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Huszonhetedik alkalommal 
rendezték meg Karcagon a Nagy-
kunsági Kulturális Napok ren-
dezvénysorozatot. Augusztus 17. 
és 20. között kiállítások, sport-
rendezvények, ünnepi önkor-
mányzati ülés, koncert és a ha-
gyományos aratófelvonulás vár-
ta az érdeklődőket. 

„A város, ahol élünk, 
Karcag”

Dr. Kenyeresné Zagyva Ág-
nes képzőművész, művésztanár 
Karcagról festett képeiből nyílt 
tárlat augusztus 17-én, pénteken 
a Déryné Kulturális Központban. 
A XXVII. Nagykunsági Kulturá-
lis Napok rendezvénysorozat nyi-
tórendezvényén Dobos László 
polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket. - Nagyon gazdag ha-
gyományokkal, értékekkel, iden-
titás- és magyarságtudattal ren-
delkezik Karcag lakossága. Kü-
lön köszönet és gratuláció azok-
nak, akik tehetségükkel, szor-

galmukkal olyan tevékenységet 
vívnak ki maguknak, és büsz-
keséget a város lakóinak, ami-
vel megállják a helyüket ország-
világ előtt. Úgy gondolom, hogy 
az idei program is egy kis ízelítőt 
ad a hagyományainkból, kultú-
ránkból. Többet nem is lehet vál-
lalni, hiszen a Nagykunság kul-
túráját hetek alatt se lehetne be-
mutatni olyan gazdag ez az érté-
künk – fogalmazott megnyitóbe-
szédében a városvezető.

„A város, ahol élünk, Karcag” 
tárlatot ezt követően dr. Bartha 
Júlia etnográfus, keletkutató 
ajánlotta a jelenlévők figyelmé-
be. - „A város, ahol élünk, Kar-
cag” című kiállítás egy festő val-

lomása is egyben. Az ő szem-
szögéből csodálhatjuk tereinket, 
szobrainkat, épületeinket. Sze-
relmes földrajz ecsettel írva. A 
szerelmes földrajz nemcsak írói-
költői műfaj, magukénak érzik a 
tárgyalkotó művészek is. Ecset-
tel megörökíteni a határt a viola-
színű ég alatt, vagy egy-egy köz-
épületet, amely a nagykunsá-
gi történelem mérföldkövét jel-
zi, ugyanolyan kötődést érzékel-
tet, mint bármely más művésze-
ti műfaj – árulta el a keletkutató.

Dr. Zagyva Ágnes művészta-
nár szinte minden területen ki-
próbálta magát, portréfestőként 
épp olyan tehetséges, mint a táj-
festészetben. A most bemutatott 
képein különös fényben für-
dik a város, az életöröm sugár-
zik a képeiből. - Dr. Kenyeresné 
Zagyva Ágnes a sárréti táj szü-
lötte, de a Nagykunság az éltető 
közege. Minden rezzenésében, 
minden ecsetvonásában a kun-
sági tájhoz kötődik – fogalma-
zott dr. Bartha Júlia.

A megnyitó ünnepségen köz-
reműködött a Déryné Pántlika 
néptánccsoportja. A tárlat szep-
tember 11-ig látogatható a Déry-
né Kulturális Központ második 
emeleti dísztermében.

Ünnepi 
önkormányzati ülés
Az országzászló felvonását kö-

vetően a Városházán ünnepi ön-
kormányzati ülésre került sor 
augusztus 17-én, pénteken. A 
megjelenteket Dobos László pol-
gármester köszöntötte, majd Ko-
vács Sándor, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselő-
je tartotta meg ünnepi beszédét. 

- Tisztelt ünneplők! Augusztus 
20-a a legmagyarabb ünnep. A 
legösszetettebb, a legkomplexebb 
ünnep, hiszen jellemzi a magyar-
ság összetartozását, sokszínűsé-
gét – kezdte gondolatait a képvi-
selő. Mint elhangzott, Szent Ist-
ván király vállalta azt az úttörő 
szerepet, hogy a laza, törzsszö-
vetségben élő magyarságot egy-
séges, erős és sikeres nemzetté 
tegye. Megteremtette az egységes 
közigazgatást, az ezer éve fenn-
álló megyerendszert, az adózást. 

- Amikor nem lehetett ünne-

pelni sem az államalapítót, sem 
a szentet, akkor ünnepeltük au-
gusztus 20-án az új kenyeret. A 
kenyér pedig maga az élet. Van 
rajta mit ünnepelni, de nem 
Szent István és nem az államala-
pító király helyett, hanem együtt 
az államalapítóval, a szenttel kell 
ünnepelni, hiszen a kenyér jel-
lemzi a magyarságot – fogalma-
zott az országgyűlési képviselő. 
- Kívánom minden honfitár-
samnak, minden karcaginak, 
minden magyarnak, hogy ebből 
a magyar életből, ebből a kenyér-

ből jusson bőségesen az asztalá-
ra, hogy testét, lelkét gyarapíta-
ni tudja. Kívánom azt, hogy ezt 
az örökséget, az 1100 éves ma-
gyar, és az 1000 éves Szent Istvá-
ni örökséget őrizzük meg – zárta 
köszöntőjét Kovács Sándor.

Az ünnepi gondolatok után az 
új kenyeret megáldotta Nagy-
tiszteletű Koncz Tibor, a Nagy-
kunsági Református Egyházme-
gye esperese, és megszentelte 
Főtisztelendő Gulyás Zsolt plé-
bános, érseki tanácsos.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Wiener Fotografien Walzer 
címmel nyílt kiállítás a Györffy 
István Nagykun Múzeumban 
augusztus 8-án, szerdán. Az 
1860-as és ’70-es évek bécsi 
fotográfiáiból rendezett tár-
lat szeptember közepéig láto-
gatható.

A megnyitón dr. Nagy Mol-
nár Miklós múzeumigazgató 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Fodor István karcagi 
vonatkozásban szólt néhány 
szót. Ezt követően Grégász 
Miklós, a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tár munkatársa, gyűjtő aján-
lotta a jelenlévők figyelmé-
be a tárlatot. Mint elhangzott, 

a kiállítás ötletét három év-
vel ezelőtt egy megtalált ré-
gi kotta adta. Grégász Mik-
lós kiemelte, hogy a Nemzeti 
Könyvtár munkatársainak se-

gítsége nélkül nem jöhetett 
volna létre a régi kották és a 
fotográfiák házasítása. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

XXVII. Nagykunsági Kulturális Napok

Bécsi műtermi fotókból nyílt tárlat 
a karcagi múzeumban

A Karcag Városi Önkormányzat Varga Mihály pénzügyminiszter részére 
díszpolgári címet adományozott. A kitüntetést Dobos László polgármester adta át

Az ünnepi önkormányzati ülésen Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő mondott beszédet



2 2018. augusztus 31.

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Helyek, ízek, 

hagyományok 
(3.)

(avagy, az „ízlelés” 
egy XIII. századi 

perzsa szufi szerint)

Sánta Ferenc Ötödik pecsét c. regénye 
úgy kezdődik, hogy főszereplői egy kis-
vendéglőben a különböző húsételek elké-
szítéséről beszélgetnek, illetve vitatkoz-
nak. Időben a nyilas hatalomátvétel vég-
óráiban játszódik a történet, nem sokkal 
előtte, hogy a frontvonal elérné Pestet. 
Kissé bizarrnak tűnhet, hogy így indul el 
a cselekményszál egy drámai végkifejletű 
regényben, ami majd néhány oldal után 
változik, de a 7. fejezetben, mert ott 
hangzik el az ominózus párbeszéd – is-
mét a borjúszegy receptjéhez tér vissza, 
Karcagot is felemlítve. Aztán megért-
jük, az író ezzel is érzékelteti, hogy hősei 
„hétköznapi” átlagemberek. Akik nyo-
morúságos helyzetben vannak, de „enni 
kell”. Viszont a magyar ember, még ilyen 
helyzetben is tud egyfajta „pátosszal” be-
szélni az ételkészítésről és – ha visszafo-
gottan is – élcelődni egymással „főzőtu-
dományuk” és az ízek különbözőségén.

Első olvasatomban így csapódott le ez 
az „íz-vita”. Azt viszont sehogyan sem ér-
tettem, hogy miért éppen Karcag neve sze-
repel a szövegben? Mert akár Túrkeve vagy 
Dabas is szerepelhetett volna, nem volt 
konkrétan kifejtve. (Nem lévén filológus, el 
is felejtettem, bár a regényből készült film 
után, egyszer Mándoky-Kongurral is be-
szélgettünk erről, de ő sem értette.)

1994-ben kaptam választ a „talány-
ra”. Tiszadobra hívtak meg a Ratkó Jó-
zsef Irodalmi Társaság alakuló összejö-
vetelére. Telefonon jött a meghívás, je-
lezték, akár öt barátom is jöhet velem. 
Többeknek is szóltam, de csak Zárug Pé-
ter és Oláh Jancsi ért rá akkor hétvégén. 
A kétnapos rendezvényen (amelyen Sán-
ta Ferencet választotta meg elnöknek a 
kb. száz fős társaság) a záró vacsorára 
még kb. 30-an maradtunk. Mi vágtunk 
le ott, nyúztunk és főztünk meg papri-
kásnak egy fiatal rackát. Már este, a főzés 
vége felé elsétált mellettünk a regény író-
ja. Akkor kérdeztem rá. Elmondta, hogy 
az ’50-es évek elején a kispesti V. Cs. Trak-
torgyárban dolgozott szerszámkészítő-
ként. Az egyik brigádban volt egy karcagi 
„drehás”, aki gyakran megkínálta, amikor 
birkapörköltet főzött, de ő csak a szaft-
ját mártogatta kenyérrel, mert nem sze-
rette a faggyús húst. Ez a vasesztergályos 
hajtogatta mindig: „pedig az a jó Karcag 
a világ közepe!” Ezt szőtte be a regénybe, 
egyfajta „ művészi riposztként”!

Mondtuk, hogy ami most főtt nyugod-
tan megkóstolhatja, mert ez fiatal racka  
sajnos egyáltalán nem faggyús, pedig mi 
is azt szeretjük. Hát igen – válaszolta el-
tűnődve. Az ízek nagyon fontosak, egy 
XIII. századi perzsa szufi is valamiképpen 
azt írta; hogy az „íz a létezés”. Nem jutott 
eszébe a pontos idézet, de felírta, hol néz-
zünk utána.

(folyt.köv) 
-ács-

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. szeptember 7-én jelenik meg.

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

Augusztus 21-én az Agrárminisztérium ünnepi megemlé-
kezésén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést dr. 
Sántha József, a karcagi Kátai Gábor Kórház nyugalmazott fő-
orvosa vehette át a település és a térség lakói érdekében vég-
zett több évtizedes gyógyító munkájáért, a helyi kulturális élet 
szervezésében, illetve támogatásában vállalt szerepéért.

Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Kovácsné Nemes 
Margit, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Ottho-
na és Háziorvosi Intézmény könyvelője, gazdasági és költség-
vetési területen végzett kiváló munkájáért, elkötelezett, példa-
értékű közéleti tevékenységéért. A kitüntetéseket dr. Nagy Ist-
ván miniszter adta át.

Ketten vettek át kitüntetést 
városunkból az Agrárminisztériumban

Magas rangú állami kitüntetést kapott Rentzné dr. Bezdán 
Edit megyei címzetes főjegyző asszony. 

Kontrát Károly miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár 
a Belügyminisztériumban augusztus 16-án megtartott ünnep-
ségen a modern, ügyfélközpontú közigazgatás hatékony kiala-
kítása, működtetése és fejlesztése érdekében végzett példaér-
tékű munkája elismeréseként a „Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozata” kitüntetést nyújtotta át Rentzné dr. Bezdán 
Edit, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hiva-
tal megyei címzetes főjegyzője részére. 

Rangos állami kitüntetésben részesült
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Városunk megyei díjazottjai

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi 
Díj-ban részesült a karcagi Betánia Gyógyszer-
tár és Egészségház. A díjat Szalay László Imréné 
dr. Szabó Anna Katalin vette át.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormány-
zati és Közigazgatási Díj-at vehetett át Kap-
csándiné Dr. Abonyi Katalin, a Karcag Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának nyu-
galmazott jogtanácsosa.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelő-
dési Díj-ban részesült a karcagi Pántlika Nép-
tánccsoport. A díjat Oroszné Millink-hoffer Ri-
ta művészeti vezető vette át.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Testneve-
lési és Sport Díj-ban részesült Tömöry Ist-
ván, a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium nyugalma-
zott testnevelő tanára.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógi-
ai Díj-ban részesült Soós Gézáné, a karcagi 
Kováts Mihály Általános Iskola nyugalmazott 
történelem-testnevelés szakos pedagógusa.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendésze-
ti és Közbiztonsági Díj-ban részesült Farkas 
Miklós Pál, a Karcag Város Önkormányzat 
Városgondnokságának rendészeti feladatokat 
ellátó mezőőre.

(...folytatás az 1. oldalról)
- Kellett hozzá még egy olyan 

közösség is, amely érdekes mó-
don az interneten kovácsoló-
dott össze – mondta, majd hoz-
zátette, hogy itt akadtak ha-
sonló érdeklődésű emberek-
re, akik szeretik a régi fotográ-
fiákat, gyűjtik őket, és megoszt-
ják azokat. Céljuk a kiállítással, 
hogy a régi koroknak a nosztal-
gikus hangulatát át tudják adni 
a mai rohanó világban.

A tárlaton tematikus elrende-
zésben jelennek meg a képek. 
- Egy-két tablón látható színe-

zett fénykép. A kornak ez egy 
sajátossága volt, hogy kézzel 
színezték. Elég sokszor például 
a fényképész mester felesége, 
vagy valamelyik ügyeskezű ina-
sa színezte a portrékat – árulta 
el Grégász Miklós, aki hozzátet-
te, hogy ezeknek természete-
sen az árát is jobban megkér-
ték. 

A festőművészek ebben az 
időben sokszor fényképésszé 
képezték magukat, és műhelyt 
alakítottak ki, ugyanakkor gyak-
ran a vegyészek is kitanulták a 
mesterséget.

A kiállított darabok között 
vannak vizitkártyák (6×10 cm-es 
portré képek), kabinet portrék, 
veretes, bőr-, illetve bársonykö-
tésű albumok is. Utóbbiakat tár-
sas rendezvényeken szívesen 
fellapozták.

A kiállítás megörökíti a 150 év-
vel ezelőtti ruhákat, viseleteket, 
családi szokásokat. Így aki elláto-
gat tárlatra, az egyfajta időutazá-
son vesz részt. 

A megnyitón közreműködött 
a Karcagi Vonósnégyes.

Kapás Mónika

Bécsi műtermi fotókból nyílt tárlat a karcagi múzeumban
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(...folytatás az 1. oldalról)
Szent István napján, az ünne-

pi önkormányzati ülés keretében 
kitüntetéseket adtak át azoknak 
a személyeknek, akik a város 
és a Nagykunság érdekében ki-
emelkedő tevékenységet végez-
tek. Az életutakat Kovács Szil-
via alpolgármester és Szepesi 
Tibor képviselő ismertette.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Varga Mihály pénzügymi-
niszter részére – a több évtizedes 
képviselői munkája során a vá-
rosért végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért – díszpolgári címet 
adományozott.

A laudációban elhangzott, hogy 
a karcagi születésű Varga Mi-
hály huszonnyolc éve a ma-
gyar országgyűlés tagja, 1998 és 

2014 között pedig a karcagi vá-
lasztókerület egyéni országgyű-
lési képviselője volt, akihez min-
dig bizalommal fordulhattak 
személyes kérdéseikkel, kérése-
ikkel a választópolgárok. Kép-
viselői és miniszteri munkája 
során mindig a város, a térség 
érdekeit képviselte. Nyugodt, 
kiegyensúlyozott közszereplő, 
aki egyaránt szót ért az egysze-
rű kunsági emberrel, de kiváló 
emberi és szakmai kapcsolatot 
képes kialakítani, majd fenn-
tartani a nemzetközi pénzinté-

zetek vezetőivel, hazai és kül-
földi minisztertársaival.

Karcag város fejlesztése érde-
kében végzett több évtizedes ki-
emelkedő munkásságáért, szü-

lővárosa hírnevének öregbíté-
séért a kitüntetést Dobos Lász-
ló polgármester adta át Varga 
Mihály pénzügyminiszternek. 
- Mi mindannyian jeles elődök 

utódai vagyunk, akik itt ülünk. 
Mi vagyunk a magyar állam, 
az a dolgunk, hogy fenntart-
suk ezt az államot, ezt a nemze-
tet. Működtessük, és olyan for-

mában adjuk tovább utódaink-
nak, hogy ők is büszkék tudja-
nak lenni rá. Köszönöm szépen 
mégegyszer mindenkinek. Kö-
szönöm szépen a szüleimnek, a 

családomnak, mindannyiuknak 
– mondta Varga Mihály.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Pro Urbe 
díjat a város gazdasági életében 
betöltött jelentős szerepéért Fü-
löp Gábornak, az Agrosprint 
Kft. ügyvezetője részére adomá-
nyozta. 

Az idei évben a Karcagért Em-
lékérmet a hagyományos karca-
gi cserépkályha készítés generá-
ciókon átívelő megőrzéséért, ki-
váló szakmai munkájáért Rusói 
István cserépkályha készítő mes-

ternek adományozta, aki később 
veszi át az elismerést.

A város közbiztonságáért vég-
zett példaértékű szakmai mun-
kája elismeréseként Karcag Vá-
ros Közbiztonságáért Díjban ré-
szesült Vajó Imre c. r. törzszász-
lós.

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete ebben az 
évben a Karitatív tevékenységért 
díjat szakmai életpályája elisme-
réseként Budai Antalné részére,  
példaértékű szórványmentő te-
vékenységéért a Vasárnapi Isko-
la karcagi szervezete részére ado-
mányozta. A díjat Nagy Éva, a 
Vasárnapi Iskola karcagi szerve-
zetének vezetője vette át.

A 2018-as évben a Karcag Vá-
ros Egészségügyi és Szociális Szol-

gálatáért díjat a város lakossága 
egészségügyi és szociális ellátása 
érdekében végzett kiemelkedő 
munka elismeréseként Lévainé 
Olajos Cecília nappali ellátás 
vezetőnek és Csízi Mária Kata-
lin terápiás munkatársnak ado-
mányozta.

A díjak átadása után dr. Czap 
Enikő aljegyző bejelentette, hogy 
augusztus 16-án Szolnokon, a 
Megyeházán Soós Gézáné nyu-
galmazott tanár Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai Díj-
ban, a Pántlika Néptánccso-
port JNSZ Megyei Közművelő-
dési Díjban, a Betánia Gyógy-
szertár és Egészségház JNSZ 
Megyei Egészségügyi Díjban, 
Kapcsándiné dr. Abonyi Kata-
lin nyugalmazott jogtanácsos 

JNSZ Megyei Önkormányzati és 
Közigazgatási Díjban, Tömöry 
István nyugalmazott testnevelő 
tanár JNSZ Megyei Testnevelé-
si és Sport Díjban, Farkas Mik-
lós Pál rendészeti feladatokat el-
látó mezőőr JNSZ Megyei Ren-
dészeti és Közbiztonsági Díjban 
részesült. 

A kitüntetések átadása után 
a Szolnoki Szigligeti Színháztól 
Barabás Botond Jászai Mari-dí-
jas színművész előadása követ-
kezett, majd a Plósz Csilla által 
vezényelt Karcagi Polgármeste-

ri Hivatal Kórusának előadása 
zárta az ünnepséget Koppány 
Mária előadóművész közremű-
ködésével.

Aratófelvonulás
Idén az időjárás is kedvezett 

a hagyományos augusztus 20-
ai aratófelvonulásnak. A meleg, 
napsütéses délutánon fogathajtók, 
csikósok és munkagépek hosszú 
sora vonult fel Karcag utcáin.

A menetet a Kossuth térre ér-
kezve Dobos László polgármes-
ter és Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő, a Déryné Kultu-
rális Központ igazgatója fogadta. 
Dobos László ünnepi beszédében 
elmondta, hogy évről évre nem-
csak az alkotmányt és Szent István 
örökségét, hanem az új kenyeret is 
ünnepeljük ezekben a napokban. 

- Azok az emberek vonulnak fel 
itt, akik az életet, a kenyeret ad-
ják nekünk. Azok a gazdák, azok 

a földművelők, földművesek, akik 
nagyon kemény munkával bizto-
sítják számunkra a legszentebb 
nemzeti eledelünket – fogalma-
zott a városvezető, majd Szepesi Ti-
borral közösen feltűzte a köszöntő 
szalagokat a Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete, vala-
mint dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő nevében Karcag 
város zászlajára. Ezt követően át-
vették a felvonulók ajándékát, az 
idei búzalisztből sütött kenyeret, 
bort és a békesség, az emberi sze-
retet jeleként néhány szál virágot.

Az idei év különlegességeként 
két fiatal, Televán Tamás és leg-
ifjabb Kun József is részt vett 
kistraktorával az aratófelvonu-
láson.

XXVII. Nagykunsági Kulturális Napok

Képünkön Fülöp Gábor (Pro Urbe díj)

Képünkön Vajó Imre (Karcag Város Közbiztonságáért díj) Képünkön Budai Antalné (Karitatív tevékenységért díj) 

Képünkön Nagy Éva, a Vasárnapi Iskola karcagi 
szervezetének vezetője (Karitatív tevékenységért díj)

Képünkön Lévainé Olajos Cecília (Karcag Város 
Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért díj)

Képünkön Csízi Mária Katalin (Karcag Város 
Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért díj)
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A rendezvényen közreműkö-
dött a Déryné Kulturális Köz-
pont Pántlika néptánccsoport-
ja, akiknek a talpalávalóját a Pi-
pás Zenekar húzta.

Dobos László polgármester el-
mondta, hogy egy olyan program-
sorozatot szerettek volna létrehoz-
ni, amely sokszínű és újdonságo-
kat is tartalmaz. - Legyen benne 
nagyon komoly kulturális rész is, 
de legyen benne sok olyan prog-
ram, ami a kellemes időtöltést 
szolgálja – mondta a városveze-
tő, aki kiemelte a Tour de Hongrie 
kerékpáros körverseny karcagi 
rajtját és a Kosárligeten megvaló-
sult streetball bajnokságot is. 

Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar Operett gála
Az idei év nagy újdonsága a 

Városháza előtt felállított színpad 
volt, amelyen a XXVII. Nagykun-
sági Kulturális Napok zárásaként 
a Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
adott koncertet Cser Ádám kar-
mester vezényletével, és olyan ne-
ves előadók közreműködésével, 
mint Dancs Annamari, Laki Pé-
ter, Lőrincz Judit, Biri Gergely. 

Az operett gálát követően tű-
zijátékkal értek véget az augusz-
tus 20-ai programok.

Kapás Mónika

HÍREK

XXVII. Nagykunsági Kulturális Napok
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OTTHON

Jó étvágyat!

Játsszon Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóval!

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen 
névvel, címmel és telefonszámmal adhatják 

le szerkesztőségünkben 

2018. szeptember 3-án (hétfőn) 12 óráig. 
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt 
sorsolunk ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.

Hol rendezték meg 
augusztus 19-én 

a streeball bajnokságot?

Kopjafát állított egykori tag-
jai emlékére az 1874-ben alakult 
Karcagi Nagykun Vadásztársa-
ság, amelynek jelenéről, a vad-
libákkal és vaddisznókkal foly-
tatott harcról, Hubai Imre Csa-
ba elnököt kérdeztük.

- A vadásztársaságunk 1874-
ben 21 fővel alakult, ma az or-
szág legnagyobb vadásztársa-
sága vagyunk 104 fős létszám-
mal, a vadászterületünk több 
mint 26 ezer hektár. Már alapí-
tóink is nagyon természetvédő 
vadászok voltak, akik megfelelő 
bölcsességgel az alapszabályuk-
ba ma is aktuális dolgokat vet-
tek be. Vezetőtársaimmal úgy 
gondoltuk, hogy méltó emlé-
ket állítunk elhunyt vadásztár-
sainknak Sinka István fafara-
gó vadásztársunk kopjafájával, 
amelyhez a talapzatot Györfi 
Sándor Kossuth-díjas szobrász-
művész, szintén tagtársunk ké-
szítette. A kopjafa előtt ezentúl 
minden augusztusban megem-
lékezünk majd vadásztársaink-
ra - sorolja Hubai Imre Csaba.

- Tudtak a vadak a szélsősé-
ges időjáráshoz alkalmazkodni?

- A vadásztársaság megala-
kulása óta mindig voltak szélső-
séges időszakok, ami a gazdál-
kodókat és a vadakat is megfe-
lelő alkalmazkodásra késztette, 
de az alkalmazkodásban ben-
ne van a gondoskodás is. Nyá-
ron a vízellátás a legfontosabb 

a vadak számára, amelyet fo-
lyamatosan biztosítunk. Min-
den olyan pályázaton részt ve-
szünk, ahol az élőhely fejlesz-
tésre lehet kapni támogatást. 
A vízellátás mellett biztosítani 
tudjuk a vadak számára a több 
mint 180 hektár vadászföldün-
kön az ellátást is. A megterve-
zett vadgazdálkodásnak kö-
szönhetően ebben a hőségben 
is kiemelkedő az állományunk. 
A vadeltartó képesség maxi-
mumon van az őznél. Több 
mint 180 bakot terveztünk ki-
lőni és a selejtezés is megtörté-
nik. Úgy igyekszünk az őzállo-
mányt kezelni, hogy a törzsál-
lomány megfelelő fejlettséggel 
bírjon. Fácánneveléssel is fog-
lalkozunk, mesterségesen ne-
velünk évi 5-6000 fácánt, de a 
vadfácán állományunk és sza-
porodik, ami valamennyiünk 
örömét szolgálja. A mezei nyúl-
állományunk az utóbbi két-há-
rom évben már jelentős növe-
kedést mutat, bár még nem éri 
el a valamikori 500 darabot, de 
a törzsállomány alkalmas arra, 
hogy felszaporodjon és hasznot 
is hozzon a vadásztársaságnak. 
A dúvadirtásról is szólni kell, 
hiszen a dúvad nekünk konku-
renciát jelent az apróvadaknál. 
A határban jelen van az arany-
sakál, a róka, a szarka, a szajkó, 
a borz, ezeket korlátozzuk, hi-
szen ezek az állatok is a termé-
szet részei, de úgy tartjuk fent, 

hogy jelentős gazdasági kárt ne 
okozzon.

- Vaddisznók veszélyeztetik-e 
a belterületet?

- Karcagra nem jellemező, mint 
máshol, hogy lakóépületek kör-
nyékére bemerészkedne a vad-
disznó. Ezt mi meg is előztük, hi-
szen amikor évekkel ezelőtt lát-
tuk, hogy a csatornák mentén, 
az erdősávoknál bevándoroltak 
a város szélére a zártkertekbe, 
felvettük a kapcsolatot a Horto-
bágyi Nemzeti Parkkal és meg-
állapodtunk abban, hogy ahol a 
legjobban szaporodik a vaddisz-
nó, ott ők kordában tartják az ál-
lományt.  Három éve kilőttünk 
242 vaddisznót, ami jelentősen 
korlátozta a létszámot, most 50-
60 disznó van a határban, eb-

ből is elejtünk, de nyilvánvaló-
an a maradék olyan mértékben 
nem tud felszaporodni, hogy be-
jöjjön a városba és zavarja a zárt-
kertek tulajdonosait, a város la-
kókat. Szólni kell azonban arról 
is, hogy a sertéspestis kapcsán 
jobban odafigyelünk a vaddisz-
nóállományra. Különböző kép-
zéseket tartottunk a vadászok 
részére, vadászaton csak az ve-
het részt, aki ezen ott volt. Az el-
ejtett vaddisznóból pedig min-
tát küldünk az állategészségügyi 
intézménynek, ahol megvizs-
gálják, hogy biztonságosan tud-
juk követni az esetleges betegsé-
get. A házi disznó körül előfor-
duló kóborállatokat megpróbál-
juk mindenképpen úgy kezel-
ni, hogy az ne okozzon problé-

mát. Az év folyamán találtunk 
egy TBC-s őzet területünkön, 
ami arra figyelmeztetett ben-
nünket, hogy feltárjuk azt a kör-
nyezetet, ahol megtalálták, hogy 
megelőzzük az ilyen problémá-
kat. Egy fertőzött őz esetlegesen 
veszélyeztetheti a lakosság azon 
részét, aki kapcsolatba kerül vele 
a temetőkben. Ennek elkerülésé-
re mindent elkövetünk az egyhá-
zakkal közösen, de a végső meg-
oldás a temetők körbekerítése 
lenne, hogy ne kerüljenek ezek a 
vadak a sírok közelébe se - sorol-
ja Hubai Imre Csaba, aki szerint 
a másik probléma a határban a 
vadliba okozta kár.

- Nálunk csak decemberben 
vadászható, de a károkozása az 
őszi vetésben - búza, lucerna - 
igen jelentős, s már októberben 
érzékelhető. A Tisza túloldalán 
akkor már vadászható. Ebben 
a kérdésben a vadásztársaság 
tehetetlen, mert szakhatósági 
döntést kellene hozzá változtat-
ni. Nagyon lassú folyamat en-
nek a szabálynak a megváltoz-
tatása, így addig jelentős kára-
ink keletkeznek. További lépé-
sekre volna szükség annak érde-
kében, hogy a rajtunk kívül álló 
okok miatt a meglévő állományt 
tudjuk megfelelően korlátozni, 
riasztani. Úgy gondolom, ebben 
a jövőben mindenképpen lépé-
seket kell tenni - mondja Hubai 
Imre Csaba.

DE

Kopjafát állított a vadásztársaság

A tésztához:
 - 3 db tojás
 - 30 dkg cukor
 - 30 dkg liszt
 - 1 kis pohár tejföl 
 - 1 csomag sütőpor
 - 3-4 db alma
 - fahéj
 - porcukor

A krémhez:
 - 6 dl tej
 - 2 csomag vaníliás pudingpor
 - 25 dkg vaj vagy margarin
 - 25 dkg cukor

A tetejére:
 - 15 dkg csokoládé
 - 1 ek olaj

Hozzávalók

Almás-fahéjas-vaníliás sütemény

1. A tészta hozzávalóit összekeverjük. Egy tepsit sütőpapírral ki-
bélelünk, kirakjuk az almaszeletekkel, rásimítjuk a tésztát, és 
180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük.

2. Ha megsült, kiborítjuk a tepsiből, óvatosan lehúzzuk a sütő-
papírt, majd az így felülre került almaszeleteket megszórjuk 
fahéjas porcukorral.

3. A tejben megfőzzük a vaníliás pudingport, majd hagyjuk 
hűlni. Közben a vajat a cukorral habosra keverjük, és a kihűlt 
pudinghoz keverjük. Ezzel a vaníliakrémmel megkenjük az 
almás süti tetejét.

4. A csokit megolvasztjuk az olajjal, és bevonjuk vele a süte-
ményt. Dermedés után szeleteljük és tálaljuk.

ELKÉSZÍTÉS

Fotó: Internet
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Eboltás 2018

Veszettség elleni eboltás az alábbi időben és helyen
2018. szeptember 11. (kedd)
 09-12 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
 10-12 óráig Karcag, Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
 15-17 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
 15-17 óráig Karcag, Régi állatvásártér (Szivárvány u.)
2018. szeptember 12. (szerda)
 09-11 óráig Karcag, Kiskulcsosi Pavilonsor (Kisföldek)
 15-17 óráig Karcag, Kiskulcsosi Pavilonsor (Kisföldek)
 14-17 óráig Karcag, Kisújszállási út 37.
2018. szeptember 13. (csütörtök)
 09-10 óráig Karcag, Tilalmas
 11-12 óráig Karcag, Magyarka
 14-17 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 38.
 15-18 óráig Karcag, Kórház u. 16. (Parkoló)
2018. szeptember 14. (péntek)
 09-12 óráig Karcag, Dózsa György út 72/A
 14-17 óráig Karcag, Dózsa György út 72/A
 14-17 óráig Karcag, Ady Endre u. 2.(régi állatorvosi r)
 09-12 óráig Karcag, Sport utca 13.
 15-18 óráig Karcag, Sport utca 13.
2018. szeptember 15. (szombat)
 14-17 óráig Karcag, Lóger úti állatvásártér
2018. szeptember 20. (csütörtök)
 15-18 óráig Karcag, Füredi utca 62.

PÓTOLTÁS
folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve.

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa 
köteles az eboltásra elővezetni, oltásban kizárólag 

egyedi megjelöléssel ellátott eb részesülhet. 
Hamis ebeket szájkosárral kötelező ellátni!

Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
 
Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása 
alapján 3800 Ft/eb, a helyszínen fizetendő.
Chip beültetése: 3500 Ft/eb.
Féregtelenítés díja: 100 Ft/10 kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 300 Ft/db.

Álláshirdetés
Karcagi munkavégzési helyre keresünk ön-

magára és környezetére is igényes munkatára-
sat, aki képes önállóan és csapatban is inno-
vatív munkavégzésre, és feladatait felelősség-

teljesen, hatékonyan végzi 
 

Jelentkezési feltétel: érettségi és számítógépes 
ismeretek.
Előnyt jelent: gyors-és gépírás ismeretek, pénz-

ügyi területen, pályázatkezelés területén szer-
zett tapasztalat. 

Munkaidő: 8 óra.

Fényképes önéletrajzokat a következő 
e-mail címre várunk: 

irodai.munkahely.karcag@gmail.com.

ADMINISZTRATÍV 
MUNKAKÖRBE. 

Álláshirdetés
A Marista TIP Nyitott Tanoda 

keres önmagára és környezetére igényes 
munkatársat, karcagi munkavégzési helyre.

Jelentkezés feltétele: érettségi.
Előnyt jelent: pedagógiai területen, illetve gyere-

kek kezelésében, koordinációjában szerzett ta-
pasztalat, korábbi tanulmányok pedagógiából. 

Munkaidő: 8 óra.

Fényképes önéletrajzokat a következő 
e-mail címre várjuk: tiptanoda@gmail.com

mentori munkakörbe 

Lapzárta: 
2018. szeptember 3. 

(hétfő) 12 óra

Tájékoztató az 
igénybejelentéséről

A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban 
foglaltak alapján azok a háztartások, ame-
lyek a 2017/2018-as egyszeri 12.000 Ft ösz-
szegű téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesültek, az önkormányzatnál tehetik meg 
erre vonatkozó igénybejelentő nyilatkozatu-
kat. 

Az igénybejelentő nyilatkozat letölthető a 
www.karcag.hu oldalról, valamint elérhető a 
Karcagi Polgármesteri Hivatalnál.

A nyilatkozatokat a Karcagi Polgármesteri 
Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth 
tér 1. fszt. 52. iroda). Bővebb felvilágosítást az 
iroda ügyintézői nyújtanak. 

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. 
október 15.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

TÉLI 
REZSICSÖKKENTÉS



8 2018. augusztus 31.

HIRDETMÉNYEK

2018. augusztus 31. Péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Bereki Vigasság
18.50 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági Krónika 
 - különkiadás
 Aktuális kérdések
 Régi fotók kiállítása
 Karcagi hírek
 Iskolakezdés - TEKO
 Iskolakezdés - Varró
 Iskolakezdés - Györffy
 Iskolakezdés - Klik (Kiskulcsosi iskola)
 Iskolakezdés - Szakképzési Centrum 
 (felnőttképzés)
 Strandszezon vége
 Háttér
 Beszélgetés Soltész Sándorral
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Augusztus 20-ai koncertek 
 (összefoglaló 1.)

2018. szeptember 4-5. 
kedd / szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.20 Karcagi hírek

19.50 A Hit Szava – római katolikus 

 szentmise

20.45 XX. Birkafőző Fesztivál - pénteki 

 nap színpadi műsorok összefoglalója 

21.45 XX. Birkafőző Fesztivál - szombati 

 nap színpadi műsorok összefoglalója

2018. szeptember 6. csütörtök
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Nagykunsági Kulturális Napok

 - megnyitója

19.05 Nagykunsági krónika 

 - különkiadása

 Aktuális kérdések

 stúdióinterjú

 Karcagi hírek

 Nehézkes pénzfelvétel

 Drágult több helyen a strand

 Kevés barack termett

 Adomány a gyermekosztálynak

 Tanszervásárlás után

 Kopjafa állítás a vadászháznál

 Háttér

 Horgászverseny után

20.15 Nagykunsági Híradó

20.45 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

Anyakönyv
Házasságkötés 

2018. augusztus 14.
Mándoki Katalin - Sulyák 
András

2018. augusztus 18.
Hodos Anett - K. Szabó Attila

2018. augusztus 25. 
Biró Nikolett - Fodor Zsolt

Születés
2018. augusztus 14. 
Karcagi-Nagy Zsanett - 
Hosszú András
Kg., Varró utca 21/b.

Léna
2018. augusztus 19. 
Mátyus Dóra - Nagy János
Kg., Kisújszállási út 17.  

János Alex
2018. augusztus 22.
Botos Éva Zsuzsa - Törzsök 
Gábor
Kg., Tanya 104.

Norbert

Halálozás
Marosvári Károlyné 
(Balogh Katalin Éva) 
 (1955) 
Antal András 
 (1922)
Varga Imre 
 (1945)

Szeptember 01. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 02. (Vasárnap)
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

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

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

Szeptember 01-02. Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 
 - mérlegkezelő,
 - hulladékgazdálkodási gyűjtő és szállító, valamint
 - C kategóriás vezetői engedéllyel és GKI igazolvánnyal 

rendelkező gépjárművezető munkakörök betöltésre mun-
kavállalókat keres azonnali kezdéssel.

Jelentkezését 2018. szeptember 04-ig az alábbi elérhe-
tőségen várjuk:

e-mailen: saskane.marianna@nkkft.hu
telefonon:  06/30-337-1099
személyesen:  5300 Karcag, Petőfi utca 1/e.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

2018. szeptember 3. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap 
a lakosság részére:

Tisztelt Szülők, 
Kedves Gyerekek!

A KÁIAMI Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskolai Tagintézménye felvételt hirdet 

az alábbi tanszakokra:

 - zeneművészet (egyéni hangszeres/magán-
ének órák és szolfézsoktatás),

 - képzőművészet (grafika, festészet),
 - népzene (népi hegedű, brácsa, bőgő).

Az oktatás költségéből szociális helyzet 
alapján kedvezmény igényelhető. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók térítési-, illetve 

tandíjmentességben részesülnek. 

(A térítési- és tandíjjakkal kapcsolatban további 
felvilágosítást a helyszínen kaphatnak.)

Várunk minden érdeklődő tanköteles 
(2018. augusztus 31-ig 6. életévét betöltő) 

gyermeket szülővel együtt 
az alábbi időpontokban:

2018. szeptember 6. (csütörtök) 14-18 óráig
2018. szeptember 7. (péntek) 14-18 óráig

A beiratkozás helye:
5300 Karcag, Szabó József u. 10. 

szolfézs terem (11. terem)

Tisztelt Szülők, 
Kedves Gyerekek! 

Szeretettel várunk mindenkit
a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskolai Tagintézményének 
 tanévnyitó ünnepségére

 
2018. szeptember 4-én 17 órai 

kezdettel a Déryné Kulturális Központ 
Mozitermébe.
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Ingatlan
Karcagon a Kisvénkertben, a 
Kékvirág utcában 932 m2-es telek 
eladó. Fele felkerítve, rajta lakóko-
csi, fúrt kút. Tel.: 06/30-216-9216.
Karcagon, a Magyar utcában ház 
beépítési telekkel, és a Dráva ut-
ca - Hegyesbori utca sarkán telek 
áron alul eladó. Ugyanitt napra-
forgó eladó. Tel.: 06/70-275-1937, 
06/70-257-2045.
Karcagon a városközpontban ház 
nagy portával eladó. Tel.: 06/30-
647-6496. 
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es, tel-
jes közműves családi ház, kétfé-
le fűtéssel (gáz és vegyes) eladó. 
Korszerű új kazánnal felszerelve. 
Tel.: 06/59-300-129.
Karcagon 44 m2-es, különbejáratú 
kis házrész eladó. Szoba-konyhás 
fürdőszobás, gáz- és cserépkály-
ha-fűtéses. Irányára: 2,6 M Ft. Tel.: 
06/30-465-6174.
Parasztház eladó 840 négyszög-
öl telken, cserépkályha-fűtéses. 
Irányár: 3,8 M Ft. Tel.: 06/30-480-
4994.
Eladó 2 szobás, I. emeleti 54 m2-
es, erkélyes, felújított főtéri lakás 
(Bikás házban), garázzsal, 2 pin-
cével. Műanyag ablakok, meny-
nyezetig csempézett fürdőszoba 
(zuhanyfülke, fürdőkád) és külön 
WC is van benne. 06/59-311-720, 
06/30-962-5690.
Téglából épült, összközműves ke-
retes ház betegség miatt eladó. 
Érdeklődni: Karcag, Apavár utca 
21. Tel.: 06/30-635-9662. 

Karcagon, az Akácliget fürdőtől 
200 méterre, körülkerített zárt-
kertben, egy telken, két jól fűthe-
tő lakóház szeptember 01-től nya-
ralásra esetleg bérbe 1-2 személy-
nek kiadó. Tel.: 06/59-312-562.

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: 1.500 Ft/q, méret: 120 
cmx150 cm. Szállítás és rakodás 
megoldható. Tel.: 06/70-370-1149.
Eladó mosógép, lábmasszírozó, 
kézikocsi (bevásárló, kockás), autó-
rádió. Tel.: 06/20-572-6285.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megunta 
a régi dolgait? Megveszem a leg-
magasabb napi áron, és mindent 
el is szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Papírtéglanyomó-prés, 2 db Sam-
sung TV, Robi 151-es pótkocsival 
(rotakapával, fűnyíró adapterrel és 
szivattyúval), mobilkemence el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.
Eladó denevérpad, elektromos ta-
karó, mobil légkondi, 28-as női ke-
rékpár, 200 literes ónozott üst, mo-
bil galambketrecek. Tel.: 06/30-
324-0522.

Használt öntvény fürdőkád, régi 
konyhabútor, konyhaasztal, sebes-
ségváltó, Komár Moped, gyerek-
heverő, íróasztal eladó. Tel.: 06/30-
375-9135.
Eladó 1 db konyhaszekrény, 2 db 
52x88 cm-es ablak, 1 db 99x198 
cm-es beltéri ajtó, 2 db 91x148 
cm-es ablak (reluxával) Karcagon, 
a Villamos utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/59-314-245.
Eladó 380 V-os állványos políro-
zógép (pótmotorral, korongok-
kal, 25.000 Ft), tisztított vörös ci-
rokmag darálva is (4.500 Ft/q). A 
Partos II-ben 16 sor kert (árammal, 
épülettel, kúttal) 650.000 Ft-ért el-
adó. Tel. : 06/30-963-5073.
Eladó 8 részből álló ebédlőbútor 
(150.000 Ft), tárgyalóasztal (12 sze-
mélyes, 50.000 Ft), dohányzóasz-
tal (3.000 Ft), íróasztal (5.000 Ft). 
Továbbá irodai székek eladók (kék 
színű kárpittal, kb. 120 db). Tel.: 
06/30-696-5288.
Négyrészes, barna színű szekrény-
sor eladó (20.000 Ft), konyhaszek-
rény (kisebb méretű, 8.000 Ft), és 
1 db szétnyitható asztal. Ugyanitt 
méz kapható! Tel.: 06/30-696-
5288.
Egyszer sem használt 27 db-ból ál-
ló aranyozott szegélyes porcelán 
étkészlet és fekete-fehér színössze-
állítású, szintén porcelán mokkás 
készlet eladó. Tel.: 06/70-550-2902. 

93’as Opel Astra kombi (vonóho-
roggal) eladó, Most még forga-
lomban van, szeptember 19-én 
bontásra kerül. Motor, lámpák, téli, 
nyári gumik felnivel és egyebek el-
adók. Tel.: 06/59-312-562.

Eladó szőlőprés, porszívó, takarí-
tógép, lábmasszírozó, boros de-
mizsonok, 50 literes műanyag hor-
dók. Tel.: 06/20-258-8997.

Gáztűzhely (palackkal), 1 db új 
gázkonvektor (Lampert gyárt-
mány), gyermekheverő, 4 db új 
kempingszék (fából), TV-szekrény, 
szobai és konyhai csillárok, sző-
nyeg, régi antik tükör, rokka (hi-
bátlan), mozsár, csengő, rövid, 
tiszta hangú Lauberger Gloss zon-
gora eladó. Tel.: 06/59-887-269.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Karcag, 
Soós I. utca 12. Tel: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160. 

Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan az év végé-
ig, illetve a készlet erejéig! Karcag, 
Soós István utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

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

Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag, Szent 
István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-6913.

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

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

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

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, ud-
varok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés is 
megoldható. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Pedikűr és masszázsok! Nyirok-
masszázs (ödémás végtagok te-
rápiája), hátmasszázs (derék, 
hát, vállfájdalom csillapítására), 
gyógytalpmasszázs (betegségek 
alternatív kezelése), csontkovácso-
lás (mozgásszervi problémákra), 
test- és fülgyertyázás (gyulladá-
sok csökkentése). Tel.: 06/30-428-
5642.  
Rászoruló idős ember gondozását 
vagy gondviselését vállalom. Tel.: 
06/30-238-2918.
Sírkőtisztítás ingyenes felméréssel! 
Tel.: 06/30-234-0203.

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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A XXVII. Nagykunsági Kul-
turális Napok keretében augusz-
tus 19-én, vasárnap a Kosárliget 
pályán rendezett streetball baj-
nokságon közel harminc csa-
pat vett részt a megye több tele-
püléséről. Mint Szepesi Tibor-
tól, a Déryné Kulturális Köz-
pont igazgatójától megtudtuk, 
több korcsoportban rendezték 
meg a versenyt, amely a koráb-
ban átadott nemzetközi szín-
vonalú pálya első nagy bajnok-
sága is volt. A karcagi csapa-
tok mellett Tiszafüredtől, Szol-

nokon, Túrkevén, Kisújszál-
láson át a megye számos tele-
püléséről érkeztek lelkes ama-
tőr kosaras csapatok, hogy ke-
mény küzdelemben kivívják az 
első helyet a bajnokságon. A dí-
jakat Dobos László polgármes-
ter adta át, és a rendezvényen 
jelen volt Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő is. Hatal-
mas sikert aratott a szegedi FLY 
ADDICTION TEAM akrobati-
kus kosárlabda showja is, vala-
mint az alkalmi graffitis bemu-
tatót is sokan megnézték.

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomtan Nyomdaipari Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea 

SPORT

 - Értékesítési előadó (Kisújszállás)
 - Általános irodai adminisztrátor - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag)
 - Vagyonőr, telepőr - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Rendész, biztonsági őr (Karcag)
 - Mezőgazdasági gépszerelő (Kisújszállás)
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Varrodai kisegítő - egyszerűsített foglalkozás (Kisúj-

szállás),
 - Áruszállító - gépkocsivezető (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő, Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás 
(Karcag).
 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-

tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

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

aktuális állásajánlatai:

A Városháza elől rajtolt el au-
gusztus 18-án, szombaton dél-
előtt a Tour de Hongrie 2018 
mezőnye. A Magyar Kerékpá-
ros Körversenyen a NKSZ li-
cencével rendelkező meghívott 
csapatok vesznek részt. Egy csa-
pat hét versenyzőből áll - tud-
tuk meg Eisenkrammer Károly-
tól, a TDH szervező bizottságá-
nak elnökétől. A 2018-as Tour de 
Hongrie a sorozat történetének 
39. versenye, amelyet augusztus 
14. és augusztus 19. között bo-
nyolítanak le.

Karcagra Hajdúszoboszlóról 
érkeztek a versenyzők, akik a 

Nagykunság fővárosából Mis-
kolcra indultak egy 180 kilomé-
teres hegyi szakaszra. 

A Városháza előtt Dobos Lász-
ló polgármester, Kovács Sán-

dor országgyűlési képviselő, 
Tóth Krisztián és Szepesi Ti-
bor, a Déryné Kulturális Köz-
pont igazgatója startoltatta el a 
mezőnyt. 

Karcagról rajtolt a Tour de Hongrie

A Nagykun Horgász Egyesületnek több mint 600 tagja van. 
Az egyesület nyílt horgászversenyt rendezett a Nagykunsá-
gi Kulturális Napok keretében augusztus 19-én (vasárnap) a 
Téglagyári-tónál. Kalocsai László elnöktől megtudtuk, hogy 
a verseny előtt pénteken volt hat mázsa pontytelepítés a tóba. 
A többhetes nagy hőséget sikerült a halaknak átvészelnie, eb-
ben nagy segítség volt a tóra korábban beszerzett levegőztető, 
amely most is folyamatos működik, hogy megakadályozzák a 
halpusztulást. A versenyen 2 hölgy és 29 férfi vett részt. Ez a 
korábbi évekhez képest alacsonyabb indulási létszám volt. A 
versenyzőknek a díjakat Molnár Pál önkormányzati képvise-
lő adta át, aki bár maga is szereti a halat, de a horgászásra ke-
vés ideje van.

Horgászverseny a Téglagyári-tónál

Megrendezték a Kosárliget első bajnokságát


