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Hétfőn reggel becsengettek 
az iskolákban, megkezdődött 
a 2018/2019-es tanév 1.250.000 
általános és középiskolás diák 
számára hazánkban.

Múlt héten kedden az utolsó 
tankönyvcsomagok is megér-
keztek az alaprendelésekből az 
iskolákba, ezzel 12,5 millió tan-
könyv került ki az oktatási in-

tézményekbe: csaknem 8,5 mil-
lió állami fejlesztésben kidolgo-
zott kiadvány, a többi magánki-
adók munkája.

Az ingyenes vagy kedvezmé-
nyes étkezésre az iskolákban az 
állam nyolc éve szűk 38 milli-
árd forintot költött, jövőre már 
ennek két és félszeresét, több 
mint 72 milliárdot.

A tanítási év hosszában nincs 

változás, az utolsó tanítási nap 
2019. június 14-én, pénteken lesz.

Városunkban 1164 általános 
iskolás és 1128 középiskolás di-
ák kezdte meg a tanulmánya-
it. Az oktatási intézmények tá-
jékoztatása szerint mindenhol 
zökkenőmentesen indult a tan-
év, a tankönyvek időben meg-
érkeztek az iskolákba, amelye-
ket a diákok már át is vettek. 

Megkezdődött a 2018/19-es tanév

Ötszázmillió forint támogatást nyert európai uniós 
forrásból Karcag Város Önkormányzata kerékpárút-há-
lózat bővítésre és felújításra - közölte Czampó Klaudia 
projektmenedzser az MTI-vel.

Tájékoztatása szerint az önkormányzat az infrastrukturá-
lis fejlesztéssel azt kívánja elérni, hogy javuljon a városi, já-
rásszékhelyi szolgáltatások megközelíthetősége. Növelni 
akarják a belterületi kerékpárutak hosszát, és az újak építé-
se mellett a régebbieket is felújítják. A projekt kivitelezése 
a tendereztetés után, a tervek szerint 2019 tavaszán kezdő-
dik, befejezése 2019 augusztusában várható. A fejlesztésben 
a Kisújszállási úti kerékpárutat új nyomvonalon kötik össze a 
Madarasi úttal, ahol szintén megújul több mint 3 kilométer 
hosszban a meglévő kerékpárút. Az új nyomvonalon kétolda-
li kerékpársávot, illetve önálló kerékpárutat építenek ki. Emel-
lett egységes tárolókat is építenek a kerékpárok számára.

FELHÍVÁS

2018. szeptember 23. (vasárnap)
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár a XXIII. Karcagi Lovasnap keretében 
TRAKTOROS ÜGYESSÉGI VERSENYT hirdet.

A nevezési feltételek és a jelentkezési lap 2018. szep-
tember 6-tól letölthető a www.derynekarcag.hu oldalról, 
vagy személyesen átvehető a Déryné Kulturális Központ 
(5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) titkárságán.

Információ: 06/59-503-224 /11 mellék

V. KARCAGI TRAKTOROS 
ÜGYESSÉGI VERSENY

A nevelési év kezdetére 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda mind a kilenc tagóvo-
dájában elvégezték az épüle-
tek és udvarok karbantartá-
sát, így a gyerekeket megszé-
pült környezet várta szeptem-
ber 3-án. A Táncsics krt. 17. 
szám alatti óvodában az utca-
fronton a négyből két fenyő-
fát ki kellett vágni, mert ve-
szélyeztette az épületet és a 
gyerekek testi épségét. A ki-
vágott fából kerti bútorok, 
játékok készültek a gyerekek 
nagy örömére - mondta el Gu-
lyás Ferencné intézményve-
zető, akitől megtudtuk, hogy 
jelenleg is dolgoznak a szak-
emberek a Zöldfa úti óvoda 
teljes körű felújításán. 

Ezért a Dózsa György út 4. 
szám alatti önkormányzati 
épületben kezdődött meg a 
nevelés a zöldfás ovisok szá-
mára.

A kilenc óvodában 756 kis-
gyermek kezdte meg az új ne-
velési évet. Teljes létszámmal 
indultak el mindenhol a cso-
portok, s az országos pedagó-
gushiány a karcagi óvodákat 
még nem érinti, így biztonság-
ban indulhatott el a 2018/19-es 
nevelési év, amely igen gazdag 

programokkal, szakmai mun-
kával és tehetséggondozással 
telik majd, melyet nyolc sikeres 
pályázat segít. Minden óvodá-
ban fontos a környezettuda-
tos nevelés és az esélyterem-
tés is, ezekre szintén több pá-
lyázatot nyert el az intézmény. 

DE

Megszépült környezet várta az óvodásokat

Fejlesztik városunk 
kerékpárút-hálózatát

Fotó: Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Képünkön a Berekfürdőbe vezető kerékpárút 
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KÖZÉLET

Választókerületi hírekKözéleti szilánkok
Helyek, ízek, 

hagyományok 
(4.)

(avagy ízlelés és 
a „nyelv”)

Azt már apró gyermekkorában tudja 
az ember, hogy a különböző ízeket nyel-
vünk segítségével érzékeljük. Az ételek, 
italok beviteléhez ez a szervünk (is) na-
gyon fontos. A szánkba vétele után, így 
kezdődik az étel, illetve a táplálék feldol-
gozásának első fázisa, majd a fogak, stb. 
Az is evidens, ha nincs étel vagy ital, éhe-
zünk, illetve szomjazunk. Nadzsm al-Dín 
Dája Rází, a XIII. századi perzsa szufi 
ezért kezdi ezzel a sorral egyik, aszké-
zishez kapcsolódó bölcselkedését: „Lát-
ni annyi mint megismerni; megismerni 
annyi mint elérni; elérni annyi mint íz-
lelni; ízlelni annyi mint lenni (...)” Nem 
folytatom tovább az idézetet, amely a 
továbbiakban metafizikai kérdéseket 
vet fel, csupán annyit jegyeznék meg, 
rengeteg irodalmi és más művészeti al-
kotás témája nem véletlenül kapcsoló-
dik az étkekhez és az ízleléshez. Vala-
mint, amikor ezek hiányától szenved az 
ember. (Ha már az előzőekben Sánta Fe-
rencet említettem, bizonyára vannak, 
akik olvasták legelső novelláját, a So-
kan voltunk címűt, amely ezzel a mon-
dattal kezdődik: „Már harmadik hónap-
ja éheztünk, s két hete csak egyszer et-
tünk egy nap.”)

A fentiekből talán könnyen érthető, 
hogy a magyar nyelvünkben a „nyelv” 
szavunknak miért van több jelentése, 
és számtalan fogalmi elágazása. S nem 
kell „nyelvésznek” lennünk ahhoz sem, 
hogy tudjuk, a nyelvünknek milyen sze-
repe van gondolataink hangok általi 
közlésében, és közvetve ugyan, az írás-
hoz is. Hogy az ízlelésből miért követke-
zik az „ízlés”. Továbbá, hogy a felsoroltak 
szükségképpen kapcsolódnak nemcsak a 
gasztro-, hanem nemzeti kultúránkhoz, 
valamint hagyományainkhoz.

Így érthetjük meg pontosan, hogy mi-
ért fontos pl. a nyelvjárások gyűjtése. Mi-
ért tartotta fontosnak a nemrég elhunyt 
dr. Fazekas Mihály néprajztudósunk is, 
hogy „a néprajz tárgyi emlékeit jelölő 
és folklórját kifejező szavak eredeti kiej-
tés szerint kerüljenek papírra” a Kunma-
daras juhászata c. könyvében pl. ami-
kor a birkafőzésről beszélnek kun adat-
közlői: „...A víre a tálba ömlik, azt abál-
ni kell, ótán megsütni. (...) Még a fődön 
kivesszük a belső riszit, ótán akasztjuk 
fel. Legelébb a belit vesszük ki. Ótán a tü-
dőt, májat. (...) A húst elébb fel kell süt-
ni zsíron, hadd pirúljík! Ha ződ legelőn 
élt a birka, húsa levet ereszt; az alá nem 
kell vizet önteni! (...) Kavargatni nem kell, 
mert akkor törik a hús; legfeljebb eccer, 
félfővisbe’ megkavarják, hogy a tetejin 
lévő húsdarabok is megfőjenek.”

Megérezzük tehát, nemcsak a táj- és 
az anyanyelv, hanem a „létezés ízét” is.

-ács-

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„KERÉKPÁROS VÁROSISMERETI 
KIRÁNDULÁSRA”
hívja és várja az érdeklődőket

(nagyszülő-szülő-unoka korosztályig) 

Időpont:
2018. szeptember 13. (csütörtök)

14.00 órai kezdettel

Úticél:
a „Kerekcipó” Kft. üzemlátogatása

Karcag, Kungát utca 8. 
 

Idegenvezető:
Laczik Dénesné

tulajdonos ügyvezető

Találkozó:
2018. szeptember 13-án (csütörtökön) 

14.00 órakor a Kungát utca - Ady Endre utca sarkánál 

Jelentkezés a kirándulásra: 
2018. szeptember 11-én (kedden) 10-11 óra közötti 

időpontban a Kádas György Általános és Szakiskola 
fogadótermében (Kisújszállási út 45.), vagy ugyanebben 

az időpontban a 06/30-240-0413-as telefonszámon

(A programra előzetes jelentkezés szükséges
az üzem befogadóképessége miatt.) 

A kirándulást esős időben is megtartjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője

Izrael Állam megalakulásának 70. évfordulója alkalmából 
Tiszafüred adott otthont augusztus 26-án délután a XIII. Zsi-
dó Kultúra Napja rendezvénynek. Köszöntő beszédet mondott 
Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képvi-
selője, majd a jelenlévők meghallgathatták Prof.Dr.Hunyadi 
Lászlónak, Izrael tiszteletbeli konzuljának előadását a 70 éves 
zsidó állam előtt álló kihívásokról. Pécsi Tibor történész „Em-
bernek maradni” c. roll-upokból és vetített anyagból álló ki-
állítását az ősz folyamán két helyi oktatási intézmény - a Kos-
suth Gimnázium és a Hámori Szakgimnázium és Szakközép-
iskola - is fogadja, és önkéntes diákok mutatják be kortársaik-
nak az anyagot. Az estet Klein Judit énekművész és a Haverim 
zenekar műsora zárta.

XIII. Zsidó Kultúra Napja

Ökumenikus istentisztelet-
tel kezdődött a Horthy Em-
léknap Kenderesen vasárnap 
a református templomban, 
majd a Horthy család mauzó-
leumánál Horthy István em-
lékezett a 25 évvel ezelőtti új-
ratemetésre.

- 1993-ban nagy szervezés 
előzte meg nagyapám, nagy-
anyám és Miklós bácsi temetését 
Kenderesen. Több mint 70 ezer 
ember tette tiszteletét, és kísér-
te nagyszüleimet utolsó útjára. 
A kripta azóta is zarándokhely, 
évente több ezren látogatnak ide, 
hogy leróják kegyeletüket csa-
ládtagjaim előtt. Jóleső érzés, 
hogy ennyien tisztelik és ápolják 
nagyszüleim örökségét. Ezt mu-
tatja az is, hogy ma is ennyien el-
jöttek megemlékezni. Bízom 
benne, hogy az évek múlásával 
egyre többen jönnek Kenderes-
re emlékezni a nagyszüleimre, 
édesanyámra, édesapámra, mert 
mondjanak bármit, én tudom, 
hogy ők szeretett nemzetükért, 

hazájukért éltek és dolgoztak - 
mondta Horthy István.

Pádár Lászlóné polgármes-
ter Horthy kormányzó szavai-
val köszöntötte a megemléke-
zőket, majd arról szólt, hogy az 
önkormányzat az újratemetés 
óta minden évben méltósággal 
emlékezik.

Kovács Sándor országgyű-
lési képviselő szerint jó lenne 
megválasztani azt a történelmi 
kort, azt a földrajzi helyet, ahol 
megszületünk és élünk, és egy-
szer majd meghalunk.

- Bizonyára békés kort és gaz-
dag vidéket választanánk. A ma-
gyarság és Horthy Miklós szá-
mára a XX. század nem ilyen 
volt. Tele volt a megmaradásun-
kért folytatott harccal, vérrel, ve-
rejtékkel és óriási veszteségek-
kel. A kormányzó is bizonyá-
ra gazdag, gyarapodó Magyar-
országról, a családja körében el-
töltött, békés öregkorról álmo-
dott a kenderesi vadgesztenye-
fák alatt. De a sors és a jó Isten 
más feladatot és sorsot szánt ne-

ki. Horthy Miklós egész életében 
a hazáját szolgálta, neveltetése, 
tehetsége és lehetőségei szerint - 
fogalmazott beszédében Kovács 
Sándor, majd szólt arról is, a 20. 
század Magyarország egyik leg-
tragikusabb évszázada volt.

- Vesztettünk területet, ame-
lyeknek hiánya még most is fáj. 
Elvesztettünk több millió em-
bert, akiket nem pótolhat senki 
és semmi. Háromszor taposták 
idegen katonák csizmái Magyar-
ország földjét.

Ebben a korban embernek és 
magyarnak megmaradni nem 
volt könnyű feladat. Szem előtt 

tartva és tisztelve elődeink mun-
káját, őrizzük és erősítsük a ma-
gyar hazát, és ne feledjük el, hogy 
a Trianon utáni csonka Magyar-
ország fennmaradása Horthy 
Miklósnak, Bethlen Istvánnak, 
Klebersberg Kúnónak és társai-
nak köszönhető - zárta szavait 
Kovács Sándor.

A koszorúk elhelyezése után a 
tengerész parcellában felavatták 
vitéz lófő Kovács György Antal 
fedélzetmester, vitézi székkapi-
tány emlékére és tiszteletére ál-
lított kopjafát. A napot tudomá-
nyos konferencia zárta.

DE

Horthy Emléknap

Lapzárta: 
2018. szeptember 10. (hétfő) 12 óra
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A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018-as évben a Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szol-
gálatáért díjat a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munka elismeré-
seként Lévainé Olajos Cecília nappali ellátás vezetőnek és Csízi Mária Katalin terápiás munkatársnak adományoz-
ta az augusztus 17-ei ünnepi önkormányzati ülésen.

HÍREK

Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért díjazottjai

Lévainé Olajos 
Cecília

Lévainé Olajos Cecília általános és 
középiskolai tanulmányait Karcagon 
végezte. Óvodapedagógus, mozgásjavító 
óvodapedagógus diplomáját a szarvasi főis-
kolán szerezte meg. 1997-ben kezdte meg mun-
káját a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
jogelődjénél pedagógus munkakörben, majd 1998-tól mintegy 16 évig csa-
ládgondozói feladatokat látott el. 2014 őszétől az intézmény keretein belül 
működő Idősek Klubját vezeti, ahol a klubtagok mindennapi életét igyek-
szik kollégáival tartalmasabbá, változatosabbá tenni. Az idősek nappali el-
látása mellett a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést és a tanyagond-
noki szolgáltatást is irányítja, szervezi. Munkáját felelősségteljesen, lelkiis-
meretesen és pontosan végzi. Az évek során számos szakmai képzésen, tan-
folyamon vett részt. Szakmai elhivatottságát mutatja, hogy másoddiplo-
máját 2010-ben a Debreceni Egyetemen szociális munkás szakon szerezte 
meg, majd 2015-ben szociális szakvizsgát tett. Hivatásként választotta má-
sok segítségét. Kitartása, teherbírása példás, amely tiszteletet és megbecsü-
lést érdemel.

- Nagy öröm és megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés, a szakmai 
munkám ilyen jellegű elismerése. A szociális pályán nagyon kevés a siker-
élmény, így egy elismerésből mindig töltekezni tud az ember a következő 
időszakra. Számomra különösen nagy jelentőséggel bír, hogy ezt az újon-
nan alapított díjat az elsők között vehettem át a város vezetésétől. Szeret-
nék köszönetet mondani férjemnek, fiamnak és édesanyámnak, a támoga-
tásuk nagyon fontos az életemben, valamint Kun Csilla intézményvezető-
nek, a közvetlen, illetve a közvetett munkatársaimnak! Mindannyian ré-
szesei ennek a díjnak – fogalmazott a kitüntetett, majd a terveiről is beszélt. 
- Továbbra is nagy elhivatottsággal és lendülettel fogom a munkámat vé-
gezni nappali ellátás vezetőként és intézményvezető-helyettesként egyaránt. 
Igyekszem a Szabó József utcai Idősek Klubjának szolgáltatásait munkatár-
saim segítségével változatossá tenni, és minél szélesebb körben megismer-
tetni városunk lakosságával. Emellett a szabadidőmben ékszerkészítéssel, 
valamint Zumbával (Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható, latin 
ritmusokra épülő tánc, amely egyben fitneszprogram) foglalkozom. Szeret-
ném a jövőben ennek a speciális ágát, a Zumba Goldot elsajátítani, amely az 
aktív idős korosztályra koncentrál, és ezt a tudást is kamatoztatni kívánom 
majd az idősek ellátásában – árulta el Lévainé Olajos Cecília.

Kapás Mónika

Csízi Mária 
Katalin

Csízi Mária Katalin a Karcagi Több-
célú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény dolgozója, terápi-
ás munkatárs. Az egészségügyi szakközépis-
kola befejezését követően 1979-ben a karcagi kórház 
pszichiátriai osztályán helyezkedett el. Ideg-elmeápolói képesítést szerzett, és 
14 évig végezte kitartóan munkáját az egészségügyben. 1993-ban ápolónőként 
a Horváth Ferenc úti Idősek Otthonába került. Az idősek gondozását, segítését 
majd’ egy évtizedig sikeresen folytatta, és ezen a területen is fejlődni szeretett 
volna, ami tanulásra késztette. 2002-ben mentálhigiénés asszisztensi szakképe-
sítést szerzett, így már foglalkozhatott az idősek szociális és lelki problémáival 
is. Csízi Mária Katalin jellemében megmutatkozik a hivatástudat, a munkasze-
retet, az elkötelezettség, igényesség és a pontosság. Kimagasló szakmai tudás-
sal végzi szakmai feladatait, koordinálja az ellátottak intézményi életét. Munka-
társai érdekeit szem előtt tartja, a közösség aktív tagja. Közös ünnepségek, ren-
dezvények szervezésében és lebonyolításában önzetlen odaadással vesz részt. 
Őszinte, szókimondó viselkedéséért tisztelik a közvetlen munkatársai. Eddi-
gi munkáját alázattal és becsülettel végezte mind a szociális, mind az egész-
ségügyi területen. Közel négy évtizedes kiemelkedő Karcag érdekében végzett 
munkájáért, szakmai életpályája elismeréseként kapta meg a díjat.

- Nagyon váratlanul ért a kitüntetés, hiszen ezen a területen eddig nem ta-
pasztaltam, hogy hasonlót adtak volna bárkinek is. Úgy érzem, hogy semmi 
rendkívülit nem tettem azon kívül, hogy nap, mint nap tettem a dolgomat a leg-
jobb tudásom, belátásom szerint. Nem gondoltam sosem, hogy ezzel bármivel 
többet teljesítettem volna, mint akárki más. Váratlan volt, de mindamellett na-
gyon jól esett, nagy örömet okozott – árulta el a díjazott, aki az elkövetkezen-
dő időszakban már a nyugdíjazására készül. - A szakmai történetemből kiderül, 
hogy a negyven év alatt elég vegyes és sokrétű feladatokat végeztem, amelyek kö-
zött volt könnyebb és nehezebb is, de ez így volt teljes. Ez a díj az életpályámnak 
egy olyan elismerése, amelyre álmomban sem gondoltam, úgy gondolom, nem 
ezért végzi az ember itt a dolgát – mondta Csízi Mária Katalin, aki azt is elárul-
ta, hogy nyugdíjazása után mire szeretne több időt szánni. - Munka mellett csak 
a mindennapos rutin elvégzésére jut idő, így szeretném kicsit rendbe tenni a la-
kást. Az aktív pihenést kedvelem, így jó időben szeretnék a szabad levegőn minél 
többet kertészkedni a fiammal. El szeretném olvasni azokat a könyveket is, ame-
lyekre korábban nem volt időm. Ezeken kívül pedig szeretek még kézimunkáz-
ni, kötni, varrogatni is – fogalmazott Csízi Mária Katalin. 

Kapás Mónika

Amikor év elején Lévai Kál-
mán ezredes, a Karcagi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője nyugdíjba ment, 
a búcsúztatásán tartott ebé-
den adománygyűjtő ládát he-
lyezett el, s arra kérte vendé-
geit, ne egy üveg italt hozza-
nak, hanem pénzadomány-
nyal járuljanak hozzá ahhoz, 

hogy négy határon túli test-
vértűzoltóságot egy-egy esz-
közzel segítsen. Az adományt 
kiegészítve most három erdé-
lyi testvértűzoltóság: Bögöz, 
Csíkszentkirály és Székelyke-
resztúr, a Délvidékről Bács-
kossuthfalva kapja meg az 
ajándékot: egy speciális tűz-
oltó sugárcsövet, ami olyan 

értéket képvisel, hogy azt ők a 
szűkös költségvetésükből nem 
tudják megvásárolni, vala-
mint kapnak darázsírtó sprayt, 
s egy villogó jelzőkészüléket, 
amely a tűzoltóautóra szerel-
hető mentéskor - mondta indu-
lás előtt Lévai Kálmán. 

DE

Testvértűzoltóknak 
vitt adományt
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Teleki Zoltán és lova, Kaba-
la újabb sikereket ért el rangos 
versenyeken. A szabadtéri sze-
zont Mezőhegyesen kezdték, 
ahol a nagydíjszámban hibát-
lan alappályával és összevetés-
sel 3. helyet szereztek, majd 
Budapesten a Nemzeti Lovar-
dában vett részt 130 centimé-
teres kategóriában minősítő 
versenyen. A hetven fős me-
zőnyben egy verőhibával tel-
jesített ló és lovasa. Debrecen-
ben egy nagydíjversenyen 2. 
helyet szerzetek, majd újabb 
országos minősítő következett 
Szilvásváradon, ahol villanyfé-
nyes pályán versenyezhettek 
az újonnan megnyílt arénában. 
Itt is harmadik helyen végez-
tek. Cegléden a nemzeti vágta 
fordulóján harmadikok lettek, 
majd a kitartásos magas ug-
ratásban 150 centit ugratva 2. 
helyen végeztek. Az országos 
minősítő Hortobágyi Lovas Na-
pokon július 6-án, pénteken hi-
bátlanul lovagoltak - ötvenből 
13-an minősültek a nagydíjra. 
Szombaton 140 centiről indult 
a magasugrás. 

- Bízva a lóban, ismerve, 
hogy jól összeszoktunk, meg-
próbálkoztunk a nem könnyű 
feladattal, a magasugratással, 
170 centiméternél estünk ki. 
192 lett a magasugratás vé-
ge. Mi az ötödik helyen végez-
tünk - mondja Teleki Zoltán. A 
vasárnapi nagydíjon egy verő-
hibával tudtunk végigmenni. 
Ennyi volt a szezon eddig, már 
minősültem a regionális dön-
tőre, amely majd az újonnan 
átadandó szilvásváradi léte-
sítményben lesz. Készülünk a 
megyei bajnokságra is, hiszen 
még sok verseny áll előttünk. 
A 110 centis indulástól mára 
elértük a 170 centit.

A magasugratás külön kate-
gória, vannak lovak, akik ma-
gasat ugranak, de 120 cen-
tin nehezen teljesítenek. Ka-
bala nagyot is tud ugrani és a 
pályán is tud koncentrálni ak-
kor is, ha nehezítő akadályok 
(lobogó zászló, berepülő ma-
dár, stb.) vannak. Az összhang 
titka a mindennapos munka, 
a többéves közös munka, a ló 
már minden gondolatomat is-

meri, emellett a megfelelő be-
melegítés is nagyon fontos. A 
rutin már megvan a pályákon, 
most a váratlan dolgokat, ami 
megzavarhatja a lovat - egy 
esernyő vagy árnyék - azt kell 

gyakorolni, elérni, hogy maxi-
málisan tudjon a ló koncent-
rálni. Ez egy csapatmunka, sok 
ember segít a háttérben, a tu-
lajdonosok, Mészáros Zsolt és 
felsége Marika (képünkön), az 

edzőm a mátai ménes vezető-
je és azok, akik naponta foglal-
koznak a lóval és a családom, 
aki ezt elviseli - magyarázza a 
siker titkát Teleki Zoltán. 

DE

Még sok verseny áll előttük

Az 54 éves férfi 2018. június 24-én délután személygépko-
csijával közlekedett Kunhegyes külterületén, a 3217-es számú 
úton Kunhegyes irányába. A sebesség helytelen megválasz-
tása miatt elvesztette uralmát a járműve felett, és az árokba 
hajtott. Az ütközés következtében a gépkocsi többször meg-
pördült tengelye körül, mielőtt nyugalmi helyzetbe került. A 
sofőr nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenve-
dett. A rendőrök még a helyszínen alkoholszondás ellenőr-
zést végeztek a tiszaszentimrei lakossal szemben, amely po-
zitív eredményt mutatott. A férfi elismerte, hogy alkoholt fo-
gyasztott mielőtt elindult autójával, amelyet később a szakér-
tői vélemény is megerősített. A Karcagi Rendőrkapitányság 
járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytatott eljárást ellene.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Karcagi Rendőrkapi-
tányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az 
iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.

Ittasan okozott balesetet

Szombaton újra találkoztak a hetven éve végzett nagymamák, nagypapák az akko-
ri fiú Kálvin 2-ben és a lányiskolában, a Kálvin 9-ben, de már egyre kevesebben tud-
tak eljönni az egykori osztálytársak közül az ünnepi ebédre. Fábián Mártonné Mar-
gitka néni szervezte meg a találkozót, amelyre hazajöttek Esztergomból, Solymárról, 
Szentistvánról a Dózsa Balázsné és Csokai tanárnő osztályában hetven éve végzett fi-
úk és lányok. 

Az A és B osztály most közösen, a Rákóczi utcai Sorstársak házában találkozott, ahol 
a finom karcagi birkapörköltet és a jellegzetes karcagi süteményt, a ferdinándot Hu-
bai Imre Csaba és felesége, Margitka biztosította a nyolcvannégy éves nagymamák, 
nagypapák részére. A nagyik a fehér asztal mellett felidézték legkedvesebb, bár már 
fakuló iskolai emlékeiket. Így például azt, amikor fehér krétával bekenték a tanári szé-
ket. A lányok a hetedikes főzőórákat, amelynek később feleségként is hasznát vették. 
Elhunyt tanáraikról, társaikról is megemlékeztek, és búcsúzáskor abban maradtak, jö-
vőre ismét találkoznak.

Már évente találkoznak
Hetven éve végeztek az akkori lány és fiúiskolában
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„Ha érdekes helyen jár az ember, az idő szinte megbolondul, s oly nyargalásba 
kezd, hogy mire kettőt pislantunk, már el is szaladt a nap.” Böszörményi Gyula

Ez történt velünk június 28 – július 1 között. A Bari Shej – Roma lányok tovább-
tanulási esélyeinek növelése EFOP-1.4.4-2017-00086 kétéves pályázat révén 25 lány-
nak és 5 mentoruknak nyílt lehetősége együtt táborozni. Parádsasváron egy szuper 
ifjúsági szállásunk volt. Az utazást megkönnyítette, hogy minden táborozónak bő-
röndöt, törölközőt, esőkabátot és túrahátizsákot sikerült vásárolnunk júniusban. A 
táborozás célja többek között kilépni a komfortzónából, megfelelni a kihívásoknak, 
önállóság, érdekérvényesítés, beilleszkedés, természetvédelem. Megnéztük a Kár-
olyi-kastélyt, a kristálykiállítást, az Üvegmanufaktúrát, ahol boldogan próbálták ki 
a lányok az üvegfúvás művészetét. Nagy erőpróba volt a Galyatető felé vezető túra-
útvonal gyönyörű patakjával, hegyvidékével és csodás élővilágával. Bükkszékfürdőn 
strandoltunk, és a Mátra-Sástó Kalandparkban töltöttük az utazás utolsó napját, 
ahol boboztunk, bóklásztunk az erdei labirintusban, leküzdöttük tériszonyunkat 
a függőhídon, eurobungyztunk, figyelmünk és mozgáskoordinációnk próbája volt 
a trükkös bicikli, vízi roller és paintball. Az élményekben gazdag napok révén erő-
södött a lányok esélyegyenlőségi tudata, a társadalmi integráció, gazdagodtak szo-
ciális kompetenciáik és életvezetési ismereteik. Mindenhol nagyon kedvesek voltak 
velünk, és elismerően nyilatkoztak rólunk. Köszönjük! Már várjuk a jövő nyári tá-
bort.

Az érdeklődők megtekinthetik képes ppt-beszámolónkat a pályázat első 8 hónapjá-
ról iskolánk, a Szent Pál Marista Általános Iskola honlapján (www.szentpalkarcag.hu).

Dánielné Kacsó Andrea, 
a pályázat szakmai vezetője

„Csuda jóóó” tábor 

Játsszon Ön is 
a Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, 
címmel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2018. szeptember 10-én (hétfőn) 12 óráig. 
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt 

sorsolunk ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.
A nyertest telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Juhász Gabriella (Karcag)

Hány általános iskolás kezdte meg 
a 2018/19-es tanévet városunkban?

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. szeptember 14-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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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.
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 - Értékesítési előadó (Kisújszállás)
 - Általános irodai adminisztrátor - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Nevelő (Kisújszállás), 
 - Vagyonőr, telepőr - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Rendész, biztonsági őr (Karcag)
 - Mezőgazdasági gépszerelő (Kisújszállás)
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Varrodai kisegítő - egyszerűsített foglalkozás (Kisúj-

szállás),
 - Áruszállító - gépkocsivezető (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő, Kisújszállás),
 - Futár (Kisújszállás),
 - Konyhai kisegítő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szál-

lítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, Eger).

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:

HIRDETMÉNYEK

2018. szeptember 7. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Nagykunsági Kulturális Napok
 Tour de Hongrie verseny
19.05 Nagykunsági krónika 
 - különkiadása
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dobos László polgármester
 Téma: nyári programok értékelése, 
 fejlesztések Karcagon
 Karcagi hírek
 Nehézkes pénzfelvétel
 Drágult több helyen a strand
 Kevés barack termett
 Adomány a gyermekosztálynak
 Tanszervásárlás után
 Kopjafa állítás a vadászháznál
 Háttér
 Horthy Emléknap Kenderesen
20.25 Nagykunsági Híradó
20.55 Nótacsokor

2018. szeptember 11-12.
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 

21.50 Aratófelvonulás 2018

2018. szeptember 13. 

csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Gyermekpercek

18.45 Nótacsokor

19.05 Nagykunsági krónika 

 - különkiadása

 Aktuális kérdések

 Vendég: Szepesi Tibor

 Téma: Kunok világtalálkozójára 

 készülve

 Karcagi hírek

 Háttér

 Vendég: Bartha Júlia

 Téma: könyvbemutató után

20.15 Nagykunsági Híradó

20.45 Karcag ma is a szívünk csücske 2.

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 31.
Sólyom Fanni - Auner Tamás

2018. szeptember 1.
Békési Anikó - Lajtos Lajos

Születés
2018. augusztus 27. 
Varga Tímea Mária - Kovács 
István
Kg., Arany János utca 27.  

Laura Szofia

Halálozás
Molnár Ferencné 
(Káldi Anikó) 
 (1960) 

Kompanek Zoltán 
 (1976)

Németh Sándor 
 (1969)

Szeptember 08. (Szombat)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig

 Kulcs gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Szeptember 09. (Vasárnap)
9-12 óráig

 Oroszlán Gyógyszertár 

 (Kórház utca)

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 08-09.  Dr. Domán György Karcag, Ady Endre u. 58. Tel.: 06/30-434-5950 2018. október 1. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap 
a lakosság részére:

Tájékoztató az igénybejelentéséről
A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban foglaltak 

alapján azok a háztartások, amelyek a 2017/2018-as egy-
szeri 12.000 Ft összegű téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesültek, az önkormányzatnál tehetik meg erre 
vonatkozó igénybejelentő nyilatkozatukat. 

Az igénybejelentő nyilatkozat letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, valamint elérhető a Karcagi Polgármesteri Hiva-
talnál.

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

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
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Ingatlan
Karcagon a Kisvénkertben, 
a Kékvirág utcában 932 m2-
es telek eladó. Fele felkerítve, 
rajta lakókocsi, fúrt kút. Tel.: 
06/30-216-9216.
Karcagon a városközpontban 
ház, nagy portával eladó. Tel.: 
06/30-647-6496. 
Karcagon 3 szobás, 96 m2-es, 
teljes közműves családi ház, 
kétféle fűtéssel (gáz és ve-
gyes) eladó. Korszerű új ka-
zánnal felszerelve. Tel.: 06/59-
300-129.
Karcagon 44 m2-es, különbe-
járatú kis házrész eladó. Szoba-
konyhás, fürdőszobás, gáz- és 
cserépkályhafűtéses. Irányára: 
2,6 M Ft. Tel.: 06/30-465-6174.
Parasztház eladó 840 négy-
szögöl telken, cserépkályha-
fűtéses. Irányár: 3,8 M Ft. Tel.: 
06/30-480-4994.
Eladó 2 szobás, I. emeleti 54 
m2-es, erkélyes, felújított fő-
téri lakás (a Bikás házban) ga-
rázzsal, 2 pincével. Műanyag 
ablakok, mennyezetig csem-
pézett fürdőszoba (zuhany-
fülke, fürdőkád) és külön WC 
is van benne. 06/59-311-720, 
06/30-962-5690.
Téglából épült, összközműves 
keretes ház betegség mi-
att eladó. Érdeklődni: Karcag, 
Apavár utca 21. Tel.: 06/30-
635-9662. 
Kutatóval szemben, műút 
mellett 1300 m2 szántó, 1,78 
ha erdő eladó. Patkány, egér, 
csótány, hangya és egyéb kár-
tevők irtása és terménygázo-
sítás. Tel.: 06/30-587-9678.
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, vil-
lany, cserépkályha van.) Tel.: 
06/59-300-842, 06/59-300-322, 
06/30-713-7254, 06/30-903-
1697.
Zugkert I-ben 10 sor kert-
föld eladó. Gyümölcsfa, sző-
lő, kunyhó, villany, víz, kövesút 
van. Tel.: 06/59-313-584, 06/30-
245-6421. 
Karcagon a városközpontban 
50 m2-es, IV. emeleti, kétszo-
bás lakás eladó. (Bolt, bölcső-
de, óvoda, iskola a közelben.)  
Tel. : 06/30-208-0095.

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: 1.500 Ft/q, 
méret: 120 cmx150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.
Eladó mosógép, lábmasszíro-
zó, kézikocsi (bevásárló, koc-
kás), autórádió. Tel.: 06/20-572-
6285. 
Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-
4323.
Papírtéglanyomó-prés, 2 db 
Samsung TV, Robi 151-es pót-
kocsival (rotakapával, fűnyí-
ró adapterrel és szivattyúval), 
mobilkemence eladó. Tel.: 
06/30-216-9216.
Használt öntvény fürdőkád, 
régi konyhabútor, konyha-
asztal, sebességváltó, Komár 
Moped, gyerekheverő, íróasz-
tal eladó. Tel.: 06/30-375-9135.
Eladó 380 V-os állványos polí-
rozógép (pótmotorral, koron-
gokkal, 25.000 Ft), tisztított vö-
rös cirokmag darálva is (4.500 
Ft/q). A Partos II-ben 16 sor 
kert (árammal, épülettel, kút-
tal) 650.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
06/30-963-5073.
Egyszer sem használt, 27 db-
ból álló aranyozott szegélyes 
porcelán étkészlet és fekete-
fehér színösszeállítású (szin-
tén porcelán) mokkáskészlet 
eladó. Tel.: 06/70-550-2902. 
93’as Opel Astra kombi (vo-
nóhoroggal) eladó. Most még 
forgalomban van, szeptem-
ber 19-én bontásra kerül. 
Motor, lámpák, téli, nyári gu-
mik (felnivel), és egyebek el-
adók. Tel.: 06/59-312-562.
Eladó szőlőprés, porszívó, takarí-
tógép, lábmasszírozó, boros de-
mizsonok, 50 literes műanyag 
hordók. Tel.: 06/20-258-8997.

Lampert márkájú új gázkon-
vektor, új férfi, női irhabun-
da, vőlegényi ing (új, 38-40-es 
méretben), férfiöltönyök (48-
50-52-es méretben) eladók. 
Régi csengők, mozsár is el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
Trabant új jobb és bal küszöb, 
pótkerék, első, hátsó dob, gáz-
tűzhely, gyermek és fenőtt he-
verők (betétesen), Lauberger 
Gloss zongora (rövid, 150 cm 
hosszú), új, „B” klarinét, kombi 
csomagtartó eladó. Tel.: 06/59-
887-269. 
Eladó 1 db táskaírógép, 1 db 
10 literes és 1 db 20 literes sző-
lőprés, Lakáskultúra bekötve 
(1970-1980-ig), valamint lean-
derek (rózsaszín és fehér szín-
ben) eladók. Tel.: 06/59-313-
584, 06/30-245-6421.
Eladó Suzuki Swift 1,3-as, 6 
C, középkék, 12 éves, szerviz-
könyvvel, első tulajdonostól, 
motorikusan hibátlan, sérült 
motorháztetővel, 800.000 Ft-
ért. Tel.: 06/70-904-8948. 
Kistraktor-utánfutó eladó. Tel.: 
06/30-500-1841. 
Eladó zuhanykabinkeret üveg-
gel és egy mosdókagyló. Tel.: 
06/30-326-4531.
Eladó bádogosnak élhajlító-
gép (60.000 Ft), 70-es évek-
ből lemezjátszó (két hangfal-
lal), 90x120-as üveges ablak, kú-
pos baromfi önetető (80 lite-
res, 3.500 Ft), bordó, plüss ülő-
garnitúra (48.000 Ft), beépít-
hető egymedencés, krómo-
zott mosogató (csappal, szifon-
nal, 15.000 Ft), Szarvasi kávéfő-
ző (3.000 Ft), modern párnás ká-
véfőző (5.000 Ft), kávé+teafőző 
egyben (4.000 Ft.) Tel.: 06/70-
904-8948. 
Eladó 380 V-os terménydará-
ló, hegesztőtrafó, szőlőprés 
és daráló, új, fém zuhanytálca, 
campinggázpalack (főzőlap-
pal), robi kerti kapa, (+alkatré-
szek, működő), új kompresz-
szor, flexek (többféle), birka-
főző öntöttvas lábas, ipari sa-
tu. Érdeklődni 14-16 óráig. Tel.: 
06/30-591-5577.  

Állás
Az Agrohungária Kft. Karcagon, 
emelt fizetéssel növényter-
mesztő gépészt, növényvé-
dő gépészt, vetőmagüzembe 
gépészt, villanyszerelőt, kőmű-
vest, állatgondozót, halastavai-
ra halászt keres. Tel.: 06/20-353-
5738,  06/20-355-7559.

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 vé-
géig, illetve a készlet erejéig! 
Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
4 db fekete kéthónapos kiscicá-
mat elajándékoznám. Karcag, 
Vasút utca 43/a. Tel: 06/59-313-
226.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-
cserét, felhajtást vállalok. Új 
munkanadrág, kabát, melle-
sek készen, minden méret-
ben. Bőrkabát, hátizsák javítá-
sa. 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 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányí-
tást, szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos, 
tel.: 06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.
Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszállí-
tom! (Mosógép, hűtőgép, gáz-
készülék, autó-motor akkumu-
látor, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bontá-
sát, bármilyen nemű kőműves 
munkát. Tető építését, javítá-
sát, járdák, kapubejárók újjá-
építését, betonozását, udvarok 
takarítását, terepek tisztítását. 
A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is el-
végzünk, nagy felületek asz-
faltozását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megoldható. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.
Pedikűr és masszázsok! Nyirok-
masszázs (ödémás végtagok 
terápiája), hátmasszázs (derék, 
hát, vállfájdalom csillapításá-
ra), gyógytalpmasszázs (be-
tegségek alternatív kezelése), 
csontkovácsolás (mozgásszervi 
problémákra), test- és fülgyer-
tyázás (gyulladások csökkenté-
se). Tel.: 06/30-428-5642.  
Rászoruló idős ember gondo-
zását vagy gondviselését vál-
lalom. Tel.: 06/30-238-2918.
Sírkőtisztítás ingyenes felmé-
réssel! 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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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában álló 

egyes termőföldek haszonbérletére

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
– Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (X.16.) önkor-

mányzati rendelete 9.§-a alapján – 
pályázatot hirdet az alábbiakban felsorolt, tulajdonában 

álló egyes külterületi ingatlanok 
nyilvános, kétfordulós, pályázat útján történő 

haszonbérbe adására.

I. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 0453/5 6,3208 szántó alrészlet
Karcag 0456/2 8,0908 szántó alrészlet

II. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 0694 155,0212 szántó alrészlet
Karcag 0699/9 137,1391 szántó alrészlet

III. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 01887/5 15,4201 szántó alrészlet
Karcag 01884/7 0,1731 szántó alrészlet
Karcag 01890 29,8343 szántó alrészlet
Karcag 01892 26,5593 szántó alrészlet
Karcag 01895 29,8886 szántó alrészlet
Karcag 01898 30,6944 szántó alrészlet
Karcag 01900 21,7748 szántó alrészlet
Karcag 01871 43,1250 szántó alrészlet
Karcag 01873 42,0199 szántó alrészlet
Karcag 01877 42,8692 szántó alrészlet
Karcag 01879 39,3097 szántó alrészlet
Karcag 01849/3 13,2735 szántó alrészlet
Karcag 01853/3 1,0892 legelő alrészlet
Karcag 01855/2 2,4714 legelő alrészlet
Karcag 01858 32,0617 szántó alrészlet
Karcag 01860 31,0612 szántó alrészlet
Karcag 01864 31,8408 szántó alrészlet
Karcag 01866 32,7269 szántó alrészlet

IV. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 01844/16 26,9081 szántó alrészlet

V. Blokk
Település Hrsz. Terület (ha) Művelési ág

Karcag 0560/14 0,1131 szántó alrészlet

A kiíró a fenti blokkokat alkotó ingatlanokat, földrész-
letek egyben kívánja hasznosítani, amelyre tekintettel pá-
lyázni csak a pályázati azonosítóval ellátott földrészletek 
összességét alkotó blokkra lehet, az annak megbontásával 
tett ajánlat érvénytelen. A pályázati eljárás elbírálása so-
rán előnyt jelent, ha valaki minden egyes blokk vonatko-
zásában a pályázati csomag megvásárlását követően pályá-
zatot nyújt be.

A teljes pályázati felhívás elérhető a www.karcag.hu/index.
php/palyazatok weboldalon, valamint a Karcagi Polgármes-
teri Hivatal hirdetőtábláján (5300 Karcag, Kossuth tér 1.).

Dobos László polgármester
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SPORT HIRDETMÉNYEK

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. augusztus 25. (szombat)
Csépa-Karcag 2-2 (0-2)

 
A hazai győzelem után ismét hasonló ered-

mény elérésében bizakodott a karcagi csapat. 
Nagy melegben és jó hangulatban indultak a 
játékosaink a középkezdéshez az alábbi ösz-
szeállításban: Belényesi-Daróczi, Orosz, Szí-
vós G., Kovács L., Szőke N., Szívós Gy., Terjék, 
Szentannai, Erdei, Szőke R.
Cserék: Farkas, Kovács F., Hudu.
Edző: Orosz István.

Vendégtámadásokkal indult a mérkőzés. A 
3. percben Terjék 30 métereses szabadrúgását 
Gyurkó kiöklözte. A 4. percben Erdei kapta a 
labdát, 25 méterről lőtt, Gyurkó a léc alól ki-
tolta a labdát. A 13. percben Szívós G. 18 mé-
teres szabadrúgása a sorfalban elakadt. A 14. 
percben jobboldali hazai támadáskor a visz-
szakapott labdát Hegedűs a léc fölé bombáz-
ta. A 28. percben Szőke R. a felezővonalról in-
dult a kapu felé majd a két védő között vissza-
pattant labdát a kifutó kapus mellett a jobb sa-
rokba helyezte (0-1). 

A 32. percben Szívós G. fordulásból lőtt, Gyur-
kó a felső lécre tolta a labdát. Egy szöglet után 
a labda a védőkről Terjék elé került, azonban 2 
méterről az oldalhálóba fejelt. 

A 42. percben Szívós G. és Erdei akciója so-

rán, utóbbi lapos lövését Gyurkó védte a jobb 
kapufánál. A 45. percben Szentannai szögle-
tét Szőke R. a baloldali kapufára fejelte, ezt kö-
vetően Terjék kapás lövése elzúgott a felső léc 
fölött. 

A 65. percben a karcagi szabadrúgás után a 
labda ide-oda pattogott, majd Szívós G. rosz-
szul találta el a labdát, oda lett a helyzet.

A 67. percben egy lepattanó labda Nagy R. 
elé került, és kb. 11 méterről félmagasan a 
jobb sarokba lőtte. 

A 70. percben egy hazai ellentámadás so-
rán a csatár elől Daróczinak az utolsó pilla-
natban sikerült elrúgnia a labdát. 

A 73. percben Terjék öt csépai játékost is 
kicselezett, de lövését a kapus a léc elől még 
hárítani tudta. 

A 79. percben Viczián a 16-os sarkáról a 
kapunak a két léc találkozójáig lőtte a labdát.

A 84. percben Viczián beadását Nagy R. 3 
méterről a kapu mellé fejelte. 

A 86. percben Kovács L. elhúzott a bal ol-
dalon, majd befelé cselezett, és a 16-osról a 
bal felsőbe bombázott (1-2). 

A 94. percben Viczián a szögletből beívelt, 
és a berobbanó Nagy R. közelről a bal sarok-
ba fejelt (2-2). 

Az utolsó percben kapott gól miatt ment 
el a győzelem, és emiatt méltán volt dühös 
Orosz István edző.

B.I. 

Az utolsó percben egyenlített Csépa

Biztos győzelem lett a vége
L A B D A R Ú G Á S
Megyei I. osztályú bajnokság
2018. szeptember 01.
Karcag-Jászárokszállás 3-1 (2-1)

A hazai csapat továbbra is bízott a jó sze-
replésben, mivel régóta őrzi hazai pályán a ve-
retlenségét. Ebben a vendégegyüttes Jászárok-
szállás sem tudta megakadályozni.

A karcagi csapat az alábbi összeállításban 
kezdte el a mérkőzést: Bajusz-Daróczi, Terjék, 
Szőke N., Domokos A., Szívós G., Szentannai, 
Szívós Gy., Kovács L., Erdei, Szőke R.
Cserék: Farkas S., Hudu, Kovács F., Györffy, 
Orosz.
Edző: Orosz István.

A mérkőzés rövid krónikája:
A 4. percben Kovács L. elhúzott a bal olda-

lon, félmagas lövését Farkas oldalra kiütötte. 
A 8. percben egy balról érkező vendégbeadást 
Tari a bal kapufa mellé fejelte. A 10. percben egy 
csépai támadás során Nagy F. nagy helyzetben 
a bal sarok mellé gurított. A 26. percben egy 
mélységi középre adott passz után Szőke R. a ki-
induló kapus mellett a jobb sarokba lőtt (1-0).

A 29. percben Domokos A. és Szőke R. volt 
a labda útja, majd a bal oldalon szöktették Ko-
vács L-t, a középpályás 14 méterről félmaga-
san a kapu bal oldalába helyezett (2-0).

A 32. percben szabadrúgáshoz jutott a ven-
dégcsapat a karcagi kaputól 22 méterre, a leál-
lított labdát Sári a bal alsó sarokba lőtte (2-1).

A 36. percben Kotka 30 méteres lövése el-
zúgott a felső léc fölött.

A 49. percben Szentannai 35 méteres sza-

badrúgását Farkas még a bal felső sarok elől 
kiütötte. 

A 60. percben Petrányi lövését vetődve há-
rította Bajusz.

A 65. percben Szívós G. jobb középre adott, 
de Kovács L. elől az utolsó pillanatban a ka-
pus elrúgta a labdát. 

A 75. percben Kovács F. becselezte magát 
az alapvonalig, de előle Farkas szögletre ütöt-
te a labdát. 

A 82. percben Tari jobbról begurított, a lab-
da mindenki lába előtt az alapvonalon túlra 
került. 

A 88. percben Szentannai egy csel után kb. 22 
méterről a bal felső sarokba bombázott (3-1). 

Orosz István a mérkőzés után így nyilat-
kozott: - A jó hozzáállásunk három pontot 
ért, de a játékunkban még sokat kell fejlődni. 

B.I.

Fotó: KLBK


