
Soron kívül ülésezett Karcag Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szeptember 6-án, csütörtökön. A Vá-
rosháza dísztermében a határidős napirendi pontok meg-
vitatása mellett kitüntettek köszöntésére is sor került.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Eltelt a nyár, az évből csupán négy hó-
nap van hátra. Eseménydús volt az elmúlt 
időszak, hiszen számos kulturális rendez-
vényen vehettek részt az érdeklődők, illet-
ve városunkban egész évben zajlott a kü-
lönféle beruházások látványos és kevés-
bé látványos kivitelezése, valamint a fel-
újítások. A munkálatok folytatódnak a kö-
vetkező időszakban is. Az elmúlt nyolc hó-
nap fontosabb eseményeiről Dobos Lász-
lóval, városunk polgármesterével beszél-
gettünk.

- Polgármester úr! Év elején beszélget-
tünk arról, hogy az önkormányzatnak mi-
lyen tervei vannak az idei évre beruházá-
sok és programok tekintetében. Mindezek 
a tervek szerint valósultak meg? Kezdjük a 
programokkal!

- Azt tudtuk, hogy nagyon sok program, 
kulturális rendezvény vár ránk, amelyeknek a 
szervezését, a felépítését már az elmúlt évben 
elkezdtük. Minden a terveknek megfelelően 
haladt, a magyar kultúra napjától kezdődően 
a Nagykunsági Kulturális Napokig, hiszen az 
volt eddig az utolsó nagyobb rendezvényünk 
az idei évben. Minden tervezett program sike-
resen megvalósult, és úgy látom, hogy az ér-
deklődőket sikerült kiszolgálni. 

- A nyári szezon első nagy rendezvénye, 
amely sok turistát a városba csalogatott, a 
nyugdíjas művészeti fesztivál, amelynek már 
hagyománya van, és az Akácliget Gyógy-és 
Strandfürdőben kerül megrendezésre.

- Márkus Ica néni szervezésében került 
megrendezésre ez a program. Nagyon örü-
lünk annak, hogy Karcagot szeretik a nyugdí-
jasok, szeretnek ide jönni fellépni, megismer-
kedni a várossal, kihasználni a strand adta le-
hetőségeket. Sokan voltak, színvonalas ren-
dezvény volt, ahol mindenki jól érezte ma-
gát. Öröm volt kilátogatni erre a rendezvény-
re. Már tavasztól pezsgett az élet városunk-
ban, hiszen ezt megelőzően került megren-
dezésre a Családi és gyermeknap a szokások-
nak megfelelően a Sportpályán. 

- A nyugdíjas művészeti fesztivál a stran-
don került megrendezésre. Milyen volt a für-
dő nyári szezonja, látogatottsága?

- A napokban egyeztettem Andrási István 
igazgató úrral. Az idén lényegesen több láto-
gató volt, mint az elmúlt esztendőben. Egy-
re több vendég érkezik a gyógyvizű stran-
dunkra. Ez érzékelhető és várható volt, hi-
szen már a tavasz folyamán lakókocsikat le-
hetett a kemping területén látni, német, hol-
land turisták érkeztek a városba, és várható-
an ebben a hónapban újra vissza fognak tér-
ni hozzánk.

- A Birkafőző Fesztivál Karcag legnagyobb 
rendezvénye, amely országos hírű. Milyen 

volt a látogatottsága a 20. jubileumi ren-
dezvénynek?

- A fesztivál kapcsán különböző alapelvek-
nek szeretnénk megfelelni. Az egyik ilyen, 
hogy szeretnénk kiszolgálni a karcagi lakoso-
kat, legyen hagyományőrző a rendezvény, hi-
szen a hagyományok ápolása nagyon fontos 
számunkra. Legyenek színvonalas részrendez-
vényei, amelyek valóban csalogatóak és szó-
rakoztatóak, és lehetőség szerint a költségve-
tésünknek megfelelő programokat tudjunk 
összeállítani. Ahogy érezhető volt, a Birkafőző 
Fesztiválon is sok új programelem jelent meg. 
Újdonság volt, hogy négy színpadon zajlottak 
a műsorok. Kiemelkedő ötlet volt a Városháza 
mögött berendezni a Borudvart, a Rockudvar 
pedig a Györffy István Általános Iskola udva-
rán kapott helyet. Úgy gondolom, és a visz-
szajelzésekből is az derült ki, hogy a karcagiak 
és az idelátogató vendégek is meg voltak elé-
gedve, és jól érezték magukat a fesztiválon. 
Egyébként körülbelül 15 és 16 ezer fő közé te-
hető a fesztivál látogatóinak a száma. 

- A fesztivál után mindig értékelik a ren-
dezvényt. A jövő évivel kapcsolatban mit le-
het tudni? Tartjuk a hagyományokat, vagy 
terveznek valami új programelemet, változ-
tatást?

- Én mindig a változtatás mellett vagyok. 
Soha nem szabad mindig ugyanazokat a 
programokat megvalósítani. Természetesen 
vannak olyan műsorok, programelemek, ami-
ket az emberek szeretnek, de személy sze-
rint mindig az újdonságok bevezetésének a 
pártján vagyok, hogy a rendezvény ne legyen 
egysíkú.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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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

Soron kívüli testületi ülés 
és díjazottak köszöntése „Minden a tervek szerint halad”

Sorra valósulnak meg városunkban a beruházások

dr. Sántha Józsefdr. Bartha Júlia
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(...folytatás az 1. oldalról)

Megszavazta a képviselő-testület több közbeszerzés megin-
dítását. Így támogatták az „Idősek Otthona pince felújítása” 
és az „Idősek Otthona energetikai felújítása” című pályáza-
tok kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzések megindítását.

Döntöttek a képviselők a „Nők a családban és a munkahe-
lyen komplex szakmai programok megvalósítása Karcag vá-
ros térségében” című pályázat szakmai részéhez kapcsolódó 
közbeszerzés megindításáról, valamint támogatták a „Kerék-
párút-hálózat kiépítése Karcagon” című pályázat kivitelezés-
éhez kapcsolódó közbeszerzés megindítását is.

Elfogadta a testület a Madarász Imre Egyesített Óvoda Ki-
nizsi úti óvodája és a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény közötti gyermek-
étkeztetésre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésé-
re a javaslatot.

Támogatták a városatyák a javaslatot Karcag Városi Ön-
kormányzat Közbeszerzési Szabályzatára.

Az ülés elején díjazottak köszöntésére is sor került. Az idei 
évben a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Karcagért Emlékérmet a hagyományos karcagi cserépkályha 
készítés generációkon átívelő megőrzéséért, kiváló szakmai 
munkájáért Rusói István cserépkályha készítő, népi iparmű-
vész részére adományozta, aki az augusztus 17-ei ünnepi ön-
kormányzati ülésen nem tudott részt venni. 

Köszöntötték még dr. Sántha Józsefet, a Kátai Gábor Kór-
ház nyugalmazott főorvosát, aki a település és a térség lakói-
nak érdekében végzett több évtizedes gyógyító munkájáért, a 
helyi kulturális élet szervezésében, illetve támogatásában vál-
lalt szerepéért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitünte-
tésben részesült.

Gratuláltak dr. Bartha Júlia turkológusnak, etnográfusnak, 
aki a közelmúltban első magyar birtokosa lett az „Özkan Mert 
Nemzetközi Díjnak”, amelyet a törökök „török Nobel Béke-
díjnak” neveznek.

Köszöntötték továbbá Kovácsné Nemes Margitot, a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi-
orvosi Intézmény könyvelőjét, aki a gazdasági és költségve-
tési területen végzett kiváló munkájáért, elkötelezett, példa-
értékű közéleti tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevél-
ben részesült.

A díjazottakat Dobos László polgármester mellett dr. Fa-
zekas Sándor és Kovács Sándor országgyűlési képviselők is 
köszöntötték.

A képviselő-testület munkaterv szerinti következő ülését 
szeptember 27-én, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Hétvégi 
könyvbemutatók

Két könyvbemutatón is részt vet-
tem az elmúlt héten. Az egyikre Berek-
fürdőn, a másikra Karcagon, a Déry-
nében került sor. Két különböző mű-
fajú könyv, de van egy közös nevező-
jük, illetve „origójuk”, a lokálpatriotiz-
mus és az ebből következő „kun identi-
tástudat” (pontosabban szólva, a „kun 
erős hasonlóság” tudata) megjeleníté-
se, újra- és továbbfogalmazása. 

Időrendben kezdem. Pénteken mu-
tatták be a bereki művelődési ház elő-
adói termében azt az antológiát („Ne 
csodálkozz: itt lakik a nyár!” címmel), 
amelyet az idén megrendezett jubileu-
mi, 20. Körmendi Lajos Írótábor tagjai 
írásaiból szerkesztett Sarusi Mihály író. 
Dr. Bertha Zoltán irodalomtörténész 
mutatta be a kötetet, és méltatta a ko-
rán elhunyt tábort alapító írót, akiről 
Rideg István irodalomtörténész monu-
mentális monográfiájával emelt „érc-
nél is maradandóbb” szellemi emlék-
művet. Több szerző felolvasott írásai-
ból, amellyel szintén a táboralapítóra, 
és az együtt töltött időkre emlékeztek.

„A nagykunsági szellemiséget leg-
inkább megragadó és elénk táró iro-
dalmi mű, Körmendi Lajos Együttleges 
szellem c. kötete azt mutatja meg – írja 
dr. Bartha Júlia egyik tanulmányában, 
„A Jászkunság identitása” c. kötetben, 
hogy az itt élt és élő értelmiség a kultu-
rális örökséghez kötődve, miként merít 
erőt a hagyományok fenntartásához”.  

Valójában a Dérynében másnap be-
mutatott Daróczi Erzsébet újságíró ál-
tal szerkesztett „Karcag ma is a szí-
vünk csücske” című 2. kötetének szerzői 
is ennek az „együttleges szellemnek” a 
szubjektív és „populárisabb” megfogal-
mazói, hiszen a szerkesztő-újságírónő, 
Erzsike a publicisztikai műfaj népszerű 
és magazinjellegéből adódóan egysé-
gesíti tematikus elvárásait szerzői, sze-
replői felé. Úgy mutassák be munkássá-
gukat, hogy a kunsági hagyományok, 
tárgyi, szellemi értékei is felcsillanja-
nak, domináljanak bennük. S mondja-
nak el egy közvetlen, személyes törté-
netet és egy kedvenc ételreceptet is eb-
ből fakadóan, ezt megerősítve. (Talán a 
„színes betétek”, a kedvenc ételreceptek 
kérésénél tettem volna kisebbfajta te-
matikai szűkítést a tradicionális ételek 
irányába, de hát ez tényleg csupán „íz-
lés dolga”.)

Ez a könyv is bizonyos értelemben „an-
tológia”, és egyfajta „Emlékkönyv”. Ha 
úgy tetszik, Daróczi Erzsike emlékkönyve 
azokról, akiknek tevékenységét és lokál-
patriótizmusát emlékül kívánja felmutat-
ni ezáltal „áthagyományozni” is a mai ol-
vasók és a későbbi nemzedékek számára.  

-ács-

Soron kívüli testületi ülés és 
díjazottak köszöntése

Lapzárta: 
2018. szeptember 17. (hétfő) 12 óra

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

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

pályázatot hirdet

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
 Szociális Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. 

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

5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: ellátja a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglalt feladatokat. 

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

Pályázati feltételek:
 - főiskola, iskolai szociális munkás, család- és gyermek-

védő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, csa-
lád- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiá-
nyában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevél-
lel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai elő-
adó, pszichopedagógus, gyógypedagógus, 

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

pesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: család- és gyermek-

jóléti szolgálatnál vagy központnál legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat. 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat-
ok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címé-
re történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladá-
nyi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-1/2018, 
valamint a munkakör megnevezését: óvodai és isko-
lai szociális segítő,  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10. 

óvodai és iskolai szociális segítő 

Kovácsné Nemes Margit Rusói István
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INTERJÚ

(...folytatás az 1. oldalról)
- Az augusztus 20-ához kap-

csolódó Nagykunsági Kulturá-
lis Napok keretében Varga Mi-
hály pénzügyminiszter urat 
Díszpolgárrá avatta a város. 

- Örömmel tettük, hiszen mi-
niszter úr nagyon sokat tett a 
városért és a térségért, úgyhogy 
ha valaki megérdemelte ezt a ki-
tüntető díjat, akkor ő minden-
képpen azok közé tartozik. En-
nek egy augusztus 20-i ünne-
pi önkormányzati ülés méltó 
helyszíne volt. A rendezvény-
sorozat alatt több napon ke-
resztül folytak az események, 

amelyeket komoly médiaér-
deklődés kísért. Ez nem is cso-
da, hiszen a Tour de Hongrie 
rajtja például az egész ország-
ban felkeltette az érdeklődést. 
A versenyt élő adásban közve-
títették. A rendezvénysorozat 
alatt minden korosztály meg-
találhatta a számára megfele-
lő és érdekes programot, hiszen 
az első számú szempont a kar-
cagi lakosok minél színvonala-
sabban történő kiszolgálása. 
Nyilvánvalóan így is építik fel a 
szervezők, a rendezők a prog-
ramokat. 

- A programok szervezése 
során vannak-e nehézségek?

- Természetesen vannak, hi-
szen ezek általában szabadté-
ri rendezvények, úgyhogy min-
dig ki vagyunk téve az időjárás 
viszontagságainak. Nagyon sze-
rencsések voltunk, mert min-
den nagyobb rendezvényün-
kön jó idő volt. Az elmúlt évek 
során már kitapasztaltuk, hogy 
a helyieket mikor lehet megszó-
lítani időben. Vannak olyan idő-
pontok vagy napszakok, ami-
kor nem tudnak vagy nem szí-
vesen jönnek rendezvényekre 
- ezeket is figyelembe kell ven-
ni. A legnagyobb programjain-
kat a Déryné Kulturális Központ 

munkatársai készítik elő és szer-
vezik meg. Szeretnék köszöne-
tet mondani Szepesi Tibor igaz-
gató úrnak és munkatársainak, 
de mindenkinek, aki a Birkafő-
ző Fesztivál, illetve a Nagykun-
sági Kulturális Napok rendezvé-
nyeit segítette vagy támogatta. 
Itt több száz főről beszélhetünk.

- A nyárról a pihenés, a sza-
badság jut eszünkbe. Karca-
gon nyáron sem állt le a mun-
ka, a város több pontján foly-
tak a munkálatok, dolgoztak 
a munkagépek. Év elején be-
szélgettünk arról, hogy elin-
dulnak a TOP-os pályázatok 
kivitelezési munkálatai is. Me-
lyek azok, amelyek már meg-
valósultak, illetve folyamat-
ban vannak?

- Valóban nagyon sok beru-
házás van folyamatban a vá-
rosban. Mindegyikben tartják 
a határidőket. A legfontosab-
bakat kiemelném, ilyen pél-
dául a Városháza és a Déryné 
Kulturális Központ energeti-
kai felújítása. Ezek kevésbé lát-
ványosak, hiszen az épületek 
belsejében folynak a munkála-
tok. Ez nagyon hasznos, hiszen 
a rezsi megtakarítása nagyon 
fontos számunkra. Az új kazán, 
az új radiátorok felszerelése, a 

takarékos világítás beszerelé-
se, az új nyílászárók beépíté-
se költségmegtakarítás mind 
a két nagy épületben. Nagyon 
látványos Karcag zöld felülete-
inek a felújítása. Ez is egy TOP-
os pályázat, amely sok apró 
részletből áll össze. Ilyen pél-
dául a virágpiacnak a már el-
készült térkövezése, ebbe tar-
tozik még két játszótér teljes 
felújítása. Az egyik a Torony-
ház mögötti, a másik pedig a 
Rendőrséggel szembeni ját-
szótér, ahol a környező terület 
is felújításra kerül. Ennek a pro-
jektnek a keretében már elké-
szült egy kerékpártároló a Vá-
rosháza mögött, valamint ki-
alakításra kerül egy nyilvános 
mosdó is. 

- A sportot kedvelők nagy 
örömére átadásra került a Ko-
sárliget a Nagyvénkertben. 

- Ez a beruházás 73 millió fo-
rintba került, nagyon örülünk, 
hogy megvalósult. Látványos, 
jó minőségű és nagyon látoga-
tott pálya, amely remek sporto-
lási, kikapcsolódási lehetőséget 
biztosít a város lakossága szá-
mára. 

- A városvezetés minden év-
ben nagy hangsúlyt fektet az 
útfelújításokra. Nem a város 

kezelésében van, de az idén 
átadásra került a felújított Kis-
újszállási út is. 

- A legnagyobb örömünkre. 
Ez volt a közlekedési beruházá-
sok között a legnagyobb ebben 
az évben. A város nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy az utakat 
rendben tartsuk. Minden évben 
a kátyúzási tervnek megfelelő-
en hajtják végre a Városgond-
nokság munkatársai ezt a fel-
adatot. 

- A városvezetés nagy hang-
súlyt fektet a kezelésében lévő 
oktatási intézmények, az óvo-
dák fejlesztésére. Ismét felújí-
tás zajlik az egyik óvodában.

- A Zöldfa úti óvoda felújítá-
sa van most folyamatban. Az 
egész épület meg fog újulni, 
ez egy nagyon komoly átalakí-
tás. Egyébként ez volt az az óvo-
da, amely valóban óvodának is 
épült. A falak tégláig le lesznek 

csupaszítva, egy vadonatúj épü-
let kerül kialakításra. Egy-egy 
ilyen beruházásnál nemcsak az 
építkezés jelent problémát, meg 
az előtte zajló tervezések, köz-
beszerzések, hanem a gyerme-
kek elhelyezése is. Most ismét si-
került a Dózsa György út 4.szám 
alatti épületbe átköltöztetni a 
csoportokat, ahol korábban már 
volt egy kitelepült óvoda. Fon-

tos, hogy olyan helyre tudjanak 
költözni a gyerekek, ahol bár 
ideiglenesen is, de meg lehes-
sen teremteni a megfelelő kö-
rülményeket a számukra. 

- Az évből még néhány hó-
nap hátravan. Milyen mun-
kák fognak még zajlani, mi-
lyen megvalósításra váró ter-
vek vannak még? 

- Nagyon fontos, hogy a Zöld-
fa úti óvoda még a rossz idő 
beállta előtt tető alá kerüljön, 
mert akkor a belső munkála-
tok haladhatnak folyamatosan. 
A célunk az az óvodafejleszté-
sekkel, hogy a lehető legjobb 
körülményeket biztosítsuk az 
óvodásaink számára, hiszen jó 
tudni, hogy jó helyen vannak a 
gyerekek. Szakmai szempont-
ból sem mellékes, hiszen ez 
az a kor, amikor mindenre na-
gyon fogékonyak. Ezzel mi pél-
dát szeretnénk mutatni. A leg-

több benyomás óvodás korban 
éri a gyermekeket. Ez az idő-
szak komolyan kihat a gyerme-
kek további fejlődésére, és eb-
ben partner az óvoda vezeté-
se és munkatársai. A következő 
időszakban indul a közbeszer-
zés a Horváth Ferenc utcai Idő-
sek Otthonának a pince felújí-
tására. Itt két beruházás is sorra 
fog kerülni. Egyrészt ennek az 
épületnek is meg kell újítani az 
energetikai rendszerét, és rend-
be kell hozni a pincéjét. Az Idő-
sek Otthonát nagy valószínű-
séggel erre az időszakra el kell 
költöztetni. Ott is volt már egy 
korábbi példa arra, hogy a volt 
tanyasi kollégiumban kerültek 
elhelyezésre a Zöldfa úti Idősek 
Otthona lakói. De elindul a köz-
beszerzés a karcagi kerékpárút-
hálózat fejlesztésével kapcso-
latban is. 

- Köszönöm az interjút, to-
vábbi sikeres munkát kívánok!

 Balogh Andrea

„Minden a tervek szerint halad”
Sorra valósulnak meg városunkban a beruházások

A Toronyház mögötti játszótér (képünkön) 
mellett a Rendőrséggel szembeni is megújul

A sportot kedvelők júliusban birtokba vehették a Kosárligetet 

Idén a legnagyobb rendezvényünk, a Birkafőző Fesztivál 
több mint 15 ezer látogatót vonzott a városunkba  

A Zöldfa úti óvoda teljes körű felújítása folyamatban van
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A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát 
Egyesület gondozásában lévő 

CSUBAKKA szerető gazdit keres.  

7 hónapos golden-labrador keverék fiúcska.
Játékos, barátságos, 

nagyon szereti a gyerekeket. 
A cicákat nem bántja. 

Kicsit félénk, visszahúzódó.

Érdeklődni lehet: 
Medgyesi Tiborné Csermák Erzsébet 

06/30-425-6535

Városunkban augusztus 20-a alkalmából többen vehettek át megyei és városi kitüntetést. E heti lapszámunkban 
egy megyei és egy városi díjazottat mutatunk be. 

Vajó Imre
A város közbiz-

tonságáért végzett 
példaértékű szak-
mai munkája elisme-
réseként a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat a Kar-
cag Város Közbiztonságá-
ért Díjat adományozta Vajó Imre c. 
r. törzszászlós részére az augusztus 17-ei ünnepi önkor-
mányzati ülésen.

Vajó Imre c. r. törzszászlós 2003. július 1-jétől lát el szol-
gálatot a Karcagi Rendőrkapitányság állományában. Kez-
detben járőr, később nyomozói, jelenleg megbízott alosz-
tályvezetői beosztásba került kinevezésre. A kapitányság 
meghatározó személyisége mind szakmai felkészültsége, 
mind emberi tulajdonságai alapján. Munkájára jellemző a 
pontosság, precizitás, összehangoltság. Hivatása iránt rend-
kívül elkötelezett, elöljárói iránt tisztelettudó, a fiatalabb 
állomány elé minden vonatkozásban példaként állítható. A 
nyomozói szakterületen végzett, több évtizedes, áldozatos 
munkája példaértékű. Magasszintű munkájával hozzájárult 
a bűnmegelőzés, a közrend és a közbiztonság megszilárdí-
tásához, a lakosság és a rendőrség közötti tisztelet és meg-
becsülés elmélyítéséhez.

- Nem számítottam rá, nagy meglepetésként ért, amikor 
megkaptam a levelet az önkormányzattól. Mint minden el-
ismerés, ez is nagyon pozitívan érintett. A munkában meg-
bízott alosztályvezető vagyok, itt a fő célom a kinevezés, a 
rendes beosztásba sorolás – árulta el a díjazott. - Szeretném 
ezt a belém fektetett bizalmat mindenképpen megköszön-
ni azoknak az embereknek, azoknak a személyeknek, akik 
erre a kitüntetésre felterjesztettek, és támogatták ezt a dí-
jat a részemre.

Kapás Mónika

Pántlika Néptánccsoport
Magas színvonalú hagyományőrző tevékenysége elismeréseként Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közművelődési Díjban részesült a karcagi Pántlika Néptánccsoport augusztus 
20-a alkalmából.

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár keretein belül 2003 októ-
berében indult el a néptáncoktatás az akkori Györffy István Általános Iskola felsős tanuló-
ival azzal a céllal, hogy összefogja Karcag város táncolni szerető, hagyományőrző fiataljait. 

A Pántlika Néptánccsoport középiskolás, egyetemista, illetve felnőtt tagokból áll, és je-
lenleg 20-25 fővel működik. 

Az együttes a megalakulásától kezdve vállalta, hogy elősegíti a közösség népi kulturá-
lis ismereteinek bővítését, hagyományainak megbecsülését és megismertetését. A magas 
színvonalú művészeti tevékenyég folyamatosan jellemzi munkájukat a mai igényekhez 
igazodva. Nagy hangsúlyt fektetnek a Nagykunság, azon belül is a karcagi térség táncos 
hagyományaira. Repertoárjukban a Felső-Tisza vidékről szilágysági, bökönyi táncok, Er-
dély területéről, a Nyárádmentéről egy forgatós tánc szerepel, illetve van boncidai táncuk 
is, az idei tánctáborban pedig dél-alföldi és madocsai táncokkal ismerkedtek.

A Pántlika Néptánccsoport Karcag város kiemelt rendezvényeinek állandó fellépője. 
A hazai fellépéseiken kívül Európa számos országában sikerrel szerepeltek: Erdélyben, a 
Vajdaságban, Szlovákiában, Törökországban, Franciaországban, de táncoltak a Magyar-
országra akkreditált nagykövetek fogadására rendezett fogadáson a Vajdahunyad várá-
ban is, és részt vettek a Duna Televízióban a kunokat bemutató tematikus napon is.

- A munkámat hosszú évek óta segíti Bíró Attila, Nagy Csaba és néhány éve Keserűné 
Ébner Tünde is. Állandó kísérőzenekarunk a Pipás Zenekar, ők biztosítják a koreográ-
fiáink zenei aláfestését – mondta a csoport művészeti vezetője, Oroszné Millinkhoffer 
Rita. - Mindannyian nagyon örültünk az elismerésnek, a gyerekek nagyon meglepőd-
tek, büszkeséggel töltötte el őket. Egy olyan közösségről van szó, akiknek 80%-a gye-
rekkora óta együtt táncol, és ez a családias hangulat megjelenik a színpadon is. A sikert 
meg is ünnepeltük egy közös vacsorával – árulta el a táncpedagógus. - Ebben az évben 
madocsai táncokat tanul a csoport. Érdekessége, hogy ez egy eszközös tánc, amit bot-
tal táncolnak a fiúk és üveggel a lányok – mondta Oroszné Millinkhoffer Rita, aki azt is 
elárulta, hogy a csoport szívesen vesz részt fakultatív programokon, így minden évben 
együtt látogatnak el az Országos Táncháztalálkozóra.

Kapás Mónika

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek szeptemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 24. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  szeptember 18. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  szeptember 19. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  szeptember 17. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  szeptember 18. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  szeptember 17. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem

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

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 19. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Kitüntetettek
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HIRDETMÉNYEK

2018. szeptember 14. péntek
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
 - Rendkívüli testületi ülés
 - Iskolakezdés a Refiben
 - Egészségfejlesztési iroda a kórházban
 - Kis pandák születtek
 - Tankönyvek
 - Kutyaügyességi bemutató
 Háttér
 Kovács Sándor sajtótájékoztatója
 Téma: turisztikai szezonzárás a 
 Tisza-tónál
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Karcag ma is a szívünk csücske 2.

2018. szeptember 18-19.
kedd / szerda
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Nagykunsági Híradó

18.20 Jöjjetek Hozzám – református 

 istentisztelet

19.50 Karcagi hírek

20.20 A Hit Szava – római katolikus 

 szentmise

21.20 Tiszaszőlősi falunap 2018 - 

 összefoglaló

22.20 Traktoros verseny 2017

2018. szeptember 20. 

csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Agrárpercek

18.45 Tisza-tó

19.05 Nagykunsági krónika 

 - különkiadása

 Aktuális kérdések

 Vendég: dr. Bartha Júlia

 Téma: könyvbemutató után

 Karcagi hírek

 Háttér

20.15 Nagykunsági Híradó

20.45 Mesekaszinó koncert

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. szeptember 07.
Gazsó Anikó - Szekrényesi 
József Attila

2018. szeptember 08.
Buzalka Sarolta - Bartók 
Ádám

Szeptember 15. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Szeptember 16. (Vasárnap)
9-12 óráig

 Pingvin Patika 

 (Kossuth tér)

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 15-16.  Dr. Godó Zoltán Karcag, Körös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ 

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

pályázatot hirdet
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

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

5300 Karcag, Püspökladányi út 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással já-

ró lényeges feladatok: a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont jogszabályok által meghatározott feladatainak szak-
szerű ellátása. 

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

Pályázati feltételek:
 - egyetem, pszichológusi végzettség,
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-

képesség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: viselkedéselem-

ző végzettség. 
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű önálló munkavégzés, 

empátia, tolerancia. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: rész-

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kun Csilla nyújt a 06/59-311-006-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 - postai úton a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistér-

ségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére tör-
ténő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 
33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 109-1/2018, vala-
mint a munkakör megnevezését: tanácsadó,  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10. 

TANÁCSADÓ 

2018. október 1. (hétfő) 09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi fogadónap 
a lakosság részére:

Horgászok 
figyelem!

A horgászkártya 
regisztrációt az egyesület 
irodájában ügyfélfogadá-

si időben megkezdtük. 

Regisztrációhoz 
szükséges iratok: 

személyigazolvány, 
lakcímkártya, adókártya.

Regisztrációs díj: 
2.220 Ft 

A horgászkártya 
2019. január 01-től 

kötelező!

NHE elnökség
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Ingatlan
Karcagon a Kisvénkertben, a 
Kékvirág utcában 932 m2-es te-
lek 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 vegyes) 
eladó. Korszerű új kazánnal fel-
szerelve. Tel.: 06/59-300-129.
Parasztház eladó 840 négyszög-
öl telken, cserépkályha-fűtéses. 
Irányár: 3,8 M Ft. Tel.: 06/30-480-
4994.
Téglából épült, összközműves 
kertes ház betegség miatt el-
adó. Érdeklődni: Karcag, Apavár 
utca 21. Tel.: 06/30-635-9662. 
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, villany, 
cserépkályha van.) Tel.: 06/59-
300-842, 06/59-300-322, 06/30-
713-7254, 06/30-903-1697.
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. 

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyha-
készen, kalodába rendezetten, 
sorba rakva (bükk, tölgy és gyer-
tyán vegyesen). Ára: 14.000 Ft/
kaloda. Ingyenes házhozszállítás-
sal. Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-
351-6936.

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.

Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megun-
ta a régi dolgait? Megveszem a 
legmagasabb napi áron, és min-
dent el is szállítok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-853-4323.

Papírtéglanyomó-prés, 2 db Sam-
sung TV, Robi 151-es pótkocsival 
(rotakapával, fűnyíró adapterrel 
és szivattyúval), mobilkemence 
eladó. Tel.: 06/30-216-9216.

Használt öntvény fürdőkád, ré-
gi konyhabútor, konyhaasztal, 
sebességváltó, Komár Moped, 
gyerekheverő, íróasztal eladó. 
Tel.: 06/30-375-9135.

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 (áram-
mal, épülettel, kúttal) 650.000 Ft-
ért eladó. Tel.: 06/30-963-5073.
Egyszer sem használt, 27 db-ból 
álló aranyozott szegélyes por-
celán étkészlet és fekete-fehér 
színösszeállítású (szintén porce-
lán) mokkáskészlet eladó. Tel.: 
06/70-550-2902. 
Eladó szőlőprés, porszívó, takarí-
tógép, lábmasszírozó, boros de-
mizsonok, 50 literes műanyag 
hordók. Tel.: 06/20-258-8997.
Eladó 1 db táskaírógép, 1 db 10 
literes és 1 db 20 literes szőlő-
prés, Lakáskultúra bekötve (1970-
1980-ig), valamint leanderek (ró-
zsaszín és fehér színben) eladók. 
Tel.: 06/59-313-584, 06/30-245-
6421.
Eladó Suzuki Swift 1,3-as, 6 C, kö-
zépkék, 12 éves, szervizkönyv-
vel, első tulajdonostól, motoriku-
san hibátlan, sérült motorházte-
tővel, 800.000 Ft-ért. Tel.: 06/70-
904-8948. 
Eladó bádogosnak élhajlító-gép 
(60.000 Ft), 70-es évekből lemez-
játszó (két hangfallal), 90x120-as 
üveges ablak, kúpos baromfi ön-
etető (80 literes, 3.500 Ft), bor-
dó, plüss ülőgarnitúra (48.000 Ft), 
beépíthető egymedencés, kró-
mozott mosogató (csappal, szi-
fonnal, 15.000 Ft), Szarvasi kávé-
főző (3.000 Ft), modern párnás 
kávéfőző (5.000 Ft), kávé+teafőző 
egyben (4.000 Ft) Tel.: 06/70-
904-8948. 
Eladó 380 V-os terménydaráló, 
hegesztőtrafó, szőlőprés és da-
ráló, új, fém zuhanytálca, cam-
pinggázpalack (főzőlappal), robi 
kerti kapa, (+alkatrészek, mű-
ködő), új kompresszor, flexek 
(többféle), birkafőző öntöttvas 
lábas, ipari satu. Érdeklődni 14-
16 óráig. Tel.: 06/30-591-5577. 
Ágyazható sarokgarnitúra, önt-
vény fürdőkád, konyhai sarok-
ülő, 1 db szekrény (200x130x45 
cm) eladó. Tel: 06/30-485-5551.
Vasalóállvány eladó (45x150 cm). 
Tel.: 0630-480-9442.
Birsalma Berekfürdőn eladó! Tel.: 
06/30-509-8718.
2 db akkumulátoros bicikli (mo-
torjellegű, használt, Suhanó) el-
adó. Tel.: 06/30-200-3261.

Skoda Felícia eladó 2019.10.12-
ig érvényes műszakival (motor-
hibás). Irányár: 69.000 Ft. Tel.: 
06/30-517-2434. 
Megkímélt 3 részes bőr ülőgar-
nitúra, valamint 5-10-20 literes 
műanyag kannák eladók. Tel.: 
06/30-587-7608, 06/59-610-141.
Eladó felnőtt és gyerekheverő, 
antik bútorok, régi csengő, mo-
zsár, majolika lámpa (minden al-
katrésszel), gáztűzhely, új „B” kla-
rinét, zongora (Lauberger Gloss, 
150 cm hosszú, tiszta hangú), 
Lada Samara (hibátlan, rozsda-
mentes), 5 db ajtó és további al-
katrészek, kombi csomagtartó. 
Tel.: 06/59-887-269.
Eladó 2 db 1 ajtós szekrény (po-
litúrozott), 1 db kombinált szek-
rény, 4 db szék (műbőrüléses), 8 
méter damaszt, 4 méter vászon, 
3 méter mintás vászon, 1 db öl-
töny, 1 db bőrkabát, 1 db zöld 
dzseki, 1 db Berliné kendő. Tel.: 
06/59-313-526.
Eladó denevérpad, elektromos 
takaró, mobil légkondi, 28-as 
női kerékpár, 200 literes óno-
zott üst, mobil galambketrec, 
hentelő asztal (2,5 méter hosz-
szú). Tel.: 06/30-324-0522.

Állat
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.

Szolgáltatás
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mi-
hály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6913.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, tel.: 
06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádud-
var, Nagyrábé, Püspökladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-
370-1149.

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

 - Általános irodai adminisztrátor - egyszerűsített foglal-
kozás (Karcag),

 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Nevelő (Kisújszállás),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszállás),
 - Értékesítési előadó (Kisújszállás),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépszerelő (Kisújszállás)
 - Targoncavezető - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Varrodai kisegítő - egyszerűsített foglalkozás (Kisújszál-

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

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Kar-
cag, 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:
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SPORT

2018. 09. 15. (szombat)
Megyei I. osztályú bajnokság
Jánoshida-Karcag 1-2 (1-0) 

A hazai csapatot valósággal sokkolta az el-
múlt heti Tiszafüreden elszenvedett 9-0-ás ve-
reség, ezért óvatosan, a kapujukhoz behúzódva 
játszottak a nagy mezőnyfölényben lévő karca-
giak ellen. 

Forró nyárias melegben, kiválóan előkészített 
játéktéren a vendégek az alábbi játékosokkal vet-
ték fel a küzdelmet: Bajusz-Kovács L., Szőke N., 
Szívós Gy., Szívós G., Szentannai, Tejék, Erdei, 
Szőke R., Domokos, Daróczi.
Cserék: Farkas S., Kovács F., Györfi, Hudu. 
Edző: Orosz István.

A 2. percben Terjék 30 méteres lövését védte 
Tóth. A 12. percben Szőke R. az alapvonal mellől 
visszaadott, Szívós Gy. lapos lövését védte a haza-
iak kapusa. A 15. percben Kovács L. elfutott a bal 
oldalon, beadása egy védő közreműködésével el-
ment Erdei lába előtt. A 28. percben Szentannai 
szögletét a közbeugró Szőke R. közelről a kapu 
fölé emelete. 

A 30. percben Szívós G. indította Szőke R-t, aki 
befelé fordult, lapos lövését a bal kapufánál védte 
Tóth. A 33. percben Homojovszki becselezte ma-

gát egészen az alapvonalig, lövésébe beléptek, és 
Farkas I-t is blokkolták.

A 42. percben Eszes M. elhúzott a jobb olda-
lon, beadásába Szőke N. olyan szerencsétlenül ért 
a labdához, hogy lábáról a kapu közepébe vágó-
dott - öngól (1-0).

A 46. percben Szentannai egy csel után a 16-
os sarkánál lőtt, de a labda egy védőn megpat-
tanva a bal kapufa mellett elgurult. A 47. percben 
Györfi szöglete átszállt mindenki feje fölött, Sző-
ke N. a kapu „torkába”, az égbe lőtt. Az 50. perc-
ben Szőke N. alá futott egy ívelésnek, Keresztes 
szerencsére a kiinduló Bajusz mellett a jobb ka-
pufa mellé emelt.

Az 51. percben Szívós Gy. a felső lécet találta el, 
majd Kovács L. az oldalhálóba talált (1-1).

Az 56. percben Eszes M. lövését védte Bajusz. 
A 70. percben középen indult a karcagi támadás, 
majd Tóth kapus kétszer is védett, de harmad-
szorra Kovács L. lapos lövése a hálóba talált (1-1).

A 71. percben Szentannai szögletét a berobba-
nó Terjék a bal sarokba fejelte (1-2). 

Nem jó játékkal, de azért sikerült a győzelem. 
Orosz István edző a mérkőzést értékelve elmond-
ta: - A szervezetten játszó hazaiak majdnem meg-
leptek bennünket. 

B.I.

Győzelem Jánoshida ellen
L A B D A R Ú G Á S 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 ol-
dalról, valamint elérhető a Karcagi Polgármesteri Hivatalnál.

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

    Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. szeptember 21-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!


