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Borús, szeles idő kísérte a XXII. 
Karcagi Lovasnap és a IV. Karca-
gi Traktoros Ügyességi Verseny 
programját a Zuglógerben október 
8-án, vasárnap. A hagyományok-
hoz híven, ezen az eseményen kö-
szöntötték „A legszebb konyhaker-
tek” program karcagi nevezőit is.

A rendezvényen dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
ter köszöntötte a megjelenteket. 
Beszélt arról, hogy a nagykunsági 
emberek számára ez a nap egy ün-
nep, hiszen a ló szeretete és a lovas 
sportnak a kedvelése a vérükben 
van. A magyar identitás, életérzés 
elválaszthatatlan részét képezi a lo-
vas kultúra, ezért is tartotta fon-
tosnak, hogy a Földművelésügyi 
Minisztérium támogassa a mosta-
ni rendezvényt a felszerelések pót-
lásával és újak beszerzésével. - Na-
gyon jó kezdeményezésnek tartom 
a traktoros ügyességi versenyt is, 
hiszen az idők változásával felérté-
kelődik a technika, a hozzáértés, a 
szakértelem. Ma már a mezőgaz-
daság éppúgy elképzelhetetlen lo-
vak nélkül, mint ahogy traktorok 
nélkül is – fogalmazott a tárcave-
zető. Szepesi Tibor, a rendezvény 

főszervezője megköszönte minisz-
ter úr támogatását, és ahogy fogal-
mazott „gyönyörűek, biztonságo-
sak, és ahogy látszik, nekünk, kar-
cagiaknak készült”. - Mindenkép-
pen meg kell azt jegyezni, hogy a 
minisztériumi támogatáson felül 
a Karcagi Lovas Egyesület is anya-
gilag támogatta az akadálypark be-
szerzését, így közös erővel sikerült 
ezt megvásárolni. Köszönjük szé-
pen mindkét támogatást. Ígérjük, 
hogy úgy fogjuk felhasználni, hogy 
az a karcagi lovas sport és a térség 
lovas sportját is szolgálja – mondta 
Szepesi Tibor, majd felkérte Kovács 
Sándort köszöntő beszéde megtar-
tására. A JNSZ Megyei Közgyűlés 
elnöke szólt arról, hogy a ló több 
mint ezer éven keresztül a jóban és 
a bajban is ott volt a magyar embe-
rek mellett, segítette őket a gazdál-
kodásban és a háborúkban is. - A 
fiatalok mindig büszkék voltak rá, 
hogy milyen jó kondícióban lévő, 
milyen gyönyörű lovaik vannak, és 
ezekkel a lovakkal milyen trükkö-
ket tudnak megmutatni, hogy ho-
gyan tudják kezelni őket, hogyan 
tudnak ezek a lovak engedelmes-
kedni. Ez a mai lovasverseny ezek-
nek a hajdan volt ifjak virtusának 

a bemutatása, hiszen ma is egy ló-
tartó gazda büszke arra, hogy mi-
lyen gyönyörű lovai vannak, mi-
lyen kondícióban vannak, és hogy 
vannak idomítva – mondta Kovács 
Sándor, aki a karcagi versenyt is 
ezen virtus túlélésének tekinti.

Dobos László, Karcag város pol-
gármestere beszédében megköszön-
te dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter segítségét, valamint 

a versenyzőknek és állattartóknak 
azt, hogy produkciójukkal évről év-
re megörvendeztetnek bennünket. 
- Minden évben törekszünk arra, 
hogy a lovas sportot tovább erősít-
sük a Karcagi Lovasnappal, egy ver-
sennyel, hiszen valóban életünk ré-
sze, és a mai világban nem könnyű, 
és nem olcsó dolog ezeket a szép ál-
latokat tartani, versenyeztetni – fo-
galmazott a város első embere, majd 

eredményes versenyzést, valamint 
kiváló időtöltést kívánt mindenki-
nek, és ezzel megnyitotta a rendez-
vényt.

A hagyományokhoz híven dr. 
Fazekas Sándor és Dobos Lász-
ló egy-egy emlékszalagot is felkö-
tött a Karcagi Lovasnap zászlajára, 
majd a Sárréti Csikósok bemutató-
ja következett.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Lovasok és traktorok versenyeztek a hétvégén

Napos, de ugyanakkor őszies időben emlékezett a város az aradi vértanúkra, és azokra a 
hősökre, akik vérüket áldozták a szabadságért. Nemzeti gyásznapunkon, október 6-án ko-
szorút helyeztek el, és fejet hajtottak az Aradi vértanúk terén Karcag Város Önkormányzatá-
nak, a járás vezetőinek, óvodáinak, iskoláinak, a pártoknak, a civil szervezeteknek és az intéz-
ményeknek a képviselői.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A hagyományokhoz híven az Idősek Világnapja alkalmá-
ból köszöntötték a zeneiskolában az Idősek Klubjának tag-
jait október 4-én, szerdán. Az ünnepségen az ugyancsak 
október 1-jei Zene Világnapjáról is megemlékeztek.

A szépkorúakat Kun Csilla, a Szociális Szolgáltató Központ vezető-
je köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az élet során meg-
tett út sokszor jóval értékesebb, mint amit végül elérünk, mert időköz-
ben próbára tesszük magunkat. Biztatta a klubtagokat, hogy örülje-
nek az élet minden pillanatának, vegyék észre, amit nyújt számukra, és 
merjenek élni. Jó egészséget kívánt, és átadta a szót Kovács Sándor-
nak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Idősek napi köszöntés a 
zeneiskolában

Pillanatkép a megnyitóról. Köszöntőt mondott Dobos László polgármester, Kovács Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Szepesi Tibor önkormányzati képviselő
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Liberális 
értelmezések 
„Nincsenek Soros tervek” – harsogják a bal-

libes médiában a véleményvezérek egymást 
felülmúlva. Legfeljebb néhány újságcikk volt G. 
Soros részéről, és ezekben is sokszor egymással 
teljesen ellentmondó elképzelések kerültek a 
nyilvánosság elé. Ilyen és hasonló érvekkel jön-
nek a nagy mogul Kovács Lászlótól kezdve egé-
szen az egykori RTL Klubos vetélkedő műsorve-
zetőjéig, a DK egyik éceszgéberéig, Vágó Istvá-
nig, aki most egykori népszerűségét igyekszik a 
DK erősítésére felhasználni. 

Természetesen ellehet a „terv” fogalmán, 
mint egy gumicsonton rágódni, de felesleges. 
Nyilvánvalóan senki nem a szocialista tervgaz-
dálkodásra asszociál, amikor még 3 éves és 5 
éves „tervek” voltak. Nem lehet tervnek nevez-
ni azt az elképzelést, amikor valaki konkrét idő-
vel és számokkal jön, és azt veti papírra? Elég-
gé szánalmas érvelés, mint az is, hogy napok 
óta a „sátáni” jelzőn van kiakadva szegény Ró-
nai Egon is, az ATV műsorvezetője. Ezen a jelzőn 
csámcsognak hosszú perceken keresztül Kovács 
Zoltánnal, az ÉS főszerkesztőjével, illetve a volt 
„népszavás” Németh Péterrel együtt. 

Ők beszélnek humánumról, emberiességről, 
amikor nagyon jól tudják, hogy mennyire em-
bertelen, sőt aljas dolog szerencsétlen emberek 
millióit megtéveszteni az „európai kánaánról”, 
és embercsempészeknek kiszolgáltatni? Ők hi-
vatkoznak politikai kultúrára, meg demokrá-
ciára?

Éppen a mostani katalán helyzet elemzé-
se világít rá például az álságos demokrácia-
értelmezésükre. Amikor is a spanyol rendőrter-
rort a tartományra szabadítók kormányát tá-
mogató liberális érvelők arra hivatkoztak, hogy 
az 5,3 millió szavazásra jogosult közül csak 2,28 
millió, vagyis a fele sem ment el a referendum-
ra, és akik otthon maradtak, vagyis a többség, 
azok egyértelműen a Spanyolországban mara-
dásra voksoltak. 

Az addig rendben van, hogy a katalán füg-
getlenségi törekvés spanyol belügy. Viszont egy 
parlamenti szavazás vagy egy népszavazás a 
demokrácia gyakorlása. Milyen furcsa a libe-
rális érvrendszer, ha megnézzük, hogy akkor, 
amikor itthon kellett dönteni népszavazással 
a NATO-hoz vagy az EU-hoz való csatlakozás-
ról, akkor mit mondtak az „otthon maradtak 
többségéről”? 

Tényleg, alig várja már a magyar nép több-
sége, hogy „ez a harc legyen a végső”! Fogja-
nak össze, amennyire csak tudnak! Lássák meg, 
hogy mennyire lesz „nemzetközivé a világ”. 

 -ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek októberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  október 16. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  október 17. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  október 17. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  október 16. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  október 24. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  október 30. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  október 16. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  október 18. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Tájékoztató
az ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli 
meleg főétkezést a hátrányos és a gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezést az őszi szünetben: 

 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyer-
mek a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtarta-
ma alatt valamennyi munkanapon, míg 

 - a többi jogosult gyermek 2017. október 30., 31. napján 
és 2017. november 2., 3. napján veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelé-
vel a szülők részére előre kiközölt helyszíneken valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra. 
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villamos 

utca 109. szám alatt osztja ki az étkezéshez szükséges jegyeket.

Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás időtartama

Őszi
2017. október 26. 

10.00-12.00
13.00-17.00  

2017. október 27. 09.00-13.00

(...folytatás az 1. oldalról)
Az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc emlékhelyén a Kováts 
Mihály Huszárbandérium huszárjai-
nak felvonulásával és a Himnusz kö-
zös eléneklésével kezdődött el az 
ünnepi megemlékezés. Gerencsér 
Miklós Aradi napló című művéből 
Mészáros László, a debreceni Ady 
Endre Gimnázium dráma tagozatos 
diákja idézte fel a múltbéli esemé-
nyeket.

Az aradi vértanúkra ünnepi be-
szédében Gulyás Zsolt, Karcag 
város plébánosa, érseki tanácsosa 
emlékezett. - Kevesen tudják, hogy 
valójában tizenhat császári-királyi 
tiszt adta életét a magyar szabad-
ság nevében. A hagyomány ezen a 
napon viszont csupán arra a tizen-

három tagra gondol, akiken ezen 
a napon – október 6-án – teljesí-
tették be a halálos ítéletet – mond-
ta az ünnepség szónoka, majd név 
szerint felsorolta a tizenhárom vér-
tanút, akiknek tisztelete már a ki-
végzésük napján megkezdődött. 

- Legfeljebb két órával az ítélet 
végrehajtását követően, zarándo-
kok tódultak tömegestül a hely-
színre. Ahogyan arról a szemta-
núk beszámolnak, mindenki sírt és 

imádkozott – folytatta Gulyás Zsolt, 
aki arról is beszélt, hogy a vértanúk 
műalkotáson való megörökítése 
csak a kiegyezés után vált lehet-
ségessé. Megemlítette továbbá a 
szájhagyomány útján fennmaradt 
történetek, amelyek szerint pél-
dául „Damjanich Jánost a lábtöré-

se miatt parasztszekéren vitték a 
vesztőhelyre, a kocsin végig sziva-
rozott”. - Arad gyertyái ma is világí-
tanak, a hűségre figyelmeztetnek 
bennünket. Hűségesek legyünk Is-
tenünkhöz, a magyar hazánkhoz, 
családjainkhoz. Arad gyertyái arra 
figyelmeztetnek bennünket: „Ha-
zádnak rendületlenül / Légy híve, oh, 
magyar”. Az égő gyertyák megvi-
lágítják számunkra, hogy köteles-
ségünk küzdeni az örökségünkért, 
értékeinkért – hangsúlyozta a meg-
emlékezés szónoka, majd néhány 
gondolat erejéig Mészáros Lász-
ló visszavette a szót, és a kivégzés 
utáni napokra emlékezett.

Ezt követően Kovácsné Kerekes 
Katalin, az ünnepség konferanszi-
éja tájékoztatta az emlékező kö-
zönséget, hogy a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és Egész-

ségügyi Szakgimnázium 45 tanuló-
ja és 5 pedagógusa a Zilahi Refor-
mátus Kollégiumban ünnepi mű-
sorral emlékezik meg a szabadság-
harc hőseiról, áldozatairól, és képvi-
seli a Nagykun Református Egyház-
községet és Karcag városát.

Az ünnepi gondolatokat követő-
en az önkormányzat nevében Do-
bos László polgármester, Kovács 
Szilvia és Gyurcsek János alpol-
gármesterek, valamint Rózsa Sán-
dor jegyző helyezte el az emléke-
zés koszorúját az aradi vértanúk 
emlékkövénél, majd Kovács Sán-
dor, a JNSZ Megyei Közgyűlés el-
nökének koszorúzása után a járás 
vezetői, az intézmények, a pártok, 
a civil szervezetek képviselői is el-
helyezték virágaikat az emlékmű-
nél.

Kapás Mónika

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Lapzárta: 
2017. október 16. (hétfő) 12 óra

Ünnepi beszédet mondott Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános
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(...folytatás az 1. oldalról)
A „C” versenypályán ezután nyolc 

versenyszámban indultak el a díj-
ugrató versenyek immár a vadona-
túj akadályokkal, míg a lóger má-
sik végében a IV. Karcagi Trakto-
ros Ügyességi Verseny fiatal gépve-
zetői álltak rajthoz három kategó-
riában. Mind a lovas, mind pedig a 

traktoros versenyben ugyanaz volt 
a cél: minél gyorsabban kellett tel-
jesíteni az akadálypályát, lehetőleg 
hiba nélkül, vagy minél kevesebb 
hibaponttal.

A rendezvény kísérőprogramja-
ként fogathajtó és kutyaügyességi 
bemutatókat élvezhetett a közön-
ség, valamint volt népi játszótér, 
pónilovaglás és a kórház kardioló-
giai osztályának szervezésében pe-
dig egészségügyi szűréseket is vé-
geztek.

A hagyományokhoz híven idén is 
itt kapott helyet „A legszebb kony-
hakertek” – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei program ered-
ményhirdetése. A díjátadón Kovács 
Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés 
elnöke gyermekkori emlékeit idéz-
te fel, amikor még nem szeretett a 
kertben tevékenykedni, de ahogy 
fogalmazott „mint minden feladat-
hoz, az embernek ehhez is meg kell 
érnie”, és hangsúlyozta, hogy mára 
már nincs annál jobb, mintha a sa-

ját kertben megtermelt dolgok ke-
rülnek az asztalra. - Nem a kertet 
díjazzuk, nem a kertészt, hanem a 
rengeteg befektetett munkát, a ren-
geteg odafigyelést, a rengeteg törő-
dést, amivel ezeket a kerteket szép-
pé teszik – fogalmazott, és ígérte, 
hogy bár az idei év kimaradt, jö-
vőre a feleségével újra neveznek a 

programba. Dobos László polgár-
mester pedig végtelen örömét fejez-
te ki azért Kovács Szilvia alpolgár-
mester asszony felé, hogy ez a moz-
galom innen, Karcagról indult el, 
vált országossá, és már határain-
kon túlról is csatlakoztak a prog-
ramhoz. Beszélt arról, hogy a kar-
cagi nevezők már lassan kinövik 
a sátrat, így jövőre már tervezik, 
hogy új helyszínen, akár a Város-

háza dísztermében rendezik majd 
meg a díjátadót.

Kovács Szilvia alpolgármester, 
a program ötletgazdája a köszön-
tő gondolatok után értékelte a 2017. 
évet, miközben beszámolt az el-
múlt öt év tapasztalatairól is. El-
mondta, hogy míg a program in-

dulásakor 2012-ben 22-en nevez-
tek a kertjeikkel, addig 2013-ban 
országosan már 60 település csat-
lakozott 939 kertjével a mozga-
lomhoz. Idén pedig már 366 tele-
pülés 2.351 kertje nevezett. - Ed-
dig ez 9.031 nevezést jelentett, és 
32.100 kertművelő szorgoskodott 
a kertnevezések mögött, és ami a 
legfontosabb, közel 17.000 húsz év 
alatti fiatal munkáját is magunk-

nak tudhatjuk. Úgy gondolom, 
hogy ez egy nagyon nagy eredmé-
nye a programnak – fogalmazott 
Kovács Szilvia. Az ötletgazda ar-
ról is szólt, hogy az értékelő lapo-
kon beérkezett válaszok alapján a 
kertművelők közel 10.000 embert 
vettek rá arra, hogy legyen saját 
konyhakertjük, tehát így ugyan-
ennyi kertet „mentettek meg”.

Kovács Szilvia ezt követően Do-
bos László részére emlékajándé-
kot nyújtott át, megköszönve azt, 
hogy lehetővé tette a program el-
indítását, ugyanakkor azt is el-
árulta, hogy a polgármester úr 
kertje is megszépült a mozgalom 
hatására.

Karcagról 79 kert jelentkezett, 

ez több mint 900 fő kertművelőt 
jelent, akiknek a munkáját értékel-
te a zsűri. Első helyezést és a zsű-
ritől országos díjazást kapott kar-
cagi kertek a következők: normál 
kategóriában Varjú Mátyás, Fábi-
án Mártonné L. Kiss Margit, zárt-
kert, zöldséges kategóriában Gyen-
ge János és felesége Farkas Má-
ria, zártkert, vegyes kategóriában 
Federics Sándor és felesége, Jónás 
Sándor és Jónás Sándorné, míg a 
Baboskert kertművelői közösségi 
kategóriában és az Értelmi Fogya-
tékosok Napközi Otthonába járó 
15 fiatal által gondozott kert kapott 
országos minősítést.

Kapás Mónika

Lovasok és traktorok versenyeztek a hétvégén

(...folytatás az 1. oldalról)
Az elnök köszöntőjében kiemel-

te, hogy nincsenek idős emberek, 
hiszen, ahogy egy amerikai író is 
megírta, „minden embernek a ná-
la 15 évvel idősebb az idős”. Így le-
het az is, hogy amikor évekkel ez-
előtt a szociális otthonban a szá-
zadik születésnapját ünneplő né-
nit keresték, egy másik idős asz-
szonyt megkérdezve azt felel-
te: - Ja, azt az öreg nénit keresik? 
A másik szobában van – mesélte 
Kovács Sándor, majd akkor vissza-
kérdeztek, hogy ő ugyan mennyi 
idős? - Kilencvenkettő – jött a vá-
lasz. - Tehát kilencvenkét évesen 
is a nálunk tizenöt vagy akár nyolc 
évvel idősebb az idős – zárta a tör-

ténetét a megyei közgyűlés elnöke. 
Kovács Sándor azt is hangsúlyozta, 
hogy ugyan vannak nehézségek, 
gondok és betegségek, de öregkor 
nincs. - Nem is az időseket, nem is 
az öregeket köszöntöm, hanem 
azokat, akik már az élettapasztalat-
ban egy kicsivel előttem járnak. Hi-
szen az élet olyan, hogy ad jót is, 
rosszat is. Meg kell tapasztalnunk. 
A jónak örülünk, a bánaton szo-
morkodunk, és minden egyes ta-
pasztalattal többek vagyunk – fo-
galmazott az elnök, majd jó egész-
séget és derűs napokat kívánt.

Az ünnepség ezután a klubta-
gok műsorával folytatódott, akik 
szavaltak, daloltak, nótacsokrokat 
adtak elő. A Zene Világnapja alkal-

mából a zeneiskola tanárai pedig a 
2003-ban elhunyt Cserháti Zsuzsá-
ra emlékeztek, akitől Házi-Sáray 
Mária több dalt is előadott. Az is-
kola magánének tanszakosai ez-

után a ’70-es évek slágereiből éne-
keltek a szépkorúaknak, valamint 
a diákok zongora és marimba játé-
kát is élvezhette a közönség.

A rendezvény ezt követően az 

Idősek Klubjában folytatódott, ahol 
Dobos László, Karcag város pol-
gármestere is köszöntötte a klub-
tagokat. - Úgy gondolom, hogy 
aki az Idősek Világnapján gondol 
azokra az emberekre, akik az éle-
tük jó részét, hosszú-hosszú évtize-
deket munkával töltötték el, az jól 
teszi, és úgy hiszem, hogy, aki gon-
dol az idősebbekre, mindig eszébe 
jutnak a szülei, hiszen ők adtak egy 
olyan támpontot mindenki számá-
ra, ami követendő. Egy olyan utat, 
támogatást, segítséget, amit so-
ha nem lehet kellőképpen megkö-
szönni – fogalmazott a városvezető, 
majd erőt és jó egészséget kívánt 
mindenkinek.

Kapás Mónika

Idősek napi köszöntés a zeneiskolában

Az ügyességi versenyen 24 traktoros mérte össze tudását

A díjugrató versenyen 48-an indultak 

Képünkön „A legszebb konyhakertek” verseny karcagi résztvevői

A Karcagi Lovasnap zászlajára az emlékszalagot 
Dobos László polgármester kötötte fel
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Ülésezett a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete szeptem-
ber 22-én. Varga István elnök ve-
zetésével a testület tagjai egyhan-
gúlag támogattak minden napi-
rendi pontot.

Elfogadták a tájékoztatót a Kar-
cag Városi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2017. évi költségvetés-
ének I. félévi végrehajtásáról, illetve 
a 2017. évi költségvetésről szóló ha-
tározat módosításáról.

Támogatták a beszámolót a 2017. 
május 26. napján történt burgonya 
és tészta adomány kiosztásáról. 145 
családot támogattak tésztával, 100 
család pedig burgonyát kapott.

Elfogadták a tájékoztatókat a ro-
ma fiatalok számára rendészeti szak-
gimnáziumba történő jelentkezés is-
mertetéséről, általános iskolások 
matematika versenyéről, a kőtele-
ki II. Roma Családi Napról, a júli-
us 12-ei használt ruha kiosztásáról, 
amelyből 150-200 családnak tud-
tak segíteni, valamint a „Digitális 
világban felnőtt képzés” nevezetű 
számítógépes tanfolyam II. modul-
járól is, amely rendben lezajlott, és 
mind a 15 résztvevő megkapta a bi-
zonyítványát.

Ugyancsak elfogadták a beszá-
molót a balatonszemesi táborról, 
amelyen 20 gyerek és 5 felnőtt vett 
részt pályázati forrásnak és önkor-
mányzati hozzájárulásnak köszön-
hetően. Nagyné László Erzsébet 
képviselő hozzászólásában örömét 
fejezte a ki a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat hatékonysága mi-
att, valamint érdeklődött az északi 
részen történő ruhaosztásról.

Beszámoltak a „Gyere és nyí-
ratkozz meg” programról, amely-
lyel 25 főnek – főleg gyerekeknek 
– vágták le a haját ingyenesen, va-
lamint elfogadták a tájékoztatót a 

nyárbúcsúztató megtartásáról is, 
amelyet az Erzsébet kápolnában 
rendeztek meg 40 gyerek részvé-
telével szeptember 3-án.

Varga István elnök továbbá el-
mondta, hogy egy fő adminisztrá-
tort sikerült alkalmazniuk, vala-
mint beszélt arról, hogy Magyar-
országon egyedülálló fotókiállítást 
szerveznek „Soha nem feledünk 
el” címmel, amelyen 561 elhuny 
roma fotója lesz látható.

A testület legközelebbi terve-
zett ülését október 20-án tartja.

Kapás Mónika

Kisebbségi testületi ülés

Megtartották a Karcag Vá-
rosi Diákönkormányzat meg-
alakításának előkészítő ülé-
sét szeptember 25-én, hétfőn 
a Városháza dísztermében. 
A gyűlésen a debreceni Köz-
Pont Ifjúsági Egyesület képvi-
selője beszélt az önkormány-
zattal való együttműködés 
részleteiről és terveiről.

A diákönkormányzat előké-
szítő ülésén Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő köszön-
tette a diákokat és tanáraikat, 
valamint átadta Dobos Lász-
ló polgármester szívélyes üd-
vözletét. A képviselő elmond-
ta, hogy a debreceni KÖZ-Pont 
Ifjúsági Egyesülettel 2019 de-
cemberéig kötöttek közműve-
lődési együttműködési megál-
lapodást. Ennek keretében kö-
zösen szeretnék újra elindítani 
a városi diákönkormányzatot, 
hiszen a diákok ötletei, igénye-
inek ismerete nélkül nem lehet 
igazán jó programot szervezni 
a részükre. - Fontos számunkra 
az, hogy meghallgassuk azok-
nak a fiataloknak a vélemé-
nyét, akikért és akikről szólnak 
ezek a programok. Akik bele-
szólhatnak abba, és bele is kell, 
hogy szóljanak, hogy mi tör-
ténjen a városban azzal a kor-
osztállyal, akiket most ti képvi-

seltek – fogalmazott Szepesi Ti-
bor.

Bálega János (képünkön), a 
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület stra-
tégiai vezetője elmondta, hogy 
az aktuális ülés célja, hogy meg-
határozzák mire van szükség, is-
merkedjenek egymással, vala-
mint információkat adjanak át a 
lehetséges programokról. Ismer-
tette az együttműködés rész-
leteit, az éves programtervet, 

amely nem egy kötött dolog, hi-
szen az a legfontosabb, hogy a 
diákok saját maguknak találja-
nak ki programokat. Az együtt-
működés ebben segíti a helyi fi-

atalokat, ugyanakkor 
számtalan más lehető-
séget is nyújt majd a 
számukra. Többek kö-
zött képzéseket kér-
hetnek és vehetnek 
igénybe (pl. csapatépí-
tésre, iskolaújság indí-
tására, rendezvények 
szervezésére), önkén-
tes programokokon 
vehetnek részt, va-

lamint pályázatokban szakmai 
partnerként is segítséget tud-
nak nyújtani. A Köz-Pont Ifjúsá-
gi Egyesület széles határon túli 
kapcsolatokkal rendelkezik, így 
a partneriskoláinál akár külföldi 

szállást is tud javasolni, ha vala-
melyik karcagi iskola külföldi ki-
rándulást tervezne.

Az éves munkaterv alapján 
az elkövetkezendő időszakban 
a debreceni egyesület október-
ben és novemberben személye-
sen keresi majd fel az iskolákat, 
és egyeztet mindenkivel a ter-
veiről. Október 26-27-én Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Sport-
napot szerveznek, ahol az általá-
nos és középiskolások kosárlab-

dában, röplabdában és futballban 
mérhetik majd össze tudásukat. 
November 10-én pedig a hagyo-
mányos pályaválasztási nap lesz, 
ahol az idei évben már felsőokta-
tási intézmények is bemutatkoz-

nak majd. Ez a nap a diákönkor-
mányzat számára kiemelten fon-
tos, hiszen ekkor választják meg a 
vezetőségének tagjait is.

Bárki lehet vezetőségi tag, 
aki érez magában tenni akarást. 
Azért, hogy könnyebb legyen a 
diákoknak elképzelni, hogyan is 
működik egy diákönkormány-
zat, és tudjanak dönteni abban, 
hogy szeretnének-e vezetőségi 
tagok lenni, a Hajdú-Bihar Me-
gyei és a JNSZ Megyei Diákön-
kormányzat két-két képviselője 
osztotta meg a résztvevőkkel a 
tapasztalatait. A gyűlést pedig 
csapatépítő játékkal zárták.

Kapás Mónika

Előkészítő diákönkormányzati ülés

Javában folyik a munka a Szentannai Sámuel Középiskola és 
Kollégium négy élelmiszerüzemében - malom, olaj, gyümölcs-
feldolgozó, pálinkafőzde. Szitár Anikó gyakorlati oktatásveze-
tővel a száraztésztát készítő 10. a lányait látogattuk meg.

A foglalkozásokon a diákok megismerkednek az alapanyag-
gal, annak a minőségi követelményeivel, a tárolással, az előké-
szítéssel, a gyártástechnológiával. Az itt készített kisüzemi tech-
nológiával négytojásos száraztésztát készítenek tojáslével, liszt-
tel - tarhonya, fodros nagykocka, orsó, csavart, széles metélt  - 
ezt köretként az iskolai konyha használja, de a város boltjaiban 
és az iskolában is megvásárolható.

A gyakorlat közben szakmai, háziasszonyi tanácsokat is kap-
hatnak a lányok oktatójuktól arról, hogyan kell megfőzni a tész-
tát, s azt is, mire ügyeljenek, amikor tésztát vásárolnak a boltban. 

Tésztát is készítenek a 
Szentannaiba
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A Karcagi Általános Iskola és AMI 
Kováts Mihály tagintézménye elől 2017. 
július elején korán reggel útnak indul-
tunk a komlóskai táborba. Ebben a né-
hány napban gyönyörű tájakat, szép 
templomokat láttunk, érdekes progra-
mokon vehettünk részt. A sátorban töl-
tött éjszaka is nagy élmény volt minden-
kinek.

Első pihenőnk Szabolcsban volt, ahol 
a Mudrány-kúriát, egy műemléknek 
nyilvánított református templomot és 
egy földvár maradványait néztük meg. 
Másnap időre mentünk Széphalomra, 
itt a tanár nénikkel egy szabaduló-szo-
ba jellegű játékon vettünk részt. Ezután 
Vizsolyon néztük meg az első magyar 
nyelvű Bibliát. Erre a napra is bősé-
ges úti csomagot kaptunk, amelyet ez-
úton is köszönünk! Este izgalmas túrán 

voltunk: a komlóskai várromhoz men-
tünk el, visszafelé az esti erdőben még 
szentjános bogarakat is láttunk. Utolsó 
nap fáradtan, de élményekkel teli indul-
tunk a sárospataki várhoz. Útban ha-
zafelé Debrecenben volt szabad progra-
munk. 

Köszönjük szépen Laczikné Erzsike 
néninek és a Kováts-os Gyermekekért 
Egyesületnek ezt a lehetőséget, hogy 
ilyen szép helyen pihenhettünk! Kö-
szönjük továbbá kísérő tanárainknak: 
Bacsó Andi néninek, Sánta Ági néni-
nek és Kazárné Kati néninek a prog-
ramokat, és hogy vigyáztak ránk. Nem 
utolsó sorban köszönjük még Csaba 
bácsinak, a buszvezetőnknek a zenés 
és jókedvű kíséretet!

Hunyadi Henrietta és Emese
táborozók

Szerencsés helyzetben vagyok, hogy a nyár 
folyamán lehetőségem nyílt egy, az érdeklődé-
si területemnek megfelelő kutatótáborban részt 
venni a Debreceni Egyetem Természettudomá-
nyi és Technológiai Karán. Az itt szerzett élmé-
nyeimről és tapasztalataimról szeretnék néhány 
gondolatot megosztani.

A jelentkezés feltétele egy, a megadott té-
mákból választott pályamunka elkészítése illet-
ve egy motivációs levél csatolása volt. Ezek szol-
gáltak arra, hogy a sok érdeklődő diákból kivá-
laszthassák a legelkötelezettebbeket. Nagyon 
örülök, hogy közöttük lehettem. Az itt eltöltött 
egy hét lehetővé tette számunkra, hogy bete-
kintést nyerjünk az egyetem oktatóinak, kutató-
inak és kollégáinak mindennapjaiba.

Mi is lehetőséget kaptunk egy-egy érdekes 
témának a boncolgatására, megismerésére el-
méleti és gyakorlati területen egyaránt. Én a ta-
lajban előforduló mérgező anyagok után kuta-
kodtam néhány társammal. Munkánk során, 
talajoldatot készítettünk a terepen begyűjtött 
talajmintákból, amelynek megmértük a pH- ér-
tékét és a vezetőképességét. A talaj szennyezett-
ségének mértékére a talajoldattal végzett öntö-
zéssel következtettünk annak a fehér mustár-
mag csírázására gyakorolt stimuláló vagy gátló 
hatásán keresztül. A kapott eredményeket jegy-
zőkönyvben rögzítettük, majd azokat táblázat-
ba rendeztük, és grafikonokon ábrázoltuk. Ezt 
követően a tapasztaltakat kiértékeltük, és le-
vontuk a megfelelő következtetéseket. A munka 
végeztével az utolsó napon egy konferencia ke-
retén belül társainkkal és segítőinkkel is megis-
mertettük a tevékenységünk eredményét. Nagy 
örömömre szolgált, hogy a laboratóriumokban 

a vizsgálatokat szakemberek segítségével, ve-
lük együtt dolgozva, korszerű eszközök, műsze-
rek segítségével végezhettük. 

Az eddig leírtak mellett említést szeretnék 
tenni arról is, hogy még milyen egyéb progra-
mok gazdagították mindennapjainkat. Délutá-
nonként a Természettudományi és Technológi-
ai Kar öt különböző intézete (Biológiai, Ökológi-
ai, Fizikai, Földtudományi, Kémiai, Matematikai 
Intézet) látta vendégül a táborlakókat. Érdekes, 
az adott tanszékhez kapcsolódó előadásokat 
hallgathattunk meg, kísérleteket végezhettünk, 
egyetemi hallgatóknak érezhettük magunkat 
egy-egy délután erejéig. A szervezők példa érté-
kű munkát végeztek, a nap minden percében fi-
gyelték tevékenykedéseinket, ahol tudtak, segí-
tettek. Bármilyen jellegű kérdéssel hozzájuk for-
dulhattunk. Igyekeztek bemutatni a természet-
tudományos kutatómunka és mérnöki fejlesz-
tés szépségeit, nehézségeit. A tábor végére a sok 
program közösséggé kovácsolta a tábor diákja-
it, sok új barátság, ismeretség született. 

Jó érzéssel töltött el, hogy a záróünnepséget 
a dékán is megtisztelte, az oklevelek és könyv-
jutalmak átadása során mindenkivel kezet fo-
gott, és útravalóként néhány jó tanáccsal is el-
látott bennünket.

Nagyon örülök, hogy életemben először én 
is részese lehettem egy ilyen programnak, és bí-
zom abban, hogy lesz folytatás. Köszönöm szü-
leimnek, felkészítő tanáromnak, Kolostyákné 
Pljesovszki Zsuzsannának, valamint az iskolám-
nak, a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollé-
giumnak a támogató segítséget!

Olajos Dorina 
10. d osztályos tanuló

Komlóskai tábor Első lépések a 
természettudományok irányába

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Karcagi Kátai Gábor Kórház

munkatársat keres az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek: boncmesteri végzettség, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, hasonló terüle-
ten szerzett gyakorlat előny.

A meghirdetett munkakör betöltése közalkalmazotti jogvi-
szonyban történik.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott ide-

jű, próbaidő közbeiktatásával.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Benyújtandó dokumentumok: a jelentkező szakmai önélet-
rajza, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást köve-
tően azonnal.

Jelentkezni írásban, 2017. október 24. 16.00 óráig lehet az 
alábbi címünkre:

Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, Zöldfa u. 48.

e-mail cím: kgkorhaz@externet.hu
Tel.: 06/59-507-111
Fax: 06/59-312-103

BONCMESTER

Betekintő
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Kováts Mihály 
Általános Iskolai Tagintézménye

Szeretettel hívja az óvó néniket, a leendő 
első osztályos gyerekeket és szüleiket

BEMUTATÓ ÓRÁIRA
2017. október 18.

szerda 9.00 óra

Kálvin u. 9.
1. a. osztályban

Tanít: Veres Zsigmondné
Játékosság a magyar nyelv és 

magyar irodalom órákon

2017. október 25.
szerda 9.00 óra

Kálvin u. 9.
1. a. osztályban

Tanít: Kiss Ferencné
Játékosság a matematika órákon

Kunhalom 
Polgári Kör

Meghívó 
előadásra

A Karcagi Nagykun 
Református 
Gimnázium 

könyvtárának rejtett 
kincsei címmel 

Éliás János 
végzős tanuló 

előadására kerül sor a 
Déryné Kulturális 

Központ klubtermében 
október 17-én, 

kedden 17.00 órától.

A vetítéssel színesített 
értékes előadásra minden 

érdeklődőt szeretettel 
hívnak és várnak!

dr. Varga Gyöngyi,
a kör elnöke
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2017. október 13. péntek
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
 Interjú dr. Fazekas Sándorral
 Karcagi hírek
 - Új könyv jelenik meg
 - Strandszezon zárása
 - Könyvtári napok
 - Előzzük meg a szén-monoxid mérgezést
 - Piaci körkép
 Háttér          
 CAC kiállítás után                  
20.10 Karcagi Tükör
 Fecskeavató és szüreti mulatság
21.00 Nagykunsági Híradó
21.15 Öregdiák találkozó

2017. október 17. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet

19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.40 Karcagi Lovasnap 2017 
 Benne: „A legszebb konyhakertek” -  
 Magyarország legszebb konyhakertjei 
 program karcagi eredményhirdetése
21.20 XXVI. Túri Vásár 2017 - összefoglaló

2017. október 19. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Megyei Tükör
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin  
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dobos László polgármester
 Karcagi hírek
 Háttér  
 Vendég: Kovács Szilvia alpolgármester
 Téma: sikeres „A legszebb konyhakertek” 
 program
20.10 Karcagi Tükör
 Zeneiskolai tanévnyitó
21.00 Nagykunsági Híradó
21.15 Könyvbemutató

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. október 07.
Pengő Katalin - Fehér Zoltán
Kg., Kórház utca 10/c  

Kata

2017. október 08.
Antal Krisztina - Kovács Ad-
rián János
Kg., Madarász Imre utca 32.

Adrián Zorán

2017. október 09. 
Horváth Irén Róza - Lakatos-
Tóth Béla Richárd
Kg., Délibáb utca 25. 

Fanni Zsófia

2017. október 09.
Való Marietta - Tóth Szabolcs
Kg., Kisújszállási út 3. 

Hanna

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

Október 15. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3. )
A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő 
területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 

órától hétfő reggel 07 óráig).

Október 14-15. 
 Dr. Domán György
 Karcag, Ady Endre utca 58.
 Tel.: 06/30-434-5950 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2017. október 20-án jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a 
Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék a 
06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szoru-
ló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

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

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.

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.

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

Karcag központjában kertkapcsola-
tos, 2 szoba + étkezős társasházi la-
kás, 16 m2 saját tárolóval 5,5 M Ft-
ért eladó. Tel.: 06/30-460-2974. 

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

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.

Három és fél hónapos, hófehér kisci-
cák ajándékba elvihetők. Tel.: 06/30-
317-8180.

Vegyes
Vásárolok I-II. világháborús kato-
nai relikviákat, kitüntetéseket, szú-
ró, vágó eszközöket (szablyát, ba-
jonettet, kardot, stb.), ágyúhüve-
lyeket, ruházatot, Horthy, Ferenc 
József és Trianonhoz kapcsolódó 
dolgokat, egyéb régiségeket és tel-
jes körű hagyatékot. Tel.: 06/20-
996-1346.

Eladók! Denevérpad, Camping ke-
rékpár, 380-as villanymotor, 22 kW-
os vinyisztró kazán, 20 fakkos ga-
lamb- vagy nyúlketrec, 65 literes 
üvegballon, 200 literes ónozott da-
gasztócsésze. Tel.: 06/30-324-0522.

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 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 eladó. Irányár: 
500.000 Ft, tányérok (200 Ft/db) 
és használt edények (200 Ft/db), 
Mindig TV beltéri egység (5.000 
Ft), beltéri antenna (3.000 Ft) eladó. 
Tel.: 06/20-505-3467. 

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

200 liter szilvacefre, 80 liter vilmos-
körtecefre 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.

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

Birsalma (kb. 70-80 kg, 300 Ft/kg), 
50-es Simson (90.000 Ft), alufelni 
Fordhoz (4 db, 30.000 Ft) eladó. 
Cím: Karcag, Fecske utca 14. Tel.: 
06/30-362-0869.

300 liter szilvacefre eladó. Tel.: 
06/70-633-1508. 

Eladó 4 részes szekrénysor, 2 db 
fotel, 1 db 70 cm-es TV, 50 literes 
üvegballon és fa járóka (1mx1m). 
Tel.: 06/30-499-9237. 

Jó állapotban lévő heverő (felnőtt) 
eladó és 4 személyes kockaasztal 
(nem kihúzható). Tel.: 06/30-618-
6294. 

Ruhaneműk (férfi, női), cipők, ka-
bátok, létrák, Singer varrógép, fém 
benzineskanna, és sok egyéb el-
adó. Tel.: 06/30-849-2295.

Megvételre keresek régi elektro-
mos sajtostallér-sütőt! Új munka-
ruhák minden méretben, nadrág, 
kabát (2.000 Ft), három színben és 
melles nadrág eladó. Tel.: 06/59-
887-269.

Mosogató, gáztűzhely, gázpalack 
(11,5 és 22 kg-os), autóra tetőcso-
magtartó (3 féle), 6 db egyforma 
szék, fa káposztáshordó és gya-
lu, rácsos kiságy eladó. Tel.: 06/30-
420-6617.

Gyerek etetőszék és járóka (alig 
használt állapotban) eladó. Tel.: 
06/30-466-7190.

Idős néni gondviselőt keres ottla-
kással. Tel.: 06/59-400-335.

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

Eladó Karcagon, a Füredi utcán 
5,2163 ha, 195.33 AK, hrsz. 0169/74 
szántóföld. Ugyanitt EL-GO moped, 
bőrcsizma, bakancs. Tel.: 06/30-
608-6501. 

Mikrohullámú sütő (15.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/30-313-414. 

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, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

Méz házhozszállítás Karcag terü-
letén! Akác (folyékony, 2.000 Ft/
kg), vegyes (kristályos, 1.500 Ft/
kg). Köszönjük régi és leendő ügy-
feleink bizalmát: Szőllősi Csaba és 
Sebők Erika. Tel.: 06/30-963-5073.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fu-
varokat vállalok, akár távolságit is. 
Tel.: 06/30-265-4197.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékait ingyen elszállítom! 
Tel.: 06/30-265-4197.

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.

 - Általános iskolai magyar-történelem szakos tanár (Kunma-
daras),

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

lyafenntartási technikus) (Szolnok),
 - Szociális gondozó, ápoló (Karcag),
 - Telefonos ügyintéző (Debrecen),
 - Bolti eladó (Kisújszállás),
 - Bikagondozó, állattenyésztő (Kunmadaras),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Karcag),
 - Karosszéria lakatos (Karcag),
 - Esztergályos (Karcag),
 - Autófényező (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalko-

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

szállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Végvasaló (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi vezető (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Takarító (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Sertésgondozó (Kisújszállás),
 - Segédmunkás (Karcag),
 - 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 Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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

aktuális állásajánlatai:
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
Karcag településen 2017. október 2. és december 15. között hajtja 
végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Mi-
ből élünk?” című adatfelvételét. A kapott adatok alapján képet alkot-
hatnak a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fo-
gyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának okáról és 
mértékéről. A KSH 2014. után második alkalommal hajtja végre ezt a 
felmérést, amely az Európai Központi Bank irányításával, harmonizált 
módszertan és kérdőív alapján zajlik. Az adatfelvételben az Európai 
Unió 20 tagországa vesz részt, ami lehetővé teszi az eredmények nem-
zetközi összehasonlítását. Az európai felméréssel kapcsolatos részletes 
információk az Európai Központi Bank www.ecb.europa.eu/home/html/
researcher hfcn.en.html internetes oldalon találhatók. A 2014-ben vég-
rehajtott felmérés adatai a KSH honlapján tekinthetőek meg.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kijelölését sta-
tisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással hajtotta végre a 
KSH.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:
1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, Interneten kitölteni, 

2017. október 2-31. között. A kérdőív a https://mibolelunk.ksh.
hu oldalon érhető el. Az internetes kitöltők között összesen 8 da-
rab táblagép kerül kisorsolásra. 

2. Ha a lakosság a személyes interjút választja, akkor a KSH kérde-
zője 2017. október 2. és 2017. december 15. között fogja a háztar-
tásokat felkeresni. A válaszadók 1000 Ft összegű vásárlási utal-
ványt kapnak ajándékba, valamint a válaszadók között összesen 
5 darab táblagép kerül kisorsolásra. 

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli. 
Az adatokat a KSH bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai cél-

ból, összesítve közlik, illetve egyedi azonosításra alkalmatlan módon 
bocsájtják az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve 
ezzel a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az 
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírásait. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők 
fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A lakosság és az önkormányzatok számára hétfőtől csütörtökig 8.00 
és 16.30 óra, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a 06/80-200-766 in-
gyenes zöldszámon adnak további felvilágosítást, valamint fordulhat-
nak hozzájuk a mibolelunk@ksh.hu e-mail címen is. 

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a https://mibolelunk.ksh.hu inter-
netes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

A KSH előre is köszöni a lakosság együttműködését, támogatását, 
amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához. 

Rózsa Sándor 
jegyző

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag-Fegyvernek 3-4 (3-2)

Ideális labdarúgó körülmények 
között lejátszott mérkőzésen az aláb-
bi összeállításban kezdett a karca-
gi csapat: Fekete-Szentannai, Orosz, 
Szőke N., Csörögi, Serucza, Szívós G., 
Domokos A., Kupai K., Terjék, Kiss S.
Cserék: Kovács L., Erdei, Bencsik.
Edző: Orosz István.

Már az 5. percben gólt szerzett 
a hazai együttes. Kupai K. lendü-
letesen tört a vendégkapu felé, egy 
csel után középre adott, és a táma-
dást kísérő Kiss S. a kapu közepé-
be lőtt (1-0).

Két perc múlva, egy gyors kont-
ratámadás során Tukarcs jobbról a 
jobb sarokba bombázott (1-1).

A 9. percben egy jobb oldali tá-
madást vezetett a vendég együttes, 
a 16-os sarkánál álló Albert várat-
lanul lőtt, és a labda a bal alsó sa-
rokban kötött ki (1-2).

A 13. percben Domokos A. 30 
méteres szabadrúgását Kormány a 
léc alól szögletre ütötte. A 16. perc-
ben Kupai K. az alapvonal közelé-
ből átívelt, és a jókor érkező Szívós 
G. közelről a hálóba fejelt (2-2). 

A 19. percben Domokos A. 35 
méteres lövését Kormány gyors 
vetődéssel kitolta a bal sarok elől. 
A 24. percben egy jobbról érkező 

beadást Szívós G. a kapust meg-
előzve az üres kapu mellé fejelt. 
A 25. percben egy lecsorgó labdát 
Kiss S. a 16-osról kapásból félma-
gasan a sarokba vágta (3-2). A 29. 
percben Domokos A. jobbról el-
végzett szabadrúgását Kormány 
vetődve elcsípte. A 33. percben Szí-
vós G.-t a 16-os előtt felvágták. A 
szabadrúgást Szőke N. a kapus 
kezébe rúgta. A 40. percben Do-
mokos A. 35 méterről váratlanul 
lőtt, és a labda a megdermedt ka-
pus mellett a jobb kapufánál el-
suhant. A 41. percben egy jobb-
ról érkező beadást Domokos A. le-
vett, egy csel után lőtt, de egy vé-
dő a gólvonalról kirúgta a labdát. 

A 44. percben Kiss S. kicselezte 
még a kapust is, a kapu elé ívelt, 
de Domokos A. lövését egy védő 
még a gólvonal előtt tisztázta. A 
46. percben Terjék több csel után, 
az alapvonal közeléből kapura lőtt, 
de a kapus a gólvonal előtt elcsíp-
te a labdát. A 48. percben Szívós G. 
két csellel betört a 16-oson belül-
re, lövése azonban centiméterek-
kel elsuhant a jobb kapufa mellett. 
Az 50. percben Kupai K. kicselez-
te védőjét, átadását Domokos A. 
fölé bombázta. A 65. percben Szí-
vós G. Domokos A. elé passzolt, de 
a csatár közelről a kapusba lőtt. A 
67. percben Balogh középre lőtte 
a szabadrúgást. Faragó Zs. egyből 

lőtt, de Fekete szögletre tornázta 
a labdát. A 82. percben Faragó A. 
40 méteres átadását Faragó Zs. a 
bal felső sarokba fejelte (3-3). A 85. 
percben Kovács L. lövése az oldal-
hálóban kötött ki. A 89. percben 
Faragó A. szabadrúgása átszállt a 
védők feje fölött Faragó Zs. elé, aki 
szintén a bal felső sarokba fejelte a 
győztes gólt (3-4).

Amint a fentiekből is kitűnik, 
ennyi gólhelyzetet nem lehet bün-
tetlenül megúszni. A mérkőzés 
után Orosz István a következőt nyi-
latkozta: - Ha a helyzeteket berúg-
juk, sima győzelem születhetett vol-
na.

B.I.

Kihagyott helyzetek

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 keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatásban tanuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) és felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely-
nek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő fel-

használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva a Karcagi Polgár-

mesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda) a szükséges mel-
lékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 07. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 


