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Ünnepélyes keretek között he-
lyezték el a Karcagi Rendőrka-
pitányság új épületének alapkö-
vét október 13-án. Az új kapi-
tányság a Széchenyi sugárút és 
a József Attila út kereszteződé-
sében épül fel a Belügyminisz-
térium, az Országos és Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a városi 
kapitányság, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés, va-
lamint Karcag Város Önkor-
mányzata összefogásának kö-
szönhetően, és várhatóan 2018. 
január 31-re készül el.

A karcagiak és a térségben élők 
régi, több évtizedes vágya telje-
sül azzal, hogy az önkormány-
zati bérleményből egy új, önál-
ló épületbe költözhet a Karca-
gi Rendőrkapitányság. Az ünne-
pélyes alapkőletételnél elsőként 
Kovács Sándor, a JNSZ Megyei 
Közgyűlés elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, aki hangsúlyoz-
ta a beruházás szükségességét is. 
- Megnövekedett a munka egy-
részről, másrészről pedig lecsök-
kent. A megnövekedett mun-
ka azzal járt, hogy nagy terüle-

tet kapott a rendőrkapitányság, 
és a munka azzal csökkent, hogy 
jól végzik a munkájukat, keve-
sebb bűncselekmény van, keve-
sebb olyan esemény, ami irritálja 
a lakosságot – fogalmazott az el-
nök, aki bízik abban, hogy a jövő-

ben még több hasonló beruházás 
valósulhat meg. - Egy biztos pon-
ton állunk, ahonnan el tudunk 
indulni. Egy vasbeton szerkeze-
ten, ami stabilitást ad nekünk, a 
jövőnek és a fejlődésnek. Én kívá-
nok minden embernek Magyar-

országon sok sikert, a rendőrség-
nek jó és kevés munkát – mondta 
Kovács Sándor.

Dobos László, Karcag város 
polgármestere vendéglátó házi-
gazdaként köszöntötte az ünnep-
ségen résztvevőket. Visszaemlé-

kezett arra, hogy 2005 körül már 
ígéretet kapott a város arra, hogy 
előbb vagy utóbb itt lesz egy új 
rendőrkapitánysági épület. - Vá-
rostörténeti pillanat ez, hiszen is-
mét egy szép épülettel gazdago-
dik a településünk, ami ráadásul 
valóban a közt szolgálja. Én na-
gyon-nagyon boldog lennék, ha 
sok egyéb beruházás is követné. 
Itt szükség lenne egy új bíróság-
ra, egy új ügyészségi épületre is. 
Ezen is szorgalmasan dolgozunk, 
és kérem államtitkár urat, hogy 
tartsa rajtunk figyelő tekintetét, 
és segítsen továbbra is bennünket 
a fejlődésben – fordult dr. Kont-
rát Károly parlamenti államtit-
kár felé. - Egy nagyon szép, való-
ban 21. századnak megfelelő épü-
letben folytathatja az a kapitány-
ság a munkáját, amire végtele-
nül büszkék vagyunk, hiszen év-
ről évre azt látjuk, hogy nagyon 
szép teljesítményt nyújtanak, és 
ennek őszintén örülünk – fogal-
mazott a városvezető, és kívánta, 
hogy mindenki hasznára váljon 
az épület.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Lerakták az új rendőrkapitányság alapkövét

A Civil Házban az Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület 
Karcagi Szervezete meghívá-
sára elhozta a városba képeit 
Répási Róza püspökladányi al-
kotó. A kiállításon megjelen-
teket az egyesület nevében 
Murvainé Láng Róza köszön-
tötte, majd dr. Nagy Molnár 
Miklós, a Györffy István Nagy-
kun Múzeum igazgatója mu-
tatta be az alkotót.

Répási Róza 1937-ben született 
Püspökladányban, majd Berety-
tyóújfaluban, az Arany János Gim-
náziumban érettségizett. 1957-
1960 között az egri Tanárképző 
Főiskolán tanult, földrajz-rajz sza-
kos tanári diplomát kapott. 1965-
1968 között a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem Rendkívüli Rajz-
tanárképző Tagozatán tanult, ahol 
Sarkantyú Simon volt a mestere. 
1960-tól tanított általános iskolá-
ban rajzot és földrajzot, majd át-
került a gimnáziumba, ahol rajzot, 
művészettörténetet és a szakkö-
zépiskolásoknak műszaki rajzot ta-

nított. Alapító tagja a Püspökladá-
nyi Képzőművész Körnek, amely-
nek 1963-1972-ig, majd 2011-2015-
ig vezetője volt. Főleg portrékat és 
tájakat fest és rajzol. Gyakori ven-
dége művésztelepeknek - Haj-
dúnánás, Tokaj, Hortobágy, Pécs, 
Decs, Tiszaalpár, Tiszacsege, Be-
rekfürdő, Kaba, Püspökladány. Ké-
pei számos országos és megyei ki-
állításon szerepeltek, de külföldön 

is, így Lengyelországban, Német-
országban.

Répási Róza tanárnő elmon-
dása szerint, amit meglát, azt 
azonnal vászonra is festi. Képein 
visszaköszönnek az általa megis-
mert emberek arcképei, de a táj-
képein a puszta éppúgy, mint a 
nagyvárosi nyüzsgés is megje-
lenik.

DE

Kiállításmegnyitó a Civil Házban

A Madarász Imre Egyesített Óvoda Testnevelés-gyógytestnevelés 
munkaközössége október 11-én, szerdán rendezte meg a „Kelj fel 
Jancsi” elnevezésű ügyességi vetélkedőjét a Városi Sportcsarnok-
ban.

A verseny során az intézmény nagycsoportos gyerekei és játékos 
kedvű szülei küzdöttek meg a „Kelj fel Jancsi” vándorkupáért. A ren-
dezvénnyel az óvoda célja a mozgás megszerettetése és az egész-
séges versenyszellem kialakítása. 

A vetélkedés előtt a gyerekek bemelegítéssel kezdtek, majd a ki-
lenc csoport a kilenc versenypályán egymást váltva mérte össze 
ügyességét és gyorsaságát. A próbatételek között volt célba dobás, 
hullahopp karikával futás és kenguru labdával ugrálás.

A versenyen Dobos László polgármester köszöntötte az óvo-
dásokat, aki jó kedvű versenyzést és szép eredményeket kívánt a 
résztvevőknek.

„Kelj fel Jancsi”

Az új kapitányság épülete várhatóan 2018. január 31-re készül el
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Ne halványuljon 
az emlékezet

Barátom mesélte, aki történelmet tanít egy 
pesti gimnáziumban, hogy nemrég fakultatív 
házi dolgozatot íratott azon most érettségiző ta-
nulóival, akik a későbbiekben történelem szakra 
is jelentkeznek valamelyik felsőfokú intézmény-
be. A dolgozat témája kissé furcsa, és bizonyos 
értelemben „történelmietlennek” is nevezhető: 
„Mi lett volna Magyarországon, ha ’56 forra-
dalma győz?” Milyen társadalmi berendezkedés 
jött volna létre, ha a forradalom vezetői megva-
lósíthatták volna elképzeléseiket, célkitűzései-
ket, vágyaikat? 

Bevallom, sajnáltam a nebulókat, akik vál-
lalkoztak a feladatra, de annyiban igazat ad-
tam barátomnak, bármennyire is abszurd a 
téma felvetése és történelmietlen, hogy az ef-
fajta gondolati játékok azért elmélyítik az isme-
reteiket. Mert ahhoz, hogy ezt a kérdést kibont-
sák, eléggé alaposan ismerni kell a korszakot és 
a történelmi személyiségeket. Tudni kell hoz-
zá, hogy valójában kik voltak ők és mit akartak.

Nem kapta még a beszélgetésünkkor vissza 
a dolgozatokat, majd az évforduló után lesz ki-
elemezve, átbeszélve a történet. 

Nem könnyű feladat, nem is igazán hasz-
nos talán ezeken rágódni, bár kétségtelen, az 
összefüggések felismerését lehet, hogy segít-
hetik. Nekem is eszembe jutott sok beszélgetés, 
amit még annak idején a Karcagi Forradalmi és 
Honvédelmi Bizottmány, valamint a Munkásta-
nácsok vezetőivel és több tagjával folytattam 
egyedül vagy többed magammal. Már sokan 
nem élnek közülük, és fájón hasogatja az em-
bert a hiányuk. 

Visszatekintve ennyi év távlatából, még most 
is tolulnak fel a megválaszolatlan kérdések és 
hipotézisek. Belegondolva sorsukba, tényleg 
sok olyan kérdés felvetődik, hogy „mi lett volna 
ha…?” Mi lett volna, ha például Antal József, a 
karcagi laktanya akkori parancsnoka nem viszi ki 
a katonákat az orosz tankok elől a tilalmasi útra? 
Ha a Forradalmi Tanácsban nem a józan, meg-
fontolt döntések kapnak többséget? Megmene-
kül-e Kemény Pál, ha vallatóinak elárulja tár-
sai nevét?

És lehetne folytatni egészen addig: ha a For-
radalmi Tanács titkára, Filep István, aki a Tanács 
közlönyének, a Karcagi Híradónak felelős szer-
kesztője is volt, nem hitelesen és lelkiismerete-
sen tájékoztatja a karcagi közvéleményt?

Emberfeletti munkát végeztek ők. Emlékez-
zünk rájuk mindig nagy főhajtással. Ne fakuljon 
az emlékezet! Danka Istvántól, dr. Farkas Bélától 
kezdve, Novák Károlyon át, dr. Sántha Józsefig, 
Vezekényi Ernőig, Zilahi Istvánig bezárólag min-
den ’56-ban áldozatot vállalóra.
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FM hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek októberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

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

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)
Dr. Urbán Zoltán rendőr dan-

dártábornok ünnepi beszédében 
kiemelte a JNSZ Megyei Rendőr-
főkapitányság elmúlt hét évének 
legfontosabb beruházásait, ame-
lyek közül a legnagyobb kihívást a 
Karcagi Rendőrkapitányság meg-
építése jelenti. - A Karcagi Rend-
őrkapitányság munkatársai bizto-
san állíthatom, hogy megérdemlik 
azt, hogy 21. századi körülmények 
között dolgozhassanak. A legjob-

ban teljesítő kapitányságunk az el-
múlt időszakban – mondta a rend-
őr dandártábornok, majd néhány 
számadatot is megosztott. Elhang-
zott, hogy az utóbbi időben a re-
gisztrált bűncselekmények szá-
ma több mint a felére csökkent, a 
nyomozási eredményesség pedig 
a duplájára nőtt. A kiemelten ke-
zelt bűncselekmények a közterü-
leten jelentősen, az egyharmaduk-
ra csökkentek.

A JNSZ Megyei Rendőr-főka-
pitányság saját eszközeivel is hoz-
zá kívánt járulni Karcag közrend-
jének és közbiztonságának további 
fejlesztéséhez, így dr. Urbán Zol-
tán egy új szolgálati gépjármű kul-
csát adta át Teleki Zoltán rendőr 
alezredesnek, a Karcagi Rendőrka-
pitányság vezetőjének. 

Dr. Kontrát Károly, a Belügy-
minisztérium parlamenti államtit-
kára Pintér Sándor belügyminisz-
ter nevében is köszöntötte a meg-
jelenteket. - Örülök annak, hogy 
itt lehetek, hiszen 1998 és 2002 kö-
zött is több alkalommal volt sze-
rencsém Karcagon járni, akkor 

dr. Fazekas Sándor, akkori pol-
gármester vendégeként, és akkor 
is felmerült, hogy kellene egy új 
kapitányság Karcagon – mond-
ta az államtitkár, aki a rend és a 
biztonság megerősítéséről be-
szélt az országban. - Ma Magyar-
ország Európa és a világ egyik 
legbiztonságosabb országa, ezt 
nem mi mondjuk, hanem nem-
zetközi szervezetek – fogalma-
zott dr. Kontrát Károly, aki szerint 
kiemelten fontos a személyállo-

mány megbecsülése. - Szeretnék 
köszönetet mondani dr. Fazekas 
Sándor miniszter úrnak, Karcag 
város korábbi polgármesterének, 
aki mindvégig szorgalmazta en-
nek az új rendőrkapitányság épü-
letének a felépítését. […] Köszö-
netet mondok Karcag városának, 
aki a telket biztosította ehhez. Kö-
szönetet mondok a JNSZ Megyei 
Rendőr-főkapitányságnak, aki ezt 
a telket kiegészítette a megfele-
lő parkoló biztosítása érdekében 
– zárta köszöntőjét az államtitkár.

Az ünnepség végén az időkap-
szulát és az új épület alapkövét dr. 
Kontrát Károly, a Belügyminisz-
térium parlamenti államtitkára, 
Kovács István vezérőrnagy, gaz-
dasági országos rendőrfőkapitány 
helyettes, Kovács Sándor, a JNSZ 
Megyei Közgyűlés elnöke, Dobos 
László, Karcag város polgármeste-
re, Teleki Zoltán rendőr alezredes 
és dr. Sántha József, a Kunkarcagi 
Városvédő és Szépítő Egyesület 
tiszteletbeli elnöke helyezte el.

Kapás Mónika

Lerakták az új rendőr-
kapitányság alapkövét

Nemzeti Fehérjetakarmány 
Program indul

Hároméves kutatás-fejlesztési program kezdődik azért, 
hogy teljes egészében kiváltható legyen az importból szárma-
zó génmódosított szója a hazai takarmányokból - jelentette be 
a földművelésügyi miniszter.

Dr. Fazekas Sándor elmondta, a program végső célja a GMO-
mentes élelmiszerlánc kialakítása, ennek része a hároméves ku-
tatás-fejlesztési terv, amelyre nyolcmilliárd forint fordítható 
majd. Kifejtette, Magyarországon az asztalra csak fenntartha-
tó módon megtermelt, biztonságos élelmiszerek kerülhetnek, 
amelyek előállítása során a biológiai sokféleséget is megőrzik. 
Ennek egyik alapfeltétele, hogy Magyarországon a lehető leg-
nagyobb mennyiségben állítsanak elő génmódosított összete-
vőktől mentes élelmiszer alapanyagokat - emlékeztetett dr. Fa-
zekas Sándor.

Az agrártárca vezetője elmondta, a program részeként több 
kutatási fejlesztési feladatot kell végrehajtani, amelyek révén 
várhatóan 4-5 éven belül jelentős eredmények várhatók. Van-
nak azonban már most is olyan megoldások, amelyekre támasz-
kodni lehet, ilyen például, hogy a GMO-mentes szója vetésterü-
lete az elmúlt években mintegy 70 százalékkal nőtt, és megha-
ladta a 70 ezer hektárt - közölte. Ez az új uniós közös agrárpoli-
tikának (KAP) is köszönhető, mivel uniós pénzből ez a terület 
kiemelten támogatható - tette hozzá.

A miniszter fontosnak nevezte az alternatív takarmányok és 
takarmánynövények előállítását is. Például a kukorica és a nap-
raforgó feldolgozásakor keletkező melléktermékek eddiginél 
nagyobb mennyiségű hasznosítására van szükség, emellett a  
szóján kívül egyéb, pillangós növényeknek is nagyobb szerepet 
kell kapniuk a takarmányozásban - fejtette ki. Ezzel tovább nő-
het a mezőgazdaság versenyképessége, illetve jelentősen nőhet a 
vidéki munkahelyek száma - mondta dr. Fazekas Sándor.

Lapzárta: 
2017. október 24. (kedd) 12 óra

Az új kapitányság épületének látványterve
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Átadták a Karcagi Cserhát  Kft. 
új székházát a Széchenyi sugár-
úton október 7-én, szombaton. 
A 76 főt teljes munkaidőben fog-
lalkoztató cég székhelye nemcsak 
irodáknak ad helyet, hanem ok-
tatóhelyszínként is funkcionál 
majd.

Az ünnepségen dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
ter a karcagi mezőgazdaság erő-
södése jelének nevezte a több év-
tizedes múltra visszatekintő kft. 
beruházását. A tárcavezető el-
mondta, hogy a cég folyamatos-
ságot mutat a termelésben, a dol-
gozóiban és a szövetkezeti tagsá-
gában egyaránt, valamint az új 
épülete egy várostörténeti pilla-
natot is jelképez. - Kifejezi azt, 
hogy a karcagi mezőgazdaság is 
talpra állt az elmúlt években, év-
tizedekben, és szorgos odafigye-

léssel, takarékoskodással, szí-
vós munkával lehet boldogulni 
itt a kunsági szikes, agyagos föl-
dön is, megtalálva a megfelelő 
együttműködési formát – hang-
súlyozta a miniszter, aki felidéz-
te a szervezet múltját és alaku-
lását is. Dr. Fazekas Sándor ki-
emelte, hogy a cég saját megta-
karításából három év alatt építet-
te fel az új irodaházat, és emellett 
rendszeresen részt vesz a karca-
gi közéletben, támogatja a város 
rendezvényeit, amiért köszöne-
tét fejezte ki.

Dobos László polgármester is 
elismerően szólt a kft. munkájá-
ról, és arról, hogy helyi embere-
ket foglalkoztat a szervezet. - Na-
gyon szimpatikusan teszik a dol-
gukat, nagyon keményen meg-
küzdve valóban a földdel, a ter-
mészeti hátterekkel, az időjárás-
sal. Ezt csak így lehet csinálni, el-

hivatott módon, keményen, ki-
tartóan – fogalmazott a városve-
zető, és további sikereket kívánt.

A Megyei Agrárkamara elnö-
ke, Hubai Imre Csaba példaérté-

kűnek nevezte azt, ami e mögött 
a tartalom, munka és eredmé-
nyesség mögött áll. Két szimboli-
kus tárggyal készült Dániel Csa-
bának, a karcagi cég ügyvezető 
igazgatójának. Egy 1830-ban ki-
adott, mai napig érvényes és érté-
kes gazdakönyvet, valamint egy 
„aranytojást tojó tyúkot” nyúj-

tott át a vezetőnek annak a szel-
lemiségnek a jegyében, hogy idá-
ig eljutott a gazdaság, és bízik ab-
ban, hogy a továbbiakban is sike-
res lesz.

Dániel Csaba, a karcagi kft. 
ügyvezető igazgatója köszöntőjé-
ben beszélt az új épület funkció-
iról. - Már a tervezés során tud-
tuk, hogy egy olyan épületet sze-
retnénk kialakítani, amelyben 
helyet kap mind az iroda, mind a 
vezető kollegák, mind pedig egy 
olyan terem, amelyben a kollegá-

kat fogjuk oktatni – árulta el Dá-
niel Csaba. A cég vezetője beszélt 
arról is, hogy 76 főnek biztosíta-
nak teljes munkaidős állást, és a 
dolgozóiknak az átlag életkora 
46 év, amely azt is mutatja, hogy 
egészen sok fiatal dolgozik ná-
luk. Fontosnak tartja továbbá azt 
is, hogy munkavállalóikat folya-
matosan képezzék a kor elvárá-
sainak megfelelően. A kft. a me-
gyében elsőként lépett be a kül-
ső gyakorlati oktatóhelyek közé. 
- Felkészültünk mind szakmai-
lag, mind gépparkilag ezen fel-
adatok ellátására. Nagyon fontos 
a mai szakemberhiányos környe-
zetben, hogy megpróbáljuk saját 
magunk kinevelni utódainkat és 
az utánpótlást – fogalmazott a cég 
vezetője.

A köszöntő gondolatok után 
a Berekfürdői Hagyományőr-
ző Néptáncegyüttes műsorával 
folytatódott a rendezvény, majd 
az átadást jelképező, ünnepé-
lyes szalagátvágás következett. A 
program végén pedig a vendégek 
megtekintették az új székházat.

Kapás Mónika

Új székházat avattak Karcagon

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában nagy 
gondot fordítanak a hagyományőrzésre.

Sok hagyományőrző programot valósítanak meg az idei tan-
évben is, ennek első állomása a szürethez kapcsolódott - mond-
ta Földváriné Simon Ilona igazgató.

Az első őszi nagy rendezvényükre, a Refis-szüretre meghívták 
a kecskeméti Lóca együttest, akik interaktív módon felvezették a 
szüreten történő dolgokat, megénekeltették, megtáncoltatták a 
gyerekeket, majd a hangulatos műsor után, különböző állomáso-
kon vettek részt a tanulók, ahol őszi munkákat végeztek.

A szülők segítségével volt itt szőlőpréselés, morzsoltak kuko-
ricát, törtek diót, és Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművész 
segítségével csuhébabát készíthettek a diákok.

Refis szüret

Rendhagyó osztálytalálkozón köszöntötték egykori tanítványai 
Rideg István tanár urat 75. születésnapja alkalmából. 

Jó egészséget és még nagyon sok alkotói évet kívánnak tisztelettel és szeretettel!

Gábor Áron Gimnázium 
4. a osztálya

Képünkön Dániel Csaba ügyvezető, Dobos László polgármester, dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter és Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke
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A Karcag Városi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít 
a település közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnül-
dözésre, illetve ezzel összhangban a város lakói bizton-
ságérzetének növelésére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a 13. § (1) bekezdés 
17. pontjában a helyi közügyek, valamint a helyben biztosít-
ható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati fel-
adatok közé sorolja a település közbiztonságának biztosításá-
ban való közreműködést.

A Karcag Városi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a 
település közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnüldözés-
re, illetve ezzel összhangban a város lakói biztonságérzetének 
növelésére. Erre tekintettel az önkormányzat saját forrásból kí-
ván kiépíteni egy összesen 64 kamera befogadására alkalmas 
térfigyelő rendszert. A mindenkori önkormányzati költségve-
tés lehetőségeit figyelembevéve törekszünk arra, hogy a tér-
figyelő kamerarendszer hálózata 5 év alatt kiépítésre kerüljön.

Az I. ütemben, amely 2017-ben kerül kiépítésre, a karcagi 
rendőrkapitánysággal történt egyeztetés alapján az alábbi he-
lyeken lesznek 2017. év végéig telepítve térfigyelő kamerák és 
rendszám felismerő pontok:

Helyszín Térfigyelő rendszer funkciója
1. Madarasi út Kálvin utca kereszteződése (Gimnázium épülete) tér-

figyelő rendszer
2. Kossuth tér Nagykunsági Áruház épülete térfigyelő rendszer
3. Kossuth tér Széchenyi sugárút felőli vége térfigyelő rendszer
4. Kacsóh utca Kertész József utca kereszteződése térfigyelő rendszer
5. Dózsa György út Vágóhíd utca kereszteződése térfigyelő rendszer
6. Madarasi út volt OMV benzinkút mellett térfigyelő rendszer, rend-

számfelismerő pont
7. Kisújszállási út volt Állatkórház előtt térfigyelő rendszer, rend-

számfelismerő pont
8. Gyarmati út térfigyelő rendszer, rendszámfelismerő pont
9. Vasútállomás térfigyelő rendszer

10. Püspökladányi út PENNY Áruház előtt térfigyelő rendszer, rend-
számfelismerő pont

11. Széchenyi sugárút Nyár utca kereszteződése térfigyelő rendszer

A fenti térfigyelő állomások optimális működéséhez 
szükséges a zártláncú térfigyelő hálózat átjátszó állomá-
sait is kiépíteni, három bázis állomás kiépítésére kerül sor 
a városban:

 - Toronyház (5300 Karcag, Kossuth tér 10.)
 - Rizshántoló malom vasbetonsiló (5300 Karcag, Villamos u. 1.)
 - Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.)

A felszerelésre kerülő rendszámfelismerő kamerák kiváló 
képfelbontású felvételeken rögzítik éjjel és nappal a megfi-
gyelt területen áthaladó gépjárművek rendszámait, illetve a 
térfigyelő kamerák minden mozgást rögzítenek, ami a látó-
szögükbe kerül. A rögzítő egységen elmentésre kerülnek a fel-
vett adatok, azok lekérdezhetők lesznek a telepített program 
által, a megfelelő adatok kimenthetők a tárhelyről.

A bázisállomások veszik az adást a környező kamerák-
ról, és továbbítják azt a Polgármesteri Hivatal épületében 
elhelyezett szerver központhoz.

Új eszközt, egy érdekes asztalt, 
teqballt kapott pályázati forrásból 
és önerőből a Liget úti sportte-
lep. Erről Szepesi Tibort, a Déry-
né Kulturális Központ igazgatóját 
kérdeztük.

- Ez a teljesen újfajta sport-
eszköz a labdarúgó fiatalok kép-
zését szolgálja. A teqball asz-
tal újfajta képességekre ösztön-
zi a használóját - magyarázta a 
szakember.

Kicsit hasonlít az asztalite-
niszre, a játékszabályai az asz-
tali és lábteniszre. Utóbbit sík-
felületen játszották, ez az asz-
tal azonban háló fölötti ívelést, 
képességfejlesztést tanít a fiata-
loknak.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ségtől 10 százalékos önrész befi-
zetésével, pályázaton tudta besze-
rezni az asztalt a Karcagi Sport-
egyesület. Aki kilátogat a sportte-

lepre, az edzéseken kívüli idő-
szakban maga is kipróbálhatja 
az új eszközt.

Az új asztal azonban a Li-
get úti sporttelepről a későb-
biekben egy-egy hétvégre a vá-
ros egy-egy részébe is kikerül 
majd, így a Nagyvénkerti ko-
sárlabda pályánál, a Városhá-
za előtti téren vagy a Kiskul-
csosi kosárpályánál is ki lehet 
majd próbálni.

A tatabányai Turul-futáson és a 
budapesti lépcsőfutó versenyen 
is imásodik lett Dániel Sándor fő-
törzsőrmester, a Karcagi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség Karcagi 
Hivatásos Tűzoltóság tűzoltója. Ta-
tabányán a 280 méteres szintkü-
lönbséget, a 419 lépcsőfokot nem 
volt egyszerű legyőznie, hiszen a 
szabadban, a lépcsőn felfelé fut-
va a levegő hőmérsékletétől a szél 
erősségén át sok minden befolyá-
solta a versenyzését. A fővárosi 
verseny már lépcsőházban zajlott. 
Itt, amikor elindult még az első 
két emeleten járva hallotta fele-
sége és három gyermeke hangját, 
ahogy biztatták, hogy hajrá apa - 
ez a holtponton is átlendítette. A 
célba érés után pedig már gyer-
mekei karjai ölelték át, ami szintén 
jó érzés volt számára. 

Sikeres lépcsőfutó tűzoltó

Négy fából készült játékot ka-
pott a SZIM Tagóvoda az ud-
varára. Szepesi Tibor, a Déry-
né Kulturális Központ igazga-
tója elmondta, a Liget úti sport-
telep előtt elpusztult fákból ké-
szítették ezeket a játékokat a 
munkatársai. A gyerekek öröm-

mel vették birtokba a játékokat, 
ahol a kreativitásukra van az bíz-
va, hogy hogyan vezetik a moz-
donyt, hova indulnak a lovakkal. 
A SZIM Tagóvoda nemcsak hogy 
Zöld óvoda, hanem valóban iga-
zi zöld környezetben helyezkedik 
el - erről már Gulyás Ferencné, a 

Madarász Imre Egyesített Óvo-
da vezetője beszélt. Az itt dol-
gozó nevelői közösség tagjai a 
gyerekek mozgásfejlesztésére, 
az egészséges életmódra neve-
lésére is figyelnek. Ehhez nagy 
támogatást nyújtanak az új já-
tékok.

Új játékokat kapott a SZIM Tagóvoda

Új sporteszköz a Liget úti sportpályán

Dániel Sándor a díjaival
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A pályaválasztás előtt álló fiatal folyamatosan ismerkedik 
önmagával, valamint tájékozódik a különböző pályákról, és 
azok körülményeiről. Úgy támogathatjuk a fiatalokat a dön-
téshozatalban, hogy bővítjük tudásukat önmagukról, a társa-
dalmi környezetükről, valamint segítjük különböző foglalko-
zások, szakmák megismertetésével. 

2017. szeptember 29-én a Kiskulcsosi Tagintézményben a 
diákok pályaorientációs napon vettek részt.

Betekintést nyerhettek a védőnői hivatásba, a katasztrófa-
védelem mindennapjaiba, a vadászat rejtelmeibe. Sportolók 
tartottak előadást pályafutásukról, eredményeikről.

Szeretnénk megköszönni Domokos Imre, Nagyné Sütő Ma-
riann, Szarkáné Sütő Edina, Mészáros Kinga, Rózsavölgyi Ildi-
kó, Zsadányi Tamás és Herceg Gábor közreműködők munkáját.

Veres Henrietta Katalin
Diákönkormányzatot 

segítő pedagógus

Barátainkkal Görögországba vettük az 
irányt az idén nyáron tengerparti üdü-
lésre. Út közben egy éjszakára megáll-
tunk pihenni Macedóniában, Szkopjéban, 
(Karcagtól kb. 850 km) a több mint félmil-
liós lakosságú nagyvárosban. Miután sze-
rencsésen megérkeztünk délután az elő-
re megrendelt szállásra, elhelyezkedtünk, 
és elindultunk sétálni a szép fővárosban, 
amely talán a legtöbb szoborral rendelke-
zik Európában, a Vardar folyó két part-
ján gyönyörű hidakkal. A legrégebbi híd 
az úgynevezett Kőhíd, Szkopje egyik ne-
vezetessége. 1460 körül, tehát még a török 
korban építtette II. Mehmed oszmán szul-
tán. Ma is használják, mi is végigmen-
tünk rajta.

Miután megcsodáltuk a látnivalókat, 
beesteledett, és valamennyien megéheztünk, megszom-
jaztunk. Betértünk egy étterembe. A meglepetés itt ért 
bennünket. Az étteremben magyar csárdások szóltak dél-
szláv nyelven. Az ott szórakozó vendégek vidáman hall-
gatták a szép magyar dalokat a saját nyelvükre lefordí-
tott szöveggel. Mi is örömmel énekeltünk hozzá, termé-
szetesen magyarul.

Aztán elgondolkodtam.
Macedóniában? Szkopjéban? Magyar zene? Ők szíve-

sen hallgatják, pedig ott a rádióban szinte mást sem le-
het hallani, mint az ő saját zenéjüket. Ezek szerint nem 
is olyan kivetnivaló ez a műfaj, mint ahogyan gondol-
ják néhányan itthon Magyarországon. Nem hallani sehol 
egyes médiumok kivételével, mintha az itthoni éttermek-
ben, presszókban vagy üzletekben bűn lenne bekapcsol-

ni azt a rádiót, amely ezeket közvetíti, immár több mint 
5 éve nagy sikerrel és több mint félmilliós hallgatósággal. 
Rendben van ez vajon? Mi történt velünk, magyarokkal, 
hogy a saját dalainkat mellőzzük, csak az idegen, főleg 
angol-szász zenékre hangolódunk? Miért nem részesít-
jük előnyben azt, ami tartalmas, szép, értékes és a miénk? 
A fiatalok egy-egy mulatság alkalmával ezeket éneke-
lik néhány pohár ital elfogyasztása után, azaz csak éne-
kelnék, de nem igen ismerik. Nem is csoda, hiszen sehol 
nem hallják, nem jut el hozzájuk. Azt javaslom, hogy vál-
toztassunk ezen, és forduljunk több érdeklődéssel a ma-
gyar nóták, magyar csárdások iránt, mivel immár ezek is 
HUGARIKUMOK!

Karcagi Nagy Zoltán
életműdíjas magyarnóta-énekes

Pályaorientációs nap 
Kiskulcsoson

Zenei élmény Szkopjéban

A Szent Pál Marista Általános 
Iskola diákjainak többsége na-
gyon szegény, sok gyermekes csa-
ládból érkezik. Többségük hal-
mozottan hátrányos helyzetű, 
szociálisan is rászoruló, akiknek 
sokszor az iskolába járási kötele-
zettségét is meg kell tanítani. Épp 
ezért az elsősöket október végéig 
alapozó terápiával teszik képes-
sé az iskolai követelmények elsa-
játításának megkezdésére, majd 
nyolcadikig egyéni képességeik 
figyelembe vételével folyik a fel-
zárkóztatásuk, hogy felnőttként 
se közösítse ki őket a társadalom.

- Hetedik éve működteti a Szent 
Pál Marista Általános Iskolát a Má-
ria Iskolatestvérek Szerzetes Rend. 
Magyarországon az első marista 
iskola 1909-ben Orsován alakult 
meg. 2010 óta mi, testvérek és a vi-
lágiak közösen végezzük Karca-
gon a munkánkat a gyermekek kö-
rében - mondja Tristany De Juan 
Pablo Adolfo, a Mária Iskolatestvé-
rek Szerzetes Rend magyarországi 
képviselője. A Mária Iskolatestvérek 
fő missziója a gyermekek és a fiata-
lok nevelése, különösképpen a leg-
szegényebbeké és azoké, akik körül-
ményeikből adódóan hátrányt szen-

vednek. A nevelés nem korlátozódik 
kizárólag az iskolai oktatásra, éppen 
olyan fontossággal bír az iskola fala-
in kívül is. A tanítási módszerünk: 
ha egy gyermeket nevelni akarsz, 
kell, hogy szeressed, de nagyon fon-
tos a családokkal való kapcsolat is - 
folytatta a rend képviselője.

A Mária Iskolatestvérek öt éve 
elindították Karcagon a Nyitott 
Ház Tanodát azzal a céllal, hogy se-
gítsék azokat, akik számára önma-
gában sem a család, sem az iskola 
nem tud megfelelő feltételeket biz-
tosítani a sikeres iskolai előrehala-
dáshoz, a továbbtanuláshoz. A gye-
rekek legtöbbje mélyszegény csa-
ládból érkezik, így otthonról nem 
kapnak a tanuláshoz segítséget. A 
tanodások többségében a Szent Pál 
Marista Általános Iskola felsősei, 
de középiskolásokkal is foglalkoz-
nak délutánonként. Szeptember-
ben megvolt a bemeneti, év végén 
egy kimeneti tudásfelmérés lesz. 
Aki jobban teljesít, jutalmul nyári 
ottalvós táborban is részt vehet, de 
ennek feltétele az is, hogy év köz-
ben ne maradjon ki a tanodából, ne 
hiányozzon az iskolából. Ez a nyá-
ri tábor ösztönzőleg hat a diákokra 
- árulja el Pau testvér, akitől meg-
tudtuk, a tanodás középiskolásaik 

is megállják helyüket. Többen sze-
reztek az elmúlt tanévben is szak-
munkás-bizonyítványt, és kaptak 
állást gyakorlati helyükön. Most 
van egy fiú, aki az érettségijére ké-
szül. A középiskoláknál rendsze-
resen érdeklődnek diákjaik után, 
s akit kell korrepetálnak, hogy ne 
maradjon ki. Ha valaki nem jár is-
kolába, ahhoz kimennek családlá-
togatásra. Ha a szülő miatt nem jár, 
próbálnak rá hatni, hogy engedje 
gyermekét tanulni, hogy nála job-
ban boldogulhasson. 

- A Tanoda programban a dél-
utáni, tanórán kívüli tevékenység 
része a tanulás, a felzárkóztatás, a 
korrepetálás - egyénre szabottan 
foglalkozunk a gyerekekkel, emel-
lett szocializálódó, integrációs já-
tékokat és egészségügyi programo-
kat is szervezünk részükre a men-
torokkal. A tantermeket a diákok 
maguk dekorálják, van számítás-
technikai és kézműves terem is, 
ahol agyagoznak, gyöngyöt fűz-
nek, rajzolnak, szabnak, varrnak. 
Itt készülnek a hatalmas bábok a 
téltemető felvonulásra és iskolai 
előadásokhoz is a jelmezek - sorol-
ja Pau testvér.

DE

A tanoda a felzárkóztatást is segíti 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 Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban tanuló hallgatók 
(Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) és felsőoktatási ta-
nulmányokat 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 regiszt-
ráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot az EPER-Bursa rendszerből ki-
nyomtatva és aláírva a Karcagi Polgármesteri Hivatal-
hoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iro-
da) a szükséges mellékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 07. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 
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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 „Miből élünk?” című adatfelvételét. A kapott adatok alapján képet al-
kothatnak a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megta-
karítási szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről. A KSH 2014. után második alka-
lommal 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 nemzetközi összehasonlítását. Az európai felmérés-
sel kapcsolatos részletes információk az Európai Központi Bank www.ecb.europa.eu/home/html/
researcher hfcn.en.html internetes oldalon találhatók. A 2014-ben végrehajtott felmérés adatai a 
KSH honlapján tekinthetőek meg.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kijelölését statisztikai módszerrel, vélet-
lenszerű 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. kö-

zött. A kérdőív a https://mibolelunk.ksh.hu oldalon érhető el. Az internetes kitöltők kö-
zött összesen 8 darab táblagép kerül kisorsolásra. 

2. Ha a lakosság a személyes interjút választja, akkor a KSH kérdezője 2017. október 2. és 
2017. december 15. között fogja a háztartásokat felkeresni. A válaszadók 1000 Ft összegű 
vásárlási utalványt kapnak ajándékba, valamint a válaszadók között összesen 5 darab táb-
lagép kerül kisorsolásra. 

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli. 
Az adatokat a KSH bizalmasan kezeli, kizárólag statisztikai célból, 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 Infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírá-
sait. 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 ingyenes zöldszámon adnak további felvilágosítást, 
valamint fordulhatnak hozzájuk a mibolelunk@ksh.hu e-mail címen is. 

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a https://mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb 
tájékoztatást.

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

Rózsa Sándor 
jegyző

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

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

pályafenntartási technikus) (Szolnok),
 - Szociális gondozó, ápoló (Karcag),
 - 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 foglal-

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

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

cag),
 - Ács (Karcag),
 - Festő- mázoló, burkoló (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Egyszerű építőipari foglalkozások (Karcag),
 - Vezeték és csőhálózat szerelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (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 Virtu-
ális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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

aktuális állásajánlatai:
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 ÓRÁRA
2017. október 25.

szerda 9.00 óra
Kálvin u. 9.

1. a. osztályban
Tanít: Kiss Ferencné

Játékosság a matematika órákon

Tisztelt 
Adományozók!

A Szent Pál Marista 
Általános Iskola 

(5300 Karcag, Zádor út 3.) 
vezetősége, nevelőtestülete és 

tanulóifjúsága nevében 
köszönjük a rászoruló, 

tehetséges és nehéz sorsú 
gyermekek támogatását!

Továbbra is várjuk, szí-
vesen fogadjuk a cégek, vál-
lalatok, magánszemélyek 
könyv, játék, jó állapotú ru-
ha, bútor… adományait!

az iskola vezetősége

CSOPORTOS KERESZTELÉS
Kedves Testvérek!

Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekeknek, 
szüleiknek, keresztszüleiknek, rokonoknak, felnőtteknek.
A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap 

kitöltése, amit a Lelkipásztori Hivatalban 
(Karcag, Kálvin u. 3.) lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy 
Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 
06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

Időpont: 2017. október 22. (vasárnap) 10.00 óra 
Helyszín: Karcagi Református Nagytemplom
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2017. október 20. péntek
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
 - Az új rendőrség épületének 
 alapkőletétele
 - A Cserhát Kft. új épületének átadása
 Háttér 
 Vendég: Kovács Szilvia alpolgármester
 Téma: sikeres „A legszebb konyhakertek”
 program
20.10 Karcagi Tükör
 Zeneiskolai tanévnyitó
21.00 Nagykunsági Híradó
21.15 Könyvbemutató

2017. október 24. 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 Falunap Tiszaszentimrén - Őszi 
 Folklór Fesztivál 2017 - összefoglaló

2017. október 26. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Agrárpercek
18.45 Gyermekpercek
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Fülöp Norbert
 Téma: kutyakiállítás
 Karcagi hírek
 - Lépcsőfutó tűzoltók
 - Piaci körkép
 - Előzzük meg a szén-monoxid mérgezést
  - Idősek napja
 - Szüreti mulatság
 Háttér 
 Téma: foltvarrók kiállítása után                          
20.10 Karcagi Tükör
 Városunk október 23-ai megemlékezése
21.00 Nagykunsági Híradó

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2017. október 17.
Balog Zsuzsanna - Duka Imre

2017. október 17.
Seres Edina Rebeka - Kiss 
András

Születés
2017. október 11.
Vajó Anita - Pintér Gábor
Kg., Széchenyi sugárút 22-24.

Levente

2017. október 12.
Ráduly Márta - Csatári József
Kg., Madarász Imre utca 32.

József Dominik

Halálozás
Csermák Józsefné 
(Fazekas Erzsébet Ibolya)
 (1944)

Balogh Józsefné 
(Jónás Ida) 
 (1942)

Dr. Andrási Istvánné 
(Bilincsi Margit) 
 (1942)

Október 21. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Október 22. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)

Október 23. (HÉTFŐ)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár
  (Kórház utca)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

nepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Október 21-22-23.  Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

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-én 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

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár meghirdeti a 

az alábbiak szerint:

A versenyen bérfőzetők és otthoni magánfőzők egyaránt 
részt vehetnek a nevezési feltételek elfogadásával, a nevezé-
si lap kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj befizetésével.

Nevezési feltételek: 
A pálinkák eredetét törvényesen igazolni szükséges, a 
nevezési lapon nyilatkozni kell a megfelelő okmányok 
meglétéről.  
Nevezési díj: 1.000 Ft/pálinka
Egy személy több pálinkával is nevezhet, pálinkánként 
külön nevezési lap leadása szükséges.
A pálinkamintákat (pálinkánként min. 2,5 dl, max. 5 dl) cím-
ke nélküli, áttetsző üvegben a kitöltött és aláírt nevezési lappal 
egyidejűleg kérjük leadni, valamint a nevezési díjat befizetni.

Nevezés helye: Déryné Kulturális Központ, 
 5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
 I. emelet 58-as iroda

Nevezés ideje: 2017. november 6-tól 2017. november 17-ig.
A nevezéseket keddtől péntekig, 8.00-16.00 óráig fogad-

juk, ettől eltérő időponthoz előzetes egyeztetés szükséges, 
tel: 06-59-503-224/13-as mellék.

Nevezési lap letölthető a www.derynekarcag.hu weboldal-
ról, vagy átvehető a Déryné Kulturális Központ I. emelet 58-
as irodájában.

A pálinkák zsűrizése 2017. november 25-én, 
szombaton történik.

Értékelésre és díjkiosztásra a KARCAGI KOLBÁSZÍZE-
SÍTŐ és HÁZIPÁLINKA-VERSENY című rendezvény ke-
retein belül kerül sor.

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

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

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

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

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

Karcagon, a Széchenyi sgt. 13. 
szám alatt, jó állapotú, részben fel-
újított, 59 m2-es, kétszobás, kon-
vektoros, erkélyes, légkondis lakás 
berendezve eladó. Tehermentes, 
rezsije alacsony. Tel.: 06/30-540-
4462.

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

Karcag központjában kertkap-
csolatos, 2 szoba + étkezős tár-
sasházi lakás, 16 m2 saját táro-
lóval 5,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 
06/30-460-2974. 

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

Karcag központjában eladó egy 
120 m2-es, 3 szobás (hall, télikert, 
ebédlő) családi ház. Gáz és ve-
gyes tüzelésű kazán, alsóépület-
ben garázs. Tel.: 06/30-328-6430.  

Két szoba-nappalis ház eladó. 
Érdeklődni: Karcag, Arany János 
utca 4. Tel.: 06/30-518-1425.

Telek eladó Berekfürdőn. Tel.: 
06/30-509-8718, 06/59-319-178.

Karcagon 3 szobás, 84 m2-es, 
összkomfortos családi ház eladó 
a Rába utcán (Kisföldek). Tel.: 
06/59-311-184, 06/30-458-9526.

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

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan az év végé-
ig. Cím: Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.

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

Kacagógerle tojókat cserélnék 
hímekért. Tel.: 06/30-324-0522.

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

Eladók! Denevérpad, lányka ke-
rékpár, 380-as villanymotor, 22 
kW-os vinyisztró öntvény kazán, 
20 fakkos galamb- vagy nyúlket-
rec, 65 literes üvegballon, 200 
literes ónozott üst. Tel.: 06/30-
324-0522.

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

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

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

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.

Jó állapotban lévő heverő (fel-
nőtt) és 4 személyes kockaasz-
tal (nem kihúzható) eladó. Tel.: 
06/30-618-6294. 

Mosogató, gáztűzhely, gázpa-
lack (11,5 és 22 kg-os), autóra te-
tőcsomagtartó (3 féle), 6 db egy-
forma szék, fa káposztáshordó 
és gyalu, rácsos kiságy eladó. 
Tel.: 06/30-420-6617.

Idős néni gondviselőt keres ott-
lakással. Tel.: 06/59-400-335.

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

Szilvacefre (70 liter) eladó. Tel.: 
06/30-712-1919.

Birsalma eladó (150 Ft/kg). Ér-
deklődni: Karcagon, a Kölcsey 
utca 3. szám alatt. Tel.: 06/30- 
384-3104. 

Eladó 2 személyes, ágyazható 
kanapé (2 db fotellal), 4 részes 
szekrénysor, állófogas, fa szán-
kó, kerti törpe, DVD, pici TV. Cím: 
Karcag, Sallai utca 15. Tel.: 06/30-
296-1519.

Cefre eladó Berekfürdőn. Tel.: 
06/30-509-8718, 06/59-319-178.

Eladó szép állapotú kombi hűtő, 
DVD lejátszó, elektromos talp-
masszírozó, pizzasütő, fürdőszo-
baszekrény (fehér), előszoba-
szekrény (4 részes), takarítógép, 
Kántor-tányérok. Tel.: 06/20-627-
4716.

Motorikusan kitűnő állapotú 
Suzuki Swift kisebb esztétikai hi-
bákkal, friss műszakival eladó. 
Irányár: 280.000 Ft. Tel.: 06/30-
183-6621.

Munkájára igényes nyugdíjas nő 
takarítói vagy kisegítői munkát 
keres napi 4 órában. Tel.: 06/59-
311-184.

Jó állapotú 3,25x19-es motorke-
rékpár külső gumiköpenyt vásá-
rolnék. Tel.: 06/30-855-1444.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet- és bársony-
nadrág, bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.

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

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

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

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

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

Földet bérelnék Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. 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.

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.

Tisztelt Szülők!
A Györffy István Katolikus Általános Iskola

címmel
komplex tevékenységsorozatot indít

nagycsoportos óvodásoknak.

A program célja, hogy a gyermekek megismerjék 
az iskolai élet „titkait”.

Szülői tájékoztatónk időpontja:

2017. november 7. (kedd) 16.30 óra, 
amelyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket a

Kossuth tér 4. szám alatt.

Az „Iskolakóstoló” első foglalkozására „Nézz be hozzánk a 
Györffybe!” címmel 2017. november 15-én (szerdán) 

16.00 órakor kerül sor, amelyre az érdeklődő óvodásokat és 
szüleiket várjuk szeretettel.

A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni!

Érdeklődni lehet a 06/59-503-435 vagy 06/59-311-427 
telefonszámon.

ISKOLAKÓSTOLÓ
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SPORT

Pénzügyőr SE - Kováts DSE I. Karcag: 8-10
Szenzációs győzelem az NB II-ben a Pénz-

ügyőr SE ellen.
Győzelmeink:

Páros: Skumát István - Imrei Ferenc 1
Egyéni: Skumáth István 4, Imrei Ferenc 3, 

Szepesi Bence 2
A fej-fej melletti küzdelem hajrájában Skumáth 

100%-os teljesítményével, igazi csapatmunka so-
rán alakult ki a végeredmény. Dobrai Pisti éle-
te első NB II-es mérkőzésén játszmákat nyerve, 
nagyszerű teljesítményt nyújtott. 
NB III. Dél-Alföld csoport:
Kováts DSE II. Karcag-Mezőberény SE II.: 
0-18

A bajnokaspiráns ellen csak játszmákat tud-
tunk nyerni. 

Megyei I. o. cs. b.:
Kováts DSE III. Karcag-Kisújszállás VSE II.: 
6-12

Győzelmek: 
Páros: Nagy Norbert - Hérmán Sándor 1
Egyéni: Nagy Norbert 4, Sebők János 1
Nagy Norbi 100%-os teljesítménye is kevés volt 

a szorosabb eredményhez.  

Országos utánpótlás ranglistaverseny, szép 
eredményekkel: a Kováts DSE színeit Dobó Pis-
ti képviselte szép eredményekkel. Korosztályá-
ban (U11) a legjobb 16 közé, míg egy korosztállyal 
feljebb (U13) a legjobb 32 közé jutott, gyarapítva 
ranglista pontjai számát.  

A következő időszak eseményei:
 - 2017. október 21. 11.00 óra: NB II: Kováts 

DSE I. - DABE (Debrecen) I. 
 - 2017. október 21. 10.00 óra: Megyei II. o. cs. b. 

összevont forduló (Kisújszállás)
 - 2017. október 28-29.: Péter László Országos 

Emlékverseny (Városi Sportcsarnok)
Csornai Csaba

Szenzációs győzelmek
Szeptember elején részt vettünk a hagyományos kis régió „Cent-

rum Kupa” versenyén Törökszentmiklóson, ahol hét szakosztály 
közel kilencven versenyzője vett részt. Itt két arany, két ezüst és két 
bronzérmet gyűjtött be az a hat fő, aki részt vett a megmérettetésen. 
Következett a területi diákolimpia Szarvason, huszonöt szakosztály 
százhatvanhat indulójával. Ez egyben feljutásos verseny volt az orszá-
gos döntőbe. Két versenyzőnk indult, és mind a kettő tovább is jutott. 
Nagy Sándor arany, Kovács-Bocskay Timur bronzéremmel térhetett 
haza. Egy hétre rá következett szeptember 23-án az országos döntő, 
aminek most Hajdúszoboszló adott otthont a II. korcsoportban. Szép 
sikernek könyveljük el, hogy Nagy Sándor, a református iskola tanu-
lója itt is dobogóra tudott állni, és három győzelemmel, egy vereség-
gel a harmadik helyen végzett. Kovács-Bocskay Timur, szintén a re-
formátus iskola tanulója pedig a hetedik helyet szerezte meg. Októ-
ber hetedikén Urbán Zoltánnak tapsolhattunk, aki a gyermek kor-
osztályban megnyerte a hagyományos Meteorit kupát Kabán; mind-
két riválisát magabiztosan győzte le. 

Következett október 14-én a Jászapátiban rendezett hivatalos terü-
leti bajnokság, amely selejtező volt egyben a Dorogon november 11-
én megrendezésre kerülő országos bajnokságra. Itt is a fiatalabbak 
vitték a prímet, hiszen Nagy Sanyi most is meggyőző fölénnyel nyert, 
míg Kovács-Bocskay Timur ismét harmadik lett, két győzelemmel és 
egy vereséggel, így mindketten résztvevői lehetnek az országos dön-
tőnek (képünkön). A Györffy István Katolikus Általános Iskola ta-
nulói sem tétlenkednek, hiszen rendszeresen részesei vagyunk a test-
nevelési óráiknak, és az iskola ebben az évben is elindítja csapatát a 
diákolimpiai „Grundbirkózó bajnokságon”, amely egy játékos, tel-
jesen ártalmatlan küzdőverseny amatőr kissrácoknak és persze kis-
lányoknak. A sportágunk iránti érdeklődés így értelemszerűen egyre 
növekszik, az október 13-i edzésen is három hiányzó mellett tizenki-
lencen gyürkőztek meg egymással az edzésen, nagy élvezettel és bol-
dogan a gyermekek. Csak így tovább karcagi fiatalok!

Szűcs András

Beindult az őszi idény

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2017. október 27-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!


