
XXXI. évf. 13. szám  2018. április 13.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

A volt karcagi rizshántoló 
malomban hamarosan egy ku-
koricamalom kezdi meg a mű-
ködését. A másfél milliárdos 
beruházásról a Szatmári cég-
csoport tulajdonosa, Szatmá-
ri Zoltán tájékoztatta április 
3-án dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi minisztert és Ko-
vács Sándort, a megyei köz-
gyűlés elnökét.

- Nagyon örülök annak, hogy 
sikerült pályázaton nyernünk, 
úgy tervezzük, hogy jövő év jú-
liusára már itt működő üzem 
lesz, amiben kukoricát fogunk 
őrölni exportra, Magyarország-
ra sörgyáraknak, tésztagyárak-
nak - mondta tájékoztatójában 
Szatmári Zoltán, a Szatmári Kft. 
cégcsoport tulajdonosa, ügyve-
zetője. Mint elhangzott, 50 főt 
szeretnének foglalkoztatni. Saját 
beruházásban egy új raktár épí-
tését tervezik, az épület teljes re-
noválását is elvégzik, a pályáza-
ti forrásból pedig a gépeket ve-
szik meg és az infrastruktúrát 
építik ki. 

- Évtizedek óta a legnagyobb 

élelmiszeripari fejlesztés zajlik 
a karcagi volt rizshántoló terü-
letén. Egy olyan kukoricama-
lom épül itt, amely naponta 120 
tonnát képes feldolgozni - sorol-
ta dr. Fazekas Sándor. Az egy-
re népszerűbb kukoricaliszt kül- 
és belföldön egyaránt keresett, 
tehát így el tud jutni a karca-
gi kukorica a fogyasztók aszta-
láig késztermékként. A 1,5 mil-
liárdos beruházás egyharmada 
félmilliárd forint, a vidékfejlesz-
tési programtól nyert pályázati 
forrás. Nagyon fontos, hogy új-
ra életre kel ez a telephely, amely 
egyúttal 50 munkahelyet is je-
lent. Már dolgoznak a kivitele-
zők, a betonvázas épület, amely-
ben a korábbi rizshántoló volt, 
ez ad majd helyet a világszínvo-
nalú kukoricamalomnak. Évti-
zedekkel ezelőtt a karcagi Kun-
sági liszt országszerte ismert 
volt. Bízom benne, hogy a kar-
cagi kukoricaliszt is ilyen sike-
res lesz majd.

- Nagyon jó érzés, hogy az a 
malom, amelyik több mint húsz 
éve bezárt, újból működni fog, 
és kukoricát őrölnek majd ben-

ne. Nagyon jó látni, hogy Ma-
gyarországon, Karcagon élel-
miszeripari beruházás lesz, és 
mintegy 50 embernek fog mun-
kát adni az új malom - mondta 
a terület bejárása után Kovács 
Sándor. 

- Láttuk, hogy vannak olyan 
részek, amelyeket már nem le-
het felújítani, oda új épületek 
készülnek. Ebből a 1,5 milliárd 

forintból lesz egy igazi műkö-
dő malma Karcagnak, ahol nem 
búzát, hanem kukoricát fognak 
őrölni, mert egyre nagyobb ér-
deklődés van a gluténmentes ter-
mékek iránt. Nagyon jó, hogy a 
magyar liszt GMO-mentes, jó 
minőségű a magyar kukorica is, 
így komoly igény van külföld-
ön is ezekre a termékekre. Egyre 
jobban éled újjá a magyar élelmi-

szeripar, hiszen Tiszapüspökiben 
a kukorica feldolgozó üzemben 
izocukrot állítanak elő, itt pedig 
majd kukoricalisztet, ezáltal egy-
re több feldolgozott kukorica ke-
rül innen külföldre, a bevétel pe-
dig itt marad. Így Karcagon ha-
marosan újból molnárok, ma-
lomipari szakemberek kaphat-
nak munkát.

DE

Másfél milliárdból kukoricamalom épül Karcagon

Játszd újra! címmel újrahasznosított 
hulladékokból készült alkotásoknak szer-
vezett kiállítást a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda a Déryné Kulturális Központ-
ban március 26-án, hétfőn. A gyerekek a 
kiállított játékok mellett műsorral is ké-
szültek az érdeklődőknek.

A kiállítást Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő, a Déryné igazgatója nyitot-

ta meg, aki a Karcag Városi Önkormány-
zat nevében is köszöntötte a megjelen-
teket. 

- Századunkban a számos gond közül 
az egyik legnagyobb a Föld élővilágát, így 
az emberi létet is fenyegető környezeti vál-
ság. Napjainkra a bioszférát már számtalan 
olyan sérülés érte, amelynek a hatása visz-
szafordíthatatlan. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Játszd újra!
Újrahasznosított hulladékokból nyílt kiállítás a Dérynében Április 8-án zajlottak hazánkban az or-

szággyűlési képviselő választások. A vá-
lasztás pontos végeredménye csak ké-
sőbb lesz hivatalos, hiszen még nem száz 
százalékos a szavazatok feldolgozottsá-
ga. Az országos adatok szerint a FIDESZ-
KDNP pártszövetség megtartja kéthar-
mados többségét a törvényhozó testü-
letben, és vélhetően Orbán Viktor meg-
kezdheti negyedik miniszterelnökségét 
(az első 1998 és 2002 között volt, amit a 
2010-2014-es, majd a 2014-2018 közötti 
időszak követett). 

A megye négy választókerületében 
mindenütt a kormányzó erők képviselői jutottak a parlamentbe. Kállai 
Mária a szolnoki körzetben, Pócs János a jászberényi, Boldog István a tö-
rökszentmiklósi körzetben szerezte meg a legtöbb szavazatot, és képvi-
seli a választókat a hamarosan megalakuló új országgyűlésben. Válasz-
tókörzetünkben, Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. választókerületében 
is a FIDESZ-KDNP nagyarányú fölényével zárult a szavazás. Kovács Sán-
dor, a FIDESZ-KDNP jelöltje (az adatok 98,9%-os feldolgozottsága mel-
lett) 25.978 érvényes szavazatot kapott, ami a voksok 56,55%-a. Máso-
dik helyen végzett dr. Lukács László György, a Jobbik jelöltje, aki 14.679 
érvényes szavazattal a voksok 31,95%-át szerezte meg. Harmadik lett a 
DK jelöltje, Bodó Jánosné, aki 2.542 szavazattal a voksok 5,53%-át kapta. 

Lapzártánkkor a hivatalos végeredmény még nem ismert, de az érvé-
nyes szavazatok számában nagy változás nem várható. Megválasztott 
országgyűlési képviselőnk Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP).

Nagyarányú FIDESZ győzelem
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„Több hosszal 
nyerve, start-

czél győzelem… 
Rendben!” 

(1.)
Valószínűleg sokan csodálkoznak a 

címen. Ez egy idézet az 1878-as Va-
sárnapi Hírek sportrovatából: ezt idéz-
ték akkor Kincsem, a magyar csodaló 
51. győzelme utáni versenyintézőségi 
jegyzőkönyvből, ami Angliában szüle-
tett a Goodwood Cup napján, és akkor 
vált egész Európában nyilvánvalóvá a 
„Hungarian Wonder”, a magyar csoda.

Talán sokan dőreségnek találják a ha-
sonlatot, s valóban furcsa, hogy valaki-
nek ez juthat az eszébe egy parlamen-
ti párt négyévenkénti országgyűlési vá-
lasztási győzelme után. De momentán 
ennél pontosabban aligha lehetne jel-
lemezni a Fidesz és koalíciója választá-
si győzelmét, különösen akkor, ha hét-
főn este Gyurcsány Ferenc interjúját meg-
néztük Rónai Egonnal az ATV egyik mű-
sorában. (Még mielőtt ezt érintenénk és 
kommentálnánk, egy rövid szövegma-
gyarázat a címhez, főleg azoknak, akik 
még soha nem olvastak Turf szaklapokat. 
A „Rendben!” módhatározó azt jelenti, 
hogy a futam során semmi olyan külön-
leges esemény nem történt ami kétség-
be vonná, valamiképpen is megkérdője-
lezné az illető versenyző győzelmét, futá-
sának tisztaságát, körülményeit.) 

Hogy mégis érthető legyen a lóver-
seny-hasonlat, több hasonló elem van 
ugyanis: a játékban résztvevők végig iz-
gulják a versenyt, drukkolnak a kivá-
lasztott versenyzőnek, akinek nyerésé-
re fogadtak, követik a részidőket, ujjon-
ganak vagy szomorkodnak a pillanat-
nyi helyzeten, a célba érés után pedig 
felszabadult öröm vagy fásult kiábrán-
dultság, hogy csak a legjellemzőbbeket 
említsem. Persze az eredmény konstatá-
lásának magyarázatai, jól tippeltünk-e, 
avagy miért a „rossz lóra tettünk”? Biz-
tosan csalt a zsoké, visszafogta a lovat! 
De nem akarom igazán untatni az ol-
vasókat: ami az ATV-n és később a Kál-
mán Olgica műsorában történt hétfőn, 
az annyira gusztustalan és felháborító, 
hogy demokrácia ide, demokrácia oda, 
ha rajtam múlna, illetve benne lennék az 
Országos Médiafelügyelőségben, azon-
nal felfüggeszteném e két tévécsatorna 
sugárzási jogát. A két műsorvezetőt, akik 
„adták a lovat” Gyurcsány alá, szintén 
felfüggeszteném a „munkavégzés” alól. 

Ugyanis Gyurcsány úr választási csa-
lással vádolta meg az OVB-t, mert ta-
lán április 8-án délelőtt kb. 80 percig az 
interneten a választás.hu weboldal a 
nagy látogatottság miatt „összeomlott!” 
Ők beszélnek „gyűlöletkeltésről” a kor-
mánypártok részéről. 

Micsoda skandalum, hogy Vadai Ág-
nes, a Jeanne d’ Arc -i hevületű DK-s ama-
zon csak 11%-ot ért el Esztergomban!?  
Pedig ő volt a legesélyesebb ellenzéki je-
lölt!

-ács-

Több mint két milliárd fo-
rintból fejlődik a hulladékgaz-
dálkodási rendszer Karcag és 
Tiszafüred térségében – erről 
tartottak projektindító tájé-
koztatót március 22-én, csü-
törtökön a karcagi Városhá-
zán.

A „Komplex hulladékgazdál-
kodási rendszer fejlesztése Kar-
cag Város, valamint a Tisza-Tó 
térségében, különös tekintettel 
az elkülönített hulladékgyűjté-
si, szállítási és előkezelő rend-
szerre” projekt nyitórendezvé-
nyén elsőként Kovács Sándor, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke beszélt 
a projekt térségre gyakorolt ha-
tásáról. Kovács Sándor úgy lát-
ja, hogy egyre több hulladékot 
termel a lakosság, és erre kell 
megoldást találni. - Minden-
képpen a szelektív hulladék-
gyűjtésre és feldolgozásra kell 
fordítani az erőnket és az ener-
giánkat – fogalmazott az elnök.

Dobos László polgármester 
elmondta, hogy a kétmilliárdos 
projekt közel 90%-os támoga-
tásból valósul meg, és Karca-
gon közel 980 millió forintból 
lesznek fejlesztések. A városve-
zető beszélt a korábbi fejleszté-
sekről és a szelektív hulladék-
gyűjtés módjairól is.

Balajti József, a Nagykunsá-
gi Környezetgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője szakmailag mutat-
ta be a projektet, a karcagi vonat-
kozású fejlesztéseket. Balajti Jó-
zsef kiemelte, hogy Karcag min-
dig komolyan vette a hulladék-
gazdálkodást. Az 1999-ben létre-
hozott hulladéklerakót 2009-ben 
az uniós előírásoknak megfelelő-
en felújították. - A lerakó élettar-
tama ekkor 2031-ig volt becsül-
hető, ez az akkori lerakási inten-
zitással volt kalkulálva – mond-
ta az ügyvezető. A mostani fej-
lesztésnek az a célja, hogy a pro-

jekthez kapcsolódó szemlélet-
formálással a hulladékképző-
dés minél inkább megelőzhe-
tő legyen. Nagyon fontos, hogy 
a hulladékok eltérítése megtör-
ténjen a lerakástól, és az, hogy 
az újrahasznosítható hulladé-
kok minél nagyobb arányú ki-
nyerése megtörténjen a meg-
termelődött hulladékból. Sze-
retnénk csökkenteni a lerakásra 
kerülő hulladék szervesanyag 
tartalmát és a környezetterhe-
lést, valamint a lerakói szabad 
kapacitásokat kívánják meg-
takarítani. Balajti József vége-

zetül a projekt műszaki tartal-
mát, eszközbeszerzéseit is is-
mertette, valamint beszélt a kar-
cagi és tiszafüredi hulladékke-
zelő központok fejlesztéséről és 
a projekt várható eredményeiről 
is. A beruházásnak köszönhető-
en megvalósul az egységes hul-
ladékgyűjtési és -kezelési rend-
szer huszonkilenc településen. 
Reményeik szerint a projekt a 
hulladék mennyiségének csök-
kenését és a hulladékok minél 
nagyobb arányú újrahasznosí-
tását fogja eredményezni.

Kapás Mónika

Fejlesztik a hulladékgazdálkodási rendszert 
Karcag és Tiszafüred térségében

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg szakmai fórumát 
a Karcag és Térsége Tehet-
ségsegítő Tanács március 28-
án, szerdán a Déryné Kultu-
rális Központban. A fórum 
központi témái a tehetség-
gondozást támogató együtt-
működések voltak.

A szakmai fórumot Dobos 
László polgármester, a Karcag 
és Térsége Tehetségsegítő Ta-
nács elnöke nyitotta meg, és 
elmondta, hogy nagyon büsz-
ke a karcagi óvodákra, az ott 
dolgozó óvodapedagógusok-
ra. A városvezető úgy gondol-
ja, az önkormányzat és az óvo-
dák együttműködésében is rej-
lik a siker kulcsa.

Gulyás Ferencné, a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda 
intézményvezetője köszöntő-
jében beszélt az elmúlt idő-
szak programjairól, majd át-
adta a szót Kovács-Bocskay 
Mártonnak, a Táncsics körút 

19-es óvoda óvodásának, aki 
egy magyar népmesét adott 
elő.

A műsort követően Györfi 
Sándor Kossuth-díjas szob-
rászművész és dr. Nagy Mol-
nár Miklós, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgató-
ja beszélt a tehetséggondozás 

fontosságáról és módjairól. A 
szakmai előadások között szó 
esett a szülők bevonásának új-
szerű módszereiről, inspiráci-
ókról a Tehetségpont együtt-
működésében, a tehetséggon-
dozó műhelyben megvaló-
sult projektek sokszínű együtt-
működéseiről, valamint a gyer-

mektánc, környezeti és vizuális 
tehetségműhelyekről.

A szakmai fórum előadá-
sai között a Kuthen úti óvoda 
tehetséggondozó műhelye a 
Nagytakarítás a Napnál című 
műsorral mutatkozott be.

Kapás Mónika

Szakmai fórum a 
tehetséggondozásért Karcagon
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Március 25-én (vasárnap) dél-
előtt a Morgó Csárdában szólt a 
nóta, s közben forgott a kame-
ra, ugyanis tévéfelvétel készült 
a karcagi nótás fiúkról. - A Du-
na Televízió munkatársai keres-
tek meg bennünket, hogy idén 
elindult a Jó ebédhez szól a nó-
ta műsor, ahol nótás közössége-
ket mutatnak be, s a szerkesz-
tők arra gondoltak, hogy ben-
nünket, karcagi nótaénekeseket 

is bemutatnának egy adásban. 
Mi nagyon örültünk a felkérés-
nek, most ennek a felvétele zaj-
lik - mondta Kolostyák Gyu-
la a karcagi nótás fiúk, Karca-
gi Nagy Zoltán, Ferenczi Bé-
la, Olajos János, Bartha And-
rás és Monzinger Ferenc ne-
vében. A műsorban bemutat-
ják a várost és a hagyományait 
is. Mivel a helyszínhez, a Morgó 
Csárdához sok betyárlegenda 

fűződik, így azt kértük, hogy a 
lassan feledésbe menő gyönyö-
rű betyárnótákból is énekelhes-
sünk egy csokrot. Természete-
sen az általunk is kedvelt, az Én 
vagyok a kunsági fi dal sem ma-
rad ki. A felcsendülő nótákban 
persze benne vannak a szép lá-
nyok, a mulatás is, hiszen egy jó 
magyar nóta minden alkalmon 
megalapozza a jó hangulatot is 
- szögezte le a művész.

Jó ebédhez szólt a nóta

Csendes nap a gimnáziumban

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, már-
cius 28-án az elmúlt évek gyakorlatának megfelelő-
en csendes napot tartottak a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium-
ban. Mint Nagy Éva igazgatótól megtudtuk, a nap Nt. 
Fazakas Márk lelkész áhítata és Székely Éva tanár-
nő énektanítása következett, majd utána Nt. Fodor 
Gusztáv tiszaszentimrei lelkész tartott előadást a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai önkén-
tes munkájáról. 

A napot Dinnyés József daltulajdonos műsora zár-
ta. A művész nem első alkalommal járt Karcagon, és 
a gimnáziumban is többször énekelt már a diákok-
nak. Most a húsvétra hangolódva zsoltárokat énekelt.

(...folytatás az 1. oldalról)
A még létező természeti ér-

tékek megőrzése, a jelenlegi ál-
lapot fenntartása a cél, és ahol 
lehetséges, az eredeti állapot 
helyreállítása – hangsúlyozta 
Szepesi Tibor. - Alapvető ered-
ményt ezen a téren az emberek 
gondolkodásának, életvitel-
ének megváltoztatása hozhat. 
Meg kell mutatni, hogy sok 
olyan dologból, amit kidob-
nánk, sok-sok olyan dolgot el 
tudunk készíteni, amit egyéb-
ként drágán vehetnénk meg. 
A mai kiállításon is részesei le-
hetünk a hulladékok új formai, 
művészi átalakulásának. Az itt 
bemutatott tárgyak, eszközök, 
játékok mind-mind a kreatív el-
me szüleményei – mondta az 
igazgató, aki gratulált minden 
ötlethez, és azok megvalósítá-
sához.

- A gyerekek az életkori sajá-
tosságuknak megfelelően játé-
kos tevékenységeken keresz-
tül elsajátítják a helyes szelek-
tív hulladékgyűjtési szokáso-
kat, szabályokat. Ez azért fontos, 
mert a gyerekek így meglátják, 
hogy a hulladék nem minden 

esetben szemét, abból mindig 
lehet valami újat készíteni – árul-
ta el Andrási Tiborné óvodape-
dagógus, majd a gyerekek mű-
sora következett.

Szabó Máté, a Táncsics körút 
17-es óvoda óvodása egy me-
sével készült a közönségnek, 
majd a Kinizsi úti tagóvoda te-
hetséggondozó műhelyeinek 
előadása következett, amely 
ugyancsak az újrahasznosítás 
jelentőségére fókuszált. Az elő-
adás során a gyerekek ruházata 
is újrahasznosított anyagokból 
készült, sőt a díszletben helyet 
kapott a Kinizsi úti óvoda egy-
kori diófájának néhány darabja, 
amelyet sajnálatos módon egy 
nagy vihar az elmúlt hetekben 
kidöntött.

Gulyás Ferencné, a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda in-
tézményvezetője elmondta, 
hogy a kiállításra újrahasznosí-
tottak mindent, amiről sokan 
már azt gondolnák, hogy már 

használhatatlan és kidobandó. 
- Ezekkel a játékokkal tovább 
fogunk játszani az óvodában 
vagy éppen otthon, ha valaki 
hazaviszi a saját maga által ké-
szített alkotását – mondta az 
intézményvezető.

A megnyitó ünnepség vé-
gén minden óvoda és kézmű-
ves műhely egy-egy emlékla-
pot és ajándékcsomagot vehe-
tett át, amely olyan eszközöket 
tartalmaz, amelyekkel a gyere-
kek újra alkothatnak, festhet-
nek, ragaszthatnak, és minden 
óvoda hazavihetett egy karca-
gi születésű gyógypedagógus 
által fejlesztett társasjátékot is.

A gyerekek kiállított játé-
kai mellett az érdeklődők Fe-
jesné Koppány Gabriella és 
Kunrózsa Csipkekör, valamint 
Bojtiné Péntek Ildikó és a 
Szikfolt Foltvarrók alkotásaival 
is találkozhattak.

Kapás Mónika

Játszd újra!

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek áprilisi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  április 17. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  április 24. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  április 23. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  április 23. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

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

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  április 16. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  április 17. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

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

Újrahasznosított hulladékokból nyílt kiállítás a Dérynében
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HÍREK

Kunok, jászok, hajdúk, szabad népek 
és történeti-kulturális örökségünk cím-
mel konferenciát tartottak március 13-
án, kedden a Városháza dísztermében.

A konferencián elsőként Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, és beszélt a népcsoportok ha-
sonlóságairól és különbözőségeiről. 

- Ránézésre talán nem is különbö-
zünk más magyarországi népcsoport-

októl – sem a hajdúk, sem a jászok, sem 
a székelyek, sem a kunok – mégis má-
sabbak vagyunk, mégis másképp gon-
dolkozunk – fogalmazott az elnök. Ko-
vács Sándor azt is hangsúlyozta, hogy a 

konferencia kutatómunkáiból megért-
hetjük azt, hogy „a mai 21. századi em-
berek – kunok, jászok, hajdúk, székelyek 
– miért ilyenek vagyunk, miért lettünk 
ilyenek, és erre miért kell vigyáznunk”.

Kovács Szilvia alpolgármester első-
ként átadta Dobos László polgármester 
üdvözletét, majd beszélt az értékmegőr-
zés fontosságáról. - Úgy gondolom, hogy 
egy nemzet halálra van ítélve, ha a ha-
gyományaival, a gyökereivel és az érté-
keivel nem gazdálkodik okosan, nem 
ápolja azt, és mindenekelőtt nem adja 
át azt a fiatal generáció számára – fogal-
mazott alpolgármester asszony, aki úgy 
véli, hogy rendezvényekkel és különbö-
ző programokkal élővé kell tenni a fia-
talabb generáció számára a kincseinket.

A köszöntő gondolatok után dr. Fo-
risek Péter, a Debreceni Egyetem dé-
kánhelyettese, egyetemi docens nyitot-
ta meg a konferenciát, és Barta Elek rek-
torhelyettes nevében is köszöntötte a 
megjelenteket, majd megtartotta az Egy 
sztyeppei fegyver, a botos hurok című 
előadását. Őt követve többek között dr. 
Pintér Zoltán Árpád tartott előadást az 
éhínségről, nélkülözésről és kimerülés-
ről az I. világháború karcagi vonatkozá-
sában, valamint a jelenlévők a hajdúte-
lepítésekről, hajdúfegyverekről, a nagy 
gazdasági világválság hatásairól a Jász-
ságban, a kun pásztorkultúra népművé-
szetre gyakorolt hatásairól hallgathattak 
meg előadásokat.

Dr. Nagy Molnár Miklós múzeum-
igazgató elmondta, hogy a konferen-

cia tematikáját dr. Forisek Péter ajánlá-
sa alapján állították össze. A cél az volt, 
hogy a korábbiakhoz hasonlóan újra 
több múzeumi konferenciát szervezze-
nek a városban különböző, előre megha-
tározott témák szerint. A múzeumigaz-
gató kiemelte, hogy ez a történeti tema-
tikájú előadássorozat egy kezdeti kon-
ferencia volt, amely nagyon jól sikerült, 
és a jövő évben az elhangzott előadáso-
kat a Györffy István Nagykun Múzeum 
egy kötet formájában meg is jelenteti a 
Nagykunsági Füzetek sorozatban a Deb-
receni Egyetem Történeti Intézetével és 
a Néprajz Tanszékkel közösen. A terve-
zett konferenciasorozatokkal az egye-
temmel való aktívabb együttműködés és 
kapcsolattartás is a cél.

Kapás Mónika

A Világjárók program-
sorozat keretében március 
2-án a japáni útjáról tartott 
élménybeszámolót Fazekas 
Róbert, aki tavaly október-
ben kilenc napot töltött az 
egzotikus országban.

Fazekas Róbert gyerekko-
rának balatoni nyaralásaitól 
kezdve lelkes utazónak számít. 
Bár azóta négy kontinensen, 
összesen harminckét ország-
ban járt, belföldi úticéljai kö-
zött még mindig kiemelt he-
lyet foglal el a magyar tenger. 
Legérdekesebb utazási élmé-
nyeit Norvégiában, Indiában, 
az Amerikai Egyesült Államok-
ban és a legutóbbi utazásán, 
Japánban szerezte, amelynek 
felfedezéséhez az utazási iro-
da által szervezett, ismeretlen 
társasággal vágott neki.

Útjai elsősorban kulturá-
lis körutazások, ahol az adott 
ország vallását, kultúráját, ha-
gyományait és gasztronómiá-
ját ismeri meg az ország neve-
zetességei, templomai, múze-
umai által.

- Japán nagyon egzotikus 
ország. Ott minden különle-
ges egy európai ember szá-
mára, egy alföldi ember szá-
mára pedig méginkább. Majd-
nem mindenhol hatalmas he-

gyek és óriási épületek van-
nak. Olyan egzotikus kultúra-
történet tárul elénk, ami itt-
hon és a környéken teljesen 
idegen – mondta Fazekas Ró-
bert. A világjáró kiemelte, 
hogy a Magyarországtól terü-
letileg négyszer akkora Japán 
szigetvilág 127 milliós lakos-
ságának a negyede Tokióban 
él, és meglepően udvariasak, 
mosolyognak az utcán. A köz-
biztonság is nagyon jó az or-
szágban. Az emberek napi 10-
12 órát dolgoznak, majd a nap 

végén játéktermekbe járnak. 
Ez a kikapcsolódásuk, így szó-
rakoznak. 

Étkezési szokásaikat tekint-
ve nagyon sok halat, tenge-
ri herkentyűt esznek a japán 

emberek. - Itt a legmagasabb  
a várható élettartam, nagyon 
egészségesen táplálkoznak. 
Tésztaféléket, rizst, sushit esz-
nek, de kicsit egyízűek az éte-
leik a magyarhoz képest – fo-
galmazott Fazekas Róbert.

Jó hangulatú élménybeszá-
molója során beszélt a több-
szintes elektronikai szaküzle-
tekről, ahol egy-egy emele-
tet foglalnak el a mosógépek, 
tévék, stb. Szó esett a gésák-
ról is, akiket sokszor a közvé-
lemény rossz jelzőkkel illet. - A 
gésa annyit jelent szó szerint, 
hogy művészetekben járatos 

hölgy, a művészetek asszonya. 
Táncolni tudnak, hangszeres 
játékhoz értenek, járatosak a 
képzőművészetben, irodalom-
ban, politikában, naprakészek 
minden területen – árulta el a 
világjáró.

Fazekas Róbert beszélt arról 
is, hogy Magyarországon rosz-
szul ejtjük a buddha és budd-
himus szavakat, mivel helyesen 
„budának”, „budizmusnak” kel-
lene ejteni. - Magyaroszágon 
kívül szerintem mindenhol 
máshol „budának” hívják. Elő-
lünk azért jól elrejtik, nehogy 
véletlenül belegondoljunk ab-
ba, hogy esetleg a buddha-
hoz valami közünk is van, pe-
dig van nem is kevés az úriem-
berhez és a vallásalapításhoz 
– fogalmazott a világutazó, aki 
járt a hirosimai atomtámadás 
helyszínén is.

Fazekas Róbert útja során 
egyetlen negatívumot tapasz-
talt csak: az időjárást. - Majd-
nem végig esett az eső, holott 
úgy adták el az utat, hogy az 
esős évszak csak nyáron van, 
de mégis október közepén 
egész héten szakadt az eső.

A világjáró legközelebb jú-
lius közepén Írországba uta-
zik majd.

Kapás Mónika

Világjárók - Japán

Kunok, jászok, hajdúk és szabad népek konferenciája Karcagon
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A Rákóczi Szövetség nyújtotta pá-
lyázati lehetőségek keretein belül a 
Szentannai Sámuel Középiskola és Kol-
légium tanulói, tanárai, valamint a Kar-
cagi Rákóczi Szövetség Egyesület tag-
jai nagyszerű kiránduláson vettek részt 
március 15-én. Úti célunk Ady End-
re „kis Pece-parti Párizsa”, azaz Nagy-
várad volt. Mint ahogy az egyesület el-
nökétől, Spisák Dezsőtől megtudhattuk, 
a karcagi tanulók számára szervezett 
március 15-i kirándulásoknak már ha-
gyománya van.  

Megérkezve a Sebes-Körös által ket-
téosztott városba, lelkes idegenvezető 
várt minket, egy nyugdíjas kolléga, aki 
nagyon jól ismerte a város történetét és 
minden nevezetességét.

Elsőként a festői szépségű Sebes-Kö-
rös mentén sétáltunk, ahonnan meg-
csodáltuk a folyó mentén található szép 
épületeket, többek között a Városházát 
és a Szent László-templomot. Innen az 
Ady Endre Líceum felé indultunk, de 
menetközben a jelenlegi Magyar Állami 
Színház, az egykori Szigligeti Ede nevét 
viselő „görögös” kinézetű épület történe-
tét is meghallgattuk. A színház mellett 
felfedeztük az Emke kávéházat, ahol 
Ady megismerte Lédát, és itt találkozott 
barátaival.

Mindenkinek nagyon tetszett a Líce-
um, Nagyvárad legpatinásabb magyar 
tannyelvű gimnáziuma, amely az 1771-
ben alapított Orsolya-rendi zárdaisko-
la utódja, és 1990-től viseli mai nevét. 
Az iskola igazgatónője, tanárai és tanu-
lói kedvesen fogadtak minket, miközben 
vezetőnkkel bejártuk a híres gimnázi-
um labirintusra emlékeztető folyosóit, 
megnéztünk néhány tantermet, labora-
tóriumot, a könyvtárat és a klubtermet, 
ahol éppen az iskolai március 15-i ün-
nepség előkészületei folytak. Tanulóink-
nak lehetősége nyílt beszélgetni ottani 
diákokkal, és összehasonlítani a két is-
kolában zajló élet minden színterét. Na-
gyon értékeltük, hogy a szűk folyosók 
komor falait és az osztálytermeket szép, 
ízléses rajzok, dekorációk és osztálytab-
lók teszik színesebbé, valamint az iskola 
egész területén tisztaság, rend és fegyel-
mezettség uralkodik.

A gimnáziumból kijövet ideális helyet 
találtunk újabb közös fotózáshoz: a Hol-
naposok szoborcsoportját, amely Ady 
Endrét, Juhász Gyulát, Dutka Ákost és 
Emőd Tamást ábrázolja. Ők négyen vol-
tak 1908-ban a Holnap Irodalmi Társa-
ság megalapítói és az első Holnap anto-
lógia kiadói. A szobrok nagyon népsze-
rűek lettek körünkben, és sok remek fo-
tót készítettünk. A szobrász kívánsága, 
hogy a látogatókat is bevonja kompozí-
ciójába, valóra vált azzal, hogy a kávé-
házi asztal egyik székét üresen hagyta. 
Arra a székre bárki leülhet.

Ezek után a Nagyváradi Vár- és Vá-
rostörténeti Múzeum megtekintése kö-
vetkezett hosszú séta után, amelynek 

során megcsodáltuk a Nagyvárad köz-
pontjában található Fekete Sas palotát, 
a város egyik legismertebb, szecessziós 
stílusban épült nevezetességét. A színes 
üvegtető és a csalogató kávézók sora a 
folyosókon utánozhatatlan hangulatot 
kölcsönöz az épületnek.

Megdöbbentően sok zöldövezet talál-
ható a városban. A parkok rendezettek, 
tiszták, ötletesen elhelyezett szemeteslá-
dákkal, és még kiszáradt fából készített 
könyvtartókat is láttunk, amelyek tele 
voltak könyvekkel, folyóiratokkal.

Végül megérkeztünk a várhoz, ahol 
történelmi időutazást tettünk a múlt-
ban. Napjainkban, a gyönyörűen felújí-
tott vár területén található a vár mú-
zeuma, a városi múzeum, a kőtár, egy 
gasztronómiai kiállítás, valamint a cé-
hek utcája és egy többfunkciós kulturá-
lis tér. A Csonka-bástyában kialakított 
nyári színházban a debreceni színtársu-
lat szórakoztatja a magyar közönséget.

A délelőtti zsúfolt program után kel-
lemes légkörben fogyasztottuk el ebé-
dünket a Tavernában. Ebéd utáni ke-
vés szabadidőnket a sétálóutca nyüzs-
gő világában töltöttük el, nézelődtünk, 
szuveníreket vásároltunk, és a tanulóink 
számára is készítettünk egy kis meglepe-
tést a hazaútra.

Miután mindenki megérkezett a ta-
lálkozóhelyre, együtt indultunk el az ün-
nepi megemlékezésre, amelynek helyszí-
ne a Szacsvay Imre jegyző szobra előt-
ti tér volt. Mi az RMDSZ-nek a törté-
nelmi egyházakkal és civil szervezetek-
kel közös rendezvényén vettünk részt. 
Meghallgattuk Viorica Dăncilă és Or-
bán Viktor miniszterelnök üzenetének 
tolmácsolását, majd Cseke Attila, a Bi-
har megyei RMDSZ elnöke méltatta 
az ünnepet. Beszédében kiemelte, hogy 
március 15-e egy valóságos kincs, amely 
ma, 170 évvel az események után is hi-
tet, utat és célt mutat nekünk. Továbbá 
a Minority SafePack aláírására buzdí-

tott, amire a helyszínen lehetőség volt. 
Ezzel a polgári kezdeményezéssel elér-
hető, hogy Európában erősödjön a nem-
zeti és nyelvi kisebbséghez tartozó, tör-
ténelmileg itt élő személyek védelme, az 
Unió kulturális és nyelvi sokszínűsége. 
Meghallgattuk a cserkészek eskütétel-
ének szövegét, és a Szacsvay Imre Álta-
lános Iskola és a Művészeti líceum ta-
nulóinak műsorát. Meghatottan él-
tük át, ahogyan Meleg Vilmos színmű-
vész elszavalta Petőfi Sándor Nemzeti 
dal című költeményét. Az ezt követő ko-
szorúzás alakalmával iskolánk képvi-
selői is elhelyezték az emlékezés virága-
it a szobornál. A rendezvénysorozat lo-
vas huszárok vezetésével történő látvá-
nyos fáklyás felvonulással ért véget. Fel-
emelő érzés volt számunkra, hogy a ki-
sebbségben élő magyarokkal együtt vo-
nulhattunk fel, átérezve nehézségekkel 

tele sorsukat. Úgy vettük észre, hogy ne-
kik is tetszett jelenlétünk, hiszen erősí-
tettük őket az ünneplésben.

Mindezek után szép élményekkel gaz-
dagodva indultunk haza. A visszaúton 
egy játékos vetélkedőt szerveztünk tanu-
lóink számára, amelyen keresztül meg-
győződtünk arról, hogy mit tanultak, je-
gyeztek és tapasztaltak meg a nap folya-
mán hallottakból és látottakból. Elége-
dettek voltunk az eredménnyel. A kérdé-
sekre jól válaszolók apró édességet kap-
tak jutalmul.

A 17 kilométernyi gyaloglás után fi-
zikailag elfáradva, de történelmi, iro-
dalmi, művészeti ismeretekkel és sok 
személyes benyomással, élménnyel gya-
rapodva érkeztünk haza.

Vizkeleti Erzsébet,
a Szentannai Középiskola tanára

Március 15-én Nagyváradon ünnepeltünk

TÁJÉKOZTATÓ

A Karcag, Kisújszállási út felújítása elkezdődött 
2018. március 27-én, és várhatóan 
2018. június végére fejeződik be.

A felújítás 2 szakaszból áll – a Püspökladányi úttól a Temetőig, 
valamint az Aldi áruháztól a Metallica Kft.-ig.

A kivitelezési munkák ideje alatt félpályás útlezárásokra, vala-
mint éjszakai jelzőlámpás forgalomirányításra lehet számítani.

Kérjük a tisztelt lakosság szíves türelmét a munkák befejezéséig.
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Április 14. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig
 Kulcs Gyógyszertár
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Április 15. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

HIRDETMÉNYEK

2018. április 13. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Dalma Dance IV.
18.45 Agrárpercek
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Téma: választási eredmények
 Karcagi hírek
 - Agrárkárok
 - Belvíz a határban
 - Szakképzési konferencia
 - Hulladékgazdálkodási projektnyitó
 - Babacsomag
 Háttér 
 Téma: elsöprő Fidesz győzelem
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Tiszator

2018. április 17. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise  
 Különkiadás - Apák napi műsor
19.20 Karcagi hírek
19.50 Jöjjetek Hozzám – református  
 istentisztelet

21.00 Abádszalóki Böllérfeszivál - 
 Tiszator 2018 - 10b Band Party 
 zenekar

2018. április 19. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek I.
18.45 Gyermekpercek II. 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kovács Szilvia
 Téma: újra konyhakertek
 Karcagi hírek
 - Csokonai ovi ovigaléria
 - Hüllőkiállítás
 - Katasztrófavédelmi verseny
 - Strand körkép
 - Örülnek a helyiek az útfelújításnak 
 - Zeneiskolai körkép
 Háttér 
 Rendkívüli testületi ülés 
20.10 Nagykunsági Híradó
20.25 Kunok, jászok, hajdúk 
 konferencia
21.00 Nótacsokor

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

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. április 10.
Balogh Beatrix - Duka Norbert 

2018. április 10.
Németh Enikő - Duka Attila

2018. április 10.
Fekete Krisztina - Bakó István

Születés
2018. április 04.
Szodorai Judit - Magyar Balázs
Kg., Rimaszombati utca 8.

Petra

2018. április 05.
Monoki Noémi - Borók Dániel 
Kg., Madarasi út 9-11. 

Dominik

2018. április 06.
Kiss Melinda - Balogh János Béla 
Kg., Cserepes utca 39.

János

Halálozás
Kárpáti Vince 
 (1935)

Balogh Gábor 
 (1944)

Kovács László 
 (1935)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

hétvégékre és esetleges ünnepnapokra 
(péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Április 14-15.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722 2018. május 07. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

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

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

5300 Karcag, Bajcsy-Zs. utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással já-

ró lényeges feladatok: családsegítői feladatok ellátása 
(gyermekjóléti alapellátás, illetve szociális alapellátás) 
az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I.7.) SZCSM ren-
delet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. 

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

Pályázati feltételek:
 - felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális végzettség, 

szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpoliti-
kus, stb., 

 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálatnál vagy Központnál szerzett leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű alkalmazkodó és prob-
lémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, empátia, 
tolerancia. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megis-
merhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Kun Csilla intézményvezető nyújt a 06/59-311-006-os tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-1/2018., 
valamint a munkakör megnevezését: családsegítő,  

 - elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részé-
re a szszkkarcag@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója, a szak-
mai vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával 
történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7. 

CSALÁDSEGÍTŐ 

ÓVODAI BEÍRATÁS
Madarász Imre Egyesített Óvodába

A beíratás időpontja: 2018. április 24 - 25-ig
   08.00 - 17.00 óráig
A beíratás helyszíne: 
  Karcag, Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda
  Gépgyár u. SZIM tagóvoda

A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölteni az „Óvodai je-
lentkezési lapot”, amely átvehető a székhelyen (Táncsics krt. 17.) 
vagy a tagóvodákban, illetve letölthető a www.karcag.hu-ról. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szü-
lője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Lapzárta: 
2018. 

április 16. 
(hétfő) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken ház el-
adó telekáron. Érdeklődni: Kacsóh 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.
96 m2-es családi ház teljes köz-
művel, központi fűtéssel (gáz és 
vegyes) eladó vagy értékegyez-
tetéssel kisebbre cserélhető. Tel.: 
06/59-300-129.
Karcagon, a Komisz I. kertben 880 
m2 kertföld kunyhóval, fúrt kúttal 
eladó. Tel.: 06/70-341-7810.
Karcagon, a Kisvénkert Kékvirág 
utcában 932 m2-es telek eladó. 
Fele felkerítve, rajta lakókocsi, fúrt 
kút. Tel.: 06/30-216-9216. 
Régi típusú rendezett parasztház 
(komfort nélküli), teljes berendezés-
sel, felszereléssel eladó Karcagon, 
az Attila utca 47. szám alatt. Tel.: 
06/59-300-322, 06/30-713-7254.
Hosszútávra albérletet keresek 
kertes vagy társasházban. A lak-
hatásért udvart vagy kertet mű-
velnék. Tel.: 06/70-229-7935.
Téglából épült összközműves ker-
tes ház betegség miatt eladó. 
Érdeklődni: Karcag, Apavár ut-
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-635-
9662.
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház nagy 
portával (építésre és vállalkozásra) 
eladó. Tel.: 06/30-647-6496.

Zugkert I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kunyhó, 
villany, víz, kövesút van. Tel.: 06/59-
313-584, 06/30-245-6421.
1300 m2 szántóföld a Kutatóval 
szemben, műút mellett eladó. 
Tel.: 06/30-587-9678.
Karcagon eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 szo-
bás, régi típusú lakóház egyedi fű-
téssel, nagy kerttel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel a Villamos 
utcán. Tel.: 06/30-350-6026.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 15.000 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. Tel.: 
06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Mennyiség: 
1000 db, ára: 1500 Ft/q, méret: 120 
cmx150 cm. Szállítás és rakodás 
megoldható. Tel.: 06/70-370-1149.
Eladó papírtéglanyomó prés, 220 
V-os cirkula, ROBI-151-es pótko-
csival, rotakapával, fűnyíró adap-
terrel és szivattyúval, Csepel 125 
(csak a motorja), 2 db Samsung 
TV. Tel.: 06/30-216-9216.
Desire vetőburgonya olcsón kap-
ható a Szivárvány utcai gumiszer-
vizben. Tel.: 06/70-943-3479.
Takarmányburgonya kapható! 
Tel.: 06/30-655-4865.

Volswagen Passat (’97-es évjárat, 
1.9 TDI, dízel) napi használatból 
eladó. Ára: 550.000 Ft. Tel.: 06/30-
264-8797.
Eladó hagyományos ágynemű-
tartó, sötét dohányzóasztal, ré-
gi függönytartók. Érdeklődni: 
Karcagon, a Szent István sugárút 
36. szám alatt 10-16 óráig.  
Kisbálás széna eladó. Tel.: 06/20-
406-6768. 
Fagor automata mosógép alkuké-
pesen eladó. Tel.: 06/30-768-4225. 
Az Erzsébet programos üdüléshez 
útitársnőt keresek. Szekrénysor be-
épített íróasztallal, valamint színes 
TV (régi típusú) eladó. Tel.: 06/30-
530-1134.
Kiságy, rácsoságy, babaágy (mat-
rac nélkül, 10.000 Ft) és IKEA anti-
lop etetőszék (fehér színben, 4.500 
Ft) eladó. Tel.: 06/30-420-6617.
Sarokülő garnitúra, 1 db fotel, 
2x3 méteres szőnyeg eladó. Tel.: 
06/30-432-3225.
Reluxák (több méret), krómozott egy-
részes mosogató (csappal), heverő, fo-
telek, gázbojler, kávéfőzők (többféle) 
eladó. Tel.: 06/70-904-8948.
Alufelni garnitúra, 15’-os, újszerű 
állapotban, ezüst-fekete, 5 küllős, 
nyári gumikkal szerelve 18.000 Ft/
db áron eladó. Tel.: 06/30-336-6150.
Eladó ágyneműtartó, komód, cent-
rifuga, automata mosógép, hűtő-
szekrény, állólámpa, TV-állvány, 
fém virágtartó, 4 db szék+asztal, 
íróasztal, számítógép. Ugyanitt al-
bérlet kiadó (szoba, konyha). Tel.: 
06/70-389-2119.
Kiárusítás! Április 14-én, szomba-
ton 9-16 óráig Karcagon, a Reggel 
utca 33. szám alatt (a nagykapu-
ban). Kerekesszék (3.000 Ft), zsí-
rosbödönök (500 Ft-tól), tányérok 
(100 Ft-tól), bögrék, konyhai esz-
közök, vasalóállvány (800 Ft-tól), 
könyvek (100 Ft-tól), hanglemezek 
(100-150 Ft-ig), és sok más eladó. 
Tel.: 06/30-696-5288.

Menyasszonyi ruha és menyecs-
ke ruha (S-M), gáztűzhely, porszívó, 
íróasztal eladó. Tel.: 06/20-258-8997.
Ágyneműtartó, Samsung színes 
TV, újszerű sorsátor, haspad, varró-
gép (régiség), falra szerelhető TV-
tartó eladó. Tel.: 06/30-205-9592.
Camping kerékpár és táskavarró-
gép eladó. Tel.: 06/30-375-7374.
Fűnyíró, cserépkályha, samott-
tégla, agyag, ajtók, rostély (újak) 
eladók. Tel.: 06/59-887-269.
Eladó 3x2,5 méteres, mélyen üve-
gezett kapcsolt gerébtokos vilá-
gító ablak, kézi henger, kézikocsi. 
Tel.: 06/30-252-8696.
Eladó 8 részes komplett kony-
habútor (fehér), öntvény fürdő-
kád (jó állapotú), Thomson nagy-
képernyős TV (nem laptévé), 1 db 
bőrfotel, vezetékes gáztűzhely. 
Tel.: 06/30-485-5551.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcserét, 
felhajtást, méretre nadrág, kabát 
(saját anyagból), bőrkabát var-
rását rövid határidővel vállalom. 
Tel.: 06/59-887-269.
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.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó motor akkumulátor stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) ki-
sebb-nagyobb fuvarokat vállalok! 
Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármi-
lyen nemű kőműves munkákat. 
Tető építését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, betonozá-
sát. Udvarok takarítását, terepek 
tisztítását. A legkedvezőbb árak-
kal dolgozunk! Bármilyen nemű 
földmunkát, kubik munkákat is el-
végzünk, nagy felületek aszfalto-
zását, zúzalékolását. Akár részlet-
fizetés is megoldható. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-853-4323.
Patkány, egér, csótány, hangya és 
egyéb kártevők irtása, termény-
gázosítás. Tel.: 06/30-587-9678.

APRÓHIRDETÉS

Hirdessen Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés
 már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 

8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 

8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 

8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 

8.30 - 10.00 óráig

Pénteken 

nincs hirdetésfelvétel.

TISZTELT 
HIRDETŐINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

TAVASZI MEGÚJULÁS 
FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL!
Hogyan? Támogatja az életmódváltást, hoz-

zájárul a fogyás egészséges kivitelezéséhez. 
Energetizál, beindítja a szervezet méregtelenítő és ön-
gyógyító folyamatait, ezáltal számos betegségre jótékony hatást 
gyakorol. Csökkenti a stresszt, álmatlanságot, éhséget, klimax 
tüneteit, fájdalomcsökkentő és vérnyomás harmonizáló hatású 
stb... Fülakupunktúrás kezelés hatására a vegetatív idegrendszer 
egyensúlyba kerül. Szenvedélybetegségek esetén csökkenti a szer 
utáni sóvárgást (dohányzás, drog, alkohol, táplálkozási zavarok).

Mándoki-Szabó Gyöngyi
természetgyógyász, kineziológus fülakupunktúrás 

addiktológus, SVT terapeuta  
Karcag, Szent István sgt. 17. (BHG, Kossuth L. u. felől) 

06/30-433-9264
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SPORT

HIRDETMÉNYEK

Kedves 
Olvasóink!

Következő 
lapszámunk 

2018. 
április 20-án 
jelenik meg.

Amennyiben nem
 kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. március 31. (szombat)
Újszász - Karcag 3-0 (2-0)

Már az Újszászra való meg-
érkezésünkkor monszunt idéző 
esőzés zúdult a pályára, amely 
végig kitartott a mérkőzés befeje-
zéséig. A találkozó esélyese, a ha-
zai csapat ellen - különféle okok 
miatt - egy szűk játékoskerettel 
volt kénytelen felvenni a küzdel-
met Orosz István csapata: Fekete-
Balajti, Orosz, Szőke N., Szívós 
Gy., Szívós G., Szentannai, Kiss, 
Terjék, Balogh, Erdei.

Csere: Juhász
Edző: Orosz István 
A nagy esőzéstől felázott pá-

lyán bokáig érő sárban és vizes 
tócsákkal tarkított talajon sok-
szor megtréfálta a játékosokat 
a labda. Egyszerűen nem lehe-
tett kiszámítani a labda útját, 
ezért bohózatba illő jelenetek 
is lezajlottak. A két csapat de-
rekasan küzdött. Érthetetlen, 
hogy a játékvezetők miért en-
gedték lejátszani a mérkőzést. 

A 3. percben Kovács T. lövé-
sét Fekete bravúros vetődéssel 
szögletre hárította. 

A 10. percben Szívós Ger-
gő indította Baloghot, aki ka-
pura lőtt. A nagy vízben a lab-
da azonban lelassult, így Ko-
vács György még szögletre tud-
ta tolni. 

A 14. percben Héja lövése egy 
védőről a kapu mögé vágódott.

A 19. percben egy bal olda-
li támadás után a kapu elé be-
adott labdát Kocsis a bal alsó 
sarokba fejelte (1-0).

A 20. percben egy középre 
adást Farkas a kapu közepébe 
bombázott (2-0).

A 37. percben Kocsis egyedül 
húzott a kapura, lövését Fekete 
ki tudta védeni. 

A 38. percben Kiss Sándor el-
húzott a védők mellett, de kö-
zelről a kapusba lőtt. A kipat-
tanó labdát Balogh a kapu fölé 
emelete.

Az 55. percben nagy tumultus 
támadt a karcagi kapu előtt. Sző-

ke elesett, és vétlenül belenyúlt a 
lövésbe – 11-es! A büntetőt Pon-
grácz a bal sarokba lőtte (3-0).

A 62. percben Rézsó Péter lö-
vését szögletre tolta Fekete Lász-
ló.

A 85. percben Héja 20 méter-
ről a felső lécet találta el.

Orosz István edző: - A mo-
csárfociban elsüllyedtünk.

B. I.

Derekasan küzdöttek az özönvízszerű esőben
L A B D A R Ú G Á S

 - Mentálhigiénés szakember (Karcag),
 - Szabás-varrás oktató, női szabó elméleti oktató (Tisza-

bura),
 - Munkaügyi előadó (Karcag),
 - Élelmiszerbolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Kis-

újszállás),
 - Műszakicikk-eladó (Karcag),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Berekfürdő)
 - Kisegítő ápoló (Kunmadaras),
 - Tehenészeti, juhászati állatgondozó (Karcag),
 - Vadász (Karcag),
 - Szabó, varró (Kisújszállás),
 - Cipész (Kisújszállás),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Festékszóró, fényező (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági gépjármű és motorszerelő (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Vezeték és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Betanított varrómunkás (Kisújszállás),
 - Transzformátor-tekercselő (Karcag),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép keze-

lője (Kisújszállás),
 - Egyéb takarító és kisegítő - megváltozott munkaképes-

ségű (Karcag),
 - Építőipari segédmunkás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-
795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
Tájékoztatás

Tájékoztatom a 
lakosságot, hogy a 

MÁV Zrt. a 
Debreceni Igazgatóság 

területén, a 
pályavasúti sínek 

mentén 

2018. április 4-től 
2018. június 1-ig 

terjedő időszakban 
vegyszeres gyomirtási 

munkát végez. 

Rózsa Sándor 
jegyző


