
Alternatív növények, alter-
natív talajművelés, talajkon-
dícionálás” címmel tartott 
nyílt napot az AKIT Karca-
gi Kutatóintézet szeptember 
11-én, szerdán. A programon 
a kutatóintézet partnerei is 
bemutatkoztak.

A Karcagi Kutatóintézet min-
den évben két nyílt napot szer-
vez. Az egyik az őszi kalászos 
fajtabemutató, a másik pedig a 
hagyományos szeptember ele-
ji rendezvény, ahol az alterna-
tív növényeket, az alternatív ta-
lajművelés eljárásokat mutat-
ják be az érdeklődőknek, a kör-
nyékbeli gazdálkodóknak.

- Ez a mai nap egy kicsit több 
mint a szokásos, hiszen ma há-
rom olyan cég is bemutatkozik, 
akik elkötelezett hívei az agrár-
kutatásnak, akikkel együttmű-
ködési megállapodásunk van, és 
akikkel közös megbízásos kuta-
tásokat végzünk – árulta el dr. 

Zsembeli József, a Karcagi Ku-
tatóintézet igazgatója. - Ők hisz-
nek abban, hogy a talajt, a növé-
nyeket jobbá lehet tenni, hogy 
az esetlegesen változó körülmé-
nyeknek megfelelően tudjuk a 
talajt előkészíteni, illetve a nö-
vényeket táplálni. Mindhárom 
olyan cég, amely az agrárkuta-
tást előre akarja vinni, és akik-
nek már vannak is eredménye-

ik, viszont esetleg nincs meg 
az a kutatási hátterük, amit mi 
tudunk biztosítani számukra, 
ezért hívtuk meg őket. Remé-
lem az érdeklődők megértik és 
elismerik azt, hogy ez az együtt-
működés az ő javukat szolgálja 
– fogalmazott a kutatóintézet ve-
zetője.

(Folytatás a 4. oldalon...)
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A Szféra által szervezett 24. Városi Polgármesterek Randevúja hajdúszoboszlói szakmai ta-
nácskozáson adta át dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes állam-
titkára szeptember 14-én (pénteken) az „Év polgármestere” díjat dr. Molnár Attilának (Ko-
márom), az „Év alpolgármestere” díjat Holopné Schramek Kornéliának (Budapest XIII. kerü-
let) az „Év jegyzője” díjat Rózsa Sándor Györgynek (Karcag). A Nagykunság fővárosának szü-
lötte 17 éve látja el a jegyzői teendőket, és irányítja magas szinten a a szakmai munkát a pol-
gármesteri hivatalban. A rangos elismeréshez a helyszínen gratulált Rózsa Sándor György-
nek az önkormányzat nevében Dobos László polgármester és Gyurcsek János alpolgármester. 

DE

Rózsa Sándor lett az Év jegyzője

Tizenhetedik alkalommal találkoztak Karcagon a moto-
rosok szeptember 14. és 16. között. Az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdőben péntek estétől koncertek várták a köbcen-
tik szerelmeseit, majd másnap versenyekkel, motoros fel-
vonulással folytatódott tovább a találkozó, este pedig újra 
a koncerteké volt a főszerep - tudtuk meg Sánta Lászlótól, 
a rendezvény főszervezőjétől, a Magor Motoros Egyesü-
let vezetőjétől. A több száz motoros határon innen és túl-
ról érkezett, s a hagyományos motoros felvonuláson sokan 
vettek részt közülük. A város több pontján sokan nézhet-
ték meg az érdeklődők a motorcsodákat. A felvonulást kö-
vetően a fürdő területén játékos versenyeken vettek részt, 
volt sörivó verseny, illetve szkanderezhettek is.

Motorostalálkozó

Hatvan, Karcagon véglegesen lehorgonyzott személy élet-
útját, történetét és kedvenc receptjét gyűjtötte össze Daróczi 
Erzsébet újságíró egy kötetben, amelyet hivatalosan szep-
tember 8-án, szombaton mutatott be közönségnek. A Kar-
cag ma is a szívünk csücske II. könyvbemutatójára a Déry-
né Kulturális Központ 2. emeleti dísztermében neves karca-
gi előadókkal, telt házas közönség előtt került sor.

(Folytatás a 3. oldalon...)

Bemutatták a „Karcag ma 
is a szívünk csücske II.” 

című könyvet

Nyílt nap a Karcagi Kutatóintézetben
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(...folytatás az 1. oldalról)
A tavalyi évben bemutatott, 

ötvennyolc Karcagról elszár-
mazottat felsorakoztató első 
kötet után, az idén megjelent 
„Karcag ma is a szívünk csücs-
ke II.” a Karcagon maradt, és 
itt sikereket elérő embereket 
fogja össze.

A könyvborító Györfi Ba-
lázs építésztervező munká-
ja, aki édesapja, Györfi Sán-
dor kunbabáit álmodta meg 
a címlapra.

A könyvbemutatón Daróczi 
Erzsébet újságíró, a kötet szer-
kesztő-kiadója köszöntötte a 
megjelent vendégeket, a kötet 
szereplőit, a családtagjaikat és 
az érdeklődőket, majd dr. Bar-
tha Júlia keletkutató, etnográ-
fus videó-tolmácsolásában el-
hangzott a Kun Miatyánk.

Daróczi Erzsébet elmondta, 
hogy a második kötet ajánlásá-
ra Kenyeres Gyula dokumen-
tumfilm producert kérte fel, 
akitől idézett is. - „Karcag egy 
nagy kikötő a nagy Alföld ten-
gerén”, később pedig arról is írt, 
hogy a város lakói, a kunok iga-
zi jellemek, makacsságuk, ko-
nokságuk messzeföldön híres. 
„Nem egyszerű velünk az élet, 
nem egyszerű letelepedni kö-
zénk, és nem egyszerű karcagi-
vá válni. Ebben a könyvben ta-
lálható történetek személyek-
hez kötődnek, és egyben szere-
tett városunkhoz. Minden tör-
ténet egyedi és izgalmas, ezért 
érdeklődve olvassuk őket.” – ír-
ta az ajánlásban Kenyeres Gyu-
la.

- A kötet hatvan szereplője 
Karcagon véglegesen lehorgony-
zott, bár vannak, akiket kis időre 
elszólított innen az élet, a hivatá-
suk, de amint lehetőségük adó-
dott, visszajöttek, mert szívük 
csücske a szülővárosuk. Nagyon 
jó érzés körbenézni a teremben, 
hiszen itt vannak Önök, Ti, a kö-
tetem szereplői, akiknek fontos 
a hagyományápolás, az értékek 
létrehozása, az alkotás. Ezekből 
egy kis keresztmetszetet is látha-
tunk most – mondta Daróczi Er-
zsébet, majd bemutatta a köteté-
nek kiállítóit: Bene Sándort, Bé-
res Mihálynét, Csanádi Zoltánt, 
ifj. Csontos Györgyöt, Csízi Sán-
dort, Fejesné Koppány Gabriel-
lát, Györfi Sándort, Hubai Imrét, 
Kiss Mihályt, Koppány Máriát, 
Kovács-Bocskay Annát, Laczik 
Dénesnét, Márki Klárát, Vargáné 
Györfi Erzsébetet, Víziné Kovács 
Klárát.

A tárlatot és egyben a könyv-
bemutatót Kovács Sándor, vá-
rosunk és térségünk országgyű-

lési képviselője nyitotta meg. Ki-
emelte, hogy Daróczi Erzsébet a 
két kötettel megfogta annak az 
érzésnek egy darabját, hogy mi-
lyen karcaginak lenni. - Akik el-
kerültek Karcagról, kicsit távo-
labbról látják, hogy milyenek is 
vagyunk. Olyan, mint egy pi-
lóta, aki fentről látja a földet, és 
egészében látja a dolgot – utalt 
vissza a képviselő az első kötet-
re, majd a második szükségessé-

gére hívta fel a figyelmet. - En-
nek a kötetnek lennie kellett egy 
második részének is, amikor el-
mondják azok az emberek is, 
akik itt élnek, hogy milyen érzés 
karcaginak lenni. […]Lennie kell 
egy harmadik résznek is, hogy a 
kör körbe érjen, hogy tudjuk azt 
pontosan, legyen egy kép er-
ről az érzésről, amit mi isme-
rünk, amit mi tudunk. Tudjuk 
azt, hogy sokan vagyunk kar-
cagiak, akik ismerjük egymást, 
de sokszor nem tudjuk, csak rá-
csodálkozunk arra, hogy mi-
lyen csodálatos dolgokat is csi-
nálnak szomszédok, utcabeliek, 
a rokonság tagjai, a volt osztály-
társak, a volt osztálytársak szü-
lei – fogalmazott Kovács Sándor. 
- Ha meglesz a harmadik kötet 
is, még akkor is marad hiányér-
zetünk. Ezt nem lehet befejez-
ni, ennek a történetnek nincs vé-
ge. Valamikor volt kezdete, de 
annak, hogy Karcag a szívünk 
csücske, ennek nincs vége. Ezt a 
mai nap is írjuk, és holnap is ír-
juk itt Karcagon élők és Karcag-
ról elszármazottak – mondta a 
képviselő, majd gratulált a kiál-
lítóknak ahhoz, hogy megmu-
tatták, hogy a karcagiak miért is 
különlegesebbek.

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő politikai el-
foglaltsága miatt nem tudott 
részt venni a könyvbemutatón, 
de néhány szóban üzent a szer-
kesztőnek és a jelenlévőknek.

- Nagyon sokféle dologgal 
foglalkoznak a karcagi embe-
rek, komoly eredményeik van-
nak, és ezek mindegyikét az ér-
tékteremtés hatja át. Nagyon 
erős a kötődés a szülőföldhöz, a 
Nagykunsághoz is. Az élettör-
ténetek mellett nagyon változa-
tosak az ételreceptek is, amely 
mutatja, hogy a kunsági, a ma-
gyar konyha ma is milyen gaz-
dag, és reméljük így is marad. 

Hiszen vannak olyan országok, 
ahol a nemzeti étel szinte telje-
sen elveszett, csak néhány étel 
van, és a gyorséttermek domi-
nálják az étkezési kultúrát, ci-
vilizációt. A szereplők által leírt 
karcagi, magyar, hagyományos 
ételeket ma is sokan fogyaszt-
ják, ami biztató a jövőre nézve 
is. A családi történetekből pe-
dig az is kiderül, hogy eseten-
ként más-más miatti a kötődé-
se, ragaszkodása a szülőföldhöz 
a házaspárok tagjainak, a test-
véreknek, de akár a szülőnek és 

gyermekének is. Nemcsak ér-
dekesek, tanulságosak is a tör-
ténetek, amelyek egyfajta kor-
dokumentumok is. Kérem ol-
vassák, lapozgassák a második 
kötetet, és várjuk a harmadik 
részt is – mondta dr. Fazekas 
Sándor Daróczi Erzsébet tolmá-
csolásában.

Az ünnepi gondolatok után 
a kötet szereplői közül elsőként 
a rangidősek kerültek bemu-
tatásra, majd a testvérpárok-
ról, házaspárokról, a szülőkről 
és hasonló sikereket elért gye-
rekeikről szólt néhány monda-
tot a könyv szerkesztője. Vé-
gül a kötet további szereplőit is 
megismerhette egyenként a kö-
zönség.

A kötet hatvan szereplője kö-
zül többen nemcsak a könyv ol-
dalait színesítették történeteik-
kel, hanem a könyvbemutató jó 
hangulatához is hozzájárultak. 
Koppány Mária előadóművész 
zongorán, míg Lór-Kerekes Ág-
nes hegedűn játszott. Őket Galsi-
Nagy Andrea „Andy” táncdal-
énekes és Karcagi-Nagy Zoltán 
nótaénekes követte egyéni és du-
ett előadásban. Az előadók so-
rát Kolostyák Gyula nótaéne-
kes zárta a magyar gasztronómi-
át éltető humoros szakácsos nó-
ták előadásával.

Daróczi Erzsébet megköszön-
te mindazoknak a segítségét, 
akik a kötet megvalósításában 
és a könyv bemutatásában részt 
vettek. Végezetül pedig elárul-
ta, hogy októberben érkeznek a 
felkérések a „gyüttmentekhez” 
azért, hogy jövőre a harmadik 
kötetet is bemutathassák.

Kapás Mónika

HÍREK
Közéleti szilánkok

A nettó 
hazaárulás 

fogalma

Most a Sargentini jelentés elfogadása, 
megszavazása után érdekes volt, hogy 
néhány ellenzéki pártvezető személyi-
ség (pl. Szanyi kapitány, Újhelyi István, 
Gyurcsány Ferenc) milyen büszkén vallot-
ta magát „hazafinak”.

Valahogy nem értjük, hogy miért.
Miért érzik azt, hogy a nemzeti érde-

ket felülírhatják szűk pártérdekek, és mit 
is érthetnek a „hazafiság” fogalma alatt.

Pedig tanultak ők is magyar irodal-
mat, történelmet. Hallották, ismerhe-
tik a nagy elődök, pl. Kölcsey vagy Zrínyi 
jelmondatait: „...a haza minden előtt” 
vagy a „ne bántsd a magyart!”

Hogy mégsem evidencia, magától 
értetődő dolog ez számukra. Nem tu-
datlanságuk, hanem valószínűleg első-
sorban világlátásuk, világnézetük kö-
vetkezménye. Nagyon leegyszerűsítve, 
a marxista-leninista, végső soron kom-
munista világnézeti beágyazódottságuk. 

Magyarán, az a torz és hamis filozó-
fia, amely szerint a világtörténelemben 
szükségképpen el kell tűnniük a nemze-
teknek, a nemzetállamoknak. Ebből kö-
vetkezően pedig a nemzeti kultúráknak, 
az anyanyelvi kultúrától kezdve a gazda-
sági újratermelés kultúrájáig.

Miután eltűnnek, lesz egy nagy „vi-
lágállam”, ahol és amelyben minden és 
mindenki egyenlő lesz, eljön majd a Ká-
naán!

Sajnos a világtörténelem eddigi fo-
lyása - az iszonyatos nagy világ - (és he-
lyi) háborúk dacára azt bizonyította, 
hogy ez a világértelmezés egy rózsaszín 
vagy mélyvörös utópia. Az emberiség 
alapvető „közösségi egységei” tovább-
ra is a nemzetek maradnak. A nemzeti 
kultúrák erősödéseiből következhet majd 
az egész emberiség sorsának jobbra for-
dulása is. Ez pedig csak a hagyományok 
tiszteletéből, követéséből fakadhat.

Tehát a nemzet, a haza, a hazafiság 
fogalmát értelmezik tévesen. Valójában 
ezek elé helyezik saját pártjuk és egyé-
ni részérdekeiket, elárulva az előbbieket. 
Mindezt úgy, hogy egy homályos, inter-
nacionalista „nemzetköziséget” hangoz-
tatnak.

Ha belegondolunk, akkor ez valahol 
„másodrendű érdek”.

Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy 
mindenkivel - párthovatartozástól füg-
getlenül -, akik ma a migrációt kívánják 
megállítani, szövetségre kíván lépni, ak-
kor ezt az elsőbbrendű közösségi érdeket 
képviseli.

-ács-

Bemutatták a „Karcag ma is 
a szívünk csücske II.” című könyvet

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 
Hivatalnál.

A nyilatkozatokat a Karcagi Polgármesteri Hivatal-
hoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iro-
da). Bővebb felvilágosítást az iroda ügyintézői nyújtanak. 

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
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Városunkban augusztus 20-a alkalmából többen vettek át me-
gyei és városi kitüntetést. E heti lapszámunkban egy megyei 
és egy városi díjazottat mutatunk be.

Kitüntetettek

Vasárnapi Iskola Alapítvány
Karitatív tevékenységért díjban részesült

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben a 
Karitatív tevékenységért díjat példaértékű szórványmentő tevékenységéért 
a Vasárnapi Iskola Alapítvány karcagi szervezete részére adományozta. A 
díjat Nagy Éva, a Vasárnapi Iskola Alapítvány karcagi szervezetének veze-
tője vette át az augusztus 17-ei ünnepi önkormányzati ülésen.

Benke Ildikó, a Magyar Rádió szerkesztő-riportere által alapított Magyar 
Örökség Díjas Vasárnapi Iskola Alapítvány munkájában az indulástól kezd-
ve tizenharmadik éve, havonta egy hétvégén vesznek részt karcagi peda-
gógusok. A csoport vezetője Nagy Éva, jelenlegi tagjai Szathmári Lajosné, 
Selmeczi Edit, Nagy Jánosné, Dobos Lászlóné, Türke Beáta, Türke Jánosné és 
Tóth Mária. Az önkéntesek öt Fekete-Körös völgyi településen végzik szolgá-
latukat: Várasfenesen, Belényesben, Belényessonkolyoson, Körösjánosfalván 
és Belényesújlakon. Nem az iskolai tanítást kívánják pótolni vagy kiegészí-
teni, hanem pusztán átadni szeretnének abból a többletből, amit mi helyze-
tünknél fogva élvezhetünk, hogy a határ innenső oldalára születtünk. Segíte-
ni azokat a kisgyerekeket, akik nem járhatnak magyar nyelvű osztályba, vagy 
összevont osztályban tanulnak. Az önkéntes munka magában foglalja a gye-
rekek magyar irodalmi, történelmi, népművészeti ismereteinek gyarapítását. 
A foglalkozásokat próbálják színesebbé tenni kooperatív módszerekkel, dal- 
és néptánc tanulással, kézműves foglalkozásokkal, szituációs játékokkal. Cél-
juk a helyi magyar közösségek megmaradásának segítése, az anyaországhoz 
tartozásuk erősítése, amelyben az alapítványt, a város és a református egyház 
mellett a határon túli lelkészek és családok is segítik. Szórványmentő mun-
kájuk a város és valamennyi közösség számára követendő példa.

-Az államalapítás ünnepén különösen nagy megtiszteltetés volt számunk-
ra, hogy a csonka Magyarországon belül értékelte egy város, Karcag önkor-
mányzata a szórványban végzett munkánkat. Ez egy szimbolikus jelentésű 
díj is, összeköti az anyaországot a határon túli magyarokkal, és azon belül 
is a legelesettebbekkel, a nyelvhatáron szórványban élőkkel – mondta Nagy 
Éva, a Vasárnapi Iskola Alapítvány karcagi csoportjának vezetője. - A karca-
gi csapatunk évek óta végzi ezt a munkát ugyanazon a területen. Mivel időn-
ként segítek Benke Ildikónak új csapatok szervezésében és indításában, így 
látom, hogy a határon túl nagyon sok helyen várják, igénylik a munkánkat. A 
meglévő önkénteseink azonban ennél többet már nem tudnak felvállalni, így 
szükségünk lenne további segítőkre, hogy más településekre is eljuthassunk. 
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a Belényesi-medencében is csökkent a magyar-
ság létszáma, többen kint élnek, dolgoznak Nyugat-Európában. Fontosnak 
tartjuk, hogy a megmaradt fiatalokat, gyerekeket meg tudjuk szólítani, meg 
tudjuk erősíteni a gyökereiket. Mi azért megyünk, hogy ne csak hallják a 
magyar szót, hanem a múltjukat, hagyományaikat is megismerjék, ápolják. 
Tudják azt, hogy számítunk rájuk, arra, hogy a szülőföldjükön maradnak és 
megmaradnak magyarnak – árulta el Nagy Éva. Ha valaki kedvet érez ar-
ra, hogy önkéntesként csatlakozzon a Vasárnapi Iskola Alapítvány csapatá-
hoz, az keresse bizalommal Nagy Évát a nnagyeeva@gmail.com email címen.

Kapás Mónika

Betánia Gyógyszertár
Egészségügyi díjban részesült

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi díjban részesült a kar-
cagi Betánia Gyógyszertár és Egészségház augusztus 20-a alkalmából. 
A díjat dr. Szalay László Imréné dr. Szabó Anna Katalin vette át a Me-
gyeházán, aki most újságunknak is beszélt az elismerésről.

A Szalay család 1993 októberében alapította meg a Betánia Gyógyszertá-
rat Karcagon két fő gyógyszerész családtaggal, amely azóta már négy fő 
gyógyszerészre bővült, mivel lányaik is ezt a hivatást választották. 1995 
decemberében fiókgyógyszertárként átvették a Nagyiván községben lévő 
Fehér Hattyú Gyógyszertár üzemeltetését is.

Szervezetük életére a transzparencia és a családias légkör jellemző. Mű-
ködésük során mindig nagy hangsúlyt fektettek a saját szakember-gárda, 
azaz a humán erőforrásuk kinevelésére is. Sokrétű tudományos, közéleti 
és szakmai tevékenységet folytatnak. Akkreditált oktató-gyógyszertárként 
évek óta gyógyszerész-hallgatók gyakorlati képzésében is részt vesznek.

Munkájuk során szem előtt tartják a népegészségügyi programokban 
való aktív részvételt. Ingyenesen végzett szakmai programokkal, szűrő-
vizsgálatokkal, tanácsadással kampányszerűen – illetve egyes elemek te-
kintetében folyamatosan – állnak a lakosság szolgálatában.

Négy alkalommal itt rendezték meg az Országos Patika Napok megyei 
megnyitóját is. Emelt szintű gyógyszerészi gondozásuk keretében részt 
vesznek az „Alma DiaBox” (diabétesz megelőzésére készült oktató prog-
ram), valamint a kismamáknak szóló „Édes Kisbabám” tájékoztató cso-
magok terjesztésében.

Egészségház-profillal is rendelkeznek; egy elkülönített épületrészben 
öt magánorvosi rendelőnek adnak helyet.

A Betánia Gyógyszertár 2006-ban elnyerte a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége által alapított „Az Év Patikája” díjat az innováció és 
gyógyszertári minőségbiztosítás területén elért eredményeiért. Szakgyógy-
szerészük, dr. Szalay Annamária Ph.D. 2011-ben az „Év Gyógyszerésze” 
pályázaton II. helyezést ért el; a prevenció területén végzett munkájáért 
pedig Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi díjban részesült. Dr. 
Szalay Lászlóné dr. Szabó Anna Katalin 2015-ben a Magyar Gyógysze-
rész Kamara „Pro Homine Nobile Pharmaciae” díját nyerte el a magyar 
gyógyszerészetért végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

- A gyógyszertárunk most októberben lesz huszonöt éves. A jubilá-
lás miatt külön öröm, hogy Karcag városa, és az előterjesztés által Jász-
Nagykun-Szolnok megye is elismert, és megkaphattuk ezt a rangos díjat. 
Négyen vagyunk a családban gyógyszerészek, de gyógyszertárunk egész 
kollektívája, minden munkatársa nagy örömmel fogadta az elismerést, 
hiszen munkánk csapatmunka – fogalmazott dr. Szalay Lászlóné, aki fel-
hívta a figyelmet a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára is. - A 
jövőben is kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani az egészségmegőrzés-
re, hiszen országosan is ez az egészségügy egyik fontos feladata. Mindent 
meg kell tenni, időt szánni – nőknek és férfiaknak egyaránt – a szűrő-
vizsgálatokon való részvételre. A gyógyszerészi gondozás sok lehetősé-
get tartogat a prevenciós szemlélet kialakításában – mondta az idén hu-
szonöt éves Betánia Gyógyszertár vezetője. - Büszke vagyok minden mun-
katársamra, akikkel az elmúlt huszonöt évben dolgoztam vagy jelenleg 
is dolgozom. Mindannyian kiváló szakemberek, akik elkötelezettek az 
egészségügy és a betegek iránt, gondjaikkal szemben empatikusak. Meg-
köszönöm továbbá a lakosság megtisztelő bizalmát, hogy egészségügyi 
problémáikkal hozzánk fordulnak. A városi egészségügy minden szerep-
lőjével jó szakmai kapcsolatot ápolunk, hiszen ők is mindent megtesz-
nek a lakosság ellátásáért – nyilatkozta újságunknak dr. Szalay Lászlóné.

Kapás Mónika
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Lopás Kunmadarason
A Karcagi Rendőrkapitányság lopás vét-

ség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást egy kunmadarasi lakos 
ellen. A 40 éves férfi 2018. szeptember 13-
án 18 óra körül az ablakon keresztül bejutott 
egy kunmadarasi ingatlanba, ahonnan egy 
porcelán étkészletet és egy digitális video-
magnót tulajdonított el. A rendőrök az adat-
gyűjtést követően még a helyszín közelében 
elfogták a tolvajt. A jogsértőt előállították a 
Kunmadarasi Rendőrőrsre, és gyanúsított-
ként kihallgatták. Az ellopott tárgyakat le-
foglalták, és a sértett részére visszaadták.

Trükkös tolvajok az 
áruházban

A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást in-
dított tulajdon elleni szabálysértés elköve-
tése miatt két karcagi lakos ellen. A 41 és 
43 éves férfiak 2018. szeptember 11-én 20 
óra körül egy karcagi áruházban egy üveg 
whiskyt és egy üveg colat a próbafülkébe 

vittek, majd ittak az üdítőből, amelynek 
helyére az alkoholt átöntötték. Ezt követő-
en az üdítős üveggel a kezükben a pénz-
tárnál annak értékét fizetve távoztak. A 
biztonsági szolgálat munkatársa még az 
épületben feltartóztatta a trükkös tolva-
jokat. A rendőrök előállították, majd meg-
hallgatásukat követően szabálysértési őri-
zetbe vették a jogsértőket.

Nem jutottak messze

A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást in-
dított lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt Ty. Sándor és K. 
Zsolt karcagi lakosok ellen. A két férfi 2018. 
szeptember 9-én a reggeli órákban a ke-
rítésen keresztül bemászott egy karcagi 
lakatlan ingatlanra, majd a melléképület 
gangjáról eltulajdonítottak egy DVD leját-
szót. A páros éppen indulni akart, amikor a 
járőrök a ház előtt tetten érték és elfogták 
őket. A nyomozók gyanúsítottként kihall-
gatták a jogsértőket, a lopott műszaki cik-
ket lefoglalták.

HÍREK

Véget ért a nyári strandsze-
zon, de az Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő ősszel és té-
len is várja vendégeit. Andrá-
si István ügyvezető igazgatót 
a szezonzárásról és a további 
programokról kérdeztük.

Sikeres nyári szezont zárt az 
Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dő. Andrási István ügyveze-
tő igazgatótól megtudtuk, a 
fürdő a tavalyihoz hasonló lá-
togatói létszámot és bevételt 
ért el annak ellenére is, hogy 
a június csapadékosabb hó-
nap volt.

- A rendezvényeinken sze-
rencsére már az időjárás ke-
gyesebb volt hozzánk, és nagy 
látogatottsággal valósult meg 
mind az Akácliget Nap, mind 
pedig a Strandok Éjszakája. A 
Strandok Éjszakáján a vízi tűzi-
játék nagyon nagy sikert ara-
tott. Ilyen korábban még nem 
volt a fürdőben, mi is vártuk, 
hogy milyen lesz a fogadtatá-
sa. Végül nagyon szép lett, és 
mindenki meg volt elégedve 
vele – árulta el Andrási István.

A nyári strandszezon végét 

a szeptember 14. és 16. kö-
zött, már őszbe nyúlóan meg-
rendezett XVII. Karcagi Moto-
rostalálkozó jelzi. A fürdő ter-
mészetesen ezzel a rendez-
vénnyel nem zárja be kapuit. 
Az állandó nyitvatartás mel-
lett minden pénteken éjsza-
kai fürdőzéssel is kedvesked-
nek a vendégeknek, amikor 
is az eredeti zárási idő helyett 
éjfélkor zár be a strand.

- Ősszel is lesznek filmve-
títések, valamint más prog-
ramok is szervezés alatt van-

nak még, amelyekről a későb-
biekben tájékoztatjuk a lakos-
ságot. Felkészültünk a hama-
rosan induló szaunaszezonra 
is, amely iránt az elmúlt té-
len nagyon nagy volt az ér-
deklődés, reméljük ez idén is 
így lesz – mondta az ügyveze-
tő, aki azt is elárulta, hogy a 
gyógykezeléseik egész évben 
folyamatosak, telt kapacitás-
sal működnek, de szerencsé-
re a várakozási idő maximum 
egy hét.

Kapás Mónika

Sikeres nyári szezont zárt a 
karcagi fürdő

(...folytatás az 1. oldalról)
A Karcagi Kutatóintézet fajtabemutatója mellett a partnere-

ik is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A cégek a tevékeny-
ségükből kiemelték azokat a területeket, amelyek a szélsőséges 
talajadottságok közötti gazdálkodásra és a megfelelő növény-
táplálásra fókuszálnak. - Az egyik cég gépekkel foglalkozik, 
amelyeket a program keretében a szántóföldön mutatunk be. 
Ezek illenek a mi talajművelési eljárásunkba is, így a gazdálko-
dók láthatják, hogy milyen munkát is végeznek ezek a gépek. 
Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, és a talaj állapota 
is olyan, hogy jól látható ezeknek a gépeknek a hatása – hang-
súlyozta dr. Zsembeli József.

Kocsis István gazdálkodó hét évig dolgozott Karcagon. Na-
gyon fontosnak tartja az ilyen típusú rendezvényeket, mert úgy 
gondolja, a technológia fejlődését csak így lehet nyomon kö-
vetni, az alternatív növényekre pedig fel kell hívni a figyelmet, 
mert „méltánytalanul háttérbe szorultak”. 

Kapás Mónika

Nyílt nap a Karcagi 
Kutatóintézetben

2018.09.07. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„KARCAGI KULTÚRHÁZ A FIATALOKÉRT” 

A karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár az EFOP 3.3.2-16 felhívásra be-
nyújtott „Karcagi Kultúrház a fiatalokért” című pá-
lyázata 24,55 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert el. 

A Széchenyi 2020 program keretében tervezett prog-
ramsorozat elsősorban a városban és a térségben műkö-
dő nyolc oktatás-nevelési intézmény óvodásai és tanulói 
bevonásával valósul meg. Elsődleges célcsoportunk a 7-24 
éves korosztály, illetve szüleik, családtagjaik. A projekt so-
rán kiemelten fontos figyelmet fordítunk a hátrányos hely-
zetű tanulók minél magasabb arányú bevonására.

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár négy telephelyén 18 hónapon keresztül nyújt ingyenes 
iskolán kívüli szabadidős elfoglaltságot, például: rendha-
gyó könyvtári órák, őszi, tavaszi, adventi játszóházak, pá-
lyázatok, vetélkedők, szakkörök.

A projektről bővebb információt a www.derynekarcag.hu 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Szepesi Tibor igazgató projektmenedzser
Elérhetőség: deryne@derynekarcag.hu

Rendőrségi hírek

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

Rendőrkapitányi fogadónap a lakosság részére:

Fotó: Internet
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POSTALÁDA HIRDETMÉNYEK

A nyári szünidei táborokat iskolánk peda-
gógusai szervezik évek óta. A kínálatban 8 tá-
bort találtak érdeklődő diákjaink 3-8. évfolya-
mig. Második évfolyamos diákjaink erdei isko-
lai programban vehettek részt. Az ausztriai té-
li sítábor is igen közkedvelt.

A táborainkban délelőtti és délutáni progra-
mok várják a diákokat. Igyekszünk számukra 
élményszerűvé, emlékezetessé tenni az egyhetes 
tábori részvételt.  

Van szakmai, kulturális program, de na-
gyon sok szabadidős programot is szervezünk, 
pl. sport, strand, kirándulás. Van kalandpá-
lya, bűvészkedés, falramászás, sárkányhajó-
zás. Igyekszünk klasszikus tábori élményeket 
is nyújtani, pl. éjszakai túra, tábortűz. Sok kö-

zösségi, önismereti játékkal, vetélkedővel ké-
szülnek a kollégák. Programkínálatunk érde-
kes, élvezetes és színes.

Tekintettel vagyunk a tanulók életkori sajá-
tosságaira és széles körű érdeklődésükre.

Van a táboroknak egyfajta kalandos vará-
zsa, ami felejthetetlen élményt nyújt, és szíve-
sen emlékeznek rá vissza. Akik már szerveztek 
tábort, azok tudják, milyen nagyszerű érzés 
olyan gyerekektől elbúcsúzni, akik jól érezték 
magukat, emlékekkel gazdagodva utaztak ha-
za, és megkérdezték, hogy jövőre is lesz e tábor. 

Köszönjük pedagógusaink szervező munká-
ját és a tábori részvételt. 

Iskolavezetés  
Refi általános

A robotikaoktatás egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend, aminek több oka is van. Amel-
lett, hogy nagyon izgalmas – ki ne szeretne Lego 
robotokat építeni –, aktívan hozzájárul olyan 
kulcsfontosságú készségek fejlesztéséhez, mint 
a logikai gondolkodás, együttműködés és cso-
portban dolgozás. 

Református általános iskolánkban 2. tanéve 
oktatjuk a robotikát első osztálytól, felmenő 
rendszerben. Minden tanuló számára tableteket 
vásároltunk, valamint 8 doboz Lego Boost kész-
letet. Egy dobozban 5 irányító robot található. 
Vernie a robot, Frankie a cica, gitár, automatikus 
építő-gyártósor és a dömper autó.

Diákjaink tanulási útja egymásra épülő mo-

dulokból áll, amelynek sokan elsajátítják a ro-
botprogramozás alapjait, majd a tableten ke-
resztül való beprogramozást.

Az eleinte kötöttebb projekteket fokozatosan 
felváltották a főbb önálló gondolkodást igénylő 
szabadabb projektek.

A ROBOTIKA területe teljesen alkalmas a ter-
mészettudományos alaptantárgyak tananya-
gainak érdekes bemutatására, mivel a tudo-
mányág gyökerei a mérnöki tudományokon 
keresztül leérnek egészen ezekig a területekig. 
Fontos szempont diákjaink kreativitásának fej-
lesztése. 

Iskolavezetés
Refi általános

MI MICSODA nyári táborok

Robotika oktatása 
a Refiben

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2018. szeptember 29-én (szombaton) 10.30 órakor a
a Karcag Városi Sportcsarnokban 

megrendezésre kerülő

II. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS 
BIRKÓZÓ KÖTÖTTFOGÁSÚ 
DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐRE, 

amely egyben a 

XXIII. „KURUCZ TESTVÉREK” 
BIRKÓZÓ EMLÉKVERSENYE 

Program:
 - a verseny előtti napon koszorúzás a temetőben
 - 10.30 órától ünnepélyes megnyitó
 - a megnyitó után selejtezők
 - várhatóan 15.30 órától döntők és eredményhirdetés, a 

verseny zárása

Tisztelettel köszönjük, ha elfogadja 
meghívásunkat, és jelenlétével emeli 

rendezvényünk színvonalát!

 Szepesi Tibor Szűcs András Kurucz István
 KSE ügyvezető vezetőedző  szakosztályvezető

Kiemelt meghívott vendégeink: dr. Fazekas Sándor or-
szággyűlési képviselő, Varga Mihály pénzügyminiszter, 
Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, országgyűlési képvi-
selő, Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlé-
si képviselője, Dobos László, Karcag város polgármeste-
re, Kacsó Tibor MBSZ elnökségi tag, olimpiai bajnokok, 
az MBSZ elnökségének tagjai, Szepesi Tibor, a KSE ügy-
vezetője, önkormányzati képviselők, iskolák igazgatói, 
fenntartói, testnevelő tanárok, óvónők.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. szep-

tember 28-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék 
a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Lapzárta: 
2018. szeptember 24. (hétfő) 12 óra
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HIRDETMÉNYEK
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 járó lé-

nyeges feladatok: a Család- és Gyermekjóléti Központ jogsza-
bályok által meghatározott feladatainak szakszerű 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: 

részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány a sikeres pályázást követően; nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők meg-
ismerhetik. 

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 szakmai 
vezető és a fenntartó képviselőjének bevonásával történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10. 

TANÁCSADÓ 

Horgászok figyelem!
A horgászkártya regisztrációt az egyesület irodájában 

ügyfélfogadási időben megkezdtük. 

Regisztrációhoz szükséges iratok: 
személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Regisztrációs díj: 
2.200 Ft 

A horgászkártya 
2019. január 01-től kötelező!

NHE elnökség

Csoportos keresztelés

KEDVES TESTVÉREK!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség 

gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüleiknek, 
rokonoknak, felnőtteknek.

A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap 
kitöltése, amit a Lelkipásztori Hivatalban 

(Karcag, Kálvin u. 3.) lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy 
Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál 

a 06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

 KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA
5300 KARCAG, KÁLVIN U. 3.,

TEL.: 06/59-312-143
E-MAIL: karcag@reformatus.hu

FACEBOOK: KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2018. november 11-én (vasárnap) 10.00 órakor
a Karcagi Református Nagytemplomban

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
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HIRDETMÉNYEK

2018. szeptember 21.
péntek
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 - különkiadás
 Az év jegyzője lett Rózsa Sándor
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Mesekaszinó koncert

2018. szeptember 25-26.
kedd / szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise

20.50 Tiszaszőlősi Falunap 2018 -

 összefoglaló

21.50 Bucsai Falunap 2018 - 

 összefoglaló

2018. szeptember 27. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat

18.05 Nagykunsági Híradó

18.25 Agrárpercek

18.45 Tour de Opera 

19.05 Nagykunsági krónika 

 - különkiadása

 Aktuális kérdések

 Vendég: Major János

 Téma: Biljana Gála után

 Karcagi hírek

 Háttér

 Új útszakasz átadása választó-

 körzetünkben 

20.15 Nagykunsági Híradó

20.45 Biljana Gála I.

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 14.

Kiss Ildikó - Tóth Ádám

2018. szeptember 15.

Fodor Barbara Alíz - Balog 

Csaba

2018. szeptember 15.

Kabai Viktória - Klajbár 

András

Születés
2018. szeptember 13.

Raj Renáta - Károlyi Zoltán

Kg., Jókai utca 43.

Zoltán Kálmán

2018. szeptember 13.

Kása Andrea - Décsei László

Kg., Kuthen utca 79.

László

Szeptember 22. (Szombat)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Szeptember 23. (Vasárnap)
9-12 óráig

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

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 22-23. Dr. Magyar György Karcag, Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

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 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 Kistérsé-
gi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére törté-
nő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 110-1/2018, valamint a mun-
kakör megnevezését: óvodai és iskolai 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 
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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 városközpont-
ban ház, nagy portával el-
adó. Tel.: 06/30-647-6496. 
Karcagon 3 szobás, 96 m2-
es, teljes közműves csalá-
di ház, kétféle fűtéssel (gáz 
és vegyes) eladó. Korszerű 
új kazánnal felszerelve. Tel.: 
06/59-300-129.
Téglából épült, összközmű-
ves kertes ház, betegség mi-
att eladó. Érdeklődni: Karcag, 
Apavár utca 21. Tel.: 06/30-
635-9662. 
Régi típusú rendezett pa-
rasztház 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.
Karcagon, a Villamos ut-
cán eladó egy 100 m2 alap-
területű, részben felújított, 3 
szobás, régi típusú lakóház, 
egyedi fűtéssel, nagy kerttel, 
ipari árammal, 100 m2 -es al-
sóépülettel. Tel.: 06/30-350-
6026. 

Teljes körűen felújított régi tí-
pusú 100 m2-es ház, 880 m2-es 

telekkel eladó. Társasházi la-
káscsere is érdekel. Tel.: 06/30-
219-6813.
Karcagon, a Bajza utca 15. 
szám alatt felújításra szoruló 
családi ház tehermentesen 
eladó. Víz, villany, gáz van. 
Irányár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-
570-9331.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rende-
zetten, sorba rakva (bükk, 
tölgy és gyertyán vegye-
sen). Ára: 14.000 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. 
Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-
351-6936.
Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, 
méret: 120x150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.
Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta 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.
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. 
Eladó szőlőprés, porszívó, ta-
karítógép, lábmasszírozó, bo-
ros demizsonok, 50 literes 
műanyag hordók. Tel.: 06/20-
258-8997.
Ágyazható sarokgarnitúra, 
öntvény fürdőkád, konyhai 
sarokülő, 1 db szekrény (200x 
130x45 cm) eladó. Tel: 06/30-
485-5551.
Vasalóállvány eladó (45x150 
cm). Tel.: 0630-480-9442.
Eladó 1 db melegítő kályha 
és 1 db kemping kerékpár. 
Tel.: 06/59-300-521.
Birsalma Berekfürdőn eladó! 
Tel.: 06/30-509-8718.
2 db akkumulátoros bicikli 
(motorjellegű, használt, Su-
hanó) eladó. Tel.: 06/30-200-
3261.
Megkímélt 3 részes bőr ülő-
garnitúra, valamint 5-10-20 li-
teres műanyag kannák eladók. 
Tel.: 06/30-587-7608, 06/59-
610-141.
Megkímélt állapotban pia-
nínó eladó. Tel.: 06/70-298-
4809.
Bontott cserépkályha, új sa-
mott-téglák, új rostély, hozzá 
föveny és agyag eladó. Tel.: 
06/59-887-269.
Iskola felszámolása miatt sok-
sok minden eladó! Számító-
gépasztalok (tanári és tanulói 
3 és 2 személyes), irodai szé-
kek (bordó és kék színben), to-
vábbá fatámlás székek, fém fo-
gasok, iskolai táblák (eco szár-
nyas, gurulós kivitelben is). Tel.: 
06/30-696-5888. 
Az Agrohungária Kft.-nél ka-
lászos vetőmagvak és lucer-
na vetőmag eladó. Tel: 06/20-
353-5738.
Birsalma eladó. Tel.: 06/30-
384-3104.

Eladó zuhanykabin keret (üve-
gével) és egy mosdókagyló. 
Ár: 15.000 Ft. Tel.: 06/30-326-
4531.
Eladó jó állapotú bontott cse-
répkályha (zöld tányéros, aj-
tó és bekötőcső is megvan). 
Irányár: 100.000 Ft. Ugyanitt 
ingyen elvihető hódfarkú cse-
rép. Tel.: 06/20-563-5087.

Állat
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Megrendelést már most 
felveszünk folyamatosan az 
év végéig, illetve a készlet 
erejéig! Karcag, Soós István 
utca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.
Fekete racka anyajuhok (törzs-
könyvesek is), illetve kereszte-
zett bárányok, vágójuhok el-
adók. Tel.: 06/20-388-8610.
Fiatal szőke mangalica kocák 
eladók. Tel.: 06/20-388-8610. 
Magyar szürke borjak eladók. 
(Kb. 200-300 kg közöttiek.) 
Tel.: 06/20-388-8610.

Szolgáltatás
Szabás, varrás mindenféle ja-
vítás, cipzárcsere, fölhajtás, 
bőrkabátjavítás. Tel.: 06/59-
887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6913.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 
Növényvédelmi szakirányí-
tást, szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényor-
vos, tel.: 06/30-785-0690.
Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nád-
udvar, Nagyrábé, Püspök-
ladány, Sárrétudvari térségé-
ben. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, autó-motor ak-
kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.
Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubik munkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.

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!

Játsszon Ön is 
a Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, 
címmel és telefonszámmal adhatják le szer-

kesztőségünkben 
2018. szeptember 24-én (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 
2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 

az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.
Előző játékunk nyertese: Szabó Ernőné (Karcag)

Hányadik traktoros ügyességi 
versenyt rendezik meg 

szeptember 23-án Karcagon?
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SPORT

Szeptember óta a Szentannai 
Középiskola 9-es tanulója Ma-
gyar Levente, aki szereti a ki-
hívásokat. - Vidám természetű, 
határozott gyermek vagyok, ked-
vencem a földrajz, de a tesiórákat 
is szeretem. Ha elakadok a ta-
nulásban, a szüleim és a nővé-
rem, Dorina is segít. Még ötéve-
sen a Szentannai Középiskolában 
néztünk meg apával egy aikido 
edzést. Magával ragadott a küz-
dősport, úgy éreztem, ez az én 
világom. Így apa és én is elkezd-
tünk járni edzésekre. Már na-
rancssárga öves voltam, amikor 
Gyarmati Imre edzőm az első 
versenyen elindított. Azóta bar-
na öves vagyok. 2015-ben nyer-
tem az első versenyemet, de Eu-
rópa bajnoki ezüstöm is van már. 
Számtalanszor van, hogy apá-
val együtt versenyezünk. Beval-
lom, nem jó, ha apa odajön és 
szurkol, mert átragad rám a fe-
szültsége, idegessége. Ilyenkor 
csak az edzőmre hallgatok, rá 
nem - ismeri be Levente, aki még 
egyetlen versenyt sem adott fel. 
Első nemzetközi versenyét Vác-
rátóton nyerte. Ma 46 kilósként 
60 kilósokkal versenyez, de nem 
szokott megijedni tőlük, soha 
nem adja fel. Ezt mesterei is el-
ismerik, hiszen másfél fejjel ma-

gasabb ellenfeleit is simán le-
győzi. Legutóbb Szentesen ren-
dezték meg az U25-ös utánpót-
lás Kyokushin Világbajnoksá-
got, amelyen 20 ország 500 ver-
senyzője lépett a tatamira. Ma-
gyar Levente formagyakorlat-
ban - KATA - és küzdelem kate-
góriában is indult. A formagya-
korlaton kimagasló teljesítmény-
nyel ifjúsági világbajnok lett, de 

a KUMITE - küzdelem kategó-
riában is szépen helytállt. Leven-
te már készül a következő verse-
nyeire is. 

- Felnőttként is szeretnék majd 
világbajnok lenni. A középiskola 
most újabb kihívás, itt is szeret-
nék helytállni. Katona vagy rend-
őrtiszt szeretnék lenni, ha felnö-
vök - mondja a világbajnok. 

DE

„Az egyéni küzdősportokat szeretem”
K A R A T E

Í J Á S Z A T

Magyar Levente a világbajnoki kupáival

Csanádi Zádor, a Debreceni 
Egyetem Balásházy János Mező-
gazdasági és Közgazdasági Gya-
korló Szakközépiskolája és Kol-
légiuma végzőse szülei révén 
gyerekkora óta a hagyomány-
ápolásban nőtt fel, s most íjász 
világbajnok lett.  

- Három éve még csak hobbi 
szinten, alapfelszereléssel verse-
nyezgettem, majd jöttek a do-
bogós sikerek, így megfogalma-
zódott bennem, valamit el sze-
retnék érni az íjászattal - mond-
ja Zádor, aki tavaly Kecske-
méten az Európa Bajnokságon 
nem volt döntős, de egy hónap-
pal később az országos bajnok-
ságon már ezüstöt szerzett. A 
távcéllövő bajnokságon is má-
sodik lett. Az idei gyulai Tör-
ténelmi Íjász Világbajnokságon 
három versenyszámban indult 
a kadet korosztályban. 

- Édesanyám sokat segített, 
mindenre emlékeztetett, ami-
re figyelnem kell, hiszen az íjá-
szat mentális sport. Minden cél 
ugyanazt a koncentrációt igény-
li, legyen 40 vagy 120 méteren. 

Ugyanolyan nehéz 5 méterről 5 
centis karikát eltalálni, mint 40 
méterről egy 20 centiset. A vi-
lágbajnok 333 pontot ért el, én 
332 ponttal ezüstérmes lettem. 
Ez nagyon bosszantott, de ha-
mar el kellett engednem, mert 
délután a békéscsabai reptéren 
kezdődött a távcéllövő világbaj-

nokság. Itt világbajnok lettem, 
s mivel ez OB is, magyar baj-
nokként arany minősítést sze-
reztem. Most a legfontosabb cél 
az érettségi és a továbbtanulás - 
mondja Zádor, aki köszöni csa-
ládja támogatását.

DE

Jól bánik az íjjal

Csanádi Zádor a gyulai érmeivel

 - Nevelő (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor - egyszerűsített foglal-

kozás (Karcag),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, Kisúj-

szállás),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisújszállás),
 - Halász (Karcag),
 - Asztalos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Forgácsoló (Kunmadaras),
 - Kőműves (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Varrodai kisegítő - egyszerűsített foglalkozás (Kisúj-

szállás),
 - Áruszállító - gépkocsivezető (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Futár (Kisújszállás),
 - Konyhai kisegítő (Kisújszállás),
 - Büfében kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás 
(Karcag, Eger),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású - állatgondozó 
(Karcag),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású (Berekfürdő).

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:


