
Megtartotta hagyományos őszi találkozóját a Rákbetegek Országos Szer-
vezete Karcagi Klubja és a „Mindig Van Remény” Daganatos Betegekért 
Alapítvány szeptember 28-án, pénteken a Déryné Kulturális Központ előtt.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Megtartotta a nyári szünet utáni el-
ső soros ülését Karcag Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete szep-
tember 27-én, csütörtökön. A képvise-
lők többek között beszámolók elfoga-
dásáról és támogatásokról döntöttek.

Nyolc igen és két nem mellett elfogadta a 
képviselő-testület a Karcag Városi Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésének I. fél-
évi végrehajtásáról a beszámolót. Karcagi-
Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fejlesztési és Me-
zőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a 
kiadás megfelelő ütemben, a fedezet folya-
matos biztosításával valósult meg. A költ-
ségvetési egyensúly és mindenkori fizető-
képesség megtartása érdekében szükséges 
a költségvetés végrehajtásának folyamatos 
felülvizsgálata és ellenőrzése.

Megtárgyalták a képviselők a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat 2018. évi költségveté-
séről szóló rendelet módosításának javas-

latát. Karcagi-Nagy Zoltán képviselő hoz-
zászólásában néhány jelentősebb bevételi 
és kiadási tételt kiemelt. Nyolc igen és két 
nem szavazattal elfogadta a testület a napi-
rendi pontot.

Egyhangúlag elfogadta a testület a tájé-
koztatót a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Bölcsőde Intézménye tevékenységé-
ről. Némethné Szilágyi Ilona intézmény-
vezető szóban kiegészítette az írásbeli tájé-
koztatót. Nagyné László Erzsébet kiemelte, 
hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
megtárgyalta, és elfogadta a tájékoztatót. 
Pánti Ildikó képviselőnő hozzászólásában a 
városi bölcsődék történetét ismertette. Do-
bos László polgármester kihangsúlyozta, 
hogy egyre nagyobb az igény a bölcsődei fé-
rőhelyekre, hiszen egyre több a gyerek, és 
egyre több az a szülő, aki talál munkát, és 
vissza szeretne menni dolgozni. Megkö-
szönte a nevelői munkát a dolgozóknak.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Testületi ülésKöszöntjük a szépkorúakat!
27 éve, 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjá-

vá az ENSZ Közgyűlése. 

Kedves Szépkorúak!
Ez a jeles nap alkalmat ad arra, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletün-

ket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munká-
ban eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 
Azonban nemcsak ezen a napon, hanem az év 365 napján szeretettel 
gondolunk Önökre, akik megalapozták jövőnket, élettapasztalataikkal 
hasznos tanácsokat adva terelgetik gyermekeiket, unokáikat, déduno-
káikat, segítve jó döntéseket hozni, hogy sikeres és boldog életet élhes-
sünk. Sokszor előfordul, hogy miközben a szülők dolgoznak vagy elutaz-
nak, távol vannak, a nagyszülők vigyáznak a gyerekekre. Ezen alkal-
mak nyomán a nagyszülők és unokák között egy nagyon erős kapcsolat 
alakul ki. Egy olyan együttműködés, amikor a nagyszülő nem szigorral 
nevel, nem szabályokat mond, nem tanításokat osztogat, hanem élet-
tapasztalatát adja át, sok mindent megenged az unokának, amit szülő-
ként a gyermekének esetleg nem engedett meg, ám ez a kapcsolat mégis 
mélyen nevelő hatású és szeretetteljes. A szeretetért szeretetet adunk. A 
sok segítségért pedig hálásak vagyunk. 

Idős olvasóinknak jó egészséget és további hosszú, boldog életet kí-
vánunk! Éljenek tartalmas, nyugodt, békés és boldog öregkort, vigyáz-
zanak ránk, gyermekekre, unokákra, dédunokákra. Élettapasztalatu-
kat adják át nekünk, hiszen szükségünk van a jótanácsokra, a csele-
kedeteinket, a jövőnket féltő, óvó intelmeikre. 

Kívánjuk, hogy élvezzék életük minden egyes pillanatát, érezzék a 
családjuk, környezetük megbecsülését, szeretetét és azt, hogy szükség 
van rájuk! Végezetül pedig fogadják szeretettel

Ady Endre BOLDOGOK AZ ÖREGEDŐK című versét: 

Hajh, mások szépen elfogyasztják
Ifjú életük sok malasztját.
Másoknak az öregség semmi,
Mások meg tudnak öregedni.
Egyszer-kétszer testük kirázza
Az ifjuság maláriája.
Aztán szépen pihennek, ülnek,
Mosolyognak és megvénülnek.
Napjaikat nyugodtan fejtik:
Betegek voltak s elfelejtik.
A bölcs mosolyt csak úgy havazzák,
A csókot hűlve kanalazzák.
Nem bántja őket ifju bánat,
Nem értenek, de megbocsátnak.
Csak én tartom ifjan az arcom,
Csak én vívom mindig a harcom.
Csak én vagyok bánatos, orzó
Öregségben is ifjú torzó.
Simító lapja a redőknek,
Irigye az öregedőknek.

Balogh Andrea

„Méltóság Mezeje”
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Már 
hétmilliárd...

A címben lévő misztikusan nagy szám 
nem a világ lakosságára utal, mert az 
már több kb. félmilliárddal, hanem egy 
új magyar történelmi filmterv költségve-
tési összegére, természetesen forintban.

Amint azt a sajtóból (Echo Tv, origo.hu, 
stb.) megtudhatta a nagyérdemű, a Nem-
zeti Filmalap elfogadta az Utolsó bástya 
munkacímű történelmi témájú film for-
gatókönyvét, és az előkészítő munkák-
ra 91 milliót irányzott elő. A film Hunya-
di János nándorfehérvári győzelméről 
szólna, de az értesülések alapján - leg-
alábbis a kiszivárgó hírek szerint - a fő-
hős mégsem a törökverő hadvezér lenne, 
hanem Dugovics Titusz és testvére, aki a 
törökök oldalán harcol. Azt még a filmké-
szítés rejtelmeit nem igazán ismerő átlag-
néző is tudja, hogy a filmforgatást meg-
előzi a film forgatókönyvének megírása, 
ami voltaképpen „irodalmi” tevékenység, 
amelyben valójában azt írja meg a forga-
tókönyv írója, hogy a történet jelenetei 
milyen sorrendben kövessék egymást, ki-
egészülve a szereplők dialógusaival, pár-
beszédeivel, a helyszín és a kameramoz-
gások, beállítások, stb. függvényében. 
Először tehát a forgatókönyvet kell elfo-
gadnia annak a grémiumnak (jelen eset-
ben Andy Vajna, vagy mondhatjuk Vajna 
András kuratóriumának), amely a film-
tervet akarja kivitelezni. Utána következik 
a rendező, aki mindezeket a nevéből kö-
vetkezően el-, illetve megrendezi.

De nem akarom untatni az olvasót 
a részletekkel, elég az hozzá, hogy ki-
sebbfajta (?) botrány van kialakulóban,  
ugyanis a Nemzeti Filmalap „döntőbi-
zottsága” azt a forgatókönyvet fogadta 
el, amelyet a Nemzeti Filmalap forgató-
könyv-fejlesztési igazgatója írt. 

Ez már önmagában véve is eléggé 
furcsa, még ha nem is ismeri az ember a 
filmkészítés részletes folyamatát. Vala-
hogy felmerül a laikus mozifilmnézőben 
is az, hogy itt azért „összeférhetetlen-
ség” lehet, még akkor is, ha az illető for-
gatókönyvíró-igazgató, nem vesz konkré-
tan részt az „elfogadásban”. Pontosabban 
a döntésben. Ami nem tudni, hogy zaj-
lik, titkos szavazással vagy egyszerű szó-
többséggel.

Mindenesetre a hírekből kitetszik, hogy 
a nagy ívű, történelmi freskó filmre vitele 
elkezdődött. Így nyilván a 91 millió forint 
elköltése is. 

Hogy egy kis fogalmunk legyen: az ed-
digi legnagyobb költségvetésű magyar 
történelmi filmnek, az ötven éve készült 
Egri csillagoknak 45 millió volt a költség-
vetése. 

Ahogy már említettem, a film ideigle-
nes munkacíme az Utolsó bástya. 

Az elmúlt 50 év egyik jó magyar film-
szatírájában is volt egy „bástya”. De azt 
„elvtársnak” nevezték.

-ács-

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendel-
kező hallgatók és tanulók 2018. II. félévi tanulmányi tá-
mogatásáról szóló pályázatát. (A 2018. I. félévben tanul-
mányi támogatásban részesült pályázó is igényelheti a tá-
mogatást.) 

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda). 

A beadás határideje: 2018. október 31. 
Az elbírálás határideje: 2018. november 30. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

„AUTÓBUSZOS VÁROSISMERETI 
KIRÁNDULÁSRA”

hívja és várja az érdeklődőket

Időpont:
2018. október 10. (szerda)

13.00 órai kezdettel

Úticél:
Zsidó temető látogatása 

 
Idegenvezető:

Csillag Barnabás,
a Karcagi Zsidó Hitközség elnöke

(A temetői látogatáshoz a férfiak részére a 
„fejfedő” viselése kötelező.)

- Ó-katolikus temető
- Görögkeleti temető

- Kápolnás-halom
- Az Új-katolikus temetőben az önkormányzati

 pályázat által felújított katonasírok megtekintése
- Levente emlékmű 

Kérjük a résztvevőket, a temetői látogatáshoz 
egy szál virágot hozzanak magukkal! 

Idegenvezető:
Ruzicska Ferenc

helytörténeti kutató

Találkozó:
2018. október 10-én (szerdán) 13.00 órakor 

a Kádas György Általános Iskola és Szakiskola 
parkolójában (Kisújszállási út 45.)

Jelentkezés a kirándulásra: 
2018. október 08-án (hétfőn) 10.00-11.00 óra közötti 

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

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

A kirándulást esős időben is megtartjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
 a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője

(...folytatás az 1. oldalról)
Egybehangzóan támogatta a képviselő-testület a Karcagi 

Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi működéséről, eredmé-
nyeiről és célkitűzéseiről szóló tájékoztatót. A társulásba öt tele-
pülés, és annak szerteágazó tevékenységei tartoznak.

Nyolc igen és két nem szavazattal elfogadták a képviselők a 
Karcag város víziközműveinek 2019-2033. évekre vonatkozó 
Gördülő fejlesztési tervére a javaslatot, amelynek folyamatos 
alakítására törvényi előírás szerint szükség van. Karcagi-Nagy 
Zoltán elmondta, a szakbizottság támogatta napirendi pontot.

Egybehangzóan megszavazta a testület a 2019. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozást, és a pályázathoz költségvetési előirányzat biz-
tosítását. Dobos László polgármester elmondta, az előző évhez 
hasonlóan négymillió forint összeggel kívánnak hozzájárulni 
a szociálisa rászoruló diákok felsőoktatásának támogatásához. 
Szepesi Tibor képviselő hozzászólásában elmondta, az Oktatá-
si, Kulturális és Sport Bizottság is támogatta a napirendi pontot.

Megszavazták a képviselők az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat megvaló-
sításához kapcsolódó közbeszerzés megindítását. A pályázatból 
a rosszabb állapotú járdák felújítása fog megvalósulni.

Napirend előtt Dobos László polgármester köszöntötte Ró-
zsa Sándor jegyzőt, aki a Szféra által szervezett 24. Városi Pol-
gármesterek Randevúja szakmai tanácskozáson szeptember 14-
én magas szintű szakmai munkájának elismeréseként átvette az 
Év jegyzője díjat.

Gratuláltak Csanádi Zádornak, a Debreceni Egyetem Balássházy 
János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépisko-
lája és Kollégiuma végzős hallgatójának, aki a Gyulai Történel-
mi Íjász Világbajnokságon világbajnok lett. 

Köszöntötték továbbá az Aranykalász Baráti Kör csapatát, 
akik a július 7-ei Jásziványon megrendezett XIV. Hármas Ke-
rületi Kézi Aratóverseny és Népi Ételek Főzőversenyén harma-
dik helyezést értek el. Az önkormányzat köszöntését Kálmán 
Imréné elnök fogadta.

Szó esett Karcag német testvértelepülésén, Schwarzheide-ben 
megrendezett ifjúsági sportversenyről, ahol a karcagi általános 
iskolások ötödik alkalommal szerezték meg az első helyezést. A 
szeptember 22-23-án megrendezett versenyről dr. Kapusi Lajos, 
a csapat vezetője osztotta meg a tapasztalatait.

A testületi ülésen részt vett dr. Berkó Attila kormánymegbí-
zott, aki 2018. július 1-jén vette át kormánymegbízotti kineve-
zését. Dr. Berkó Attila elmondta, szemmel láthatóan fejlődik 
Karcag, de tennivaló mindig van, és mindent megtesznek azért, 
hogy a fejlődés továbbra is biztosított legyen.

Napirend előtt Lengyel János és Andrási András képviselők a 
kórházi parkolás megoldásáról, kerékpárutak rendben tartásá-
ról és fejlesztéséről, játszóterekről, valamint a nem önkormány-
zati tulajdonban lévő utak javításáról tettek fel kérdéseket.

Dobos László polgármester válaszában kiemelte, a kórház 
belterületén egy zúzottköves parkoló kerül kialakításra, vala-
mint a Kórház úton merőleges parkolóhelyek kijelölésével bővül 
majd a parkolóhelyek száma. Játszóterek további fejlesztése egy-
előre nincs tervben, a Közútkezelő hatáskörébe tartozó utak és 
kerékpárutak tekintetében pedig folyamatos a kapcsolattartás.

A testület munkaterv szerinti következő ülését október 25-
én, csütörtökön tartja.

Kapás Mónika

Testületi ülés

Képünkön Kálmán Imréné, az Aranykalász Baráti Kör 
vezetője és Dobos László polgármester 
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Több mint kétszáz alkotás 
érkezett be a népmese napja 
alkalmából hirdetett rajzver-
senyre. A „Karcagi Kultúrház 
a fiatalokért” pályázat kereté-
ben szervezett verseny ered-
ményhirdetésére és a rajzok-
ból készült kiállítás megnyitó-
jára szeptember 27-én az Ifjú-
sági Házban került sor.

Szabó Péterné, a gyermek-
könyvtár vezetője köszöntőjé-
ben elmondta, ezzel a kiállítás-
sal várták a nagy mesemondó, 
Benedek Elek szeptember 30-
ai születésnapját, amely Ma-
gyarországon a népmese nap-
ja. A könyvtáros kihangsúlyoz-

ta, hogy a mese soha nem megy 
ki a divatból, hiszen a mesével 
gyógyítani is lehet. - A fantá-
zia az egyedül az emberé, sen-

ki másé. Ha nem lenne fantá-
zia, akkor nem lennének ta-
lálmányok, nem lenne művé-
szet sem, és nem lennének ilyen 

gyönyörű gyerekmunkák sem, 
amelyek itt a teremben vannak 
– fogalmazott Szabó Péterné. A 
gyermekkönyvtár vezetője ki-

emelte, hogy a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár a „Karcagi kultúr-
ház a fiatalokért” című nyer-
tes pályázatának köszönhető-
en most még több díjat tudtak 
kiosztani.

Dr. Kasuba Jánosné, a Könyv-
tárosok Munkaközösségének ve-
zetője, a zsűri elnöke összefog-
lalta a háromtagú zsűri – Kato-
na Mihályné földrajz-rajz szakos 
tanárnő, dr. Kenyeresné Zagyva 
Ágnes festőművész és dr. Kasuba 
Jánosné – gondolatait és beszélt a 
nagy mesemondó, Benedek Elek 
életéről. Elmondta, hogy neki kö-
szönhető, hogy megteremtődött 
a magyar nyelvű gyermekiroda-
lom, majd egy rövid mesét is fel-
olvasott. Nagyon hasznosnak ne-
vezte a rajzpályázatot, hiszen en-
nek köszönhetően a gyerekek so-
kat olvasnak. A mesék gazdagít-
ják a szókincset, fejlesztik a gon-
dolkodást, önismeretre ösztönöz-
nek, erkölcsös viselkedésre nevel-
nek, és oldják az esetleges szo-
rongásokat is. - Amikor elolva-

sunk egy mesét, akkor sokszor rá-
ismerünk a saját életünkre. Segít 
bennünket élni, mert a szoron-
gásainkat, félelmeinket, vágyain-
kat vagy azokat, amiket nem tu-
dunk kibeszélni, a mesék segí-
tenek megérteni – hangsúlyozta 
dr. Kasuba Jánosné, majd rátért 
a pályázatok értékelésére. - Ked-
ves gyerekek! Szorgalmasan dol-
goztatok, mindenki az életkorá-
nak megfelelően, és minden alko-
tásban felismerhető az adott me-
se. A díjazásban figyelembe vet-
tük a rajzképességet, a színhasz-
nálatot, az alkalmazott techni-
kát, az egyéni fantáziát. Azt, hogy 
mennyire változatos a téma, ho-
gyan tudtátok kifejezni azt a me-
sét, amit elolvastatok – fogalma-
zott a könyvtárostanár. Végeze-
tül pedig megköszönte mindenki 
munkáját, a felkészítők és a szülők 
segítségét, és tolmácsolta a zsűri 
kérését, azt, hogy „továbbra is sze-
ressetek olvasni és rajzolni, hiszen 
nagyon nagy csodát tehet a ceruza 
és az ecset”.

Kapás Mónika

Eredmények
Az óvodások között 1. helyezett Ugocsa Henrietta Viktória (Kuthen). 2. helyezett Varsá-

nyi Abigél (Táncsics 19.), Kiss Lia (Táncsics 19.), Tóth Bianka Petra (SZIM). 3. helyezett Gönc-
zi Beatrix (Kuthen), Gúth Zoltán (Kuthen). Különdíjas Dobrai Vivien (Csokonai), Czakó Emí-
lia (Kuthen), Loór-Kerekes Viola Kincső (Csokonai). Csoportmunkában 1. helyezett Cso-
konai úti óvoda – Bóbita csoport, 2. helyezett SZIM – Katica csoport, 3. helyezett Táncsics 
19. – Napocska csoport.

1-2. osztályosok között 1. helyezett Vadai Imre (Refi), Gergely Rebeka (Györffy), Nagy Ben-
ce (Györffy). 2. helyezett Farkas Ramóna Vanessza (Szent Pál), Jenei Zita Dóra (Refi). 3. he-
lyezett Gánóczy Rózsa (Refi), Koszta Éva Lilla (Arany). Különdíjas Balogh Andrea Ramóna 
(Szent Pál), Nagy Annamária (Györffy), Szentesi Linda (Györffy).  

3-4. osztályosok között 1. helyezett Tőkés Zsolt. 2. helyezett Duka Judit (Szent Pál), 
Hérmán Adrián Lajos (Szent Pál), Péntek Anna Vivien (Refi). 3. helyezett Rózsa Sándor 
(Györffy), Kanalas Erika Amanda (Szent Pál), Váradi Ibolya (Szent Pál). Különdíjas Botos 
Szintia (Szent Pál), Oros Gábor (Györffy), Molnár Liza Szonja (Györffy), Mulicz Tamás (Refi).

A felső tagozatosak között 1. helyezett Tótkomlósi Csenge Kitti (6. osztály, Refi), Bugán Li-
li (7. osztály, Refi), Fazekas Boglárka (6. osztály, Refi). 2. helyezett Galgovics Adél (6. osztály, 
Refi), Papp Zsolt (8. osztály, Refi), Kovács Ágota Csenge (8. osztály, Refi), Kohári Emese (5. 
osztály, Kováts). 3. helyezett Tóth Emese (6. osztály, Refi), Kis Viktória (6. osztály, Refi), Bite 
Gabriella (7. osztály, Refi). Különdíjas Katona István (7. osztály, Kováts), Kiss Réka Mária (5. 
osztály, Kiskulcsos), Öreg Nikolett (6. osztály, Refi), Fülöp Zsuzsanna (7. osztály, Kiskulcsos).

Rajzverseny és kiállítás a népmese napja alkalmából

(...folytatás az 1. oldalról)
A programot a Marie Curie 

Rákcentrum indította el Angli-
ában, majd a világ számos or-
szága csatlakozott hozzá. - A 
gyógyíthatatlan betegek testi 
és lelki támogatásával foglal-
kozik, a humánus kezelést és 
az emberi méltóság megőrzé-
sét tartja elsődlegesnek. Azt 
kívánja elérni, hogy a közvé-
lemény értőbben forduljon a 
gyógyíthatlan betegek prob-
lémája felé – ismertette a ta-
lálkozó céját Keserűné Ébner 
Tünde pedagógus.

A Magyar Hospice Alapít-
vány egyik kiemelt programja 
a nárcisz program 2007 óta. A 
nárcisz a remény szimbóluma, 

a telet legyőző tavasz első virá-
ga, az öröm és újjászületés jel-
képe. Váczi Attiláné, a „Mindig 
Van Remény” Alapítvány elnö-
ke, a Rákbetegek Országos Szö-
vetsége Karcagi Klubjának ve-
zetője köszöntőjében elmond-
ta, hogy ilyenkor az országban 
a hospice-mozgalmak követ-
keztében számtalan helyen ül-
tetnek nárciszhagymákat. - A 
„Méltóság Mezeje” program-
hoz Karcag városa 2010-ben 
csatlakozott, és azóta évente 
kétszer hívjuk ide önöket. Ősz-
szel, amikor elültetjük, és ta-
vasszal, amikor szárba szökken-
nek, és leszedjük a sárga virá-
gokat – mondta Váczi Attiláné, 
majd azzal zárta köszöntőjét, 

hogy az emberi méltóság min-
denkit megillet az élet utolsó 
pillanatáig, és ennek megőrzé-

sében kéri mindenki segítsé-
gét.

A találkozó keretében a re-

ményt, az újjászületést szim-
bolizáló, valamint a rák elleni 
harc megtestesítőjének szá-
mító nárcisz hagymákat el-
ültették a Déryné Kulturális 
központ előtt álló Dózsa szo-
bor lábazatánál.

A „Méltóság Mezeje” találko-
zó a nárciszültetéssel a daga-
natos megbetegedések szűrő-
vizsgálatainak fontosságára, a 
társadalmi felelősségvállalásra 
kívánja felhívni a figyelmet.

A szabadtéri rendezvényen 
közreműködött a KÁIAMI Er-
kel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskolai Tagintézmény magán-
ének tanszaka. 

 
Kapás Mónika

„Méltóság Mezeje”

Minden évben nárciszhagymákat ültetnek 
a Déryné melletti Dózsa szobor lábazatához
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Karitatív tevékenységért díj

A Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Kari-
tatív tevékenységért díjat szak-
mai életpályája elismerése-
ként Budai Antalné részére 
adományozta, amelyet a ki-
tüntetett az augusztus 17-ei 
ünnepi önkormányzati ülé-
sen vehetett át.

Budai Antalné egészségügyi 
pályáját 1978-ban kezdte ápoló-
nőként. Pályafutása során a szak-
mai és emberi példamutatás, az élet 
és emberi méltóság tisztelete jellemezte. 
Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a bete-
gek szakmailag a legmegfelelőbb ápolói ellátásban ré-
szesüljenek. Gyógyultan, jó véleménnyel távozzanak, bentlétük alatt tisz-
ta, rendezett környezetben legyenek, betegségükkel, ellátásukkal kapcso-
latosan minden információhoz hozzájussanak. Munkáját mindig hiva-
tásnak tekintette, amelynek során fontosnak tartotta a harmonikus mun-
kahelyi légkör megteremtését. Éveken keresztül szervezett munkatársai 
számára kirándulásokat, színházlátogatásokat, közös főzéseket, amelyek 
nagyban hozzájárultak kis közösségük testi és lelki egészségének védel-
méhez. Ezt az egyik legfontosabb feladatának tartotta. Innovatív szemlé-
letével elősegítette a közösségi élet megújítását, nagy szerepet játszott ab-
ban, hogy munkatársai nagyon sok színvonalas, szabadidős programban 
vehettek részt. Kiváló kolléga, jó kommunikációs és szervezőképességgel 
rendelkezik. Kiemelkedő egyénisége, szakmai felkészültsége és sokéves ta-
pasztalata alapján szívesen fogadták tanácsait, javaslatait a hozzá forduló 
munkatársai.

Kapás Mónika

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzati és Közigazgatási Díj
A közigazgatásban végzett több év-

tizedes kiemelkedő közszolgálati, 
szakmai munkájának elismerése-
képpen augusztus 20-a alkalmá-
ból Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzati és Köz-
igazgatási Díjban részesült 
Kapcsándiné dr. Abonyi Kata-
lin nyugalmazott jogtanácsos.

Kapcsándiné dr. Abonyi Ka-
talin Karcagon született, az álta-
lános- és középiskolát is itt végez-
te el. Érettségi után tanári szakra je-
lentkezett az egyetemre, ahova nem 
vették fel, de ezt már később egyáltalán 
nem bánta. 1974-ben került a közigazgatásba a 
Városi Tanácshoz revizorként. Ezt a munkát saját bevallása szerint nem igazán 
kedvelte, mert nem szeretett mások munkájába kutakodni, a pénzügyi dolgok 
pedig szintén nem álltak hozzá közel.

A jogi egyetemet levelező tagozaton kezdte meg 1975-ben Budapesten, és 
1980-ban diplomát szerzett. 1983-ban jogi szakvizsgát tett, és ettől az évtől 
kezdve jogtanácsos lett először a Városi Tanácsnál, majd 1990-től pedig a 
Karcag Városi Önkormányzatnál a Polgármesteri Hivatalban.

A jogi pálya felé fordulás nagyon jó döntésnek bizonyult, nagyon sze-
rette. A jogtanácsossága idején szerződéseket írt, peres ügyekben képvi-
selte a Tanácsot, később pedig az Önkormányzatot.

- Egy jogász mindig mindent megtesz annak érdekében, hogy az adott per 
sikerüljön. Nekem olyan pereim voltak, amelyek általában a mi sikerünkkel 
végződtek. Ehhez az is hozzájárult, hogy a polgármester úr szintén jogász 
volt, így kb. előre tudtuk, hogy melyik ügyben, mire számíthatunk. Egy ki-
emelkedő ügyem volt, amikor 2009-ben a Debreceni Ítélőtábla másodfokon 
is jóváhagyta a 60 millió forintos kötbér igényünket. A per több évig tartott, 
de sikeres volt – emlékezett vissza Kapcsándiné dr. Abonyi Katalin.

2010-ben Karcagért Emlékéremben részesült, amely akkor azt jelen-
tette, hogy közigazgatási dolgozó addig még nem kapott ilyen elismerést. 
Idén, nyolc évvel nyugdíjba vonulása után pedig Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjban részesült.

- Nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a díjat, és örülök, hogy ennyi idő után 
is eszébe jutottam a felterjesztőknek – mondta a díjazott, aki pihenéssel töl-
ti a nyugdíjas éveit. - Az az igazság, hogy kicsit belefáradtam abba, hogy a 
jogszabályok szinte napról napra változtak, így jól esik pihenni itthon. Olva-
sok, keresztrejtvényt fejtek, kertészkedek és ellátom a háztartást. Mindeze-
ket kényelmesen, pihenve, a férjemmel és a családtagként kezelt két kutyánk-
kal élek csendes, elégedett életet – árulta el Kapcsándiné dr. Abonyi Katalin.

Kapás Mónika

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

Sok éve hagyomány nálunk, hogy 
a zenei világnapot együtt köszönt-
jük a református nagytemplom-
ban. A zene ünnepe ez a nap, de ha 
megfordítjuk a gondolatot: a zene 
ünneppé tesz minden napot. Egy 
szép muzsika kiemel a mindennap-
ok rohanásából, stresszéből. De mi 
a szép? Kodály szerint „a zene cél-
ja nem az, hogy ítéletet mondjunk 
felette”.  

A mi iskolánkban sok olyan gyer-
mek van, aki képes zenélni, és sok 
energiát fektet abba, hogy gyakor-
lással csiszolja azt a tehetséget, amit 
Istentől kapott. Zeneiskolás tanára-

ik segítségével erre az alkalomra is 
készültek, hogy örömmel, boldog-
sággal, szépséggel ajándékozzanak 
meg minket. 

Köszönjük szépen az ajándékai-
kat! Olyan élményben részesítettek 
bennünket, olyan érzéseket közve-
títettek, amelyre csak a zene nyel-
ve képes. A lelkünkbe gyűjtöttük 
ezeket. Örömmel hallgattuk, hogy 
milyen ügyesen tudják hangszere-
iket megszólaltatni, és évről évre 
egyre szebb dallamokat előcsalo-
gatni belőlük. 

Köszönjük a Laurus Művészeti 
Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola tanárainak az ál-
dozatos felkészítő munkáját. A jö-
vő évi koncertig jó készülődést és 
zenével töltött mindennapokat kí-

vánunk az előadóknak és hallga-
tóknak egyaránt!

Ferenczi Péterné, Refi

A zene világnapja

POSTALÁDA
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2018. szeptember 13-án lehetőségünk volt részt 
venni a Papp László Budapest Sportarénában 
megtartott, koncerttel egybekötött rendhagyó 
etika órán. Ez alkalommal közel 6000 diákkal ün-
nepeltük a Szent Ferenc Alapítvány elindulásának 
25 éves jubileumát és a Jobb Velünk a Világ! ren-
dezvénysorozat 10 éves évfordulóját.

A rendezvény témája a család fontossága, illet-
ve a szeretet megoldó és megtartó ereje volt. 

Fábry Kornél a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus főtitkárának megnyitó gondolatai után 
Vecsei H. Miklós színész a kamaszkorának tanulsá-
gairól beszélt.

Majd Csaba testvér mindenkit megérintő törté-
neteit hallgattuk meg. Biztatott, hogy az imát a sa-
ját szavainkkal is kifejezhetjük, hogy szeressük ma-
gunkat, legyünk hálásak a máért és reménykedjünk 
a holnapban, merjünk nagyot álmodni. A prog-
ramban Böjte Csaba atya mellett a NEMADOMFEL 
együttes fogyatékossággal élő fiatalokból álló mű-
vészei és Csaba testvér nevelt gyermekei is felléptek.

A fényárban úszó aréna, a közös ima, a Nem 
adom fel című dal együtt éneklése mindannyiunk 
számára felemelő érzés volt. 

A rendhagyó óra után a Szent István Baziliká-
ban folytattuk a napot, ahol tárlatvezetőnk se-
gítségével gyönyörködhettünk az épület szépsé-

gében, megismerkedhettünk a művészeti értékek 
eredetével, mondanivalójával. Kísérőinkkel, Sol-
tész Ádám diakónussal, Horváth Rémusz hitok-
tatóval és osztályfőnökünkkel, Judit nénivel meg-
csodáltuk Budapestet a Panoráma kilátóból és a 
Széchenyi Lánchídról. 

Lelkileg feltöltődve, élményekkel és egy nagy 
tanulsággal gazdagon zártuk a napot: „Soha 
nem adom fel!”

Köszönjük a lehetőséget Váczi Attilánénak, a 
Mindig Van Remény Daganatos Betegekért Ala-
pítvány elnökének, Gulyás Zsolt plébánosnak, a 
Karcagi Római Katolikus Egyházközségnek, Ko-
vács Miklósnénak, a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola igazgatójának.

A Györffy István Katolikus 
Általános Iskola 8.a osztálya

„Közhírré tétetik, a Zöldfa úti óvodában Mihály napi vásár 
rendeztetik” - így hívogatta az óvodásokat és szüleiket a tagin-
tézmény vezetője, Harsányiné Szabó Ilona a vásárba. Ezen a 
napon tettek fogadalmat szüleik, társaik és az intézmény dogo-
zói előtt a szeptember 1-jén az óvodába érkezők. A 23 kis ovis-
nak ezután vásári forgatagot adtak elő a nagyobbak. A napot 
néptánccal, sportvetélkedővel és kézműveskedéssel zárták.

Mihály napi vásár

Felavatták a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnázium 
kilencedikes tanulóit szeptem-
ber 27-én, csütörtök délután. 
A Déryné Kulturális Központ 
színháztermében a hagyomá-
nyokhoz híven a gólyák fogada-
lomtételét követően a tizedikes 
diákok vicces műsorszámokkal 
készültek a kilencedikeseknek.

Ezen a gólyaesten kerültek ki-
hirdetésre a gólyatábor és a gó-
lyanapok programjainak eredmé-
nyei is. Papp Patrícia Eszter, a Di-
ákönkormányzat képviseletében 
elmondta, hogy a gólyahéten na-
gyon sok vicces és kreatív felada-
tot kellett teljesíteniük a gólyák-
nak, de ugyanakkor az ügyessé-
gi feladatok is próbára tették őket. 

A gólyatáborban és a gólya-
napokon szerzett pontok alap-
ján osztályok közül első lett a 9. 
c osztály, a második helyet a 9. b 
osztály szerezte meg, míg a har-
madik helyen a 9. a osztály vég-
zett.

Az eredményhirdetés után a 
mulatság a gimnázium falai kö-
zött folytatódott, ahol a szülők 
kötetlenül ismerkedtek a taná-
rokkal és vendégül látták őket.

Kapás Mónika

Gólyákat avattak a Reſi-ben

Rendhagyó osztályfőnöki óra Böjte Csabával
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HIRDETMÉNYEK

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. október 12-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a 

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

Tisztelt betegeink, ellátottaink!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az EFOP-2.2. 19-17-2017-00036 „Járóbeteg szak-

ellátó szolgáltatások fejlesztése a Kátai Gábor Kórházban” című pályázat keretén belül 
a Kátai Gábor Kórház Járóbeteg szakellátást nyújtó betegellátó helyiségei megújulnak.

Az építési munkálatok miatt az érintett területen lévő rendelések helye megváltozik:
 - Tüdőgondozó és tüdőgyógyászati szakrendelés a Képalkotó Diagnosztika földszinti 

átvilágító helyiségébe költözött (Laboratóriummal szemben).
 - A szerdai napokon történő ESWL kezelés a Sürgősségi betegellátó osztály kezelőhe-

lyiségében történik.
 - Sebészeti szakambulancia az I. emelet 120-as rendelőben lesz.
 - Neurológiai szakambulancia a VI. emeleten, a Neurológiai osztályra költözött.
 - Urológiai szakrendelés az I. emelet 119-es rendelőben található.
 - Nőgyógyászati szakambulancia a IX. emeletre költözött.
 - Gyermek szakambulancia a IX. emeleti Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztá-

lyon lesz.
 - Diabetológia szakrendelés átköltözött a Pszichiátriai épületrész még nem felújított 

szárnyának I. emeletére.

Amennyiben még több segítségre lenne szükségük, kérem for-
duljanak a Beteginformációs Központ munkatársaihoz (személye-
sen, telefonon: 06/59-507-106, email-ben: beteginfo@kgkorhaz.hu), 
akik készséggel állnak rendelkezésükre.

Megértésüket köszönjük!
Nagyné László Erzsébet

főigazgató
Kátai Gábor Kórház

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

Tisztelt Ügyfelek!

2018. október 12. (péntek) munkanap
 hétfői munkarend szerint

ügyfélfogadás: 8.00-16.00

2018. október 13. (szombat) munkanap 
pénteki munkarend szerint

ügyfélfogadás: NINCS

2018. október 22. (hétfő) pihenőnap
ügyfélfogadás: NINCS

2018. október 23. (kedd) munkaszüneti nap
ügyfélfogadás: NINCS

Megértésüket köszönjük!
Rózsa Sándor 

jegyző 

A Karcagi Polgármesteri Hivatal
október 23-a körüli ügyfélfogadási rendje 

a következő:

A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat ke-
retében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban ta-
nuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) 
és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa 
Hungarica „B” típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, amelynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot az EPER-Bursa rendszerből ki-
nyomtatva és aláírva a Karcagi Polgármesteri Hivatal-
hoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iro-
da) a szükséges mellékletekkel együtt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 06. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

Pályázati felhívás

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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LOMTALANÍTÁSSAL 
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt karcagi lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban képződött lom hulladékokat az NHSZ Ti-

sza Nonprofit Kft. 2018. október 8-12-ig 7.00 órai kezdettel díjmentesen elszállítja ott-
honuk elől. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezése alapján a lomhulladék: az in-
gatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, 
amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Elszállítás:
 - a szállítást a kommunális hulladékszállítással egyezően végezzük, naponta mindig 

azokon az utcákon, ahol a rendszeres hulladékszállítás történik, 
 - az Északi külvárosi részen 2018. október 8-án (hétfőn), a Déli külvárosi városrészen 

2018. október 10-én (szerdán) történik a lomtalanítás,
 - az elszállítás reggel 7.00 órakor kezdődik, és a hulladékszállítás a szokott útvonalon ha-

lad. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a kihelyezett elszállításra váró 
hulladékokért az elszállítás pillanatáig a hulladék tulajdonosa felel. Ezért kérjük, 
hogy ne helyezzék ki napokkal korábban a lomtalanításra szánt hulladékot! Aki az adott 
napon nem tartózkodik otthon, illetve a hulladék felügyeletét egyéb módon (pl. szom-
széd által) sem tudja megoldani, kérjük jelezze felénk az alábbi elérhetőségek vala-
melyikén: 06/59-503-317, 06/59-503-318, info@ktkkft.hu. Így elkerülhetjük a felesle-
ges munkával és a közvetlen lakókörnyezetünk szennyezésével járó kellemetlenségeket.

Elszállításra kerülő anyagok: 
 - a lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált eszközöket, illetve udvar, kert, al-

sóépület takarításából származó hulladékokat szállítunk el: bútordarabok, műanyag esz-
közök, fahulladék, ruhanemű, textíliák, üveghulladék, egyéb nem veszélyes anyagok, stb.

Nem szállítjuk el:
 - az olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőpontokon díjmentesen átveszünk, vagy 

olyan újrahasznosítható hulladékokat, amelyeket a házhoz menő szelektív gyűjtőjárattal, 
vagy a gyűjtőszigetekről szállítunk el,

 - amelyeket a hatóság által kiadott engedélyünk nem tesz lehetővé (pl.: veszélyes hulladé-
kok). Ezek pl.: a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (hűtőgépek, mo-
sógépek, televíziók, rádiók, porszívók, konyhai elektromos berendezések, egyéb elekt-
romos berendezések, számítástechnikai eszközök), fénycsövek és egyéb higanytartal-
mú hulladékok, nagyméretű fémhulladékok, akkumulátorok, olajhulladékok és folyékony 
üzemanyagok hulladékai, autógumik, gépalkatrészek, állati eredetű hulladékok, 

 - építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a konténeres szállítás lehetősége adott, 
 - fák, cserjék, szőlők metszéséből, gallyazásából származó nagyméretű hulladékokat. Eze-

ket a biológiailag lebomló hulladékokat hulladéklerakó telepnél erre a célra létesített te-
rületen kell elhelyezni.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a feleslegessé vált eszközeiket 
ezek figyelembevételével legyenek szívesek a lakóingatlanuk elé kihelyezni! 

 
Segítő együttműködésüket köszönjük!

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

HIRDETMÉNYEK

2018. november 5. 
(hétfő) 

09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap a 

lakosság részére:

Lapzárta: 
2018. október 8. 

(hétfő) 12 óra

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek szeptemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  október 15. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  október 16. 15.00-16.00-ig,  
   Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  október 16. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  október 15. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  október 16. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  október 15. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  október 15. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  október 8. 10.00-11.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Meghívó
NeMzetiségek találkozója

városi rendezvényre

Helyszín: Karcag, Rákóczi u. 3.
Időpont: 2018. október 07. (vasárnap)

PrograM
13.00 óra Vendégek fogadása
14.00 óra Megnyitó 
 Néptánccsoportok fellépése
 Nemzeti ételek főzése
 Zumba 
 Őstermelők kirakodóvására
  Eskrima bemutató
 Vöröskeresztes sátor
 Hastánc bemutató
 Simon Éva népdal énekes
 Kutyaügyességi bemutató
 Mozdulj! 20 perc mozgás gyerekeknek

gyerMekekNek 
szuPer PrograMok!

Légvár, almaevő-verseny, 
akadályverseny, rajzverseny, vizes játékok

17.00 óra  Ismert slágerek, örömzene 
 Előadó: Rózsa Ignác

Szervező: 
 A „Mindig Van Remény” Daganatos 
 Betegekért Alapítvány
Társszervezők: 
 Kunsági Cukorbetegek Egyesülete
 Nagykunságért Civil Fórum

Mindenkit Szeretettel Várunk!

MEGHÍVÓ
A Jász-Nagykun-Szolnok Megye és 
a Modern Vállalkozások Programja

tisztelettel meghívja Önt Digitális Kkv napjára.

A rendezvény helyszíne: Nimród Bioszálloda és Bioétterem 
(Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.)

Időpontja: 2018. október 11.
Regisztráció: 9.00 órától
Első előadás kezdete: 9.30 órától

A rendezvényen a részvétel díjmentes, azonban re-
gisztrációhoz kötött. Kérjük, minél hamarabb regiszt-
ráljon, mivel a helyszín befogadóképességének elérése-
kor a regisztráció lezárul!

Részletes program és jelentkezés: www.vallalkozzdigitalisan.hu
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2018. október 5. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Hangszerbemutató a Kiskulcsosi
 iskolában
18.50 Nótacsokor 
19.05 Nagykunsági krónika 
 - különkiadása
 Aktuális kérdések
 Vendég: Tóth Barna
 Téma: új igazgató a gimnázium élén
 Karcagi hírek
 Kazak konzulátus ünnepsége
 Háttér
 Kun Hagyományok Napja 
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Biljana Gála II.

2018. október 8. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Sztárportré             
18.45 Szolnoki Olaj KK - Red October 
 Catú FIBA BCL
 kosárlabda mérkőzés
20.50 Nagykunsági Híradó
21.10 Nótacsokor
21.30 Nagykunsági krónika

2018. október 9-10. 
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  
20.45 Tiszaszőlősi Falunap 2018 - 
 összefoglaló
21.45 Bucsai Falunap 2018 -
 összefoglaló

2018. október 11. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Agrárpercek
18.45 Tour de Opera 
19.05 Nagykunsági krónika 
 - különkiadása
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor országgyűlési  
 képviselő
 Téma: fejlődő választókörzet
 Karcagi hírek
 Karcag Város Önkormányzatának
 soros képviselő-testületi ülése
 Háttér
 Jól haladnak a karcagi beruházások
 Fejlesztések Tiszaderzsen
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Gólyabál a gimiben

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 28.
Kovács Vivien - Szappanos 
Zoltán Levente

2018. szeptember 28.
Takács Viola - Perge István

Születés
2018. szeptember 25.
Papp Katalin - Vizkeleti Fe-
renc
Karcag, Széchenyi sgt. 50.

Zoé Alexa

Halálozás
Semsei Sándor László 
 (1951)

Nagy Józsefné 
(Kolozsi Erzsébet) 
 (1936)

Varga József 
 (1952)

Szabó János András 
 (1928)

Botos Sándorné 
(Soós Erzsébet) 
 (1931)

Monori Imre 
 (1934)

Székely János 
 (1951)

Béres Imre Lőrinc 
 (1950)

Október 6. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Október 7. (Vasárnap)
9-12 óráig
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

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

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

Október 6-7. Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

Istentisztelet
A karcagi Szent György Nagyvértanú

 görögkeleti templomban 
(Horvát Ferenc utca, a gimnázium mögött)

2018. október 14-én (vasárnap) 
10 órakor

Szent Liturgiát tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

TájékozTaTó
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy tár-

saságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az SAP 
vállalatirányítási rendszerre történő átállást követően a na-
pokban megküldte a 2018. július, augusztus havi számlá-
kat. Ezek kézhezvételét követően megnövekedett a telefo-
nos ügyfélszolgálatunkra, a Call Centerre (+36 80 205-157) 
beérkező megkeresések száma, amely átmeneti túlterhelt-
séget okoz rendszerünkben. Bár kollégáink folyamatosan 
ügyfeleink rendelkezésére állnak, a fennakadások elkerü-
lése érdekében arra kérjük Önöket, vegyék igénybe vízcen-
ter oldalunkat (www.vizcenter.hu/trv), ahol várakozás nélkü-
li ügyintézésre nyílik lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézéshez szük-
séges Felhasználói azonosító szám megváltozott. Ez a 
számla első oldalán, a jobb oldali bekeretezett rész el-
ső sorában található.

Segítő együttműködésüket, türelmüket ezúton is kö-
szönjük!

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Gombász szakkör
A Csokonai Könyvtárban 

(volt HEMO) gombász szak-
kör indul, amelyhez szeretet-
tel várjuk az érdeklődők és a 
csatlakozni vágyók jelentke-
zését.

A foglalkozásokat keddenként 
16.45-17.45 óra között tartjuk. 

Kezdés: 2018. október 9-én 16.45 óra

Ismertetésre kerülnek a Magyarország területén fellelhe-
tő fontosabb ehető és mérges gombák (mintegy 200 faj), kü-
lönös tekintettel a környékünkön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek jelentkezését várjuk.

Szakkörvezető: Széll Attila gombaszakellenőr
Információ: 06/59-503-224 vagy 06/30-325-7724

Csoportos Keresztelés

2018. november 24-én (szombaton) 
16.00 órakor

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a keresztség szent-
ségében szeretnének részesülni. A felnőttek részére ke-
resztelési megbeszélést tartunk, amely időpontokat a je-
lentkezési lap átadásakor egyeztetjük. 

A keresztelési adatlap a plébánia weboldaláról letölthe-
tő http://karcag.plebania.hu/ vagy a plébániai hivatalban 
kérhető és kitölthető.

Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy 
Gulyás Zsolt plébánosnál lehet (06/30-417-2713).

Karcagi Római Katolikus Egyházközség
5300 Karcag, Széchenyi I. sgt. 2.

Tel: 06/59-401-655, e-mail: karcag@plebania.hu

A KArCAgi rómAi 
KAtoliKus templombAn
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Ingatlan 
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 utcán el-
adó egy 100 m2 alapterületű, 
részben felújított, 3 szobás, 
régi típusú lakóház, egye-
di fűtéssel, nagy kerttel, ipari 
árammal, 100 m2-es alsóépü-
lettel. Tel.: 06/30-350-6026. 

Teljes körűen felújított régi tí-
pusú 100 m2-es ház, 880 m2-
es telekkel eladó. Társasházi 
lakáscsere is érdekel 2. eme-
letig. Tel.: 06/30-219-6813.

Karcagon, a Bajza utca 15. 
szám alatt felújításra szoru-
ló családi ház tehermentesen 
eladó. Víz, villany, gáz van. 
Irányár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-
570-9331.

Karcagon, a Rózsa utca 17. 
szám alatti lebontásra váró 
ház, nagy telekkel, alsóépüle-
tekkel olcsón eladó. Ugyanitt 
asztalosipari gépek eladók. 
Irányár: 3 M Ft. Tel.: 06/59-
314-337.

Albérlet
Megbízható, német állampol-
gárságú hölgy kertes házat 
keres albérletbe, előrelátha-
tóan 2019. augusztus végéig. 
Tel.: 06/59-312-562.

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. 
Eladó 1 db melegítő kályha és 
1 db kemping kerékpár. Tel.: 
06/59-300-521.
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.
Bontott Lada és Renault Me-
gane alkatrészek eladók. Tel.: 
06/30-323-0505.
Eladók agyagiparos fekete 
kerámiák, kézzel festett kalo-
csai és festhető gránit tányé-
rok, mennyasszonyi ruha (S-
M), lagzira díszeket kölcsön 
adok. Tel.: 06/20-258-8997. 
Eladó 2 db jó állapotú ágyne-
műtartós ágy. Ár: 5.000 Ft/db. 
Tel.: 06/30-583-2980.
Mosdókagyló burkolatával 
(3000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-
326-4531. 
Iskola felszámolása miatt sok-
sok minden eladó! Számító-
gépasztalok (tanári és tanu-
lói, 3 és 2 személyes), irodai 
székek (bordó és kék szín-
ben), továbbá fatámlás szé-
kek, fém fogasok, iskolai táb-
lák (eco szárnyas, gurulós ki-
vitelben is). Tel.: 06/30-696-
5888.
Termelői mézvásár Karcagon, 
a Reggel utca 33. szám alatt a 
nagykapuban. Október 6-án 
(szombaton) 8.30-13.00 óráig. 
A helyszínen vendégem egy 
gyógyteára! Igény szerint ház-
hoz is viszem! Tel.: 06/30-696-
5288.
Olcsón eladó ágyneműtar-
tó, komód, 26-os mountain 
bike, fém virágtartó (270 cm), 
TV Junosty, bakelit lemezek, 
lemezjátszós rádió, gyerek és 
felnőtt ruhaneműk, szép ál-
lapotú fiú és lány mellények, 
kabátok (kb. 128-as, 500-1000 
Ft-ig), női cipők és csizma 
(36-os). Tel: 06/70-389-2119.

Eladó kemping kerékpár, bir-
kafőző lábas (25 literes, felni-
ből készült), 4 gombos tető-
cserép (kb. 200 db), 3 db he-
verő (2 db barna színű). Tel.: 
06/20-241-0846. 
Eladó 5 db 165/70 R13-as té-
li gumi acél felnivel (32.000 
Ft), új ufó mennyezeti lámpa 
(3.000 Ft), színes TV (37 cm-
es, 3.000 Ft). Tel.: 06/30-517-
2434.
Eladó férfi, női szövetkabát 
(bordó és fekete), 42-es nad-
rágok, öltönyök, női cipő (40-
es), 2 db ágy, 4 db fotel, 2 db 
falióra. Érdeklődni Karcagon, 
a Délibáb utca 94. szám alatt, 
16.00 óra körül. Tel.: 06/30-
644-3778.

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.
Kolumbiai Brahma állomány 
eladó (8 db tyúk és 1 db ka-
kas). Óriás Brahma jérce és ka-
kas eladó (több). Leanderek 
(rózsaszín, fehér, sárga, külön-
böző méretben) eladók. Tel.: 
06/20-585-1734.

Szolgáltatás
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, 
Karcag, Szent István sgt. 14. 
Tel.: 06/30-219-6813.
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, kapube-
járók újjáépítését, betonozá-
sát, udvarok takarítását, te-
repek tisztítását. A legked-
vezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubik munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon 
bizalommal! 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!

A Weld-Impex Kft. „Festő és Galván” műhelyébe 
CSOPORTVEZETŐ munkatársat keres:

Feladatok:
 - közvetlen munkaterület és munkatársak irányítása
 - cégen belüli társterületekkel maximális együttmű-

ködés
 - külső partnerekkel, szakhatóságokkal kapcsolattartás

 
Amit kínálunk:

 - versenyképes jövedelem
 - hosszútávú munkalehetőség
 - pozitív munkahelyi légkör
 - egy műszakos munkarend

 
Elvárások:

 - igényes, precíz munkavégzés
 - magas felelősségtudat
 - hasonló területen szerzett tapasztalat
 - minimum középfokú végzettség

 
Az elbírálásnál előnyt jelent a szakirányú végzettség, fe-

lületkezelésben való jártasság. Felvilágosítás kérhető Kund-
ra József művezetőtől (06/59-500-245) és Csontos Lajos 
ügyvezetőtől (06/59-500-241) munkanapokon 6-14 óráig.

Pályázni fényképes önéletrajzzal a munkaugy@weldimpex.hu 
e-mail címen, vagy személyesen a Kunhegyesi út 2. szám alatt 
lehet 2018. október 20-ig.

Álláshirdetés
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SPORT

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. szeptember 29. (szombat)
Karcag-Kunhegyes 1-0 (0-0)

Az elmúlt heti fiaskó után 
- 3-0-ás vereség Jászkiséren - 
jobb játékban és eredményben 
bizakodtak a karcagi csapat há-
za táján. Az alábbi játékoskeret 
vette fel a küzdelmet a bajnoki 
pontokért a szomszédos a Kun-
hegyes ellen: Belényesi-Hudu, 
Orosz, Szívós Gy., Szívós G., 
Kovács L., Terjék, Szentannai, 
Györfi, Erdei, Szőke R.
Cserék: Farkas S., Kovács F.
Edző: Orosz István.

A 11. percben egy karcagi 
támadás során Szőke R. elé ke-
rült a labda, lapos lövését Cson-
tos vetődve megfogta. 

A 18. percben Györfit gán-
csolták 3 méterre a 16-ostól, a 
szabadrúgást a sértett végez-
te el, de lövése a kapu fölé szállt.

A 23. percben Gácsi 20 méte-
res szabadrúgását Belényesinek 
másodszorra sikerült megfog-
nia.

A 25. percben Szőke R. és Er-
dei összjátéka után, utóbbi lövé-
se elment a bal kapufa mellett.

A 30. percben egy gyors ven-
dégtámadáskor Tyukodi M. elől 
Belényesi merész vetődéssel el-
csípte a labdát.

A 31. percben egy karcagi 
kontratámadásnál Györfi lövése 
a bal kapufáról kipattant, újabb 
lövésébe a védők belevetődtek, 
oda lett a helyzet. 

Egy összecsapás után a meg-
sérült Terjéket le kellett cserél-
ni, helyette Kovács F. állt be.

A 32. percben Erdei távoli lö-
vése elment a jobb kapufa mel-
lett. 

A 37. percben egy hosszú in-
dítás után Györfi elől az utolsó 
pillanatban Csontosnak sikerült 
elrúgnia a labdát. A 40. percben 

Tyukodi M. 20 méteres lövését 
vetődve védte Belényesi a bal 
kapufa előtt. 

A 42. percben Szentannai 25 
méteres szabadrúgását Csontos 
csak másodszorra tudta meg-
fogni.

A 46. percben Szőke R. nagy-

erejű lövése elzúgott a kapu fö-
lött. A 47. percben Szabó bom-
baerős lövését Belényesi bravúr-
ral kivédte.

A 60. percben 17 méterről 
végzett el egy szabadrúgást Szí-
vós G., a labda a jobb sarokban 
a két léc érintésénél kifelé pat-

tant, a berobbanó Szőke R. lö-
vését Csontos hárítani tudta. 

A 76. percben Kovács F. jobb-
ról beadott, Erdei az alapvonal 
közeléből a kapu elé lőtt, Cson-
tos belenyúlt, de Szőke R. nagy 
helyzetben 3 méterről fordulás-
ból a kapu fölé emelt. 

A 81. percben egy jobbról ér-
kező beadást Erdei továbbított 
Kovács L. elé, aki kapura lőtt, 
a kapusról kipattanó labdát a 
nagy lendülettel érkező Szívós 
G. nagy erővel a kapu közepébe 
bombázta (1-0).

A 90. percben Kovács F. és 
Hudu akciója után Szőke R. elé 
került a labda, amelyet a csatár 
a felső lécre rúgta. 

A nehezen megszerzett győ-
zelem után Orosz István edző 
szűkszavúan ennyit mondott: - 
Gyenge mérkőzésen három pon-
tot szereztünk. 

B.I.

Győzelem a kunsági rangadón
L A B D A R Ú G Á S

Országos utánpótlás, felnőtt és senior 
bajnokságot rendeztek szeptember 22-
én Kiskunhalason, ahol 29 egyesület 200 
versenyzője lépett tatamira. A karcagi ka-
rate szakosztályt két karatés képviselte. 
Amint Gyarmati Imrétől, a szakosztály 
vezetőedzőjétől megtudtuk, igen jól sze-
repeltek. Felnőtt női KATA kategóriában 
Gyarmati Ildikó, aki szülés után 11 hét-
tel vállalta a versenyt, és a harmadik he-
lyet szerezte meg. A senior 35 év feletti ka-
tegóriában ifj. Gyarmati Imre az abszolút 
versenyzők között - ahol nem voltak súly-
határok - első helyezést ért el. 

A következő versenyük október 7-én a 
Hungaria Open junior és felnőtt bajnok-
ság lesz, ahol az előzetes nevezések alap-
ján 20 szakosztály vesz részt. Itt várható-
an két versenyző képviseli a karcagi szí-
neket. 

B.I.

Országos utánpótlás, 
felnőtt és senior 

bajnokság 
K A R A T E

A S Z TA L I T E N I S Z
NB II.: Szolnoki Volán I. - Kováts DSE Karcag I.: 12-6
Karcagi győzelmek: Skumáth István 2

 Imrei Ferenc 2
 Szepesi Bence 1
 Sebestyén Sándor 1
Rendkívül szoros mérkőzéseken a tavalyi bronzérmes 

nyert a jól játszó karcagi csapat ellen.

NB III.: Kováts DSE Karcag II. - Kecskeméti Spartacus II.: 12-6

Hazai győzelmek: 
Páros: dr. Hubert Attila - Kovács Sándor  
Egyéni: dr. Hubert Attila 3
 Dobó István 3
 Kovács Sándor 3 
 Dobrai István 2
Nagyszerű győzelem a rutinos vendégcsapat ellen. Dobó 

István nyerte döntőjátszmás mérkőzéseit, így három győzel-
met szerzett. Gratulálunk a csapatnak.

Megyei I. osztály: Kováts DSE Karcag III. - Tiszafüred ASE: 5-13
Hazai győzelmek: dr. Farkas Béla 3

 Sebők János 1
  Hérmán Sándor 1
Szoros mérkőzéseken (öt döntő játszmás meccs) az egysé-

gesebb Tiszafüredi csapat ellen dr. Farkas Béla nagyszerű tel-
jesítménye is kevés volt. 

A következő időszak sporteseményei:
 - 2018. október 06. 11.00 óra: NB II.: Kováts DSE I. - 

Vecsés SE I. (Kováts M. tagiskola)
 - 2018. október 14. 9.30 óra: megyei II. o. összevont fordu-

ló (tiszafüredi sportcsarnok)
 - 2018. október 14. 11.00 óra: megyei I. o.: Kováts DSE III. 

Jászkun Volán V. (Kováts M. tagiskola)
 - 2018. október 27. 11.00 óra: NB III.: Kováts DSE II.- 

Jászkun Volán III. (Kováts M. tagiskola)

Csornai Csaba

Szoros mérkőzések

 - Nevelő (Kisújszállás),
 - Hírlapkézbesítő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Kar-

cag, Kisújszállás),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkoztatás (Kis-

újszállás),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Halász (Karcag),
 - Forgácsoló (Kunmadaras),
 - Kőműves (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Autóápoló (Kisújszállás),
 - Futár (Kisújszállás),
 - Konyhai kisegítő (Kisújszállás),
 - Szennyvíztelep vezető (Karcag),
 - Ivóvízhálózat-karbantartó (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szol-

gáltatási és szállítási foglalkozású - egyszerű-
sített foglalkozás (Karcag, Kisújszállás),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású - ál-
latgondozó (Karcag),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású (Be-
rekfürdő),

 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - egy-
szerűsített foglalkozás (Eger).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Fog-
lalkoztatási Osztályon (5300 Karcag, Madarasi 
út 27.), telefonon (06/59-795-168) vagy e-mailben 
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu)lehet.

Az állásajánlatokról további információk talál-
hatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://
vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Fotó: KLBK


