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A Redemptio Emléknapja al-
kalmából ünnepi megemléke-
zést szervezett a Karcag Városi 
Önkormányzat és a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum a Mil-
lenniumi Emlékmű parkjában, 
a Jászkun Redemptio Emlékha-
rangjánál május 10-én, csütör-
tökön.

A Kováts Mihály Huszárban-
dérium lovasainak bevonulá-
sa után dr. Nagy Molnár Mik-
lós, a Györffy István Nagykun 
Múzeum igazgatója tolmácsol-
ta dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő köszöntő so-
rait, aki hivatali elfoglaltsá-
gai miatt nem tudott részt ven-
ni a megemlékezésen. - A Jász-
kun Redemptio Emléknapja a 

jászok és kunok küzdelmére és 
kitartására emlékeztet bennün-
ket évről évre, akik hol fegyver-
rel, hol anyagi áldozatok árán, 
de mindig kivívták független-
ségüket. A magyar Országgyű-
lés 2014. február 4-én nyilvání-
totta a Redemptio Emléknapjá-
vá május 6-át, amely annak ál-
lít emléket, hogy Mária Terézia 
királynő 1745. május 6-án írta 
alá a jászkunok 1702-ben elve-
szített kiváltságainak visszaadá-
sáról szóló okmányt – írta sora-
iban dr. Fazekas Sándor.

Városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője, Kovács 
Sándor hivatali elfoglaltsága mi-
att szintén nem tudott részt ven-
ni a megemlékezésen, így he-
lyette dr. Nagy Molnár Miklós 

tartott ünnepi beszédet. - 1702-
ben megszületett a jászok és ku-
nok számára tragikus döntés: 

az uralkodó 500.000 rajnai fo-
rintért eladta az egész területet 
és lakóit a német lovagrendnek. 
Ez azonban a fennálló törvé-
nyek értelmében is jogtalan volt 
– hangsúlyozta az igazgató. Az 
eladással a kunok és jászok ko-
rábbi kiváltságai megszűntek, 
jobbágysorba kerültek, de eb-
be soha nem törődtek bele. Vé-
gül Mária Terézia kegyelmesen 
megengedte, hogyha a jászok és 

kunok visszafizetik az eladási 
árat a kincstárnak, visszanyer-
hetik régi jogaikat, régi szabad-
ságukat. - A Redemptio fogal-
ma tehát a korábban meglévő 
szabadságjogok visszavásárlá-
sát jelentette. Ez óriási anyagi 
terhet rótt mind a Jászság, mind 
a Kiskunság, mind a Nagykun-
ság lakosságára. A lakosok csak 
több évig tartó gyűjtéssel és köl-
csönökkel tudták összeadni, 
ami kamataival együtt ekkor 
már 575.900 rajnai forint volt 

– mondta a szónok, és kiemel-
te, hogy a Redemptio évszázad-
okon át segített megőrizni és 
felerősíteni a kun és a jász ön-
tudatot, azt az identitást, amely 
napjainkig erősen él. - Az em-
lékezés arra is tanít, hogy mun-
ka nélkül nincs eredmény, vetés 
nélkül nincs aratás, áldozatok 
nélkül nem járhatunk sikerrel 
– zárta emlékbeszédét dr. Nagy 
Molnár Miklós.

Dobos László, Karcag vá-
ros polgármestere az évfordu-
lóra emlékezve megkongatta 
a Redemptio emlékharangját, 
majd az emlékezők elhelyezték 
koszorúikat az emlékműnél.

Az ünnepi műsorban köz-
reműködött Plósz Csilla, a 
KÁIAMI igazgatója, Lór-Kere-
kes Ágnes tagintézmény-veze-
tő, Soós Pálné pedagógus és a 
művészeti iskola énekkara. 

Kapás Mónika

Városi megemlékezés a Redemptio Emléknapja alkalmából

Kováts Mihályra, a karcagi 
születésű huszárezredesre 
emlékezett a város május 11-
én (pénteken), a Kováts Mi-
hály Emléknapok rendez-
vénysorozat nyitónapján. Az 
ünnepi megemlékezésen dí-
jakat adtak át, majd megko-
szorúzták a huszárezredes 
domborműjét, valamint sor 
került egy kiállításmegnyi-
tóra is.

A charlestowni csatában 1779. 
május 11-én hősi halált halt kar-
cagi születésű Kováts Mihály hu-
szárezredesre emlékezett a ró-
la elnevezett általános iskola di-
áksága és a város vezetői. Az ün-
nepségen Chrappáné Papp 
Ágnes, a KÁIAMI Kováts Mihály 
Általános Iskolai Tagintézmény 
igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket, és átadta dr. Fazekas 
Sándor országgyűlési képvise-
lő, a Kováts Mihály Baráti Társa-
ság Egyesület elnökének üdvöz-
letét, aki hivatali elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni az 
eseményen.

A város 1992 óta minden év-
ben ünnepséggel adózik a vá-
ros szülöttének emléke előtt, 
amellyel a magyar huszárok 
emlékét és szellemét is igye-
keznek megőrizni.

Kovács Sándor országgyű-
lési képviselő hivatalos prog-
ramja miatt dr. Pintér Zol-
tán Árpád gimnáziumi tanár, 
az ünnepség szónoka egyko-
ri Kováts-os diákként beszélt 
Fabriczi Kováts Mihály életé-
ről. - Ha egyetlen szóval kelle-
ne kapcsolatot vázolnom az is-
kola és névadója között, alig-
hanem a példamutatás kife-
jezést választanám. Fabriczy 
Kováts Mihály életét éppúgy 
a haza és szabadság szolgá-
latának szentelte, mint tesz-
szük azt ma, egy békésebb, 
de éppúgy kihívásokkal teli vi-
lágban. Kováts Mihály az isko-
la névadója harcolt mindkét 
úgynevezett sziléziai háború-
ban, azaz az osztrák örökösö-
dési és a hétéves háborúban. 

A történelem fintora és a XVIII. 
századi háborúk sajátossága, 
hogy mind a porosz, mind a 
dunai Habsburg haderőben 
szolgált, és ért el kiemelkedő 
eredményeket. Kalandos élete 
azonban sohasem tartotta so-
káig egy helyben. 1773-ig kö-
rülbelül 16.000 lengyel kato-
nát képzett ki az oroszok elle-
ni függetlenségi harcra. Élete 
utolsó nagy kalandja azonban 
1776 októberében, 52. életév-
ében vette kezdetét – mond-
ta dr. Pintér Zoltán Árpád, majd 
beszéde végén sikeres műkö-
dést, jó szakmai eredménye-
ket és sok olyan diákot kívánt, 
akik évtizedek múlva büszkén 
vallják magukénak az iskola ha-
gyományait.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Kováts Mihály Emlékünnepség
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Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 
önkormányzati választókörzetek képviselőinek májusi 

fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 4. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  május 22. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  május 23. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  május 28. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  május 29. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  május 28. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  május 22. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  május 23. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

(...folytatás az 1. oldalról)
A köszöntő gondolatok után 

Dobos László polgármester 
Kováts Mihály Emlékplakettet 
adott át Bene Sándor emeritus 
nagykunkapitánynak, aki több-
éves hagyományápoló mun-
kájának elismeréseképpen ve-
hette át a kitüntetést. - A tevé-
kenységemet mindig a hagyo-

mányok éltetése miatt végez-
tem, amelyet őseinktől örököl-
tünk, és ez fog vezényelni az el-
következendő időszakokban is. 
Azt gondolom, hogy ez a kitün-
tetés egyben elismerés a Kováts 
Mihály Huszárbandérium tag-
jainak is, tehát köszönöm a ne-
vükben is – mondta a díj átvéte-
le után Bene Sándor.

Ezen a napon Bodó díjakat is 
adományoztak a tehetséges, 
tanulmányaikban kiemelkedő 
tanulóknak. A Bodó Sándor 
festőművész és felesége, Bodó 
Fábián Ilona által létrehozott 
díjat idén Györfi Tímea rajzpá-
lyázatokon elér sikereiért, Mol-

nár Édua kulturális műsoro-
kon való színvonalas szereplé-
séért, Szilvási Norbert pedig 
rajzpályázatokon és történel-
mi versenyeken való aktív sze-
replései elismeréseképpen ve-
hette át Dobos László polgár-
mestertől, Sági István igazga-
tótól és Laczik Dénes egyesü-
leti elnöktől.

Az iskola diákjai ezt követő-
en „Kis huszárok, nagy huszá-
rok” címmel adták elő ünnepi 
műsorukat, amelyet Dorko-
vics Ágnes tanárnő szerkesz-
tett.

A megemlékezés ezután a 
Kálvin utcai iskola falán lévő Ko-
váts Mihály domborműnél foly-
tatódott. A Földművelésügyi Mi-
nisztérium nevében dr. Bartha 
Péter főosztályvezető koszorú-
zott, majd a városvezetés részé-
ről Dobos László polgármester, 
Gyurcsek János alpolgármester 
és Rózsa Sándor jegyző hajtott 
fejet a huszárezredes emléke 
előtt, míg a Kováts Mihály Ba-

ráti Társaság Egyesület képvi-
seletében dr. Varga Gyöngyi, 
az egyesület alelnöke és Pán-
ti Ildikó az egyesület tagja he-
lyezte el az emlékezés virágait.

A Kováts Mihály Emléknapok 
keretében ezen a napon, a ko-
szorúzás után nyílt meg „Száz 
magyar hős” címmel Somogyi 
Győző Kossuth-díjas, Magyar 
Örökség díjas grafikusművész, 
a Nemzet Művésze kiállítása a 
Györffy István Nagykun Múze-
umban.

A tárlatot Györfi Sándor Kos-
suth- és Munkácsy-díjas szob-
rász nyitotta meg és ajánlotta a 
látogatók figyelmébe. Elmond-
ta, hogy a 100 magyar hős fest-
ményét Somogyi Győző a Mil-
lenniumra, a honfoglalás 1100. 
évfordulója alkalmából készí-
tette tisztelgésként a sokmillió 
katona előtt. - Nem száz portrét 
akartam festeni, hanem egyet-
len ikonosztázt, amelyben meg-
szentelődött hősök ünnepélyes 
testtartással tekintenek az örök-

kévalóságba, a műfaj barokk és 
millenniumi hagyományai sze-
rint. E határokon belül tudo-
mányos pontosságra töreked-
tem. A fegyverek, ruhák, rend-
jelek hitelesek. Olyan alakokat 
választottam tudós történészek 
segítségével, akik nemcsak ka-
tonának, de embernek is kivá-
lóak – olvasta fel a festő kataló-
gusi ajánlásának részletét Györfi 
Sándor, aki a történelmi festé-
szet megújítójának nevezte So-
mogyi Győzőt.

Dr. Nagy Molnár Miklós 
múzeumigazgató a megnyi-
tó gondolatok után megkö-
szönte a Kováts Mihály Bará-
ti Társaság Egyesületnek és a 
Kováts Mihály Általános Isko-
lai Tagintézménynek a kiállítás 
megszervezésében való köz-
reműködést, és zárásként el-
mondta, hogy a tárlat még jú-
niusban, a Birkafőző Fesztivál 
ideje alatt is látogatható lesz.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Demográfiai 
dilemmák

(avagy népesedés és 
ideológia)

Az új kormányprogram sarkalatos 
pontja a demográfiának, a népesség 
tudománynak a középpontba helyezé-
se. Nagyon leegyszerűsítve fogalmazva 
a fő célt: a magyar népesség fogyásá-
nak megállítása. Azt hiszem, hogy már 
a huszonnegyedik órában.

Ezeken a hasábokon már többször ír-
tam ebben a témában, és némi vázlatos 
történeti visszapillantást adtam hivat-
kozva Fekete Gyulára és Kovács Zoltánra, 
akik már a ’70-es évek végén sokkal pon-
tosabban látták és elemezték a népese-
dési problémákat, mint most néhány li-
berális „szakavatott”. Legutóbb éppen az 
Echo TV Napi aktuális c. műsorában május 
15-én. (Persze nem igazán lehet ezen cso-
dálkozni. A demográfia tantárgy oktatása 
csak 1995-ben kezdődött az ELTE földrajz 
és geográfus szakán.) 

A legnagyobb gond ebben a vitában 
nemcsak az volt, hogy elbeszéltek egymás 
mellett, hanem az, hogy az igazi dilem-
mákat nem vetették fel. Az jogos termé-
szetesen, hogy ezekben a vitákban a leg-
több szó az emberek anyagi létfeltételei-
ről, jövedelemről, orvosi ellátásról, szoci-
ális juttatásokról, lakáskérdésről, etc. esik. 
Viszont azt is látni kellene, hogy a tudat 
is „lakás”, a tudat is serkentő, illetve gát-
ló körülmény a népszaporulat szempont-
jából.

Nem hiszem, hogy nagyon meghök-
kentő, ha azt állítom, hogy általánosság-
ban az emberben (bennünk) nemcsak a 
„magánember”, hanem a történelmi em-
ber is szaporodik vagy nem. Az emberiség 
talán joggal büszke arra, hogy a civilizáci-
ós vívmányokból eredően megnőtt az em-
berek életkora, s következésképp a halan-
dóság csökkent. Ám csökkenhet a halan-
dóság úgy is, hogy az „élőhalottak” sza-
porodnak. Nőtt ugyanis az olyanok száma 
is, akik élnek ugyan, de nem vesznek részt 
az emberi jövendő igazi alakításában, a 
nihil, a céltalanság, az akarattalanság ál-
dozatai és a hagyományok iránt is közö-
nyösek. Így a népszaporulat iránt is.

A liberális felfogás egyszerűen nem 
érti, hogy a szaporodáshoz nem is any-
nyira a jólét kell, hanem egy mindent fe-
ledtető, tágasabb perspektíva: a jövő ígé-
rete. A jólét ugyanis – és erre Nyugat-Eu-
rópa a példa – mindig serkenti a minden-
áron való életszínvonal-megőrzés igyeke-
zetét, amely viszont takarékos „utódgaz-
dálkodással” jár.

-ács-

Az egykori mezőgazdasági technikum 1962-ben 
végzett diákjai emléknapot tartanak 

2016. május 26-án Karcagon 
elhunyt tanáraik és osztálytársaik emlékére. 

Megemlékezés 10.00 órakor a múzeumkertben 
Mándoky Kongur István szobránál, 

utána a Borjúdűlő és a Déli temetőben 1 szál virággal 
néma főhajtás az ott nyugvók sírjánál.

Zárásként a Déli temetőben Kovács Károly 
volt osztályfőnök sírjánál kopjafaállítás 

a még élő diákok nevében.

Kováts Mihály Emlékünnepség
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HÍREK

Elballagtak a középiskolások
Május 4-én (péntek) délután a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma és a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium végzős diákjai, má-
jus 5-én (szombat) délelőtt pedig a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium utolsó évesei búcsúztak iskolá-
juktól. A múlt héten már megkezdődtek az érettségi vizsgák, amelyekhez mindenkinek sok sikert kívánunk!

Karcagi Nagykun Református
Gimnázium és Egészségügyi

Szakgimnázium
Szentannai Sámuel Középiskola

és Kollégium
Karcagi SZC Varró

István Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

A hagyományokhoz híven, 
idén is elbúcsúztak ballagás 
előtt a város vezetőitől a Szent-
annai Sámuel Középiskola és Kol-
légium végzős diákjainak kép-
viselői és osztályfőnökei. Áp-
rilis 24-én, kedden a Városhá-
zán Dobos László polgármes-
ter, Gyurcsek János alpolgár-
mester, Rózsa Sándor jegyző, 
valamint Szepesi Tibor képvi-
selő és Nagyné Major Mária, 
az intézményi és civil kapcso-
latok ügyintézője fogadta a 
ballagó osztályok képviselőit.

Dobos László polgármes-
ter köszöntötte a diákokat és 
osztályfőnökeiket, majd útra-
valóként sok sikert kívánt az 

érettségihez, továbbtanulás-
hoz vagy éppen a munkához 
a végzősöknek.

A ballagók nevében az egyik 
diák szólt a városvezetőkhöz. 
Beszélt azokról a programok-
ról, amelyekkel bekapcsolód-
tak a város életébe, és bár az is-
kola fenntartója a Földműve-
lésügyi Minisztérium, mégis 
számtalan dolgot köszönhet-
nek a városvezetésnek.

Ezt követően a végzős di-
ákok virágcsokorral és tarisz-
nyával köszönték meg a város 
vezetőinek a fáradságos mun-
káját és támogatását, amelyet 
az évek során az iskolájukban 
tapasztalhattak.

A Szentannais ballagók a város vezetőitől is búcsúztak
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Ügyeskedj a kerékpároddal! címmel rendezett a 
Madarász Imre Egyesített Óvoda ügyességi vetél-
kedőt a város óvodásainak. Andrási Tiborné in-
tézményvezető-helyettestől megtudtuk, a kerékpá-
rozás szabályait, a KRESZ táblákat minden óvodás 
ismeri már. Az egészséges életmód jegyében töb-
ben járnak az oviba is kerékpárral, és a tagóvodák 
is szerveznek rendszeresen kerékpáros túrákat a vá-
rosba a gyerekekkel. Erre jó példa, hogy a versenyre 
a SZIM óvoda csapata kerékpárral érkezett. Nyáron 
a természetjáró táborosok is két keréken fedezik fel 
a város nevezetességeit. A tábor idén a Takács Péter 
úti óvodában lesz. A versenyen kilenc akadálypá-
lyát kellett a gyerekeknek és a versenyző szülőknek 
leküzdenie. A Karcagi Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályának rendőrei egy rendőrau-
tóval érkeztek a versenyre. A feladatok után a gye-
rekek beülhettek a rendőrautóba és bekapcsolhat-
ták a szirénát is a kicsik legnagyobb örömére.

Rendőrségi hírek

HÍREK

A KSZC Varró István Szakgimnáziumának 
tanulója, Kovács István - felkészítő ta-
nárai Kiss László és Vincze Sándor 
- a Szakma Kiváló Tanulója Döntő-
jén Budapesten elnyerte az épü-
let- és szerkezetlakatos szakma 
legjobbja címet. Az első helye-
zés azt jelenti, hogy már meg-
van a szakmunkás bizonyítvá-
nyában a gyakorlati jegye, csak 
elméleti vizsgát kell tennie.

- A szüleim tanácsára válasz-
tottam ezt a szakmát, de nekem 
is tetszik a fémmel való munka, 
sok sikert érek el vele - mondta Ko-
vács István, aki a döntőben egy falba 
építhető széfet készített és elméleti kér-
désekre is válaszolnia kellett a zsűri előtt. A 
Fém Hőtechnika Kft.-nél vagyok gyakorlaton, 
itt és az iskolában is sokat készültem tanár 
úrral a döntőre. A verseny számomra nem 
volt olyan nehéz, hiszen szeretem a szakmá-
mat. A feladathoz volt egy rajz és minta, az 
alapján kellett 10 óra alatt megcsinálni. Bíz-
tam a sikerben, az első helyezés után már ál-
lásajánlatot is kaptam.

A siker titka csak annyi, hogy a műszaki raj-
zot kell jól megtanulni olvasni és akkor már 
nem okoz gondot semmilyen termék elké-
szítése - árulta el a fiatalember, aki először 
dolgozni megy, aztán a későbbiekben még 
újabb szakmát is szeretne tanulni a Varróban.

A gyakorlati felkészítésben Kiss László szak-
oktató segítette Istvánt. A gyakorlati helyen 
elkezdtük a vizsgára való felkészülést kü-
lönböző feladatokat végeztünk - darabolás, 
pozícionális, stb. Kikértem a gyakorlati helyé-
ről és a tanműhelyben készültünk az országos 
döntőre, ahol bíztam abban, hogy dobogós 
lesz, hiszen a szakrajzot nagyon jól ismeri, az 
alapján bármit el tud készíteni, így a vizsgá-
ra kapott széf sem okozott gondot számára - 
mondta tanára, aki nagyon sok sikert kíván ta-
nítványának a jövőben is.

DE

Kovács István lett a szakma legjobbja

Ügyeskedj a kerékpároddal!
Szent Flórián napi megyei 

tűzoltónapot tartottak má-
jus 3-án a Déryné Kulturá-
lis Központban. A városba ér-
keztek ezen a napon a hivatá-
sos és önkéntes, önkormány-
zati tűzoltóságok tagjai, a ka-
tasztrófavédelmi kirendelt-
ségek vezetői, a települések 
polgármesterei és a megyei 
vezetők, akiket Dobos Lász-
ló, Karcag polgármestere kö-
szöntött, majd megemléke-
zett Szent Flóriánról, a tűzol-
tók védőszentjéről.  

- Aki erre az életformára, élet-
hivatásra adja a fejét, az nagyon 
komoly lelki és fizikai képessé-
gekkel kell, hogy rendelkezzen, 

hiszen itt a bátorság, az állóké-
pesség, az odafigyelés, a fegyel-
mezettség és számtalan más 

tulajdonság kell - vélte, majd a 
folytatásban arról beszélt, hogy 
aki tűzoltónak áll, annak derék, 
bátor, józanul gondolkodó fér-

finak kell lenni. Itt ésszel és vak-
merőséggel, okossággal, min-
dig a bajba jutottakon kell segí-
teni. - Életveszélyes foglalkozás 
az, amit Önök és az Önök előd-
jei választottak, de egyben ösz-
szetartó közösséggé is kovácsol-
ja a tűzoltókat - mondta a város-
vezető, aki szólt arról is, hogy a 
katasztrófavédők és tűzoltók is 
központi szerepkört töltenek 
be a Nagykunság fővárosában. 
Ehhez a karcagi önkormányzat 
minden támogatást megad - 
mondta Dobos László polgármes-
ter, aki jó munkát kívánt az ün-
nepelteknek. 

Az ünnepi műsorban közre-
működtek a karcagi Erkel Fe-
renc Művészeti iskola diákjai, 
tanárai és két helyi versmondó. 
A műsor után megyei és városi 
elismeréseket adtak át a lánglo-
vagok részére.

Fizetés nélkül akart távozni
A Karcagi Rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysér-

tés elkövetése miatt eljárást indított egy helyi lakos ellen, aki 
2018. május 9-én 15 óra 40 perc körül egy karcagi üzletből 
egy rúd téliszalámit tulajdonított el. A férfi az élelmiszert 
a ruházatába rejtette, fizetés nélkül akart távozni, amikor a 
bolt biztonsági őre tetten érte, és a járőrök kiérkezéséig visz-
szatartotta őt. A rendőrök a jogsértőt előállították a Karca-
gi Rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési őrizetbe vették.

Lopás Kunmadarason
A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást indított lopás vét-

ség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Cs. László 
kunmadarasi lakos ellen. A 29 éves férfi 2018. május 5-re vir-
radóra bejutott Kunmadarason egy kertes ingatlanra, ahol a 
teraszról eltulajdonított egy f lexet. A rendőrök a beszerzett 
adatok alapján azonosították, lakásán elfogták, és gyanúsí-
tottként kihallgatták a férfit. Az időközben értékesített esz-
közt a nyomozók megtalálták és lefoglalták.

Megyei tűzoltónapot tartottak Karcagon
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A II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Vonós Versenyre 11 iskola 44 diákja ne-
vezett, akik hegedűn, csellón és nagybő-
gőn mutatták be hangszeres tudásukat. A 
megmérettetést négy korcsoportban hir-
dettük meg, a legkisebbektől a középis-
kolásig minden korosztály képviseltette 
magát. A színes produkciók után a zsű-
ri értékelésében kiemelte a verseny magas 
színvonalát, a kitűnő szervezést és a ked-
ves fogadtatást. A résztvevők visszajelzé-
sei alapján elmondható, hogy egy kelle-
mes környezetben töltött nap végén min-
denki elégedetten távozott. Bízunk benne, 
hogy két év múlva újra találkozhatunk a 
tehetséges növendékekkel és tanáraikkal.
Iskolánk tanulóinak eredményei:
Házi Boglárka (hegedű I. korcsoport) 

– Emléklap
Herényi Anna Kinga (hegedű I. kor-

csoport) – II. helyezés
Kurucz Alexandra (hegedű II. korcso-

port) – Dicséret

Felkészítő tanárnő: Székelyné Szaba-
dos Annamária

Csík Anna (cselló I. korcsoport) – Di-
cséret

Makai Boglárka (cselló I. korcsoport) 
– II. helyezés

K. Nagy Veronika (cselló II. korcso-
port) – I. helyezés

Kovács Balázs (cselló III. korcsoport) 
– I. helyezés

Tótkomlósi Edina Eszter (cselló III. 
korcsoport) – II. helyezés

Felkészítő tanárnő: Urbánné Tóth 
Klára, aki felkészítő tanári díjban 
részesült. 
A versenyzőket Zbiskó Zoltánné ta-

nárnő kísérte zongorán, akinek mun-
káját korrepetitori díjjal jutalmazta 
a zsűri.

Gratulálunk a szép eredményekhez, 
további sikereket kívánunk!

Iskolavezetés
EFAMI

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”
   Orbán Tamás

Immáron hagyomány iskolánkban, hogy a 4. osztá-
lyos tanulók környezetismereti versenyen mérik össze 
tudásukat. Erre a rendezvényre az idén 2018. április 24-
én került sor. Nagy örömmel vettük, hogy városunk ál-
talános iskoláinak 11 tanulója nevezett a vetélkedőre.

A verseny célja, hogy ismerjék meg, szeressék és 
védjék is a természetet a felnövekvő generáció tagjai.

Változatos, érdekes feladatokkal kellett a gyere-
keknek megbirkózniuk. A zsűri folyamatosan javí-
totta és értékelte a megoldó lapokat, az elért pon-
tokat kivetítőn követhették nyomon a résztvevők. 
TOTO, keresztrejtvény, villámkérdések, térképisme-
ret, igaz-hamis állítások eldöntése tette izgalmas-
sá a közel két órára nyúló versengést. A szokásos fel-
adatok mellett, követve a hagyományokat, a követ-
kező téma kapott kiemelt szerepet: a 2018-as év ma-
dara: a vándor sólyom, az év rovara: az óriás szita-
kötő, az év fája: a virágos kőris. Ezek részletesebb 
megismerése volt a kitűzött cél. Az eredményhirde-
tésig beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk és ven-
dégül láttuk a gyerekeket és tanítóikat.

1. helyezett: Németh Klaudia (Karcagi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi 
Általános Iskolai Tagintézmény)
Felkészítő tanára: Cserés Gabriella

2. helyezett: Győri Péter (Györffy István Katolikus 
Általános Iskola)
Felkészítő tanára: Poór László

3. helyezett: Kovács Máté (Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolai Tagintézmény)
Felkészítő tanára: Cserés Gabriella

4. helyezett: Láposi Luca (Karcagi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolai Tagintézmény)
Felkészítő tanára: Cserés Gabriella

5. helyezett: Györfi Dorina (Karcagi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagintézmény)
Felkészítő tanára: Törőcsikné Magyar Erika

6. helyezett: Kovács Bence (Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola)
Felkészítő tanára: Poór László
Köszönjük a felkészítő tanárok és a zsűritag-

ok munkáját!

Cserés Gabriella és 
Hegedűsné Fórián Annamária  

Április 13-15. között rendezték meg az 50. jubileumi 
Irinyi János Kémiaverseny országos döntőjét a Szegedi 
Tudományegyetemen. A versenyre Kovács Péter Barna-
bás, iskolánk 10.c osztályának biológia-kémia tagozatos 
tanulója kvalifikálta magát.

Péter már általános iskolában is orvosi pályára ké-
szült. Évek óta igen szép helyezéseket ér el a megyei és 
az országos biológiai és kémiai témájú versenyeken. Ta-
valy megyei, illetve területi első lett az Irinyi és a Curie 
Versenyen, ötödik és tizenötödik az országos reformá-
tus, Curie és Irinyi Kémiaversenyeken. Példaértékű, ki-
tartó munkájának eredményeként az idei szezon is na-
gyon jól alakult. Februárban és márciusban két megyét 
is meghódított. Először Debrecenben a Curie Kémiaver-
seny területi fordulóján 94%-os teljesítményével holt-
versenyben területi első helyezést ért el. Ezzel az ered-
ménnyel a harmadik legmagasabb pontszámú verseny-
zőként jutott az országos döntőbe, amely májusban kö-
vetkezik.

Ezután Szolnokon az Irinyi Verseny döntőjén igen 
magas pontszámmal megyei első helyezést ért el. Az or-
szágos döntőn higgadt, nyugodt versenyzéssel, az írás-
beli és a labor pontszámai alapján a harmadik legjobb 
eredményt érte el. Így vasárnap három másik társával 
együtt a több, mint kétszáz fős hallgatóság és az egyete-
mi oktatókból álló zsűri előtt szóban is megmutathat-
ta kémiatudását. A versenyzőknek öt percig kellett be-
szélni egy igen nehéz témáról. Péter itt is helytállt, így a 
hazai, legrangosabb korosztályos kémiaversenyen negy-
ven indulóból korcsoportjában országos harmadik he-
lyezést ért el. 

Ezek mellett rendszeresen bejár a Debreceni Egyetem 
Orvostudományi Karára, ahol különféle kutatásokba 
kapcsolódik be. Lelkesen tanulja az angol nyelvet, ebben 
a tanévben előrehozott érettségit is tesz belőle.

Céltudatos, a problémákat kihívásként kezelő hozzá-
állása, szorgalma, tudás iránti vágya példa lehet min-
den diáktársa számára.

Eredményéhez gratulálunk, és hasonló sikereket kí-
vánunk!

Majláth Gábor szaktanár

Megyei Vonós Versenyt rendeztünk

Környezetverseny Kiskulcsoson Ifjú kémiatehetség a Nagykun 
Református Gimnáziumban
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Pályázati kiírás
a Karcagi Laktanyában lévő 5376/8 hrsz-ú ingatlan 

pályázat útján történő értékesítéséről

1. Az ingatlan adatai:
Helye: Karcag belterület, Laktanya út 1.
Helyrajzi száma: 5376/8
Művelési ága: kivett épület és udvar
Alapterülete: 2.324 m²
Közművesítettség: technológiai víz, elektromos energiára való rácsat-
lakozási lehetőség.

2. Az értékesítés feltételei:
a pályázatra jelentkezők közül a vevő személyéről a képviselő-testület 
nyilvános pályázati tárgyalás keretében a pályázók licitálási eredmé-
nye alapján dönt.

3. Eladási ár (vételár kiinduló összege):
Földterület 2.379.776 Ft + ÁFA
Összesen bruttó:   3.022.315 Ft
azaz hárommillió-huszonkétezer-háromszáztizenöt forint 

4. Fizetési feltétel:
az ingatlan eladási árának kiegyenlítése az alábbi pénzügyi ütemezés-
nek megfelelően történik:
az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben 1.022.315 Ft
2018. december 31-ig 2.000.000 Ft
Összesen 3.022.315 Ft

5. Egyéb feltételek:
 - vevőt terheli az adásvételi szerződés elkészíttetésének költsége, vala-

mint a változások földhivatali átvezetésének költsége,
 - vevő az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg,
 - a részletfizetés időtartamára a vételárhátralék és járulékai erejéig 

jelzálogjog, a vételár teljes kiegyenlítéséig elidegenítési és terhelé-
si tilalom kerül bejegyzésre a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba 
Karcag Városi Önkormányzat javára,

 - vevő tudomással bír arról, hogy a területen környezetvédelmi és 
tűzszerészeti vizsgálat nem történt, ennek esetleges következmé-
nyeiért eladó felelősséget nem vállal,

 - vevő a területen lévő belvízelvezető árok folyamatos karbantartásá-
ról és rendeltetésszerű használatáról köteles gondoskodni,

 - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekez-
dése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

6. A pályázatok benyújtásának helye:
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I. em. 24. iroda
Határidő: 2018. május 31. 16.00 óra
A pályázattal kapcsolatosan további információkat a Karcag Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. emelet 24. sz. szobájában sze-
mélyesen, illetve telefonon a 06/59-500-649-es számon, levélben pedig 
az 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. alatti Polgármesteri Hivatal Költség-
vetési, Gazdálkodási és Kistérségi Irodája címén lehet kérni.

Amennyiben határidőn belül nem érkezik pályázat, a pályázatok be-
nyújtási határideje mindaddig további 20 nappal meghosszabbodik, 
amíg pályázat nem érkezik, vagy a képviselő-testület a pályázat időtar-
tamát le nem zárja.

Pályázati kiírás
a Karcag, Vasút utca 74. szám alatt található, 6213/1 hrsz-ú ingatlan 

pályázat útján történő értékesítéséről

1. Az ingatlan adatai:
Helye: Karcag belterület, Vasút u. 74.
Helyrajzi száma: 6213/1
Művelési ága: beépítetlen terület
Alapterülete: 857 m²
Közművesítettség: rákötési lehetőség a közművekre.

2. Az értékesítés feltételei:
a pályázatra jelentkezők közül a vevő személyéről a képviselő-testület 
nyilvános pályázati tárgyalás keretében a pályázók licitálási eredmé-
nye alapján dönt.

3. Eladási ár (vételár kiinduló összege):
Földterület 1.181.100 Ft + ÁFA
Összesen bruttó:   1.500.000 Ft
azaz egymillió-ötszázezer forint

4. Fizetési feltétel:
Az ingatlan eladási árának kiegyenlítése az alábbi pénzügyi üteme-
zésnek megfelelően történik:
az adásvételi szerződés aláírásával egyidőben  1.500.000 Ft
Összesen 1.500.000 Ft

5. Egyéb feltételek:
 - vevőt terheli az adásvételi szerződés elkészíttetésének költsége, vala-

mint a változások földhivatali átvezetésének költsége,
 - vevő az ingatlant megtekintett állapotban vásárolja meg,
 - vevő részére 3 éven belül beépítési kötelezettség kerül bejegyzésre a 

földhivatali ingatlan-nyilvántartásba Karcag Városi Önkormány-
zat javára, 

 - vevő tudomással bír arról, hogy a területen környezetvédelmi és 
tűzszerészeti vizsgálat nem történt, ennek esetleges következmé-
nyeiért eladó felelősséget nem vállal,

 - vevő a területen lévő belvízelvezető árok folyamatos karbantartásá-
ról és rendeltetésszerű használatáról köteles gondoskodni,

 - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekez-
dése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

6. A pályázatok benyújtásának helye:
Karcagi Polgármesteri Hivatal I. em. 24. iroda
Határidő: 2018. május 31. 16.00 óra
Amennyiben határidőn belül nem érkezik pályázat, a pályázatok be-

nyújtási határideje mindaddig további 20 nappal meghosszabbodik, 
amíg pályázat nem érkezik, vagy a képviselő-testület a pályázat időtar-
tamát le nem zárja.

HIRDETMÉNYEK
TÁJÉKOZTATÓ MÉHÉSZEKNEK
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghely-

zeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Pon-
cho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázó szerekre repce, 
kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és vetésére. A kiadott szük-
séghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős 
területi hányadát érintik.

Az említett készítményekkel történő csávázás a jelenlegi tudományos 
eredmények ismeretében nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek 
számára, ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban vannak, és a 
kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó növényvédelmi tevé-
kenység során a kezelések az engedélyokiratokban foglalt utasítások szigo-
rú betartása szerint valósulnak meg.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a méhekre ártal-
matlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A neonikotinoidok használa-
tának másfél évtizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, napra-
forgó és kukorica csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott 
kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében ki-
sebb a valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos permetezőszerek 
használatának.

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy a csávázószer-
rel kezelt virágzó állományokban a méhek letelepítésével vagy távoltar-
tásával kívánják folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

Rózsa Sándor 
jegyző

Felhívás 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM ren-

delet 225. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály másként nem rendel-
kezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggés-
ben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos. 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelkezik 
a növényi hulladékok égetésének szabályairól, így Karcag város belte-
rületén tilos a kerti zöldhulladék égetése. A külterületi tarlóége-
tést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal 
engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

A szabályok megszegőivel szemben 20.000 forinttól 60.000 forintig 
terjedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye. Abban az esetben, 
ha a növényi hulladék égetéséből a tűzoltóság beavatkozását is igény-
lő tűzeset keletkezik – pl. a tűz továbbterjed a szomszédos ingatlanra – 
a bírságtétel 3.000.000 forintig terjedhet.

Karcag Városi Önkormányzat jegyzője
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Május 19. (Szombat) 
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)
Május 20. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József u. 14.)
Május 21. (Hétfő) 
ÜNNEPNAP!
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

HIRDETMÉNYEK

2018. május 18. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Karcagi Tükör
 Szentannaisok ballagása
19.00 Nótacsokor
19.15 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: miniszteri elismerésben 
 részesült
 Karcagi hírek
 Kiállítás a Városházán
 Palántázás
 Ovis biciklis verseny
 Történelemversenyen vett részt
 Pintér Bálint
 Tanulmányi versenyek 
 Néptánc a Városháza előtt
 A Fazekasház is nyitva van
 Háttér 
 Tomajmonostorai körkép
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Majális Karcagon
22.00 Mandátumátadó ünnepség

2018. május 22. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.50 Karcagi hírek
20.25 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise

21.30 Karcag Sport: Karcagi SE - 
 Jászárokszállási VSE megyei 
 I. osztályú felnőtt férfi bajnoki 
 labdarúgómérkőzés 
23.30 Karcag Sport: Karcagi SE - 
 Jászárokszállási VSE megyei 
 I. osztályú felnőtt férfi bajnoki 
 labdarúgómérkőzés összefoglalója

2018. május 24. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Karcagi Tükör
 Varrósok ballagása
18.45 Nótacsokor 
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Benne: Kováts Napok             
 Karcagi hírek
 Folytatódik a Kun-Mediátor ügy 
 tárgyalása
 Veszélyes fenyőfákat vágtak ki
 Mini Skills eredmény
 Sportolj velünk
 Látogatható a Fazekasház
 Kincset találtak Kunmadarasnál
 Ügyeskedj a kerékpároddal                
 Háttér 
 Tomajmonostorai körkép II.
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Kováts bál 2018

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. május 11.
Vadai Zsuzsánna Tünde - 
Szőke Péter

2018. május 12. 
Gönczi Kitti - Duka Ádám

Születés
2018. május 09.
Vadai Alexandra - Vajó Imre
Kg., Bercsényi utca 33.

Imre
2018. május 10.
Tóth Éva - Horváth Zoltán
Kg., Soós István utca 11/a

Emma Hanna
2018. május 11.
Koch Anita - Köleséri Szabolcs
Kg., Kinizsi utca 67.

Dominik
2018. május 12.
Fekete Krisztina Regina -
dr. Dániel Mihály
Kg., Sport utca 13. 

Kira

Halálozás
Benesóczky Dezsőné 
(Szilágyi Terézia Ilona)
 (1934)
Doma Imre 
 (1959)
Szendrei Balázs 
 (1935)   

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, 

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

Május 19-20-21. Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

2018. június 04. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

A Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag 
Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti 

„SZIM” Óvodája

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

5300 Karcag, Gépgyár utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással já-

ró lényeges feladatok: óvodai dajkai feladatok: gondozá-
si teendők, nevelőmunka segítése, konyhai, takarítási fel-
adatok.

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

Pályázati feltételek:
 - szakmunkásképző intézet, 
 - felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi al-

kalmassági. Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: dajkai végzettség.
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű együttműkö-

dő képesség, szakmai tudás, elkötelezettség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önélet-

rajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 

a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gu-
lyás Ferencné intézményvezető nyújt a 06/59-503-323-as te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályá-

zatnak a Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Táncsics körút 
17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: K-4-101/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: dajka.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes, határ-
időre beérkezett pályázatok az intézmény vezetése bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 28. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 - www.karcagiovodak.hu - 2018. május 9.
 - www.karcag.hu - 2018. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
az intézmény fenntartója Karcag Városi Önkormányzat. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.karcagiovodak.hu honlapon szerezhet. 

DAJKA 

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, különösképpen a Kék-

virág utcában élőket, hogy a Kékvirág utca és a vasútvonal 
44+48 hm. szelvényében lévő vasúti átjáró felújításra kerül.

A felújítási munkák 2018. május 28. (hétfő) 16.00 órától 
2018. június 1. (péntek) 18.00 óráig zajlanak, amelynek fo-
lyamán a vasúti átjáró teljes szélességében lezárásra kerül. 
A forgalom a Madarasi út – Deák Ferenc körút – Liget utca 
irányába lesz elterelve. Ennek értelmében a Kisvénkertben 
található utcákat (Cseresznyés utca, Kékvirág utca és Ba-
rackos utca) a felújítási munkák ideje alatt csak a Liget utca 
felőli vasúti átjárón keresztül lehet megközelíteni.

A felújítási munkák miatti útlezárásból, valamint a 
forgalomterelésből fakadó esetleges kellemetlensé-
gekért szíves elnézésüket kérjük.

MÁV Zrt.
Karcagi Polgármesteri Hivatal

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület május 

20-án (vasárnap) 7.00 órától társadalmi 
munkát szervez a Téglagyári horgásztó-
nál (fűnyírás). Fűnyírót, gereblyét min-
denki hozzon magával! 

elnökség
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Ingatlan
Karcagon 714 m2-es telken ház 
eladó telekáron. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.
Téglából épült összközműves 
kertes ház betegség miatt el-
adó. Érdeklődni: Karcag, Apavár 
utca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-
635-9662.
Zugkert I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/59-313-584, 06/30-245-6421.
Csendes helyen, a Deák kör-
úton, 3 szobás, téglaépítésű csa-
ládi ház osztatlan telken eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Karcagon, központhoz közel 2 
szobás, összközműves családi 
ház eladó. Garázs, melléképü-
let van. CSOK igényelhető. Tel.: 
06/59-300-635, 06/20-345-2199.
96 m2-es, 3 szobás családi ház 
kétféle központi fűtéssel (gáz 
és vegyes tüzeléssel) eladó. Tel.: 
06/59-300-129.
Eladó 6 sor kertföld kunyhóval, 
fúrt kúttal. Tel.: 06/70-341-7810, 
06/59-313-560.
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila ut-
ca 47. szám alatt. Víz, villany, cse-
répkályha van. Tel.: 06/59-300-
322, 06/30-713-7254.
Parasztház megosztható por-
tával eladó. Irányár: 4 M Ft. Tel.: 
06/30-480-4994.
Felújított, régi típusú kertes csa-
ládi ház eladó vagy csere is ér-
dekel. Tel.: 06/30-643-8315.
Albérlet kiadó (szoba, konyha, 
fürdőszoba) egyedülálló személy 
vagy fiatal pár részére. Tel.: 06/70-
389-2119.
Liget fürdő közelében körülke-
rített zártkertben 1-2 fő nyugdí-
jasnak albérlet kiadó. Tel.: 06/59-
312-562.

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

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy és 
gyertyán vegyesen). Ára: 15.000 
Ft/kaloda. Ingyenes házhozszál-
lítással. Tel.: 06/30-839-6710.
Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1500 Ft/q, 
méret: 120 cmx150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.
Menyasszonyi ruha és menyecs-
ke ruha (S-M), gáztűzhely, por-
szívó, íróasztal eladó. Tel.: 06/20-
258-8997.
Háromajtós, kétajtós ruhásszek-
rény, illetve 4 részes szekrénysor 
eladó. Tel.: 06/30-499-9237.
Eladó 300 literes hűtőláda, mo-
sógép, lábmasszírozó, indukciós 
főzőlap, autórádió. Tel.: 06/20-
572-6285.
Suzuki Swift (1,3-as, 1998-as) el-
adó, ugyanitt Suzuki SV motor-
kerékpár eladó. Tel.: 06/30-312-
2728.
Olcsón eladó világos vitrines 
szekrénysor, világos szobaasztal, 
vitrines tévéasztal, falra akasztha-
tó kis szekrény, csillárok, gyerek-
heverő, gáztűzhely. Tel.: 06/70-
300-9730.
Eladó új, nem használt kondi-
pad, faragott, falra akasztható 
saroktéka, 2 polcos, gurulós, fa-
ragott zsúrkocsi, új, szép han-
gú, B-hangolású klarinét. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladó Hammond márkájú, két 
manuálos, lábpedálos, elektro-
mos orgona kitűnő állapotban, 
Lanberger&Gloss, félangol me-
chanikájú, páncéltőkés, körpán-
célos, fekete, rövid zongora. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladók alig használt, kitűnő álla-
potban férfinadrágok, öltönyök, 
bőrkabát, ingek, pólók, új férfi-
női irhabunda, előzetes időpont 
egyeztetés után. Tel.: 06/70-300-
9730.
Eladó kétágú, kerti falétra (masz-
szív, erős, 8.000 Ft). Tel.: 06/30-
356-5839.
Eladó Karcagon 1 db ágyne-
műtartós felnőtt heverő és 1 
db Mora Classic 4 égős gáz-
tűzhely megkímélt állapotban. 
Tel.: 06/30-527-2980.

Papírtéglanyomó-prés, Robi 
151-es pótkocsival, rotakapával, 
fűnyíró adapterrel és szivattyú-
val, Csepel 125-ös (csak a mo-
torja), robbanómotoros fűnyí-
ró, 2 db Samsung TV eladó. Tel.: 
06/30-216-9216.
Vásárolnék bontott faanyagot, 
tető kerítés műanyagot, oszlo-
pot, lambériát. Ugyanitt kisebb 
fiókos fagyasztó eladó. Tel.: 
06/59-312-562.
Egyedi menyasszonyi ruha, 
gyermek és felnőtt 3-4 részes 
népi tánckosztüm kölcsönbe. 
Tel.: 06/30-944-6062.
Május 19-én és 20-án garázsvá-
sár 9-16 óráig a Reggel utca 33. 
szám alatt! Keverőtárcsás mosó-
gép, kemping kerékpár, vasaló-
állvány, slag (10 méteres, 1 colos 
slag), cipők, ruhák és sok más el-
adó. Tel.: 06/30-696-5288.
Konyhabútor, gáztűzhely (veze-
tékes), fürdőkád (öntvény), mos-
dókagyló és még sok minden 
eladó Karcagon, a Hajnal utca 7. 
szám alatt. Tel.: 06/30-485-5551.
Kedvező áron eladó 2 db 2-es 
és 2 db 3-as ablakszárny. Tel.: 
06/30-200-3261.
Eladó denevérpad, mobil lég-
kondi, 4 fiókos fagyasztó, 200 li-
teres kombi hűtő, 2 és 3 fázisú 
villanymotorok, 200 literes, óno-
zott üst, 40 db-os fém galamb-
ketrec, 28-as női kerékpár. Tel.: 
06/30-324-0522.
Eladó 1 db villanysütő, háromré-
szes angol pult és 1 db sütemé-
nyes hűtő. Tel.: 06/30-645-0694.
Eladó komód, ágyneműtartó, 
centrifuga, szőnyeg (2x3 méte-
res), virágállvány, szék (2 db), le-
mezjátszós rádió, lemezek, TV 
(Junosty). Tel.: 06/70-389-2119. 
Garázsvásár! Május 19-én (szom-
baton) 8-13 óráig Karcagon, a 
Reggel utca 31. szám alatt.  
Gyerekruhák (fiú, lány), játékok, 
női pólók, nadrágok, iskolatás-
kák, kisbútorok, népművészeti 
terítők, tányérok. 
Felújított mosógép és centri-
fuga, 28-as férfi kerékpár, sző-
lőzúzó és szőlőprés eladó. Tel.: 
06/30-245-3691.

Állás
Alkalmazottat felveszek karca-
gi büfébe. Tel.: 06/30-645-0694.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzárcse-
rét, felhajtást, méretre nadrág, 
kabát (saját anyagból), bőrkabát 
varrását rövid határidővel válla-
lom. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.
Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, tel.: 06/30-584-2767.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Utánfutóval (vagy anélkül) ki-
sebb-nagyobb fuvarokat válla-
lok! Tel.: 06/30-265-4197.
Festést, mázolást, gipszkarton-
szerelést, tapétázást vállal meg-
bízható öreg szaki, Balogh Lajos. 
Tel.: 06/70-530-0852.
Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves mun-
kát. Tető építését, javítását, jár-
dák, kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubik munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06/30-853-4323.

Sírkőtisztítást kedvező áron vál-
lalok, ingyenes felméréssel! Tel.: 
06/30-234-0203.
Pedikűrözés hölgyeknek, urak-
nak! Ezen hirdetés felmuta-
tásával minden új vendégem-
nek 15% kedvezményt adok! 
Masszázsok: teljes testmasz-
százs, hátmasszázs, gyógy-talp-
masszázs (betegségek alter-
natív kezelése), csontkovácso-
lás mozgásszervi problémákra. 
Június végétől klinikai nyirok-
masszázs: ödémás (vizes) lábak, 
kezek kezelése; narancsbőr el-
len; fogyás céljából. Karcag, 
Püspökladányi út 7/b. Éva sza-
lon. Időpont egyeztetés szüksé-
ges. Tel.: 06/30-428-5642.
Cipzár bevarrást, ruhafelhajtást, 
függönyszegést vállalok. Tel.: 
06/70-527-0343.

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!
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Köszönetnyilvánítás
Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

és a Napsugár Nyugdíjas Klub ezúton 
mond köszönetet az V. Karcagi Orszá-
gos Nyugdíjas Művészeti Fesztivál si-
keres megrendezéséhez nyújtott segít-
ségükért.

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Karcag Városi Önkormányzat

Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága
Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium

Sánta László
Essen Kft.

Generali Biztosító Zrt.
Karcagi Ipari Park Kft.
Kanász-Nagy Optika

Nimród Bioszálloda és Bioétterem
Weld-Impex Termelő és Kereskedelmi Kft.

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének 

képviselői segítséget szeretnének 
nyújtani idős, beteg, mozgássérült, 
illetve gyermeküket egyedül nevelő 

lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk 
háza előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06/30-206-3327

 2. körzet dr. Kanász-Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06/30-995-1635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon)

06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi-Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. május 25-én 

jelenik meg.

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

Lapzárta: 2018. május 22. 
(kedd) 12 óra

NB II.
Mezőtúr AFC - Kováts DSE Karcag (6-12)
Karcagi győzelmek: 

Páros: Skumáth István - Szepesi Bence
 Imrei Ferenc - Kovács Sándor
Egyéni: Skumáth István 3
 Imrei Ferenc 3
 Kovács Sándor 2
 Szepesi Bence 2
Nagyszerű és biztos győzelem.

Kováts DSE Karcag - Floratom Szeged I. (3-15)
Karcagi győzelmek: Skumáth István, Imrei 

Ferenc, Szepesi Bence 1-1 győzelem
A már bajnok Szeged biztosan győzött.

NB III.
Univer Kecskemét - Kováts DSE II. Karcag (7-11)
Karcagi győzelmek: 

Páros: dr. Hubert Attila - Csiszár Csaba
Egyéni: dr. Hubert Attila 3
 Dobrai István 3 
 Csiszár Csaba 2
 ifj. Dobó István 2
Igazi csapatmunka, fontos 3 pont. 

Megyei I. osztályú
Jászkun Volán I. Szolnok Kováts DSE III. 
Karcag (15-3)
Karcagi győzelmek: Csornai Csaba, Hérmán 

Sándor, Lázár Richárd 1-1 nyert mérkőzés.
A hat döntőjátszmás mérkőzésből egyet tud-

tunk nyerni. 

A következő időszak eseményei: 
 - 2018. május 20. (vasárnap) NB II. Kisújszál-

lás - Karcag Kováts DSE
 - 2018. május 20. (vasárnap) 15.00 óra NB III. 

Kováts Mihály Általános Iskola tornaterme: 
Kováts DSE II. - Jánoshida

 - 2018. május 27. (vasárnap) 9.00 óra Városi Sport-
csarnok: Karcag Kupa asztalitenisz verseny

Csornai Csaba

Fontos pontokat szereztek
A S Z TA L I T E N I S Z

L A B D A R Ú G Á S
2018. május 12.
Megyei I. osztályú bajnokság
Jánoshida – Karcag 0-1 (0-0)

A karcagi csapat a bajnokság-
ban a második helyen tanyá-
zó Jánoshida vendége volt. Az 
együttes játékosai egy tisztes 
helytállásban bizakodtak a jó 
képességű hazaiak ellen. A ki-
vonuló csapatokat kiválóan elő-
készített pálya fogadta. A ven-
dégek az alábbi összeállításban 
vették fel a küzdelmet: Belénye-
si, Szívós Gy., Terjék, Szőke N., 
Kovács, Szívós G., Szentannai, 
Nagy R., Kiss S., Balogh, Orosz.
Cserék: Daróczi, Juhász, Balajti.
Edző: Orosz István.

A 2. percben egy vendégtá-
madás után Kovács közelről a 
bal kapufa mellé helyezett.

Az 5. percben Szívós G. indí-
totta Kiss S-t, de a kapus kifut-
va elcsípte előle a labdát.

A 12. percben Nagy R. egy 
csel után laposan lőtt a kapuba, 
de Fehér vetődve védett.

A 21. percben Ábel elől Be-
lényesi kifutva megszerezte a 
labdát.

A 23. percben Ábel az elcsú-
szó Terjék mellett elvitte a lab-
dát, majd egy csel után Belénye-
si mellett a jobb alsó sarok mel-
lé gurított.

A 25. percben ismét a hazai 

csatár veszélyeztetett. A jobb ol-
dalról küldött emelése elszállt a 
felső kapufa fölött. 

A 30. percben a rendkívül 
agilisan játszó Ábel kapta a lab-
dát. 22 méterről lőtt, lövése Be-
lényesi kezét is érintve a felső 
lécről szögletre vágódott.

A 33. percben Szentannai in-
dította Nagy R-t, akinek lövése 
a bal sarokban kötött ki, de les 
miatt nem lett gól.

A 37. percben az előretörő 
Orosz 25 méterről célba vette a 
kaput, de a labda elzúgott a fel-
ső léc fölött.

Az 55. percben Szívós G. Nagy 
R-t indította a bal oldalon. A kö-
zéppályás Baloghhoz passzolt, 
a csatár az alapvonal közeléből 
beadott, Nagy R. egy csel után 
a jobb felső sarokba emelt (0-1).

Az 57. percben egy bal olda-
li hazai támadás során Ábel la-
pos lövését a jobb kapufánál Be-

lényesi megfogta. Az 59. perc-
ben Nagy R. indította Baloghot, 
aki az ötösön lövés helyett egy 
cselt hajtott végre, de a kapus az 
utolsó pillanatban felszedte elő-
le a labdát. 

A 67. percben Homolyoszki 
nagy lövését Belényesi vetődve 
kiütötte. 

A 68. percben Nagy A. erős 
lövését Belényesi kivédte. 

A 69. percben Ábel félmagas 
nagyerejű lövését Belényesi szög-
letre tolta. 

Az utolsó percekben a hazai 
csapat nagyon nyomult, de a be-
fejezéseknél nem tudtak a kar-
cagi kapuba találni. A lövéseket 
pedig a kiváló formában védő 
Belényesi hárította. Így maradt 
az 1-0-s végeredmény. 

A mérkőzés végén Orosz Ist-
ván edző nyilatkozott: „Gratulá-
lok a csapatnak a győzelemhez.”

B. I.

Egy gól is elég volt a győzelemhez


