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Nemzeti ünnepünk, az 1956-
os forradalom és szabadságharc 
61. és a Magyar Köztársaság ki-
kiáltásának 28. évfordulója al-
kalmából ünnepi műsorral és 
koszorúzással emlékezett a vá-
ros. Az október 23-ai esős idő-
ben az Északi temetőben és a Vá-
rosháza előtti téren emlékeztek 
meg az októberi hősökről.

A karcagi városi ünnepség első 
eseménye október 22-én, szomba-
ton a Református Nagytemplom-

ban megtartott ünnepi istentisz-
telet volt, amelynek keretében a 
Karcagi Nagykun Református Ál-
talános Iskola diákjai közremű-
ködésével megemlékeztek az ’56-
os hősökről.

Október 23-án a megemlékezés 
az Északi temetőben Kemény Pál, 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc karcagi mártírja síremlé-
kénél kezdődött, ahol Nagytiszte-
letű Koncz Tibor, a Nagykunsági 
Református Egyházmegye espere-
se mondott beszédet. - Hatvan esz-
tendeje történt, hogy Kemény Pál 
testvérünket öt hónappal a forra-
dalom és a szabadságharc kezdete, 
leveretése után elhurcolták a mun-
kahelyéről, és bírósági határozat 
nélkül előzetes letartóztatásba he-
lyezték. Kihallgatása alatt kegyet-
lenül megverték, és a brutalitást fo-
kozva, felelőtlenséggel tetézve, az 
orvosi ellátástól megfosztva enged-
ték őt meghalni – idézte fel a tör-
téneteket az esperes, majd a refor-
mátus egyház és az egész város ne-
vében nyilvánította ki együttérzé-
sét, bátorítását mindenki felé. Ke-
mény Pálra emlékezve ezt követő-
en a sírjánál a családtagok, a város 
vezetői és egykori ’56-osok helyez-
ték el a kegyelet koszorúit, virágait 
és gyújtottak mécseseket.

Az ünnepi események sorozata 
a Kossuth téren az Országzász-
ló ünnepélyes felvonásával foly-
tatódott, ahol közreműködött a 
Kováts Mihály Huszárbandéri-
um és a Nagykun Honvédbanda.

A Városháza előtti téren dr. 
Lengyel Györgyi, az Emberi Erő-
források Minisztériuma közigaz-
gatási államtitkára mondott ün-
nepi beszédet, aki hangsúlyozta, 
hogy a karcagiak számára a törté-
nelem nemcsak a könyvek lapjai-
ról ismert, hanem „családi örök-

ségként számon tartott valóság”, 
és éppen ezért itt őszintén és szív-
ből lehet emlékezni. - 1956 októ-
berében az események élére állók 
tudták, hogy a harcot becsülete-
sen fel kell venni, az úton becsüle-
tesen végig kell menni, a szerepet 

becsületesen el kell játszani, ke-
ményen és tekintet nélkül – fogal-
mazott. 1956 a fiatalok forradal-
ma volt, akik „nem számoltak az-
zal, amit a felnőttek az első perctől 
kezdve tudtak: hogyha buknak, a 
hatalom bosszúja kegyetlen lesz 

és könyörtelen”. 61 évvel ezelőtt 
a hősi halált halt magyarok fele, 
több mint ezer ember 25 év alatti 
volt, míg a sebesültek fele - közel 
tízezer fő - 30 éven aluli.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Az ’56-os hősökre emlékeztünk

A háború ködében – A hát-
ország erőfeszítései az első és 
második világháborús Karca-
gon címmel mutatták be dr. 
Pintér Zoltán Árpád gimná-
ziumi tanár könyvét október 
13-án, pénteken a Városháza 
dísztermében.

A könyvbemutatót Rózsa Sán-
dor jegyző nyitotta meg, és első-
ként átadta Dobos László polgár-
mester üdvözletét, aki hivatali el-
foglaltságai miatt nem tudott részt 
venni az eseményen. Rózsa Sán-
dor beszélt arról, hogy milyen fon-
tos, hogy a karcagiak megismerjék 
a közelmúltjuk történetét. - Dr. Pin-
tér Zoltán Árpád ezzel a könyvvel 
azt hiszem, hogy olyan ismerethal-
mazt ad számunkra, ami a minden-
napi életünkhöz, és ahhoz, hogy a 
karcagi identitásunk is erősebb le-
gyen, szorosan hozzájárul – fogal-
mazott a jegyző.

Dr. habil Barta Róbert, a Debre-
ceni Egyetem Egyetemes Történeti 

Tanszékének tanszékvezető egyete-
mi docense a szerző pályafutását és 
kutatási tevékenységét mutatta be. 
Az 1987-ben Karcagon született Pin-
tér Zoltán az általános és középisko-
lát is itt végezte el, majd 2005-ben 
nyert felvételt a Debreceni Egye-
tem történelem-földrajz tanár sza-
kára, amelynek elvégzése után, még 
ugyanabban az évben, 2011-ben a 
Karcagi Nagykun Református Gim-

názium tanáraként helyezkedett el. 
Emellett pedig levelező phd-s tanu-
lóként a történelem és néprajz dok-
tori iskolának a hallgatója lett. Szé-
leskörű publikációs tevékenyégbe 
kezdett az elektronikus felületeken, 
néhány ezek közül: 2012-ben a kar-
cagi Városháza száz évéről, 2014-
ben a hadisegélyezés történeté-
ről írt az I. világháború alatt Karca-
gon, majd 2015-ben a kun emlék-

helyeket mutatta be a Kárpát-me-
dencében. - Ennek az elég széles-
körű és döntően egyébként Karcag 
helytörténetéhez kötődő publiká-
ciós tevékenységnek egyfajta bete-
tőzése a mai kötet – fogalmazott dr. 
habil Barta Róbert, aki a könyv lek-
tora is volt. Beszélt arról, hogy ma 
csak nagyon kevesen vállalkoznak a 
magyar történetírásban hátország-
történet megírásával, mivel ez nem 
egy egyszerű hadtörténet, hanem 
sokkal bonyolultabb, egyszerre 
több területtel kell párhuzamosan 
foglalkozni. - Nagyon szereti a szer-
ző azt a szót használni a könyvében, 
hogy „léthelyzet” – árulta el az egye-
temi docens, majd hozzátette, hogy 
azért is találó ez a kifejezés, mert a 
háborús időszakban nem normális 
életmód-helyzet van, nem hagyo-
mányos módon működnek a közös-
ségek, városok, falvak. Beszédének 
végén pedig nagy szerencsének ne-
vezte, hogy Karcagnak egy ilyen fia-
tal értelmisége van.

(Folytatás a 4. oldalon...)

„A háború ködében”
- Bemutatták dr. Pintér Zoltán Árpád könyvét -

Karcag Város Önkormányzata nevében Kovács Szilvia alpolgármester, Dobos László polgármester, 
Rózsa Sándor jegyző és Gyurcsek János alpolgármester helyezte el a megemlékezés koszorúját

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Déryné Kulturális Központ néptáncosai
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Ne halványuljon 
az emlékezet 

(2.)
Az 1956-os forradalmat a Kádár rezsim nem-

csak kegyetlenül megtorolta (felülmúlva még 
Haynauékat is), de a későbbiekben a legszemér-
metlenebb módon elhazudta. Nem lehet csodál-
kozni, hogy nemzedékek sora úgy nőtt fel, hogy 
nagyon keveset tudott a részletekről. 

Való igaz, hogy vidéken nagyon kevés he-
lyen volt fegyveres harc a szovjet invázió ellen, 
de a nép nagy többsége szolidáris volt a pes-
ti forradalmárokkal, harcosokkal és a fővárosi 
munkástanácsok működésével. Nemcsak lélek-
ben voltak egy hullámhosszon, hanem a maguk 
módján segítették, amennyire tudták a pestie-
ket. „A Karcagi Tejipari Vállalat tizenhat esetben 
200.000 liter tejet szállított már ezidáig Buda-
pest éhező lakosságának.” – írja a Karcagi Hír-
adó november 17-ei száma. Ugyanitt olvasha-
tó, hogy a karcagi Villanymalom pár napja 30 
mázsa lisztet szállított fel, de a Füszért vállalat 
és a Földműves szövetkezet is nagy erőbedo-
bással igyekezett az élelmiszerhiányt enyhíteni.

A karcagi lakosok élelmiszert, készpénzt és 
gyógyszereket adományoztak a felkelőknek és a 
rászorulóknak. A helyi lap több hasábban köz-
li az adományozók nevét, lakcímét. Az elsők kö-
zött voltak: „Nagy János, Jókai u., Bujdosó Já-
nos, Györffy I. u., Molnár János, Kisföldek 58., 
Papp Róza, Jókai u., Bánhegyesi Istvánné, Füre-
di u., Bíró Sándor, Szt. László u., Erdős Albert, Ta-
kács P. u., József Sándor, Sántha Lászlóné, Sza-
bó Józsefné, Nagy Balázsné, Jókai u., Birkás Já-
nos, Cserepes u., Szabó László, Nyár u., id. Erdei 
Lőrinc, Erdei u., Gyöngy János, Ketel u., Szilágyi 
Sándor, Tőkés u., Balaskó György, Vajda u., özv.
Csenda Gáspárné, Kossuth u., Kun István, Virág 
u., Feig Márton, Kiss A. u., özv. Hajnal Mihályné, 
Kossuth u., Ferenczi József, Ketel u., Túri Lajos, 
Koppány u., özv. Zilahi Zsigmondné, Bethlen G. 
u., Horváth István, Tanya 1625., Ács Zoltán, Püs-
pökladányi út., Bukó István, Albert u., Takács 
Istvánné, Tanya 282., Mátyus Kálmán, Erzsé-
bet u., Farkas Ferenc, Tanya 1793., Sarkadi Béla, 
Jókai u., Vajó Sándor, Reggel u., Kun Ferencné, 
Vincze Sándor, Jókai u., D. Molnár Ferenc, Püs-
pökladányi út., Zsiros Lajos, Kazinczy u., Csikos 
Ferencné, Szabó Jószef u., Szabó Imre, Petőfi u., 
Takács Lörincné, Jókai u., ...” 

Az első 40 adományozó neve fért csak ide,  
de a következő számokban ismét közli Filep Ist-
ván szerkesztő a további adományozók neveit. 

Tisztelet és hála nékik!
 -ács-

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

(...folytatás az 1. oldalról)
Az október 23. és november 4-e 

közötti tizenkét napban minden-
ki szabadon dönthetett, hogy a ba-
rikád melyik oldalára áll, melyik 
világot szolgálja. - Senki döntését 
nem vitatjuk, de ennek alapján íté-
lünk. Így válhatott valaki ’56 hősé-
vé vagy éppen a forradalom, és ez-
zel együtt a magyar szabadság, füg-

getlenség árulójává – mondta dr. 
Lengyel Györgyi, aki hangsúlyozta 
azt is, hogy nagy a közösségek fe-
lelőssége, és a Karcagon élők tisz-
tában vannak azzal, hogy minden 
cselekedetünkben, gondolatunkban 
benne van egy rész múltunk. - Mi, a 
késői utódok közbülső láncszemek 
vagyunk a már nem élők és a még 
meg nem születettek között. Ennek 
felismeréséből és elfogadásából épül 
az a sorsközösség, amit úgy neve-
zünk, hogy magyar nemzet – zárta 
köszöntőjét az államtitkár.

Az ünnepi megemlékezés ez-
után a Déryné Kulturális Központ 
Pántlika néptánccsoport tagjainak 
előadásával folytatódott, amelyben 
közreműködött Gánóczy Ferenc 
középiskolai tanár és Keserű Bá-
lint. A műsort Keserűné Ébner 
Tünde, Szabó Péterné és Oroszné 
Millinkhoffer Rita pedagógusok 
szerkesztették, a néptánccsoportot 

pedig Nagy Csaba néptáncpeda-
gógus vezette.

- Emlékezzünk a karcagiakra, 
nagykunokra, budapestiekre, fia-
talokra és idősekre, munkásokra, a 
forradalomhoz csatlakozott kato-
nákra, egyetemistákra. Nagy Im-
rére, a mártírhalált halt miniszter-
elnökre és társaira, a többszázezer 
tönkretett családra, a több mint öt-
százezer kivándorlóra. Emlékez-
zünk a Karcagi Forradalmi Mun-
kástanács tagjaira, élőkre és hol-
takra, valamennyi karcagi részt-

vevőre – mondta Kovácsné Kere-
kes Katalin, majd bejelentette, hogy 
ünnepélyes koszorúzás következik 
az 1956-os forradalom tiszteletére 
1997-ben állított emléktáblánál.

Az önkormányzat nevében Do-
bos László polgármester, Kovács 
Szilvia és Gyurcsek János alpol-
gármesterek, Rózsa Sándor jegy-
ző helyezte el a kegyelet koszorú-

ját, aztán az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma nevében dr. Len-
gyel Györgyi államtitkár hajtott 
fejet a hősökre emlékezve, majd 
a járás vezetői, az intézmények, a 
pártok, a civil szervezetek képvi-
selői is elhelyezték virágaikat az 
emléktáblánál.

Kapás Mónika

Az ’56-os hősökre emlékeztünk

Felhívás
Tájékoztatjuk a 0-7 éves korú gyermekeket nevelő szü-

lőket, hogy 2017. november 01. napjától időben szétválik a 
gyermekorvosi és a védőnői tanácsadás. 

Védőoltások beadása és a szűrővizsgálatok elvégzése miatt 
szükséges, hogy mindkét tanácsadáson megjelenjenek a szü-
lők a gyermekekkel. 

A védőoltások és a szűrővizsgálatok rendjéről, időpontjáról 
továbbra is a védőnők tájékoztatják a szülőket, és felvilágosí-
tást adnak a felmerült kérdésekre.
Az önálló védőnői szűrővizsgálatok esedékességei:

1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 9 - 12 – 15 (ha szükséges) – 18 hónapos,
2 – 2,5 - 3 – 4 – 5 – 6 éves kor.

A szűrővizsgálatok célja a fejlődésben történő megtorpa-
nások, eltérések korai felismerése, a betegségek kialakulásá-
nak megelőzése.

Kérjük a szülőket, hogy a védőnői szűrővizsgálatokra az adott 
életkor betöltéséig vigyék el gyermeküket a védőnők által meg-
adott időpontban.

Az új szűrési módszer bevezetésével párhuzamosan beve-
zetésre kerülnek a „Szülői kérdőívek” is. 

A szülői kérdőívet gyermeke 1 hónapos és 6 éves kora kö-
zött összesen 12 alkalommal tölti ki a szülő. Ehhez kapcsoló-
dik még két kiegészítő életkor: 15 hónapos és 2,5 éves korban 
azokról a gyermekekről készül szülői kérdőív, akiknél az azt 
megelőző vizsgálatkor felmerült a fejlődési zavar gyanúja. Hét 
éves korban pedig azoknál a gyermekeknél történik vizsgálat, 
akik valamilyen oknál fogva még nem kezdték meg iskolai ta-
nulmányaikat. A szülői kérdőív célja, hogy bővítse az ön gyer-
meke fejlődésével kapcsolatos ismereteit, és a szülők bevoná-
sával támogassa a védőnők és házi gyermekorvosok munká-
ját. A kérdőív segítségével az ön szülői tapasztalatai is bekerül-
nek a rendszerbe. Ezáltal időben felfedezhetők azok a problé-
mák, amelyeket korai kezeléssel korrigálni lehet.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 130/A § (3) bekezdése alapján egyéb 
jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, 
ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képvise-
lő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alap-
ellátást nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermek-
orvossal, védőnővel -, ami hatósági eljárást von maga után.

Dr. Borsos Anikó
járási tisztifőorvos, osztályvezető

A megemlékezés a Kossuth téren az Országzászló felvonásával kezdődött

Ünnepi beszédet mondott dr. Lengyel Györgyi, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
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Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében a kar-
cagi Csokonai Könyvtár október 2. és 10. között különböző olva-
sáshoz, könyvekhez kötődő programokkal várta az érdeklődőket.

HÍREK

Könyvtári Napok Karcagon

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat nyitó rendez-
vényeként október 2-án, hétfőn a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium látta vendégül a könyvtárostanárok munkaközössé-
gét. Nagy Éva igazgatónő köszöntője után a könyvtárosok megis-
merkedhettek az iskola könyvtárának rejtett kincseivel, amelyeket 
Éliás János 12. osztályos tanuló mutatott be. A végzős tanuló már 
két éve kutatja Domjánné Nagy Tündével a könyvtár régi könyve-
it, és több versenyt meg is nyert. Személyes kedvenceként bemutat-
ta többek között a könyvtár legrégebbi, 1528-ban kiadott kötetét is.

Az előadás után dr. Kasuba Jánosné, a könyvtárostanárok mun-
kaközösségének vezetője beszélt a könyvtárosságról, mint hivatás-
ról, annak változásáról és az informatika térhódításáról. Röviden 
bemutatta az újonnan csatlakozó könyvtáros tagoknak  a közössé-
get, amely 2005-ben alakult azzal céllal, hogy a tanulást, a tanítást, 
a diákok információs műveltségét segítse, és azért, hogy ne szorul-
jon háttérbe az olvasóvá nevelés. A munkaközösség elnöke ezután 
beszélt még a munkaközösség éves programtervéről.

Zárásként pedig Domjánné Nagy Tünde tanárnő mutatta be a 
gimnázium könyvtárának jelenét.

A szeptember 30-án, Benedek 
Elek születésnapján ünnepelt Nép-
mese napja alkalmából október 
3-án, kedden dr. Vass Éva gyer-
mekorvos, Molnárné Győri Erika 
óvodapedagógus, Szepesi Tibor 
önkormányzati képviselő, igazga-
tó, valamint Rab Viktor hitokta-
tó olvasta fel a kedvenc meséit. Be-
széltek arról is, hogy gyerekkoruk-
ban, ki, milyen mesét kedvelt, és 
mit olvas most a gyerekeinek. Így 
megtudhattuk, hogy dr. Vass Éva 
a mai napig olvas meséket, hiszen 
a mesék mindig vigaszt nyújtanak, 
rengeteg olyan tulajdonságot, élet-
helyzetet mutatnak meg, amely-
be bárki belekerülhet élete során. 
A doktornő Az együgyű csizma-
dia, mint csodadoktor című mesét 
hozta el a közönségnek.

Szepesi Tibor képviselő számá-
ra a mesélés összekapcsolódott a 
rossz idővel, hiszen ha éppen nem 
volt vihar, akkor szívesebben ját-
szottak a szabadban, általában a 
Villamos utcai malom udvarán. El-
mondása szerint, akkor még nem 
vonta el semmilyen elektronikai 
eszköz a figyelmüket. Kedvenc me-

séjével, A kismalac és a farkasokkal 
készült a Népmese napjára.

Molnárné Győri Erika óvoda-
pedagógus saját elmondása sze-
rint nagyon sokat köszönhet leg-
első kolléganőjének, aki a me-
semondásban nyűgözte le. Volt, 
amikor csak beült hallgatni, 
ahogy ő mesélt az óvodásainak. 
Tóthné Mártika ma már nincs 
közöttünk, de a technika segítsé-
gével elhozták Mártika hangját, 
így a közönség A cifra menyecs-
ke című mesét hallgathatta meg 
Molnárné Győri Erikával közös 
előadásában. Ezzel is emlékezve 
az óvodapedagógusra, aki a tava-
lyi Népmese napján még körte-

muzsikán játszott a résztvevők-
nek.

Rab Viktor hitoktató családjá-
val ma is rendszeresen jár könyv-
tárba, kisfia totyogós kora óta 
könyvtári tag. Alapvetőnek tartja 
az apai szerep erősítését a család-
ban, így amikor csak tud, mesél 
a gyermekének. Mindig is fontos 
volt a természet szeretete, a zene 
és a humor. Így most is egy frap-
páns mesével, a Mátyás király és 
az öregemberrel készült.

A programon közreműködött a 
Rab Viktor által vezetett, 2016 janu-
árjában alakult Tanítványok zene-
kar, amelynek célja megismertetni 
az igényes, keresztény könnyűzenét.

Író-olvasó találkozóra invitálták az érdeklődőket a szervezők ok-
tóber 4-én, szerdán az Ifjúsági Házba. Nyáry Krisztiánt napjaink 
egyik sikerkönyv szerzőjeként emlegetik, aki emellett irodalom-
történész, kommunikációs szakember és kreatív igazgató is. Szabó 
Péterné könyvtáros rövid felvezetőjében elmondta, hogy a korábban 
közvéleménykutatóként dolgozó író az egyik közösségi oldalon kez-
dett el szerelmi történeket megosztani a magyar irodalom nagyjairól. 
Bár írói munkássága a világhálón indult, mégis a nyomtatott köny-
vekkel vált sikeressé. Az Így szerettek ők 1. és 2., a Festői szerelmek, 
az Igazi hősök, a Merész magyarok és a Játékok és szerelmek könyvei 
mind a sikerlisták élére kerültek. Nyáry Krisztián szerint a könyvek-
kel egy speciális kapcsolata van az embereknek, szeretik birtokolni és 
ajándékozni a könyveket, míg a digitális tartalmak erre nem alkal-
masak. Továbbá a szöveg még mindig nyomtatott formában őrizhe-
tő meg leginkább, legtartósabban, hiszen az évek múlva is olvasható, 
míg a tíz, húsz évvel ezelőtti elektronikus dokumentumok csak nehe-
zen nyithatóak meg. Az írót hosszabban Szabó Péterné könyvtáros in-
terjúvolta meg, majd a közönség is feltehette a kérdéseit a szerzőnek.

Az Országos Könyvtári Napok 
zárásaként október 10-én, kedden 
Fejes László Új utakon című köny-
vének bemutatója családias hangu-
latban várta az érdeklődőket. A kö-
tetet dr. Borsos Anikó orvos aján-
lotta a jelenlévőknek, majd Baráth 
Mihályné, nyugalmazott gimnázi-
umi tanár, a szerző mentora is mél-
tatta a kötetet. Az Új utakon könyv 
a Negyven év a pusztában címet vi-
selő trilógia első kötete, amelyben 
a szerző a papi pályát elhagyva ta-
lálkozott a munkakeresés nehéz-
ségeivel. Azzal, hogy némely szak-
mára hiába felelt meg, mégsem al-
kalmazták, mert túl jónak, túlsá-
gosan képzettnek bizonyult. - A ki-
utat a munkakeresése során a hiva-
tás megtalálása, és a hitének őszin-
te megélése hozza meg számára 
– mondta és írta is ajánlójában dr. 
Borsos Anikó.

Fejes László a mentősöknél ka-
pott lehetőséget, és a szakmába va-
ló betanulási folyamatát is leírta 
könyvében. Baráth Mihályné be-
szélt arról, hogy a főorvostól kezd-
ve a mentőápolóig mindenki sze-
repel a szerző kötetében, akikben 
egy a közös: a betegek sorsáért ér-
zett felelősség. 

- A szerző negyven évet dolgo-
zott ezen a területen, nem ideali-
zál, nem hallgatja el a szívbemar-
koló élményeket, azokat, amelyek-
től nem lesz könnyű álma az em-
bernek. Ahogy belefeledkezünk a 
könyv olvasásába, érezzük, hogy 
a mentős szakma tiszteletremél-
tó hivatás is – fogalmazott Baráth 
Mihályné.

Rideg István nyugalmazott gim-
náziumi tanár, irodalomtörténész, 
a szerző állandó lektora minden 
egyes könyv, így ennek a megje-
lenését is ünnepnek nevezte. - Fe-
jes László életműve tulajdonkép-
pen egy mentős toborzó: bemu-
tatom az életemet, ilyen vagyok, 
és modellként állítom elétek. En-
nek az életműnek valóban több 
megható, érdekes mozzanata van, 

ami bárkihez, bármiféle módon 
kapcsolódhat – mondta a lektor, 
majd felolvasta Jókai Anna Kos-
suth-díjas író 2012-ben írt véle-
ményét Fejes László korábbi mű-
véről. - Jó tudni, hogy a spirituá-
lis gondolkodásnak vannak még 
követői Magyarországon. Érde-
kesek az elbeszélések. Szerencsés 
ember, mert ahogy az írásaiból ki-
tetszik, élete párja is követi – állt a 
sorokban. Rideg tanár úr ezt kö-
vetően átadta a szót Szabó Péter-
né könyvtárosnak és a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-
um tanulóinak, akik néhány lé-
nyeges epizódot felvillantva Fe-
jes László művéből, érzékeltették 
a mentősmunka légkörét, szépsé-
geit, örömeit és nehézségeit egy 
hangjáték formájában.

„Új utakon”
- Fejes László könyvbemutatója -

Író-olvasó találkozó

Népmese napja
Könyvtárostanárok 

szakmai napja
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Itt van az ősz

A „Civilek Éjszakája” program-
ra várta az érdeklődőket a Nagy-
kunságért Civil Fórum Egyesület 
a Kossuth téri sétáló utcán október 
7-én, szombaton. Váczi Attiláné 
megnyitóját követően Plósz Csil-
la igazgatónak és tanítványainak, 
Sebők Lajosnak és Márki Rékának 
a tárogató és a furulya játékát él-

vezhette a közönség. Később a Be-
rekfürdői néptánccsoport előadá-
sa és az Eskrima harcművésze-
ti bemutatója szórakoztatta a je-
lenlévőket, majd Angyal Ferenc 
játszott citerán. A programokat a 
The Best Company együttes kon-
certje zárta.

A rendezvény kísérőprogram-

jaként a Magyar Vöröskereszt a 
sebellátások és az újraélesztés be-
mutatójával várta az érdeklődő-
ket. Emellett egészségügyi szűré-
seken is részt vehettek az arra já-
rók, a gyerekeknek pedig külön-
böző játékokkal – rajzverseny, kéz 
és láb icka, kosárra dobás – is ké-
szültek a szervezők.

„Civilek Éjszakája”

Kedves barátaink, ismerőseink, tanítványok!

Jóleső érzéssel tudatjuk, hogy Fodor Józsefnét, a Zádor Úti Álta-
lános Iskola volt igazgató-helyettesét megtisztelték abból az alka-
lomból, hogy 60 éve kapta meg tanítónői diplomáját, és átvette a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyémánt Díszokle-
velét Kustár Zoltán rektor úrtól. Az ünnepségre természetesen el-
kísértük mi is. 
Köszöni a tetszésnyilvánítást, a gratulációkat, jókívánságokat!

Fodor Csaba

Minden évszakunk megvan a maga szépsége. Az őszt a színei mi-
att szeretem. Gyönyörűen harmonizálnak a barna, sárga árnyalatai. 
Kopogtatót készítettünk a gyerekekkel természetes anyagokból.

Felhasználtuk a gesztenyét, a mogyorót, a diót, a burkokat, a leve-
leket. Most azonban kicsit festettünk rajtuk, hogy még érdekesebb 
legyen. Ráragasztottuk egy vessző alapra és néhány organza szalag-
gal díszítettük. Mutatós ajtódísz lett a végeredmény.

Könnyen elkészíthető, így mindenkinek ajánlom!
Nyíriné Kátai Katalin

Óraátállítás
Kedves Olvasóink!
Kérjük, ne feledjék!

2016. október 29-én vasárnap
hajnali 3.00 órakor

2.00 órára kell
visszaállítani az órát.

(...folytatás az 1. oldalról)
Dr. habil. Kerepeszki Róbert, 

a Debreceni Egyetem Modern-
kori Magyar Történeti Tanszék-
ének tanszékvezető egyetemi 
docense egy történettel kez-
dett. Elmondta, hogy ő volt az 
egyik hivatalos bírálója dr. Pintér 
Zoltán Árpád akkori dolgozatá-
nak, aki summa cum laude ered-
ménnyel zárta a doktori érteke-
zését. - Én voltam az egyik, aki 
mindent megtett azért, hogy ez 
ne így legyen – árulta el, de vé-
gül Pintér Zoltán nyert. Aktuális-
nak és hiánypótlónak nevezte a 
kötetet. Aktuális, hiszen jövőre 
lesz 100 éve annak, hogy véget 
ért a nagy háború, és hiánypótló 
azért, mert úgy mutatja be a két 
háború történetét, ahogy eddig 
még senki. Mindkét nagy hábo-
rú hatástörténetét megvizsgál-
ta, és ezzel tudott egy keretet 
adni Karcag város és a régió tör-
ténetének megismeréséhez.

A kötet három nagy temati-
kai egységből épül fel: az I. és a 
II. világháború eseményei közöt-
ti részben szerző vállalkozik arra, 
hogy Karcag két háború közöt-
ti, elsősorban politikatörténetét 
bemutassa. Dr. habil. Kerepeszki 
Róbert kérte dr. Pintér Zoltánt ar-
ra, hogy ezt a fejezetet írja meg 
egy külön könyvben is. - Fontos-
ságát az adja, hogy egy összekö-
tő kapcsot, egy hidat próbál épí-
teni a két háború közé, és ezáltal 

a két háború hasonlóságait és 
különbségeit jobban megértet-
ni – fogalmazott a docens, majd 
hangsúlyozta, hogy bár a könyv-
ből érződik Karcag város szere-
tete, mindez mégsem vált a tár-
gyiasság rovására. A szerző a 
könyvben megpróbál elemezni, 
ok-okozati viszonyokat megér-
teni, megfejteni a különböző ha-
tásmechanizmusokat, és az ak-
kori emberek gondolkodását, a 
cselekedeteik mögötti mozgató-
rugókat.

Dr. Pintér Zoltán Árpád is kö-
szöntötte a megjelenteket, és 
megköszönte az elhangzott di-
csérő szavakat. 

- Minden szövetnek van színe 
és fonákja. Ebben a formában 
most bemutatták a színét, de a 
valósághoz hozzátartozik, hogy 
mindennek van fonákja. Ahhoz, 

hogy ez a kötet, és a kötet hát-
terét képező disszertáció létre-
jöhessen rengeteg próbálkozás, 
ballépés, egyeztetés, tanács volt 
szükséges, amelyért egyébként 
hálával adózom azon középis-
kolai és egyetemi tanáraimnak, 
akik voltak kedvesek mindig 
szóba állni velem, és fogadni, 
hogyha valami új probléma me-
rült fel az író/alkotómunka fo-
lyamán – fogalmazott a szerző. 
- Egy ilyen munka elkészülte tíz 
év. Tíz év, és ebben nagyon sok 
minden benne van – mondta dr. 
Pintér Zoltán, aki megköszönte, 
hogy ilyen nagy számban meg-
jelentek a rendezvényen, és el-
árulta, hogy akkor lenne a leg-
boldogabb, ha évek múlva az 
ő könyve is alapja lenne kutatá-
soknak.

Kapás Mónika

„A háború ködében”
- Bemutatták dr. Pintér Zoltán Árpád könyvét -
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Karcagra is elhozta Luther 95 tételét a ReforMaraton 500. A futócsapat 
tagjai a reformáció 500. évfordulója alkalmából több magyarországi, er-
délyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai településre juttatják el Luther Már-
ton 95 tételének magyar fordítását tartalmazó táblát. 

Október 31-ig 500 protestáns templom falára, kapujára helyezik ki a ka-
tolikus egyházról 1517-ben írt vitaindító dokumentumot. 

Wittenbergből indultak, szívükben azzal a szándékkal, hogy még jobb 
legyen az egyház a Kárpát-medencében. A maraton vezetője Bardócz Csa-
ba, a székelyföldi Ikafalva református lelkésze.

A futócsapat Karcagra október 13-án 9 órakor érkezett  a Református 
Nagytemplomhoz, ahol Nagytiszteletű Koncz Tibor esperes úr és Szentesi 
Lajos főgondnok úr átvették a 95 tételt, és Luther Márton példáját követve 
kiszegezték a templom falára.

Ezt követően faültetésre, emléktábla elhelyezésére került sor a temp-
lomkertben.

A református templomhoz futva érkező maraton csapathoz iskolánk ta-
nulói is csatlakoztak. Résztvevőként 500 lépést tettek meg. A fiatalos meg-
emlékezés lehetőséget kínál minden érdeklődőnek, hogy bárhol éljen is a 
Kárpát-medencében, csatlakozhasson és részese lehessen a történések-
nek. A szervezők célja annak segítése, hogy az 500 éve – az evangélium 
szerint – megreformált egyház az elkövetkező 500 évben is az evangéli-
um útján maradjon.

Az esemény az X,Y és kiemelten a Z generációnak szól, hiszen ők a refor-
máció 550. évfordulóján is emlékezni fognak a történelmi eseményekre. 

Megköszönjük a lehetőséget a ReforMaraton tagjainak és a szervező 
munkát Nagytiszteletű Konczé Lehoczky Krisztina esperesné asszonynak. 

Földváriné Simon Ilona 

„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsé-
ge is örök.
Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz…” 

/Csukás István/
Iskolánk a Népmese napja alkalmából rajzpá-

lyázatot hirdetett a Karcagi Tankerület iskolái-
nak. A csillagszemű juhász mese rajzpályázatra a 
beérkezett 219 szebbnél szebb rajzból a zsűri dön-
tése alapján kiállítást rendeztünk a Kunmadarasi 
József Attila Művelődési Házban. Minden alkotó-
nak sok szeretettel gratulálunk! Külön köszönjük 
a felkészítő munkát a pedagógusoknak, szülők-
nek, a támogató együttműködést a Karcagi Tan-
kerület igazgatójának, az iskolák és tagiskolák in-
tézményvezetőinek.

A projekt keretében diákjaink versekkel, me-
sékkel, népdalokkal készültek, amelyeket a József 
Attila Művelődési Ház színpadán mutattak be. 
Közös énekléssel zártuk a projekt első részét.

A műsor második részében a karcagi Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda Mesevarázs munka-
közösségének társulata (Nagyné Pusztai Tün-
de, Kovácsné Lovász Erika, Galiné Nagy And-
rea, Rauschenberger Gáborné, Kovácsné Laczikó 
Tímea, Csapóné Horváth Marianna, Molnárné 
Győri Erika, Farkas Jánosné, Kása Henrietta, 
Kisariné Kálmán Enikő és H. Tóth Jánosné) A 
csillagszemű juhász mesejátékkal kedveskedett 
a gyerekeknek. Fergeteges sikert arattak. Köszön-
jük a gazdag ötletekkel és színes előadással meg-
jelenített mesét. Köszönjük a Kunmadarasi József 
Attila Művelődési Ház vezetőjének, hogy a pro-
jektnaphoz önzetlenül biztosította a kiállítóter-
met és a színházteremet. 

Iskolánk diákjai tartalmas, színvonalas élmé-
nyekkel gazdagodtak.

Kunmadarasi Általános Iskola 
alsós munkaközössége

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 Ösztöndíjpályáza-
tot 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 Együttműködé-
si Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek el-
érése:

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 Pol-

gármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda) a szükséges 
mellékletekkel együtt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. november 07. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

ReforMaraton 500 A Népmese napja és a Zene Világnapja 
projekt a Kunmadarasi Általános Iskolában

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesület karcagi csoportja 

2017. november 25-én délelőtt 11 órakor fogja megrendezni az 
évzáró ünnepségét.
Helyszín: Euro Szolgáltató Kft., Széchenyi sgt. 52. 

Jelentkezéseket várjuk az ügyeleten 
minden csütörtökön 9-11 óra között. 

Határidő: 2017. november 16.
Vezetőség

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

nepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Október 28-29.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722 
November 01.  Ünnepnap! 
 Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
November 04-05.  Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
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2017. október 27. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Nagykunsági Krónika - különkiadás
 Ünnepi megemlékezés Berekfürdőn
 Ünnepi megemlékezés Kenderesen
 Ünnepi megemlékezés Tiszagyendán
 Ünnepi megemlékezés Tiszaszőlősön
20.10 Karcagi Tükör
 Városunk október 23-ai megemlékezése
21.00 Nagykunsági Híradó

2017. október 31. 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 
20.45 Karcag Sport: Karcagi SE - Tószeg 
KSE megyei I. osztályú bajnoki labdarú-
gó mérkőzés

2017. november 02. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Gyermekpercek
 Lurkó avató a Csokonai oviban
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
 Karcagi Lovasnap
21.00 Nagykunsági Híradó
21.20 Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületi ülése

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 23.
Szarvas Brigitta - Schmidt 
Sándor
Kg., Kátai Gábor utca 11.

Dominik

Halálozás
Zipszer Lajosné 
(Láposi Mária) 
 (1923)

Pető János 
 (1938)

Ferenczi Gyula 
 (1949)

Silye Imre 
 (1944)

Október 28. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Október 29. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

November 01. (Szerda) 
9-12 óráig
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)

November 04. (Szombat) 
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

November 05. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár 
 (Kossuth tér)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

AKarcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény     

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 

Karcag, Horváth Ferenc utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: az intézményben élő személyek szál-
lítása és egyéb szállítási feladatok (ételszállítás) elvégzésé-
vel az intézmény kiegyensúlyozott működésének segítése.

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

Pályázati feltételek:
 - C kategóriás jogosítvány, 
 - gépjárművezetői tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 
 - középfokú képesítés,
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - önéletrajz, 
 - iskolai végzettséget, ill. képesítést igazoló bizonyítvány 

fénymásolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 15.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 8. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - postai úton a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény címére történő 
megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 1.), 

 - elektronikus úton Hodos Bálintné intézményvezető részére a 
kgszoc@enternet.hu e-mail címen keresztül, 

 - személyesen Hodos Bálintné intézményvezető részére, Jász-
Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 9. 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ 

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 ok-
mányok 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 fogadjuk, et-

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

Nevezési lap letölthető a www.derynekarcag.hu weboldalról, 
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

Lapzárta: 
2017. november 6. (hétfő) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy nagy felújításra szo-
ruló ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.

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

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

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 kertkapcso-
latos, 2 szoba + étkezős társashá-
zi lakás, 16 m2 saját tárolóval 5,5 M 
Ft-ért eladó. Tel.: 06/30-460-2974. 

Karcag központjában eladó egy 
120 m2-es, 3 szobás (hall, télikert, 
ebédlő) családi ház. Gáz és vegyes 
tüzelésű kazán, alsóépületben ga-
rázs. Tel.: 06/30-328-6430.  

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

Karcagon 3 szobás, 84 m2-es, össz-
komfortos 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.

Különálló bejárattal rendelkező al-
bérlet kiadó vagy eladó. Tel.: 06/30-
645-0694.

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.

Vegyes
Vásárolok I-II. világháborús katonai 
relikviákat, kitüntetéseket, szúró, 
vágó eszközöket (szablyát, bajonet-
tet, kardot, stb.), ágyúhüvelyeket, 
ruházatot, Horthy, Ferenc József és 
Trianonhoz kapcsolódó dolgokat, 
egyéb régiségeket és teljes körű ha-
gyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.

Eladók! Denevérpad, 20-as lányka 
kerékpár, 22 kW-os vinyisztró önt-
vény kazán, 20 fakkos mobil ga-
lambketrec, 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, 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 éjjeliszekrény 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.

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

Eladó szép állapotú kombi hűtő, 
DVD lejátszó, elektromos talpmasz-
szírozó, pizzasütő, fürdőszobaszek-
rény (fehér), előszobaszekrény (4 ré-
szes), takarítógép, Kántor-tányérok. 
Tel.: 06/20-627-4716.

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

Téli gumi eladó (195/65 R15). Tel.: 
06/30-645-0694.

Eladó TZ 4K-14 B kistraktor (gyári 
festéssel, 2 új gumival, ekével, fű-
kaszával, hord. kerettel) 780.000 
Ft-ért, Zetor 2-es hattyúnyak eke 
25.000 Ft-ért. Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó 4 részes szekrénysor, 2 db fo-
tel, 1 db 70 cm-es televízió, 50 lite-
res üvegballon. Tel.: 06/30-499-9237.

Kapuzár, tükör (műanyag keret-
ben), vas ajtólap (duplaszárnyú), 
mákdaráló, parabolaantenna-tar-
tó és -vevőfej, mikrofon, padláslét-
ra (új), benzineskanna, férfi, női ci-
pők, kabátok, ingek, táskák, (iskola, 
háti, diplomata), Singer varrógép, 
kőműves simítók, és még sok ap-
róság eladó. Tel.: 06/30-849-2295. 

50 literes villanybojler, lombszívó 
és szegélyvágó olcsón eladó. Tel. : 
06/30-401-4258.

Benzinmotoros Kärcher G4-es 
sterimo mosó kifogástalan állapot-
ban eladó. Irányár: 95.000 Ft. Tel.: 
06/30-234-0203.

Eladó szilvacefre (400 liter), Salgó 
sparhelt (csövekkel), gáztűzhely, 
bébihordozó, birsalma (kb. 80-100 
kg). Minden akciós áron! Érdeklődni 
délután 17 óráig Karcagon, a Szamos 
utca 62. szám alatt. Tel.: 06/59-400-
526.

Easy Shaper alakformáló és 3 ré-
szes ételpároló (új) eladó. Tel.: 
06/30-873-0217. 

Őrölt fűszerpaprika kapható ter-
melőtől. Karcag, Rákóczi utca 13. 
Tel.: 060/70-943-3479.

Desire télálló étkezési burgonya 
kapható. Karcagon a Szivárvány 
úti gumiszervizben. 

Nagyméretű barna cserépkályha 
eladó! Tel.: 06/20-315-0103.

Eladó régi varrógép, virágtartó, hen-
telőasztal, datolyapálma (1,75 m), 42-
es női irhabunda, idős nőnek női ka-
bátok, pulóverek, Romet segédmo-
tor-kerékpár, női bőrkabát, bundák, 
egy pár holland törpetyúk (4 db kis-
csibével) eladó. Tel.: 06/70-667-0519.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet- és bársonynad-
rág, bőrkabát varrását rövid határ-
időre 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 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 bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, 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 fémhul-
ladékait ingyen elszállítom! Tel.: 
06/30-265-4197.

Sírkőtisztítást kedvező áron válla-
lok. Tel.: 06/30-234-0203.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig
Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2017. november 10-én jelenik meg.

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

 - 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 - egyszerűsített foglalkoztatás (Kun-

madaras),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Karosszérialakatos (Karcag),
 - Autófényező (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő - víz, gáz, fűtés (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Burkoló (Karcag),
 - Festő-mázoló (Karcag),
 - Ruhaipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó (Kisúj-

szállás),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Takarítógép-kezelő (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatatási és szál-

lítási foglalkozás - gépbeállító - egyszerűsített foglalkoztatás 
(Karcag),

 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatatási és szál-
lítási foglalkozás - sertésgondozó (Kisújszállás),

 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatatási és szál-
lítási foglalkozás (Karcag),

 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkoztatás (Kar-
cag),

 - Egyéb, egyszerű építőipari 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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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

aktuális állásajánlatai:
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SPORT

Mozgalmas és eredményekben 
gazdag időszak áll a karcagi ver-
senyzők mögött. Amint azt Gyar-
mati Imrétől, a KSE karate szak-
osztály vezetőedzőjétől megtud-
tuk, kiemelkedően szerepeltek a 
szeptember 30-án Kiskunhalason 
megrendezett országos bajnoksá-
gon.

Az országos seregszemlén 20 
klubból 280 versenyző nevezett a 
küzdelmekre.

A karcagi szakosztályt 5 kara-
tés képviselte.

Karcagi eredmények:  
 - Fehér Levente I. helyezett a gyer-

mek Kumite kategóriában;

 - Magyar Levente III. helyezett 
serdülő Kumite kategóriában;

 - Szabó Klaudia III. helyezett ju-
nior Kata kategóriában;

 - Gyarmati Ildikó II. helyezett 
felnőtt Kata kategóriában;

 - Ifj. Gyarmati Imre felnőtt kate-
góriában a Kata és Kumite ab-
szolút győztese lett. 

Október 06-07-én Budapesten 
került megrendezése a Dream 
Team Világkupa karate verseny, 
ahol 18 ország 400 versenyzője lé-
pett tatamira, köztük Kazahsz-
tán, Oroszország, Spanyolország 
és Ukrajna versenyzői. 

Fehér Levente magabiztos küz-
delmet mutatva győzedelmeske-

dett a gyermek korcsoportban. 
Ifj. Gyarmati Imre a senior 90 kg-
os súlycsoportban indult. Az I. 
fordulóban erőnyerőként, utána 
orosz ellenfelét legyőzve a döntő-
ben a spanyol karatést is legyőzte 
Kumite versenyszámban. 

Jelenleg intenzív edzésekkel 
készülnek az Európa bajokságra, 
amely Spanyolországban, Barce-
lonában kerül megrendezésre. 

A KSE-ből a magyar színeket 
ifj. Gyarmati Imre, Gyarmati Il-
dikó és Szabó Klaudia fogja kép-
viselni az Európa bajnokságon, 
Gyarmati Imre pedig mint veze-
tőbíró fog közreműködni. 

B.I.

Karcagiak az Európa bajnokságon
Eredményes versenyidőszakot tudhat maga mögött a két kar-

cagi versenyzőnk, Adorján Ede és Vig Zoltán, akik az alábbi 
eredményeket érték el ebben a különleges sportágban: 
2017. június 18. 

Magyar kupa - siket és na-
gyothallók versenyén

Vig Zoltán I. helyezés
Adorján Ede III. helyezés

Siketek nemzeti bajnokságán
A hat fordulós versenysorozat 
végén

Adorján Ede I. helyezés
Vig Zoltán III. helyezés

2017. szeptember 11-12.
Siket Világbajnokság - Hor-
vátország
A versenyzők öt országból ér-
keztek, itt is jól szerepelt a két karcagi golfozó.

Adorján Ede IV. helyezés
Vig Zoltán VI. helyezés

B.I.

Nemzetközi sikerek


