény került a közterületi virágágyakba, virágládákba, ki-

emelve az emlékműveket, és látványosabbá téve a város forgal-
masabb részeit. Az enyhe ősz kedvező számukra, hisz még a zord 
tél előtt hamar meg tudnak gyökeresedni, így egészen májusig 
gyönyörködhetnek a város lakói ezekben a bájos növényekben.

HÍREK

A XI. Kaposvári Állattenyészté-
si Napokon a Magyar Lótenyésztő 
Országos Szövetség lótenyésztési 
napokat rendezett. Volt tenyész-
állat bírálat és hagyományos ma-
gyar lófajták díjugrató és fogathaj-
tó versenye. A Magyar Kupa díj-
ugrató versenyre év közbeni tel-
jesítménnyel lehetett minősülni: 
130 cm fölötti teljesítmény kel-
lett, s három hibátlan pálya. Az 
országból 10 hagyományos ma-
gyar ló, köztük a karcagi Kabala 
minősült a versenyre Teleki Zol-
tánnal, aki a versenyzési jogot a 
hortobágyi nemzeti lóversenyen 
szerezte meg, ahol hibátlan lo-
vaglást teljesített Kabalával. Ezzel 
minősültek a kaposvári nagydíj-
ra, ahol életük első 140 centiméte-
res pályáját lovagolták. 

Teleki Zoltán elmondta, jó for-
mában érkeztek a versenyre, így 
lovasa a lóból ki tudta hozni a 
maximumot a pályán. Idén kor-
látugratásban már volt helyezett 
Kabala és lovasa a ceglédi nem-
zeti vágtán, amikor 160 cm-t ug-
rattak. A kaposvári versenyen is 

a korlátugratásban könnyen vet-
te a ló az akadályokat, s a taps je-
lezte, hogy a közönség is díjaz-
za Kabalát, nemcsak a versenybí-
rók. A Magyar Ló Kupán 3., míg 

a MLOSZ Kupán díjugratásban 
és korlátugratásban is első helyen 
végzett Kabala és lovasa. 

A versenyzést a ló tulajdo-
nosa, Mészáros Zsolt és fele-
sége biztosítja, a felkészülést 
Teleki Zoltán edzője, a Mátai 

Ménes vezetője, Szladek Róbert 
iránymutatása alapján végzi. Ez a 
folyamatos csapatmunka teljesült 
most a díjban. Kabala Kenderesen 

is indult a díjugrató versenyen, 
ahol győztesként Jász-Nagykun-
Szolnok megye felnőtt díjugrató 
bajnoka címet is elnyerte vele Te-
leki Zoltán, aki a következő hóna-

pokban fedeles bajnokságokon in-
dul még vele, és egy nemzetközi 
megmérettetés is vár még a lóra és 
lovasára.

DE

Megyei bajnok is lett Kabala és lovasa

Az Idősek Világnapja alkalmá-
ból október 3-án, kedden kö-
szöntötték a Karcagi Többcélú 
Kistérségi Társulás Idősek Ott-
hona Zöldfa úti telephelyének 
lakóit. Az ünnepségen a Karcag 
Városi Önkormányzat nevében 
Molnár Pál képviselő köszön-
tötte a szépkorúakat, és átadta 
Dobos László polgármester, va-
lamint Pánti Ildikó képviselőnő 
üdvözletét, akik hivatalos elfog-
laltságuk miatt nem tudtak részt 
venni az eseményen. A progra-
mon Kerekes Lajosné Erzsi-
ke verssel kedveskedett szép-
korú társainak, a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvo-
dásai pedig tánccal, mondóká-
val és énekkel készültek az ott-

hon lakói számára. Az ünnepség 
végén az intézmény dolgozói 
minden szépkorúnak kiosztot-

ták a polgármester úr Idősek Vi-
lágnapja alkalmából küldött üd-
vözlő kártyáját.

Köszöntötték a szépkorúakat

Őszi virágok a köztereken
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A Szentannai Sámuel Középiskola gyümölcsfeldolgozó kisüzemében 
ottjártunkkor a 10. a osztályosok szilvalekvárt és aszalványt készítet-
tek. Szitár Anikó gyakorlati oktatásvezetővel beszélgettünk az üzemről.

A foglalkozásokon a diákok az iskolai ültetvényen megtermett szil-
vát dolgozzák fel lekvárnak és aszalványnak, s közben  megismerked-
nek az előkészítéssel és a kisüzemi gyártástechnológiával.

A diákok a megfőtt lekvárt kiadagolják, ellenőrzik a minőségét, 
majd szárazdunsztba teszik. A tananyag részét képezi a gyártástech-
nológiai lépések ismerete is. A gyakorlat közben szakmai, háziasszo-
nyi tanácsokat is kaphatnak a lányok oktatójuktól arról, hogyan kell 
főzni a lekvárt és szárítani az aszalványokat.

A szilva mellett banánchips, sárgabarack-aszalvány is készül itt. A 
kész termékeket az iskolában és a város több boltjában lehet megvá-
sárolni.   

Gyümölcsfeldolgozó kisüzem a 
Szentannaiban

HÍREK

POSTALÁDA

A Gyereknapon már a Li-
get úti sportpályán látható 
volt az a közösségfejlesztő 
játék, amely most a Déry-
né Kulturális Központ előt-
ti területre került. A rész-
letekről Szepesi Tibort, a 
Déryné Kulturális Központ 
igazgatóját kérdeztük.

A Liget úti sporttelep előt-
ti akácfák az időjárás vi-
szontagságainak kitéve el-
korhadtak, ki kellett vág-
ni. A még felhasználható 
részeikből utcabútorok és 
játékok készültek a Déry-
né ügyes kezű kollégái ál-
tal. Ebből az egyik közösségfej-
lesztő, csapatépítő játék került 
a Déryné elé. 

Szepesi Tibor mindenkit ar-
ra biztat, hogy kisebb csopor-
tokban, akár családok fogjanak 
össze, jöjjenek, próbálják ki a já-
tékot. Nagyon egyszerű a játék-
szabály, amely a Déryné por-
táján elolvasható. Az alapve-
tő szabályok: a játék mindkét 

oldalán egy-egy csoport he-
lyet foglal, majd a saját oldalán 
mindenki megfogja az előt-
te ülő kezét. Hátul van egy kis 
pörgettyűs mutató, azt meg 
kell pörgetni. Ha a fehéren áll, 
meg kell szorítani az előtte 
ülő kezét, ha a feketén, akkor 
nincs szorítás. Amikor az előt-
te ülő kezét megszorítja, s elér-

nek az utolsó játékosig, annak 
meg kell ütni a stilizált birka-
fejen lévő kolompot. Az a csa-
pat győz, akinek ez hamarabb 
sikerül. Az első játékos minden 
menet után hátra ül, és tovább 
folytatódik a játék, amíg min-
denki vissza nem kerül az ere-
deti helyére. 

Új játszótéri elemek a Déryné előtt

Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is 
köszöntöttük új elsőseinket. 

2017. szeptember 22-én, egy igazán szép, napsüté-
ses őszi napon 45 elsős, 2 új tanuló, 3 új dolgozónk 
tett fogadalmat a „Szeretet, a Tudás és a Barátság” 
fája előtt. Ezt a kopjafát 2006-ban Kárpáti Jenő bá-
csi faragta ki, akinek 3 dédunokája is iskolánk ta-
nulója volt.

A fogadalom szövegét Kun László 8. b. osztályos 
tanuló mondta, kis fecskéink pedig megfogadták, 
hogy hűek lesznek a „györffys” hagyományokhoz, jól 
tanulnak és viselkednek, ápolják testüket és lelküket. 

A madárijesztős felvonulás, szüreti dalok ének-
lése után néptáncbemutató vette kezdetét. Az alsós 
és felsős néptánc szakköröseink dél-alföldi táncot 

mutattak be. A volt „györffysek”, Kiss Ágnes, Kiss 
Gergő, Keserű Bálint és meglepetésként Oroszné 
Millinkhoffer Rita, iskolánk táncpedagógusa ferge-
teges szilágysági táncot adtak elő. A hangulatot csak 
fokozta a táncház, amelyben már az egész alsó tago-
zat, a szülők és a vendégek is bekapcsolódtak. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az őszi 
hulladékgyűjtésen és a Fecskeavatón nyújtott segít-
ségért kedves kollégáimnak és a szülői munkaközös-
ségnek, hiszen nélkülük ezek a rendezvények nem 
valósulhattak volna meg. 

Köszönetet mondunk a támogatásokért, amelyek-
ből az iskola technikai eszközeit fejlesztjük.

Szakályné Kollát Emese
alsós DÖK-segítő pedagógus

Fecskeavató a Györffyben

A Refi 2. b osztályával nagyon érdekes látogatáson jár-
tunk a Perfekt Natura Kft. üzemében. Kellemes napsütésben 
kikocsiztunk a kft. telephelyéig. Míg a lovak pihentek, mi be-
jártuk az üzemet. Megtudtuk, hogy a földeken termelt mag-
vakból hogyan lesz egészséges és tápláló olaj. Láttuk, ahogy 
a zakatoló gép válogatja a tökmagot, ami aprólékos tisztí-
tás után jut a fényes szerkezetekbe. Ott aztán, mint egy labi-
rintusban, vándorol az alapanyag. Sajtolják, ülepítik, szűrik, 
végül palackozzák. Így készül a Kiváló Magyar Élelmiszer, a 
hidegen sajtolt tökmagolaj.

Köszönjük szépen Kiss Mihálynak és Kissné Gregor Piros-
kának, hogy szeretettel fogadtak bennünket, és megismer-
tették velünk ezt az izgalmas folyamatot. Köszönjük Mészá-
ros Zsoltnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a lovas ko-
csit. 

Tartalmas délutánban volt részünk.

Ferenczi Péterné   
tanítónő

Őszi kirándulás
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HALLOTTAD?

Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 2017. augusztus 21-től, 
D3 és FTTH területen. Garantált letöltési sebesség D3 területen: 13 Mbit/s, 
FTTH területen: 50 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban. 

Invitel Nap: Karcag, Szent István sugárút 17. (Armacomp szaküzlet), 
szeptember 7., és 21.  Értékesítőnk: Molnár Renáta. Tel.: +36 30 965 0886

HAVI

4 990
FORINTÉRT

 100M  INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!
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HIRDETMÉNYEK

 - Általános iskolai magyar-történelem szakos tanár (Kunmadaras),
 - Egyéb, magasan képzett ügyintéző (Szolnok),
 - Egyéb, máshova nem sorolható technikus (vasútépítő és 

pályafenntartási technikus) (Szolnok),
 - Szociális gondozó, ápoló (Karcag),
 - Telefonos ügyintéző (Debrecen),
 - Bikagondozó, állattenyésztő - egyszerűsített foglalkozás 

(Berekfürdő),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Karcag),
 - Karosszéria lakatos (Karcag),
 - Esztergályos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Autófényező (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

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

szállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás), 
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi vezető (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Takarító (Karcag),
 - Takarítógép-kezelő - intézményi takarító (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

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

szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkozta-

tás (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/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Reformációs kincskereső játék
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium a
 reformáció 500. évfordulójának alkalmából online kincskereső játékot hirdet.

Időpont: 2017. október hónap

Résztvevők: 4 fős csoportok (pl.: baráti közösségek, osztálytársak, munkatársak)
A verseny jeligés (minden csapat válasszon egy találó nevet magának).

Versenyfeladatok megtalálhatóak: keddenként, péntekként iskolánk hon-
lapján, valamint az egyházközség és a gimnázium facebook oldalán.

Beküldési határidő: 2017. október 30. hétfő
(az összes megoldást egyszerre, egy e-mailben a csapatjelige megadásával a  

kincskeresojatek500@gmail.com címre kérjük beküldeni)
Eredményhirdetés: 2017. október 31. (kedd)

Jutalom: 1-3. helyezettek értékes tárgyjutalomban részesülnek.
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HIRDETMÉNYEK

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
Tájékoztató

A Karcag Városi Önkormányzat Okta-
tási, Kulturális és Sport Bizottsága meg-
hirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező 
hallgatók és tanulók 2017. II. félévi ta-
nulmányi támogatásáról szóló pályáza-
tát, amely egy naptári évben egyszer igé-
nyelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthe-
tő a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomta-
tott formában elvihető a Karcagi Polgármes-
teri Hivatalból.

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

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület a Téglagyári-tóra érvényes 
területi jeggyel rendelkező horgászok számára 2017. októ-
ber 8-án, vasárnap tartja hagyományos horgászversenyét. 

Program: 
07.00-08.00 óráig: nevezés, reggeli
08.00-11.00 óráig: verseny (a szokásos feltételek mellett)
11.00 óra: eredményhirdetés, ebéd

Az étkezés díja: 600 Ft/fő
Büfé a helyszínen. Kenyeret mindenki hozzon magával! 

Elnökség

Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat kereté-
ben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban tanuló 
hallgatók (Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) és felső-
oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa Hungarica 
„B” típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
amelynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztrál-
tak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birto-
kában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyom-
tatva és aláírva a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda) a szük-
séges mellékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 07. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 
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Kedves 
Olvasóink!

Következő lapszámunk 
2017. október 13-án 

jelenik meg.

Amennyiben nem 

kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

HIRDETMÉNYEK

2017. október 6. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Agrárpercek - mezőgazdasági 
 magazin
18.40 Gyermekpercek
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin  
 Aktuális kérdések
 Téma: önkéntes katonai toborzás
 Karcagi hírek
 - Mérgező gyomirtó
 - Makettkiállítás
 - Lekvárüzem a Szentannaiban
 - Tanoda a Maristásoknál
 - Komoly veszély a sertéspestis
 Háttér
 Téma: tiszaszentimrei körkép  
20.10 Bereki Falunap
21.00 Nagykunsági Híradó

2017. október 10. kedd

18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet

19.10 Karcagi hírek

19.30 A Hit Szava – római katolikus 

 szentmise  

20.30 Karcagi Lovasnap 2016: 

 Traktoros ügyességi verseny 2. rész

2017. október 12. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor

 Minden hétköznap új anyagokkal

18.25 Nemzeti gyásznap

19.00 Pásztorok a Hortobágyon

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti

 magazin  

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek

 - Új könyv jelenik meg

 - Strandszezon zárása

 - Könyvtári napok

 - Előzzük meg a szén-monoxid mérgezést

 - Piaci körkép

 Háttér                            

20.10 Karcagi Tükör

 Fecskeavató és szüreti mulatság

21.00 Nagykunsági Híradó

21.15 Öregdiák találkozó

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Születés

2017. szeptember 26.

Kiss Arabella - Horváth Zsolt

Kg., Pacsirta utca 15. 

Zsolt

Halálozás
Pallagi Imre 

 (1958)

Gyökeres Lajos Imre 

 (1967)

Október 7. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Október 8. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34. )

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ün-

nepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Október 07-08.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260 

Lapzárta: 
2017. október 9. (hétfő) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szo-
ruló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.

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

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

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

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

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

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

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

Eladó Karcag központjában, a vá-
sárcsarnoknál egy vegyes ingatlan. 
Az ingatlan üzleti része 250 m2, to-
vábbá egy- és kétszobás lakások, 
valamint egy új építésű családi ház. 
A telek nagysága 1200 m2, további 
építési lehetőség van. Vállalkozzon 
és éljen egy helyen, most kedve-
zően hozzájuthat. E-mail címre tu-
dok fotókat küldeni. Tel.: 06/20-
563-5087.

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

Karcagon, a Széchenyi sgt. 13. szám 
alatt, jó állapotú, részben felújított, 
59 m2-es, kétszobás, konvektoros, 
erkélyes, légkondis lakás berendez-
ve eladó. Tehermentes, rezsije ala-
csony. Tel.: 06/30-540-4462.

Karcagon, a Rózsa utca 17. szám 
alatti (Zug) régi ház, nagy telekkel, 
alsóépületekkel eladó. Irányár: 3,5 
M Ft. Tel.: 06/59-314-337.

Karcagon előkertes, összközműves, 
téglából épült kertes ház betegség 
miatt eladó. Építkezés bontás nélkül 
megoldható. Tel.: 06/30-635-9662. 
Érdeklődni: Karcag, Apavár utca 21.

Két szoba-nappalis ház eladó. Ér-
deklődni Karcagon, az Arany János 
utca 4. szám alatt. Tel.: 06/30-518-
1425.

Karcagon, a Kisújszállási út elején, 
két utcára nyíló bejárattal telephely 
(szerelőaknával, 3 fázissal) és csalá-
di ház nagy telekkel (építésre, vál-
lalkozásra) egyben vagy külön el-
adó. Tel.: 06/30-647-6496. 

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
már most felveszünk folyamato-
san 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 afrikai 
harcsára megrendelést felveszünk. 
Tel.: 06/20-411-7430.

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

Vegyes
Vásárolok I-II. világháborús katonai 
relikviákat, kitüntetéseket, szúró, 
vágó 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, elekt-
romos masszírozó, mosógép, be-
vásárlókocsi eladó. Tel.: 06/20-572-
6285. 

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

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

Eladók! Denevérpad, palatetőre 
alumínium vízelvezetők, „pajtás” 
kemencéhez gáz- és olajégőfej, 
Camping kerékpár, 380-as villany-
motor, Polski Fiat karosszéria ele-
mek, öntöttvas vinyisztró kazán, 
20 fakkos galamb vagy nyúlketrec, 
üvegballonok, kis- és nagykapu, 
garázsajtó, hevederek, tolózárak. 
Tel.: 06/30-324-0522.

Lada (5 sebességes), Naumann var-
rógép (16 programos), háti perme-
tező (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, ve-
tőgép, Nissan lassújármú, beton-
keverő, 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 középszőnyeg 
(használt). Tel.: 06/30-645-1845, 
06/30-967-5578.

Eladó régiségek: működőképes fa-
lióra, 1876-ban készült mángorló, 
sulykoló, puskaszurony, marhako-
lomp, kukoricamorzsoló, újszerű 
használati tárgyak, színes TV (áll-
vánnyal), komód, gurulós pénz-
társzék, 6 kg-os habbal oltó, 160 
cm3-es, négyütemű, 85 cm munka-
szélességű Honda robikapa, pisz-
tolyfúró, akkutöltő. Tel.: 06/20-805-
2338. 

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

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

Eladó 3 db szekrény, hozzá TV-
szekrény, 1 db éjjeli szekrény és do-
hányzóasztal (ára együtt: 40.000 
Ft), 1 db rácsos kiságy, matraccal 
(8.000 Ft), 1 db régi színes TV (7.000 
Ft). Mind alkuképes! Tel.: 06/30-611-
6228.

1400 A-s Mercedes (csapott hátú) el-
adó. Irányár: 540.000 Ft. Gázpalack 
(5.000 Ft), gáztűzhely (2.000 Ft), la-
pos és mélytányérok (300 Ft/db) és 
használt edények (200 Ft/db) eladó. 
Tel.: 06/20-505-3467.

Zárjegyes, kóstolóval egybekötött 
termelői mézvásár október 07-én 
(szombaton) 9-13 óráig Karcagon, a 
Reggel utca 33. szám alatt a nagy-
kapuban. Rendelni a következő 
telefonszámon lehet: 06/30-696-
5288. Igény szerint házhoz viszem!

Eladó férfiöltönyök, ingek, bőrka-
bátok, női tavaszi, téli kabátok bun-
da béléssel. Tel.: 06/59-401-959.

Veszek 2 q birsalmát, lehetőleg egy 
tételben. Tel.: 06/30-252-8698.

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

9 db új gipszkarton (200x120x12, 
szélein sérült) féláron eladó. Tel.: 
06/30-855-1444.

200 liter szilvacefre, 80 liter vilmos-
körte cefre és videolejátszó sok ka-
zettával eladó. Tel.: 06/30-472-6237.

300 literes fagyasztóláda, 2 db fo-
tel, FÉG gázbojler és 3 db FÉG kon-
vektor eladó. Tel.: 06/59-312-666.

Fekvő, új kondipad, férfiöltöny, új, 
díszdobozos vőlegényi ing (fehér, 
selyem, kiegészítőkkel, nyakkendő, 
parfüm, 38-39-es méretben), fér-
fi sportcipő 40-42-44-es méretben 
eladó. Férfi, női irhabunda, férfi 
szövet télikabát, bőrdzseki megkí-
mélt állapotban eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.

Új munkaruhák, nadrágok, melles-
nadrág, kabát, a legkisebbtől 180 
cm-es derékig (kék, szürke terep-
színben) eladó. Lada Samarához 
5 db újszerű ajtó, generátor, eme-
lő (keresztkulccsal), hűtőrács eladó. 
Tel.: 06/59-887-269.

Négyrészes szekrénysor, ülőgarni-
túra (2+1+1), dohányzóasztal, kere-
kes kuka, javítandó automata mo-
sógép eladó. Karcag, Sallai utca 15. 
Tel.: 06/30-296-1519.

4 tonnás billenős pótkocsi maga-
sítóval eladó. Tel.: 06/20-241-0846.

Eladó hőszigetelt erkélyajtó, Möjling 
2 lapos üvegkerámia elektromos fő-
zőlap (Ikeás, újszerű) és 2 db fotel. 
Tel.: 06/70-904-8948.

Eladó használt téglavágó gép, 380-
as, 5,5 kW-os motorral, 650-es vá-
gókoronggal. 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 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 szak-
tanácsadást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
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.

Sírkő tisztítást kedvező áron vál-
lalok. Tel.: 06/30-234-0203.

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

Szeptember 22-24. között ne-
gyedik alkalommal rendezték 
meg a nemzetközi ifjúsági sport-
találkozót a városban, amelyen a 
Karcag általános iskoláiból ala-
kított csapat mellett a két testvér-
város, a lengyel Krosno és a né-
met Schwarzheide diákjai mér-
ték össze tudásukat és erejüket. 

- A sport csak a keretet adja a ta-
lálkozóhoz, a legfontosabb szem-
pont egymás kultúrájának a felfe-
dezése - fogalmazott a városi sport-
csarnokban tartott megnyitójában 
Dobos László polgármester, aki sze-
rint az ifjúsági korosztály a legfogé-
konyabb erre. A sporttalálkozóról 
eddig három alkalommal Karcag 
hozta el a kupát, a fiatalok most is 
felkészültek, így biztos szoros lesz 

a verseny a három csapat között - 
vélte a városvezető. 

Többféle feladat várt a hétvégén 
a diákokra, egy része volt csak a 
sportverseny - kosárlabda, labda-
rúgás, futás -, amellett különböző 
játékos vetélkedők, futóverseny, vá-
rosismereti séták, kézműves foglal-

kozások várták őket. A cél az volt, 
hogy sportoljanak, másrészt be-
szélgessenek, ismerkedjenek egy-
más kultúrájával, s közben barátsá-
gok alakuljanak ki közöttük. A ver-
senyt immár negyedszer is Karcag 
nyerte, második a lengyel, harma-
dik pedig  a német csapat lett. 

Nemzetközi ifjúsági sporttalálkozó Karcagon

Budapesten, a Hungexpo területén megrendezett OMÉK Nagy-
díj Kutyakiállításon, amelyen magyar kutyafajták vettek részt, 
Ferenczi Andrea erdélyi kopó szukája „Arany”, növendék osztály-
ban K1. CAC címet ért el.

Édesanyja, Ferenczi Sándorné elismert kutyakiképző, tenyésztő 
mellett kiskora óta ott van a kutyakiállításokon Andrea, aki több 
saját kutyát is kiképezett már, amelyek szintén rangos minősíté-
sekkel rendelkeznek.

Mivel magyar fajtát is szeretett volna, tavaly erdélyi kopó kis-
kutyával bővült az állománya. A 21 hónapos Arany nagyon szép 
eredményeket ért már el. Nemrég vaddisznó hajtáson voltak vele, 
ahol a munkában is nagyon megfelelt.

- Jó volt látni, ahogy egy családi kutya a többhektáros kertben 
dolgozott, a vadászösztönök pár perc alatt előjöttek a kis családi 
kutyából, és tette a dolgát, kereste a területen a vaddisznót - mond-
ja Andrea, akinek óvodás kislánya szintén otthonosan mozog a be-
mutatókon a kutyák között. A Ferenczi család a Szivárvány úti ku-
tyakiképző telepen várja azokat, akik szeretnék betaníttatni ked-
venc kutyájukat.

OMÉK Nagydíjas 
karcagi kutya

Ferenczi Andrea a most kapott díjjal

Elkezdődtek a nemzeti bajnokság küzdelmei, 
amelyekben a Kováts DSE két csapattal vesz 
részt.

Eredmények: 

NB II. Dél-Kelet csoport:

1. Békési TE - Kováts DSE I. Karcag: 11-7
Karcagi győzelmek:
Páros: dr. Hubert Attila-Imrei Ferenc 1
Egyéni: Skumáth István 3 
 Imrei Ferenc 2 
 dr. Hubert Attila 1

A tavaly még NB I-es játékosokkal felálló bé-
kési csapattól nagyon szoros mérkőzésen szen-
vedtünk vereséget. 

2. Kováts DSE I. Karcag - ATSK Szeged I.: 6-12
Karcagi győzelmek: 
Egyéni: Skumáth István 2 
 Imrei Ferenc 2 
 Szepesi Bence 2

A bajnokaspiráns szegedi csapat jobb volt a 
nagyszerűen küzdő karcagi együttesnél.

3. ATSK Szeged II. - Kováts DSE I. Karcag: 8-10
Karcagi győzelmek: 
Páros: dr. Hubert Attila - Imrei Ferenc 1 
Egyéni: dr. Hubert Attila 4

 Skumáth István 2
 Szepesi Bence 2
 Imrei Ferenc 1
Dr. Hubert Attila 100%-os, nagyszerű tel-

jesítménye és a karcagi csapat küzdeni tudása 
eredményezte az NB II. első győzelmét.

NB III. Dél-Alföld csoport:
1. Békési TE II. - Kováts DSE II. Karcag: 14-4
Karcagi győzelmek: 
Páros: Dobrai István - Czombos Bence 1
Egyéni: Dobrai István 1 
 Czombos Bence 1 
 ifj. Dobó István 1

Nagyszerű mérkőzésen a karcagi fiatalok jó tel-
jesítményt nyújtottak, szoros meccseket játszottak. 

2. Kováts DSE II. Karcag - Kecskeméti Spar-
tacus: 7-11
Karcagi győzelmek: 
Páros: Dobrai István - Czombos Bence 1
Egyéni: Dobrai István 3 
 Czombos Bence 2 
 ifj. Dobó István 1  

Dobrai Pisti kiemelkedő teljesítménye és a 
karcagi csapat küzdeni tudása kis híján meg-
lepte a Spatacust.

3. NGS-Union Jászberény - Kováts DSE II. 
Karcag: 15-3

Karcagi győzelmek: 
Páros: Dobrai István - Czombos Bence 1
Egyéni: Dobrai István 2

A nagyobb játékerőt képviselő Jászberény el-
len jól helytálltak a karcagi fiatalok. 

Következő hazai mérkőzések:
NB III.: 2017.10.14. (szombat) 11.00 óra Kováts 

DSE II. – Mezőberény II. 
NB II.: 2017.10.21. (szombat) 11.00 óra Kováts 

DSE I.-DABE I.
Mindkét mérkőzést a Kováts Mihály tagiskola 

tornatermében rendezik meg.

Csornai Csaba

Elkezdődött a bajnokság
A S Z TA L I T E N I S Z

Dobos László polgármester köszöntötte a versenyzőket

Pillanatkép a szombat délutáni futóversenyről


