
Az országjáró kiállítás egyik célja, hogy sok iskoláscsoport is meg-
ismerje, milyen lehetett az I. világháború kora. Az emlékév kezdetén 
rengeteg rendezvény és program foglalkozott a témával, de fon-
tos, hogy az utolsó években is emlékezzünk erre a pokoli esemény-
re, amely nemcsak egy nagybirodalom, nemcsak Magyarország, 
hanem a közemberek modernkori traumája és vesztesége volt: 
660.000 magyarországi hősi halotté, 800.000 magyarországi hadi-
fogolyé, 3.400.000 Magyarország területéről bevonult katonáé és 
800.000 egyéb hadicélokra foglalkoztatott emberé, és az ő család-
jaiké. A Nagy Háború egyetlen magyar családot sem kímélt; a kiállí-
tással ez a tudásanyag azokhoz is eljuthat, akik azóta tanultak róla a 
közoktatásban. A kiállítás tavaly Székesfehérváron már bemutatko-
zott, akkor 5 nap alatt mintegy 35 ezren nézték meg. A gömbsátor 
korábban – akkor még nagyon eltérő tartalommal: a Magyar Nem-
zeti Múzeum bemutatásával – már több vidéki és fővárosi helyszí-
nen is járt: 2014-ben a Szigeten például mintegy 130 ezer fiatal látta.

Karcagon november 11-14-ig, 10-18 óráig látogatható a kiál-
lítás a Városháza előtti téren.

XXX. évf. 34. szám  2017. november 10.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Megtartotta soros ülését Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete október 26-
án, csütörtökön. A képviselők 
többek között tájékoztatók elfo-
gadásáról és új rendelet-terveze-
tekről döntöttek. Az ülés elején 
Dobos László polgármester két 
díjazottat és egy kiváló sporto-
lót is köszöntött.

Kilenc igen és két tartózkodás 
mellett elfogadta a képviselő-tes-
tület a tájékoztatót a Városi Ön-
kormányzat Városgondnoksága 
tevékenységéről. Molnár Pál igaz-
gató szóban kiegészítette a leírta-
kat, és megköszönte az önkor-
mányzat támogatását. Elmondta, 
hogy tíz évvel ezelőtt alakult át a 
Városgondnokság, és mára 1 mil-
liárd forintos költségvetéssel dol-
gozik. Szerteágazó, összesen hu-
szonhatféle tevékenységet végez. 
Karcagi Nagy Zoltán képvise-
lő is gratulált a jelenleg 42 fős ál-
landó létszámmal és 365 fő köz-
foglalkoztatottal működő Város-
gondnokság vezetésének és dol-
gozóinak.

Tartózkodás nélkül egyhan-
gúlag támogatta a testület a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Társu-

lás Szociális Szolgáltató Központ 
2016. évi működéséről a tájékoz-
tatót. Kun Csilla intézményve-
zető az elvégzett munkát érzé-
keltetve néhány adatot ismerte-
tett. Így szó esett arról, hogy több 
mint 4000 embernek segítettek a 
dolgozók, 2036 esetben tettek lá-
togatásokat a családoknál, 712 
esetben pedig bútor és ruhaado-
mányt is adtak a rászorulóknak. 
Nagyné László Erzsébet képvise-
lőasszony a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság támogatásáról szá-
molt be, és megköszönte a Szol-

gáltató Központ munkáját, míg 
Pánti Ildikó képviselőnő a klub-
tevékenységről, az ételhordók és 
házi segítségnyújtók fontosságá-
ról beszélt. 

Kilenc igen és két nem mellett 
elfogadta a testület a javaslatot a 
településfejlesztéssel, település-
rendezéssel és településkép-érvé-
nyesítéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetés helyi szabályairól 
szóló rendelet-tervezetre, amely-
re jogszabályváltozás miatt van 
szükség.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülés

Halottak napja és mindenszentek alkalmából emléke-
zett a nagy háborúkban elesett hősi halottakra a város ve-
zetése. Október 31-én, kedden Dobos László polgármester, 
Gyurcsek János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző ko-
szorút helyezett el az első és második világháborús emlék-
műveknél, illetve a Szívos temetőnél található Levente em-
lékműnél.

Koszorúzás

A reformáció 500. évfordulója 
alkalmából ünnepi istentisztele-
tet tartottak a Református Nagy-
templomban október 31-én, ked-
den, majd felavatták a Templom-
kertben felállított székelykaput, 
amelyet a Kovászna megyei Torja 
Református Egyházközség ado-
mányozott Karcag városnak a je-
les évforduló tiszteletére.

Az ünnepi istentiszteleten Koncz-
né Lehoczky Krisztina lelkipász-
tor köszöntötte a megjelenteket, és 
átadta Dobos László polgármester 
szívélyes köszöntését, aki hivatali 
elfoglaltsága miatt nem tudott részt 
venni az eseményen. A lelkipásztor 
hálát adott azért, hogy ezt a törté-
nelmi pillanatot megélhettük, majd 
visszaemlékezett Pap Béla, egykori 

karcagi lelkipásztorra, aki hatvan 
évvel ezelőtt furcsa körülmények 
között eltűnt. Rá emlékezve dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, Kovács Sándor, a JNSZ 
Megyei Közgyűlés elnöke és Szen-
tesi Lajos, a templom főgondnoka 
koszorút helyezett el az emléktáb-
lájánál.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Székelykaput avattak Karcagon

A Magyar Nemzeti Múzeum 
országjáró kiállítása Karcagon
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Gulyás Zsolt, a karcagi Szent István Király Plébánia érseki 
tanácsosa, a Györffy István Katolikus Általános Iskola lelki 
vezetője kitüntetésben részesült áldozatos hitéleti tevékenysé-
géért, lelki vezetői, oktatói-nevelői munkájáért, a Szent László 
Lelkigyakorlatos Ház működtetéséért, az egyházközösségben 
végzett széles körű karitatív tevékenységéért.

Pengő Ferenc, a Karcag Televízió tulajdonosa kitüntetés-
ben részesült a Jász-Nagykun-Szolnok megyei események 
objektív tudósításában, a hiteles tájékoztatásban, a Karcag 
FM Rádió és az infokarcag.hu hírportál irányításában vég-
zett kiváló tevékenységéért.

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Luther 
végrendelete
Bármennyire furcsának és hihetetlennek is 

tűnik, biliárd partik közötti cigarettaszünetben  
egy barátom vetette fel a kérdést: vajon ma egy 
átlagos műveltségű ember mit tudhat Luther 
Mártonról? Értheti-e pontosan 500 év távlatá-
ból? Aztán a cigaretták és a kávék elfogyasztása 
után sommásan arra jutottunk, hogy alig vala-
mit. Pontosabban, nem sokat. Még akkor sem, 
ha fellapoztuk a történelmi kronológiákat vagy 
netán a „neten” is utánanéztünk. 

Ugyanis ahhoz, hogy megértsük Luthert, az 
egész történelmi korszak majd minden részletét, 
a történeti összefüggések egész láncolatát kelle-
ne megismernünk. A nagy földrajzi felfedezé-
sektől és a gyarmatosításoktól kezdve V. Károly 
trónra lépéséig, aki nagyrészt a Fuggerek köl-
csönének köszönhette, hogy I. Ferenccel szem-
ben német-római császár lett. Ő volt az utolsó 
császár, akit a pápa koronázott meg. Mindeköz-
ben a történelem színpadára lépett Luther Már-
ton, a teológia doktora, aki már megjárta Ró-
mát, és látta a pápaság tévelygéseit a búcsú-
céduláktól kezdve a hitbéli dogmák eldeformá-
lásáig. Akit persze megelőzött már egy nem lel-
ki, hanem egy igazi pásztor, Hans Böheim. Aki 
lényegében népi egyszerűségével ugyanazokat 
mondta el a katolikus egyház ellen, mint később 
Luther, és akit ezért 1476-ban a würzburgi püs-
pök máglyán elégettetett. 

Luther szerencsére nem így végezte. 1546. feb-
ruár 16-án ezeket a sorokat vetette papírra eislebeni 
íróasztalán: „Vergilius Bucolicáját csak az értheti 
meg, aki legalább öt évig pásztor volt. Vergilius Ge-
orgiáját csak az értheti meg, aki maga is legalább 
öt évig gazdálkodott; Ciceró leveleit is csak az ért-
heti meg igazán, aki húsz évig a közéletben forgo-
lódott. Senki ne gondolja, hogy a Szentírást elég-
gé megértette, még ha száz éven át irányította vol-
na is a hívek közösségét akár Illés és Elizeus prófé-
tákkal, Keresztelő Jánossal, Krisztussal és az apos-
tolokkal együtt…Koldusok vagyunk. Így igaz.” 
Két napra rá elhunyt, de ezekből a sorokból is ki-
tetszik, hogy bölcs, filozófusi humorát élete végé-
ig megőrizte.

Ezek nem szerepelnek igazi végrendeletében, 
amit már 1542-ben megírt, és mint egész taní-
tását, egyfajta modern életszemlélet szőtt át. 
A végrendelet sorsa különösen kalandos, mert 
az eredetije Magyarországra került az 1800-as 
évek elején. Majd a Harmadik Birodalom mú-
zeumi tisztviselői mindenáron meg akarták sze-
rezni. Úgy tervezték, hogy a Führer személyes je-
lenlétében történik majd az átadás. Ezt azonban 
az evangélikus levéltár munkatársai megakadá-
lyozták, ma is ott őrzik.

 -ács-

FM hírek

A magyarság nemzettudatát évszázadok szabadságküzdelmei formálták a Kárpát-medencében. Forradalmak, szabadságharcok 
kovácsolták azokat a nemzetállami kereteket, amelyek ma is megtartanak minket – mondta dr. Fazekas Sándor az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére rendezett minisztériumi ünnepségen. Az ünnepi megemlékezést követően a dr. 
Fazekas Sándor miniszteri kitüntetéseket és elismerő okleveleket adott át, többek között két karcaginak, munkájuk elismeréseként.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire 
emlékeztek a Földművelésügyi Minisztériumban

(...folytatás az 1. oldalról)
Megvitatták a javaslatot a he-

lyi népszavazás kezdeményezésé-
hez szükséges választópolgárok 
számának megállapításáról szóló 
rendelet-tervezetről. Dobos Lász-
ló polgármester javasolta, hogy a 
szükséges választópolgárok szá-
ma 20%-ban kerüljön megállapí-
tásra. Andrási András képviselő 
hozzászólásában soknak nevez-
te a 20%-ot, így kevesebbet, 15%-
ot javasolt, amelyet ügyrendi sza-
vazás keretében kilenc nem és két 
igen ellenében elutasított a testü-
let, míg az eredeti, 20%-os terve-
zetet megszavazta kilenc igen és 
két nem mellett.

Döntöttek a hivatali helyiségen 
kívüli és hivatali munkaidőn tú-
li házasságkötés és bejegyzett élet-
társi kapcsolat létesítése engedé-
lyezésének szabályairól és díjairól 
szóló rendelet tervezetről is a kép-
viselők. Pánti Ildikó lakossági ké-
rés alapján javaslattal élt, ami sze-
rint az 50. vagy a további kerek há-
zassági évfordulók esetén legyen 
lehetőség a házassági fogadalom 
megerősítésére a Városházán. Do-
bos László polgármester jó ötlet-
nek tartja, de azt kérte, hogy erről 
később döntsenek, és vegyék bele 
az új rendeletbe. Így most csak az 
aktuális tervezetet szavazták meg 
egyhangúlag a képviselők.

Ugyancsak egybehangzó igen-
nel döntöttek a települési önkor-
mányzatok rendkívüli önkormány-
zati támogatásának igényléséről is, 

amit forráskiegészítésre hasznosí-
tanának.

Megszavazta a testület az Or-
szágos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatását, így a helyi mentő-
szolgálatot az égési sérülések el-
látásában 50.000 forinttal támo-
gatja a város.

Elfogadták a javaslatot a karca-
gi általános iskolák felvételi kör-
zeteire a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal részére.

Egyhangúlag döntöttek a kutak 
és vízhálózat bérleti idejének meg-
hosszabbításáról a Karcag-Tilalmasi 
Mezőgazdasági Korlátolt Felelőssé-
gű Társasággal. Dobos László pol-
gármester elmondta, hogy a tilal-
masi ingatlanok vízellátásának a 
problémáját hosszútávon az önkor-
mányzat új, kiépítendő vezetékek-
kel, ivóvízhálózattal és önkormány-

zati tulajdonú ivóvíztározónak a 
megépítésével szeretné majd orvo-
solni, de míg erre nincs lehetőség, a 
bérleti időt hosszabbítják meg.

Napirend előtt Lengyel János 
képviselő új gyalogosátkelőhelyek 
kijelölését javasolta, valamint ér-
deklődött, hogy lesznek-e új par-
kolóhelyek a városban. Andrá-
si András képviselő pedig a ker-
tek házszámmal való ellátásá-
ról, a TRV csatornajavításáról, a 
Közútkezelő Kht. útjavításáról és 
az ingyenes közműbekötés való-
ságalapjáról érdeklődött. Dobos 
László polgármester elmondta, 
hogy megvizsgálják az új átke-
lőhelyek szükségességét, további 
parkolóhelyek kialakítása pedig 
tervben van, azonban ez a költ-
ségvetés függvénye is. A Közút-
kezelő Kht-t folyamatosan kere-

sik az útjavításokkal kapcsolato-
san, az ingyenes közműbekötés-
nek pedig nincs valóságalapja. 
Elmondta továbbá, hogy a kert-
város az nem lakóövezet, de utá-
nanéznek a lehetőségeknek.

A testületi ülés elején Dobos 
László polgármester Karcag Város 
Önkormányzata nevében köszön-
tötte Egyed Judit sakkozót, aki a 
közelmúltban az U18-as sakkcsa-
pat Európa-bajnokságon az első 
táblán a mezőny negyedik legjobb 
teljesítményét érte el, míg a világ-
bajnokságon pedig huszonkette-
dik helyezett lett.

A polgármester köszöntötte dr. 
Nyíri László professzort is, aki szep-
temberben a Karcagi Kutatóinté-
zet hetven éves évfordulója alkal-
mából Vezekényi Ernő-díjat vehe-
tett át.

Dobos László gratulált Pengő 
Ferencnek, a Kun Média Kft. ügy-
vezetőjének is az önkormányzat 
nevében, akit október 24-én Buda-
pesten az 1956-os magyar forrada-
lom és szabadságharc évforduló-
ja alkalmából dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei esemé-
nyek objektív tudósításáért, a hi-
teles tájékoztatásért, kiváló tevé-
kenységekért miniszteri elismerő 
oklevélben részesített.

A testület munkaterv szerinti 
következő ülését november 30-
án, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Dobos László polgármester köszöntötte dr. Nyíri László professzort,
 aki a közelmúltban rangos elismerésben részesült
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Az idei évben is megrendezte a KÖZ-
Pont Ifjúsági Egyesület, a Karcag Városi 
Diákönkormányzat és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Diákönkormányzat kö-
zösen a III. Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Sportnapokat október 26-27-én Kar-
cagon, a Városi Sportcsarnokban. Az idei 
év különlegessége, hogy a futball mellett 
a röplabdában is összemérhették tudá-
sukat a diákok.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sport-
napon Bálega János, a KÖZ-Pont Ifjúsági 
Egyesület stratégiai vezetője köszöntötte 
a jelenlévőket, majd átadta a szót Kovács 
Sándornak, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnökének. 

- Aki fiatalon sportol, az idősebb em-
berként egészségesebb lesz, kitartóbb, 
nagyobb lesz benne a küzdőszellem. Kí-
vánok mindannyiótoknak nagyon jó szó-
rakozást, sportszerű versenyzést és sérü-
lésmentes mai napot – fogalmazott meg-
nyitójában a megyei közgyűlés elnöke. A fi-
atal szervezők nevében Németh Máté, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákönkor-
mányzat vezetője köszöntötte a verseny-
zőket, és kívánt eredményes mérkőzése-
ket a diákoknak. Szepesi Tibor, a Déryné 

Kulturális Központ igazgatója szerint 
az egyik legfontosabb ezen a sport-
rendezvényen, hogy a szervezők 
között köszönthetik a KÖZ-Pont If-
júsági Egyesületet, amely a Karcag 
Városi Diákönkormányzat újbóli fel-
állításában vállalt kiemelt szerepet. 
- Fontos, hogy olyan programokat 
tudjon szervezni a Diákönkormány-
zat – nyilván a mi segítségükkel, tá-

mogatásunkkal –, ami róluk, 
és elsősorban nektek, fiata-
loknak fog szólni – mondta 
Szepesi Tibor.

Bálega Jánostól megtud-
tuk, hogy az idei év külön-
legessége, hogy már nem-
csak fociban, hanem lány 
röplabdában is összemér-
hették tudásukat a diákok. 
Bíznak abban is, hogy jö-
vőre ez a paletta még to-
vábbi sportággal is bővül-
het. A kétnapos rendez-

vény első napján négy, míg a másodikon 
tizenöt csapat mérte össze tudását nyolc-
tíz településről külön általános iskolás és 
középiskolás kategóriában. A KÖZ-Pont If-
júsági Egyesület stratégia vezetője azt is 
elárulta, hogy a Karcag Városi Diákönkor-
mányzat több iskola kérésére elhalasztot-
ta a vezetőségi választását januárra. Így 
november végén egy egynapos képzést 
szerveznek, valamint decemberben ön-
kéntes tevékenységet terveznek.

Kapás Mónika

Megyei sportnapok Karcagon

(...folytatás az 1. oldalról)
Nt. Koncz Tibor esperes igehir-

detését követően az ünneplő kö-
zösség kivonult a déli bejáraton 
keresztül a székelykapuhoz. Első-
ként dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter osztotta meg 
ünnepi gondolatait. - Ezekben az 
órákban, percekben a világ ma-
gyarsága a Földglóbusz legtávo-
labbi sarkaiban is ünnepel, hiszen 
a reformáció a magyarság szem-
pontjából egy meghatározó ese-
mény. A reformátusság mai napig 
eleven része a magyar életnek, ele-
ven része a magyar identitásnak 
– fogalmazott a tárcavezető, aki 
a magyar nyelv, a kultúra szem-
pontjából is meghatározónak ne-
vezte ezt az 500 évet. Dr. Fazekas 
Sándor azt kívánta, hogy a kapu 
emlékeztessen minket az össze-
tartozásunkra, és arra, hogy a sza-
badságért épp úgy harcoltak gene-
rációkon keresztül a székelyek, a 
kunok és a hajdúk is. - Viharfelle-
gek tornyosulnak a kereszténység 
egén, és itt, a mi vidékünk meg-
szenvedett már egy olyan százöt-
ven évet, amiből bizony elege volt 
hosszú időre a magyaroknak, a 
kunoknak éppúgy, mint bármely 
alföldi terület lakóinak – mond-
ta dr. Fazekas Sándor, és reményét 
fejezte ki, hogy viszonozni tudják 
a székely testvéreinknek ezt a ne-
mes gesztust, amelynek köszön-
hetően egy gyönyörű kapuval lett 
gazdagabb Karcag városa.

Kovács Sándor, a JNSZ Megyei 

Közgyűlés elnöke olyan kősziklá-
nak nevezte a Nagykunságban élő 
embereket, akikre mindig lehetett 
építkezni. - 500 év alatt itt meg-
született 20-25 emberöltőnyi kő-
szikla ember, akik születtek, akik 
meghaltak, de sziklaként megtar-
tottak hitet, vallást, kereszténysé-
get – fogalmazott az elnök. - A ka-
pu szimbolizálja a szabadságot, a 
kapun tudunk kimenni, ha a vi-
lágra nyitni akarunk. A nyitott 
kapun érkezünk haza, a nyitott 
kapun indulunk el, amikor a leg-
hosszabb útra indulunk, és a nyi-
tott kapu szimbolizálja azt, hogy 
a magyarság a Kárpát-medencé-
ben egy nyitott kapuval van egy-
más felé – mondta Kovács Sán-
dor, majd kívánta, hogy minden-
ki, aki akár fizikailag, akár szim-
bolikusan átmegy a kapun, akkor 
azt egy jobb, erősebb, megtisztult 
lélekkel tegye.

Nt. Egyed László, a torjai egy-
házközség lelkésze megosztotta az 

ünneplő közösséggel a székelyka-
pu Karcagra kerülésének történe-
tét, és azt, hogy mit jelképez. El-
mondta, hogy a Pető Sándor fara-
gómester által készített kapu a föl-
di motívumokon keresztül a gyü-
lekezeti életük összefonódását ér-
zékelteti a Karcagon élőkkel. - Le-
gyen ez a kapu szimbóluma gyü-
lekezetünk vendégszeretetének, 
jelképe a barátságnak, az összetar-
tozásnak, és maradjon örök törté-
nelmi emlékeként a jövő nemze-
déke számára – mondta a lelkész, 
aki reméli, hogy az 580 km-re lévő 
Torja ott lesz a karcagiak gondola-
taiban, amikor elhaladnak a kapu 
előtt és alatt.

Az ünnepi beszédek után Nt. 
Koncz Tibor avató imádságot mon-
dott, és áldást kért a székelykapura, 
majd az átadást jelképező szalagát-
vágás következett. A rendezvény a 
Szózat közös eléneklésével zárult.

Kapás Mónika

Az új rendőrségi épület építkezése miatt hetek óta megvál-
tozott a József Attila - Kiss Antal utca közötti szakaszon a for-
galmi rend, amelyet sokan nem vesznek figyelembe. Erre hív-
ta fel a figyelmet Jenei József őrnagy, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezetője.

- A kollégáimmal sokszor tapasztaljuk, hogy az orvosi rende-
lőhöz érkezők továbbra is a megszokott módon leparkolnak a 
TILTÓ tábla ellenére, valamint a József Attila utcáról a Széche-
nyi sugárútra való kanyarodásnál behúzódnak az úttest bal ol-
dalára, ahogy korábban, ezzel veszélyeztetve a jelenleg kétirá-
nyú forgalom lehetősége miatt az arról ide kanyarodókat.

Miután az építkezés miatt a teherautó forgalom megnövek-
szik, a szakember arra kér mindenkit, ne megszokásból vezes-
sen ezen a szakaszon. A rendőrök folyamatosan kint vannak a 
helyszínen, és figyelmeztetik a szabálytalanul parkolókat, ka-
nyarodókat. Nem a büntetés a cél, elsődlegesen mindenkit 
csak figyelmeztetnek.

Megváltozott a forgalmi 
rend az orvosi rendelőnél

Székelykaput avattak Karcagon

Nt. Egyed László szerint a székelykapu jelképe az összetartozásnak
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Kukoricafesztivál rendeztek október 24-én 
a Kováts tagintézményben. Az alsósok a kéz-
ügyességüket próbálgatták, kézműveskedtek, 
ügyességi játékokat játszottak. A felsősök a 
Kukoricafesztiválra madárijesztőt, töklám-
pást készítettek, a délután folyamán gondol-
kodtató, mozgásos, játékos feladatokat ol-
dottak meg. A legügyesebb osztályok jutal-
ma sütemény volt.

Kukoricafesztivál

Felavatták a Karcagi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakgimnázium kilencedikes 
tanulóit október 26-án, csütörtök délután. A Déryné 
Kulturális Központ színháztermében a gólyák tréfás 
fogadalomtételét követően a tizedikes diákok vicces 
műsorszámokkal készültek a kilencedikeseknek, majd 
a gólyatáborban elindult, és a gólyanapokon folytató-

dó többhetes versenyzés eredményhirdetésével zárult 
a program. Az osztályok közül első lett a 9.c, a máso-
dik helyet a 9.b szerezte, míg a harmadikat pedig a 9.d.

A mulatság ezt követően a gimnázium falai között 
folytatódott, ahol a szülők kötetlenül ismerkedtek a ta-
nárokkal, vendégül látták őket, valamint a diákok egy 
diszkót szerveztek maguknak. 

Lovas vagyok, hej!
„Lovas vagyok, hej! A paripám 

pej!” címmel rendezte meg pro-
jektzáró eseményét a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda Táncsics 
krt. 17. számú óvodájának nevelő-
testülete október 17-én, kedden. 
A gyerekek életkoruknak megfe-
lelően már hetek óta ismerked-
tek a lovakkal, a népi mestersé-
gekkel. A program első részében 
a tanult mondókákkal, versekkel 
köszöntötték a szüleiket az óvo-
dások, majd izgalmas lovas játé-
kok következtek. A gyerekek kis 
csoportokban, paripákon ülve 
indultak el a lovas vetélkedő ál-
lomásaira. Kőrösi Istvánnal ki-
próbálhatták, hogy milyen íjászkodni, Tyukodi 
Lászlóval a faszobrászat rejtelmeibe pillanthat-
tak be, Tyukodi Lászlóné gyöngyfűzésre invitálta 
a gyerekeket, Pinczésné Soós Gyöngyivel pedig 
csuhébabát készíthettek az óvodások. Lehetőség 

volt továbbá Dávid-Kis Borbálával kosarat fonni, 
és a kovácsmesterség alapjaiba is bepillanthattak 
a gyerekek Tóth Istvánnal. A program idején Ko-
vács Áron és Kósa Zoltán citerajátékkal biztosí-
totta a zenei aláfestést.

Gólyákat avattak a Refi-ben

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület karcagi szerveze-
te október 14-én ügyességi, szellemi és sport vetélkedőt szerve-
zett. A verseny három helyszínen zajlott. A múzeumparkban kel-
lett megoldani a rendőrség által szervezett ügyességi és szelle-
mi feladatokat, ahol a mi nyugdíjasaink az akadályokat sikere-
sen vették. A sorversenyt Kubicsek Krisztina tanárnő, Boldizsár 
István tanár úr vezették le. Volt móka, kacagás és természetesen 
igazi küzdelem is. Jó volt látni a nyugdíjasok felszabadult örö-
mét, játékát. 

A második helyszín a Kováts Mihály Általános Iskola volt. Ott 
Laczi Sándor, Csornai Csaba és Czinege János vezette az ügyességi 
versenyeket. Volt asztalitenisz és különböző szellemi vetélkedők. 

A harmadik helyszín a szakmunkásképző iskola volt, ahol 
Fodor Csaba tanár úr vezette be a labdajátékok tudományába 
nyugdíjasainkat. 

A negyedik helyszín a Rákóczi út 3. szám alatt volt. Kis apró 
cetliket rejtettünk el az udvaron. Kezdődött a rókavadászat. Cso-
dálatos élményben volt részünk. Minden megtalált kis lap egy-
egy pontot ért. Összesítettük, és kezdődött az eredményhirdetés. 
A díjakat Szepesi Tibor önkormányzati képviselő úr, és a rendőr-
ség részéről a képviselőjük adta át. 

Nyolc csapat versenyzett egymással: Természetjárók, Életet 
az Éveknek, Vasutasklub, Jászberény csapata, Rákbetegek Or-
szágos Szövetségének karcagi szervezete, és az Országos Nyug-
díjas Polgári Egyesület karcagi szervezete, amely három csapa-
tot is indított. 

I. helyezett: Természetjárók csapata
II. helyezett: Életet az Éveknek csapata
III. helyezett: Nyugdíjas Polgári Egyesület egyik csapata

Itt mind a nyolc csapat nyert. Minden csapattag megállta a 
helyét. Szeretnék köszönetet mondani, hogy a résztvevő nyug-
díjasok hittek abban, hogy megcsinálják, és sikeressé tették az 
egész napot. 

A Nyugdíjas Polgári Egyesület irodalmi kisszínpada műsorral 
kedveskedett a jelenlévőknek. Végül a megérdemelt munka után 
kezdődött az ebéd, babgulyás parasztkiflivel.

A Nyugdíjas nap költségeit felajánlásból finanszíroztuk. 

Tisztelettel megköszönjük támogatóink segítségét: Dobos 
László polgármester úr, Szepesi Tibor önkormányzati képvise-
lő úr, Hubai Imre és családja, Szimmetria Kft., Labonczfa Kft., 
Mészáros Bt., Fűben-Fában Biobolt, Szentannai Középiskola, 
Kerekcipó Kft., BORHÁZ, Dobrai és Társa Kft., Goods Market 
üzlet, dr. Nagy Molnár Miklós, Laczi Sándor, Szendrei Zoltán, 
Nagy László, Szabóné Szendrei Emma, Pandur Benjaminné, 
Tyukodi Dezsőné, Köteles Andrásné, Czinege Jánosné, Czinege 
Enikő, Dobrai Ferenc, Dobrai Ferencné, Csombordi Lajos.

Murvainé Láng Róza
szervező

Nyugdíjasok vetélkedtek

POSTALÁDA
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Iskolánk, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium idén 
ősszel indította el „Félezer” címmel azt az interaktív programsorozatot, amelynek segítségével 
különböző műveltségi területek érintésével kívánunk emlékezni a reformáció 500. évfordulójára.

Ennek egyik állomásaként 2017. október 11-én délután saját tanulóink részvétele mellett a 
karcagi általános iskolák mintegy 70 diákját láttuk vendégül.

Félezer Természettudományos Kísérlet című rendezvényünk három különböző helyszínen 
zajlott.

Az informatika laborban a digitális technika vívmányaival, közöttük számos érdekességgel 
ismerkedhettünk.

A fizika előadóban igazi műhelymunka folyt, ahol különféle kísérletek elvégzése vagy meg-
tekintése után hallhattuk a természeti törvények általi magyarázatát a néha e törvényeknek el-
lentmondó látványnak.

A kémia szaktanteremben is izgalmas élmények várták az érdeklődőket, amelyekből kiderült 
többek között az is, hogyan fest a valóságban a tenyérből kínált láng.

Úgy érezzük, hogy hasznos és értékes délutánt sikerült szerveznünk, amely talán inspiráló ha-
tással lehet fiataljaink számára további tanulmányaikhoz is.

Köszönjük kollégáink és tanítványaink segítségét az előkészítés és a lebonyolítás terén, vala-
mint külön köszönjük az általános iskolások megtisztelő érdeklődését.

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakgimnázium

Gazdag és tartalmas programsorozattal ké-
szült református általános iskolánk a reformá-
ció 500 éves évfordulójának méltó megünnep-
lésére. Ünnepségsorozatunkat jubileumi prog-
ramokkal foglaltuk össze. Kortörténeti pro-
jektet szerveztünk „A reformáció nyomában” 
címmel. Az alprojektek megvalósításában pe-
dagógusaink és diákjaink lelkesen és aktívan 
vettek részt. Elkészítésre és kifüggesztésre ke-
rült a lutheri 95 tétel. Megnyitottuk a refor-
máció képekben és dokumentumokban c. ki-
állítást. Luther és Kálvin nyomában jártunk 
izgalmas vetélkedő formájában. A Filmklub 
programjaként diákjaink megtekintették a Lu-
ther c. filmet. Zenés műsor keretében versek 
hangzottak el a reformátorokról. Diákjaink 
részt vettek a Reformaraton programjában. A 
jubileumi hetet ünnepi műsorral zártuk a Re-
formátus Nagytemplomban. 

A reformáció üzenete, hogy ma is meg-
újulásra van szükség. 500 évvel ezelőtt Lu-
ther Márton német keresztyén alapokra fek-
tette az európai gondolkodást. A reformáció 
nemcsak vallási, hanem kultúrtörténeti ese-
mény is volt. Azzal, hogy Luther Márton le-
fordította a Bibliát, az egész német nép nyert 
vele, hiszen megteremtette a német birodal-
mi nyelv alapját. 

Hasonlóan cselekedett később Károlyi Gás-
pár is. A reformáció velejárója a nemzeti nyel-
vű igehirdetés és az anyanyelven olvasható 
Biblia mellett a protestáns oktatás, azaz az is-
kolák és kollégiumok hálózata. A reformáció 
hatását vallásilag és kulturálisan ma is élvez-
zük. A mi felelősségünk, hogy mit kezdünk ez-
zel az örökséggel.

Iskolavezetés, Reſi

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klub-
ja tagjai számára Pánti Ildikó képviselő-
asszony évek óta folyamatosan szervez kü-
lönböző programokat, eseményeket (kirán-
dulások, előadások), amelyek klubunk éle-
tét gazdagítják, színesítik. Ennek a szerve-
zőmunkának köszönhetően 2017. október 
19-én vendégül láttuk intézményünkben 
Mátyusné Kiss-Pál Róza nyugdíjas peda-
gógust, volt általános iskolai tanítót/tanár-
nőt, aki gyermekkorát, gyermekkori játékait, 
szüleit idézte fel verseiben, igaz történeteiben 
klubtagjaink nagy örömére, akik a verssoro-
kat hallgatva visszagondoltak saját gyermek-
korukra, a régmúlt időkre. Megelevenedett 
szemük előtt a kézi aratás, annak minden 
szépségével és nehézségével, felsejlett gyerme-
ki énjük, amikor is papírbabákat öltöztettek 
papírruhákba, esetleg csuhéjbabákat dédel-
gettek, vagy amikor órákig játszottak, ke-
rékpároztak kortársaikkal az utcán, hiszen 
akkor még nem álltak rendelkezésre a tech-
nika különböző vívmányai. Az óra zárása-

ként a tanárnő néhány festményének meg-
tekintése által egy másik alkotói tevékenysé-
gébe is betekintést nyerhettünk.

A jó hangulatban telt délelőtt legfonto-
sabb mondanivalóját az alábbi idézet igen 
lényegretörően foglalja össze:

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kap-
tunk örökségbe, de mintha egyre gyakrab-
ban tétlenül néznénk ennek háttérbe szoru-
lását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismer-
jük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább 
az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, ér-
tékes, unokáink számára is feltétlenül meg-
őrzendő, mesebeli kincseket!” (Részlet a 
Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívá-
sából.)

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
Pánti Ildikó képviselőasszonynak, hogy lelkes 
szervező munkájával támogatja klubunkat, 
valamint tartalmas előadásáért Mátyusné 
Kiss-Pál Rózának.

Kun Csilla intézményvezető
 Lévainé Olajos Cecília klubvezető

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákönkormányzatának vezetősége kilá-
togatott a Déli temetőbe, és tiszteletét tette Tekintetes Nemes Kálmán Sándor karcagi szüle-
tésű reformkori politikus, egykori Jászkun alkapitány síremlékénél. (Bogdi Papp Sándor egy-
kori karcagi királyi közjegyző írásából tudjuk, hogy Kossuth Lajos 1849. január 5-én Kálmán 
Sándor házában szállt meg.)

Kegyelettel emlékeztünk iskolánk egykori tanítója, Magyar Imre Lajos síremlékénél is, aki a 
Nagykun Református Elemi Iskola kántor tanítója volt.

Refi diákönkormányzata

Félezer természettudományos kísérlet
Irodalmi óra, avagy múltidézés az 

Idősek Klubjában

Örök reformáció…

Kegyelettel emlékeztünk
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Lapzárta: 2017. november 13. (hétfő) 12 óra

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 nevezési 
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
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Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2017. november 17-én jelenik meg.

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

HIRDETMÉNYEK

2017. november 10. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Agrárpercek
 Gyáravató Tiszapüspökiben
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Pintér Zoltán Árpád
 Téma: könyvbemutató után                         
 Karcagi hírek
 - Földalapú támogatások
 - Gyümölcsfa ültetés
 - Karcagi fakanálforgatók
 - E-recept
 - Új szabályok a kenyérre
 - Abádszalóki városnap
 Háttér
 Gyáravató Tiszapüspökiben
20.10 Karcagi Tükör
 Simicskó István lakossági fóruma
21.00 Nagykunsági Híradó

2017. november 14. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Karcagi Nótásfiúk - nőnapi köszöntő
 műsora 2017. 1. rész
20.25 Karcagi hírek
20.55 Karcagi Nótásfiúk - nőnapi köszöntő 
 műsora 2017. 2. rész

2017. november 16. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Székelykapu avatása Karcagon
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin 
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Karcagi hírek
 - Gyakoribbak a szülések a frontok miatt
 - Méhatka
 - Piaci körkép
 - Gólyabál
 - Világháborús áldozatokra emlékeztek
 Háttér
 Téma: influenza szezonra készülve                          
20.10 Karcagi Tükör
 Gólyabál
21.00 Nagykunsági Híradó
21.20 Fejes László könyvbemutatója

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 28.
Csókás Szilvia – Kis Robin

Születés
2017. október 26.
Márki Melinda – Rimaszom-
bati Zsolt
Kg., Pálya utca 6.

Zoltán Zsolt
2017. október 27.
Huszti Teréz – Varga Mihály
Kg., Délibáb utca 76.

Milán Mihály
2017. október 27.
Rózsa Mária Terézia – Pádár 
Gergő
Kg., Délibáb 65/a.

Bence
2017. október 27.
Timár Júlia – Béres Sándor 
Gergő
Kg., Széchenyi sugárút 45.

Zoé
2017. november 5.
Kovács Renáta – Baga Béla
Kg., Pálya utca 48.

Hanna Renáta

Halálozás
Hírmondó Józsefné
(Kapitány Erzsébet)
 (1932)
Tóth Sándor
 (1937)
Seres Sándor
 (1962)
Burai Irén
 (1977)
Kohári Gáspárné
(Kovács Juliánna)
 (1926)
Berzétei Lajosné
(Szűcs Jolán)
 (1939)
Simon Pálné
(Olasz Julianna)
 (1928)

November 11. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
November 12. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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. 

Jelentkezési határidő: 2017. november 16.
Vezetőség

Karcag, Széchenyi István sugárút 83. c. épület fszt. 3. alatti lakás
Helyiségei: 1 szoba, hálófülke, előszoba, főzőfülke, kam-

raszekrény, fürdőszoba-WC 
A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany  
Fűtési módja: egyedi fűtés
A lakás bérbeadása: megtekintett állapotban

A lakás a helyszínen megtekinthető az alábbi időpontokban:
- 2017. november 07. napján (kedd): 9.00 - 9.30
- 2017. november 10. napján (péntek): 9.00 - 9.30
- 2017. november 13. napján (hétfő): 9.00 - 9.30

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15. 
napja 16.00 óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájá-
ban (fszt. 52. sz. iroda, Tel.: 06/59-500-610/745 mellék). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat hirdetőtábláján, valamint Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az 

alábbi ingatlanját:

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
November 11-12.  Dr. Terjék Imre Karcag, Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú középfokú végzettség,  
- számítógépes ismeret (word, excel),
- büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII.törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. december 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.
Jelentkezni írásban 2017. november 21-ig lehet az alábbi 
címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.

e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 06/59-311-411, Fax: 06/59-311-538  

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség,
- mg-i vontatóvezetői jogosítvány,
- büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- nehézgépkezelői vizsga.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, vég-

zettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. december 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.
Jelentkezni írásban 2017. november 21-ig lehet az alábbi 
címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.

e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 06/59-311-411 Fax: 06/59-311-538  

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

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.  

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

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

Karcagon, a Kisújszállási út ele-
jén ház nagy portával, és mű-
hely egyben vagy külön eladó 
építésre vagy vállalkozásra. (Két 
utcáról megközelíthető.) Tel.: 
06/30-647-6496.

Eladó összkomfortos családi ház 
a Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-
2613.

Az Ágota utcában 2 szobás, kom-
fortos kertes ház, valamint búto-
rok, edények, férfi és női ruhák 
és kerékpár eladó. Tel.: 06/30-
317-8180.

Eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, kertföldet, termőföldet ke-
resünk meglévő ügyfélkörünk 
részére, értékesítési célra. Tel.: 
06/30-989-3349.

Állat
Hétéves zsemleszínű, közepes 
termetű fiú kutya ajándékba elvi-
hető. Tel.: 06/30-317-8180.

Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

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.

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

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

Eladó TZ 4K-14 B kistraktor (gyá-
ri festéssel, 2 új gumival, eké-
vel, fűkaszával, hord. kerettel) 
780.000 Ft-ért, Zetor 2-es haty-
tyúnyak eke 25.000 Ft-ért. Tel.: 
06/30-963-5073.

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. 

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.

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

Eladó régi varrógép, virágtartó, 
hentelőasztal, datolyapálma (1,75 
m), 42-es női irhabunda, idős nő-
nek női kabátok, pulóverek, Romet 
segédmotor-kerékpár, női bőrka-
bát, bundák, egy pár holland törpe-
tyúk (4 db kiscsibével). Tel.: 06/70-
667-0519.

Eladó színes TV (6.000 Ft), le-
mezjátszó (5.000 Ft), DVD (5.000 
Ft), szekrénysor (18.000 Ft). Tel. : 
06/30-517-2434.

Hagyományos gyümölcsfacse-
mete áron alul kapható a fagyo-
kig! Szilva (6 fajta), Pándi meggy, 
füge, málna, fagyal, szamócák, 
szőlő, szeder, orgonák, hibiszku-
szok, stb. Cím: Karcag, Kinizsi ut-
ca 45. Tel.: 06/30-266-2859.

Gardróbürítés! Szalagavatóra di-
vatos alkalmi ruhák, lányoknak és 
anyukáknak (egyszer használtak, 
S, L, XL) eladók. Ugyanitt télika-
bátok férfi és női (toll, irha, szövet, 
rövid és hosszú fazonnal) meg-
kímélt állapotban eladók. Tel.: 
06/59-610-090, 06/30-719-3191.

Cefre és 50 literes üvegballon el-
adó. Tel.: 06/30-509-8718, 06/59-
319-178.

Eladó 65 darabból álló karca-
gi vertcsipke terítő gyűjtemény. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Desire télálló burgonya kapha-
tó Karcagon, a Szivárvány utcai 
gumiszervizben. 

Őrölt fűszerpaprika kapható Kar-
cagon, a Rákóczi utca 13. szám 
alatt. Tel.: 06/70-943-3479.

Kóstolóval egybekötött zárjegyes 
termelői mézvásár november 11-én 
(szombaton) 9-13-óráig Karcagon, a 
Reggel utca 33. szám alatt a nagy-
kapuban. Igény szerint házhoz is vi-
szem! Tel.: 06/30-696-5288. 

Gázbojler (átfolyós), kétlapos ke-
rámia-főzőlap, 2 db fotel, tyúkete-
tő (kerek, 60 literes). Tel.: 06/70-
904-8948.

Morzsolt kukorica eladó. Tel.: 06/30-
856-6978.

Eladók! Denevérpad, 20-as lányka 
kerékpár, 20 fakkos mobil galamb-
ketrec, 65 literes üvegballon, 200 
literes ónozott üst, 2’’-os rézgolyós 
csap. Tel.: 06/30-324-0522.

Gázpalack (22 kg), gáztűzhely, 
sparhelt, járókeret, üst + üstház, 
káposztás hordó (fa), 6 db szék, 
TV (Panasonic), szobabicikli, szoba 
WC, járókeret, gépkocsi csomag-
tartó. Tel.: 06/30-420-6617.

Hajdu Aquastic 200 literes villany-
bojler (kb. 1 éve vásárolt, kifogás-
talan állapotban) kihasználatlan-
ság miatt áron alul eladó. Bolti 
ára kb. 80.000 Ft, de alkuképesen 
60.000 Ft-ért azonnal elvihető. 
Tel.: 06/30-619-2694.

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 ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.

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

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

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

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

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

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

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékait ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lékek, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Nyugdíjas nő vasalást vagy kise-
gítői munkát keres Karcagon. Tel.: 
06/30-381-0557. 

Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére dauert, festést, haj-
vágást vállalok. Délelőtt a fodrász 
üzletben dolgozom, délután me-
gyek házhoz. Tel.: 06/30-447-3918.

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.

 - Könyvelő - analitikus (Kisújszállás),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő (Tiszagyenda),
 - Karosszérialakatos (Karcag),
 - Autófényező (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő - víz, gáz, fűtés (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag, Kenderes),
 - Tetőfedő, bádogos (Karcag),
 - Burkoló (Karcag),
 - Festő mázoló (Karcag),
 - Faipari gyári munkás (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője-

takarmányos traktoros és sertésgondozó (Kenderes),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Takarítógép-kezelő (Karcag),
 - Raktárkezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatatási és 

szállítási foglalkozás - gépbeállító - egyszerűsített foglal-
koztatás (Karcag),

 - Egyszerű ipari foglalkozás - egyszerűsített foglalkoztatás 
(Karcag),

 - 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:

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye Iskolanyitogató 
címmel, több alkalommal foglalkozásra hívja és várja a nagycso-
portos óvodásokat. Célunk, hogy megismerjék az iskolát, a leendő 
tanító néniket és a helyi hagyományokat. 

Első Iskolanyitogató foglalkozásunkat 2017. december 04-én 
16.15 órakor tartjuk, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődő 
nagycsoportos óvodásokat.

Érdeklődni: 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.

Tisztelt Szülők!
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SPORT

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag-Jánoshida 0-1 (0-0)

A Jászárokszállás elleni vereség 
után több hiányzó is visszatért a csa-
patba, jó eredmény elérésében biza-
kodtak a hazaiak. Amint az később 
kiderült, a táblázat élcsoportjához 
tartozó vendégegyüttes nem bizo-
nyult könnyű ellenfélnek.

A karcagi csapat az alábbi össze-
állításban kezdte el a bajnoki mér-
kőzést: Belényesi-Szentannai, Orosz, 
Csörögi, Farkas S., Nagy R., Szívós 
G., Katona, Kovács L., Domokos A., 
Erdei.
Cserék: Szőke N., Kiss S., Fábián.
Edző: Orosz István.

Karcag kezdte jobban a játékot. A 
7. percben Nagy R. hosszú átadás-
sal indította a bal oldalon Domokos 
A.-t. A csatár 14 méterről küldött la-

pos lövését Vincze vetődve megfogta 
a bal kapufánál.

A 12. percben Nagy R. kiugrat-
ta Erdeit egy meredek átadással, de 
a védő az utolsó pillanatban elrúg-
ta a labdát. A 23. percben Patócs cse-
lezgetett, lövése Szentannairól szög-
letre vágódott. A 25. percben Szen-
tes fordulásból 20 méterről lőtt, de a 
labda elzúgott a jobb kapufa mellett. 
A 28. percben Orosz elhúzta Ábelt a 
16-oson belül, 11-es. A büntetőt Szen-
tes félmagasan lőtte el, de Belénye-
si bravúrral, vetődve kiütötte. A 32. 
percben Domokos A. balról átívelt 
az üresen hagyott Kovács L. elé, aki 
rosszul vette át a labdát, és oda lett 
a helyzet. A 35. percben Varga távo-
li erős lövését Belényesi megfogta. A 
45. percben Domokos A. a bal oldal-
ról kapura lőtt, de Vincze vetődve, 

biztos kézzel megfogta. A 48. perc-
ben egy balról érkező beadást Be-
lényesi elvétett, és Patócs közelről a 
hálóba sodorta (0-1). Az 50. percben 
Patócs majdnem megszerezte a má-
sodik gólját, de szerencsére a jobb ka-

pufa mellé lőtt. Az 51. percben Patócs 
egy „ajándékba” kapott labdával a ka-
pu felé iramodott, lapos lövése elment 
a bal kapufa mellett. Az 59. percben 
Eszes 25 méteres lövése elment a jobb 
kapufa mellett. A 74. percben Varga 

elcsípett egy rossz átadást a hazai ka-
pu előterében, de óriási helyzetben 
elhamarkodva a léc fölé lőtt. A 75. 
percben Cseri egy kipattanó labdát 
20 méterről egyből rálőtt a kapura, de 
a labda elzúgott a bal kapufa mellett. 

A 83. percben Nagy R. cselezge-
tett, majd az alapvonal közeléből a 
kapu elé emelt. Szívós G. közelről a 
bal kapufa mellé fejelt nagy helyzet-
ben. A 85. percben Cseri 20 méterről 
lőtt, de a labda a kapu fölé szállt. A 
89. percben Szívós G. a 16-os környé-
kéről fordulásból lőtt, de Vincze biz-
tos kézzel hárított.

Addig, amíg az ellenfél edzője a 
sok kihagyott helyzet miatt sopán-
kodott, a hazaiak edzője röviden így 
nyilatkozott: Úgy érzem, hogy rászol-
gáltunk volna az egy pontra. 

B.I.

Egy gól döntött Jánoshida ellen

Október 28-29-én rendeztük meg a már 
hagyományos Péter László Országos Aszta-
litenisz Emlékversenyt nagy sikerrel. Az or-
szág minden részéből és Szerbiából érkező 
sportolók igen jó véleménnyel voltak a ren-
dezésről és a verseny színvonaláról. 18 te-
lepülés résztvevői 114 nevezést adtak le. Az 
utánpótláskorúak négy korcsoportban ver-
senyezhettek, míg a felnőttek részére ama-
tőr megyei és NB III., NB II. szinteket szer-
veztünk.
Karcagi eredmények:

Ifjúsági lány: 1. Pekár Nikolett (Kováts 
DSE) 
Összevont utánpótlás páros: 1. Dobrai 
István - Czombos Bence (Kováts DSE)
Férfi amatőr egyéni: 3. Hérmán Sándor 
(Kováts DSE)
NB II.-III. egyéni: 3. Dobrai István (Kováts 
DSE)
Női páros: 3. Rápolti Mária (egy buda-
pesti versenyzővel)
Férfi páros: dr. Farkas Béla - Dobrai Ist-
ván (Kováts DSE)

NB II. férfi csapatbajnokság
1. ATSK Szeged II. - Kováts DSE Karcag: 
8-10
Győzelmeink:

Páros: dr. Hubert Attila - Imrei Ferenc, 
Egyéni: dr. Hubert Attila 4, Skumáth Ist-
ván 2, Szepesi Bence 1, Imrei Ferenc 2

Nagyszerű győzelem a volt NB I-es játéko-
sokkal megerősített Szeged ellen. 
2. Pénzügyőr SE Budapest - Kováts DSE 
Karcag: 8-10
Győzelmek:

Páros: Skumáth István - Imrei Ferenc, 
Egyéni: Skumáth István 4, Imrei Ferenc 
3, Szepesi Bence 2

Igazi csapatmunka volt, szenzációs játékkal. 
3. Jászkun Volán SCI: Szolnok - Kováts 
DSE Karcag: 14-4
Győzelmek: Skumáth István 2, Szepesi Ben-
ce 1, Imrei Ferenc 1

A nemrég még NB I-es Volán megérdemel-
ten nyert. 

NB III. férfi csapatbajnokság
1. Kováts DSE Karcag - Mezőberény SE: 
0-18
A bajnokesélyes simán nyert. 
2. Jászkun Volán SC II. Szolnok - Kováts 
DSE Karcag: 17-1
Dobrai Pisti egyetlen győzelme jelentette a 
becsületpontot. 

Megyei I. o. csapatbajnokság
Győzelmek: 
Kováts DSE Karcag - Jászkisér: 11-7

Páros: Nyíri László - Sebők János
Egyéni: dr. Farkas Béla 3, Sebők János 3, 
Nyíri László 1, ifj. Dobó István 2 (2 mér-
kőzésből), Takács István 1 (2 mérkőzés-
ből)

Szoros meccsek, nagyszerű győzelem.

Megyei II. o. csapatbajnokság:
Kováts DSE Karcag - Túrkeve: 6-4
Kováts DSE - Bánhalma: 9-1
Kováts DSE - Kisújszállás: 4-6
Csapattagok: Nyíri László, Hérmán Sán-
dor, Fógel Béla, Fülöp Miklós
Két küzdelmes mérkőzés és egy sima győzelem.

NB II. csapatbajnokság:
Kováts DSE Karcag - Dabe Debrecen: 13-5

A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI:
 - 2017. november 17. (péntek) 18.00 óra: 

megyei I. o. Tiszafüred ASE - Kováts DSE 
III. Karcag (idegenben)

 - 2017. november 18. (szombat) 11.00 óra: 
NB II.: Kováts DSE Karcag - Mezőtúri AFC 
(Kováts Mihály tagiskola tornaterme)

 - 2017. november 18. (szombat) 15.00 óra: NB 
III.: Kováts DSE II. - Univer Sport Kft II. 
Kecskemét (Kováts Mihály tagiskola torna-
terme)

Csornai Csaba

Szoros meccsek, nagyszerű győzelmek

Fotó: KLBK

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

törvényi kötelezettségének eleget téve megalkotta a talajterhelési díjról szóló 3/2017. (II.24.) ön-
kormányzati rendeletét, amely 2017. július 1. napján hatályba lépett. 

A rendelet értelmében a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terhe-
li, aki környezethasználata során szennyező anyagot bocsát a környezetbe, mivel a mű-
szakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági 
szennyvízelhelyezést alkalmaz. 

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsá-
tót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a felhasznált víz mennyisége, csökkentve a locsolási célú felhasz-
nálásra figyelembe vehető víz mennyiségével. 

A talajterhelési díj alapja tovább csökkenthető a szabályszerűen elszállítatott szennyvízmeny-
nyiséggel. Az elszállítást számlával kell igazolni. 

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ha-
tározza meg, amely városunkban 1.800 Ft/m³. 

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület talajterhelési díjkedvezményt nyújt a 
talajterhelési díj fizetésére kötelezetteknek, amelynek mértéke a fizetendő díj 95%-a. 
Így a ténylegesen fizetendő díj 90 Ft/m³-ra módosul.

2017. évre vonatkozóan a talajterhelési díjfizetési kötelezettség csak a rendelet hatály-
balépését követő naptól, azaz 2017. július 01-től történő vízfogyasztás után keletkezik.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak ingatlanonként külön-külön kell megállapítania, bevalla-
nia és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. Első ízben tehát 2018. már-
cius 31-ig kell az adóbevallást (a 2017. július 01-2017. december 31-ig történt vízfogyasz-
tás után) benyújtani, és a 2017. évi talajterhelési díjat megfizetni a Karcag Városi Önkor-
mányzat 12053005-01000953-01200009 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

További részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjától kérhető (Városháza, 
fszt. 40. szoba, tel.: 06/59-500-610).

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport

HIRDETMÉNYEK

ÁLTALÁNOS KÖZMEGHALLGATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy 

2017. november 30-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel
a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete általános közmeghallgatással 

egybekötött ülést tart a Városháza 1. sz. tanácskozó termében (Karcag, Kossuth tér 1.).
Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtárgyalása előtt – az ál-

lampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester


