
Napos, őszi időben emléke-
zett a város az aradi vértanúk-
ra, és azokra a hősökre, akik vé-
rüket áldozták a szabadságért. 
Október 6-ai nemzeti gyászna-
punk alkalmából október 5-én, 
pénteken koszorút helyeztek el, 
és fejet hajtottak az Aradi vér-
tanúk terén Karcag Város Ön-
kormányzatának, a járás veze-
tőinek, óvodáinak, iskoláinak, 
a pártoknak, a civil szerveze-
teknek és az intézményeknek a 
képviselői.

Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékhelyén a 
Kováts Mihály Huszárbandé-
rium huszárjainak felvonulásá-
val és a Himnusz közös elének-
lésével kezdődött el az ünnepi 
megemlékezés.

Udovecz György, a szolnoki 
Jászkun Magyar Királyi Hon-
véd Hadikultúra Alapítvány el-
nöke beszédében kiemelte azt 
a négyszáz esztendőt, amikor a 
Habsburg-ház uralkodása alatt 
Magyarország állandó, elkese-
redett küzdelemben állt, ami-

kor védelmezte függetlenségét, 
és amikor Ausztria igyekezett 
a magyarok önállósulási, for-
radalmi törekvéseit elnyomni. 
Udovecz György hangsúlyoz-
ta, hogy a magyarok minden-
napjai nem hasonlítottak más 
nemzetekére. - A meghasonlás 
és a keserűség, amely életérzés 

volt a forradalmi lelkesedés mel-
lett, kérdést vet fel: miért van, 
hogy a magyar a fájdalmak né-
pe? Miért van, hogy a tragikum 
vele jár, s miért, hogy abban a 
két magyar versben, amelyben 
a nemzet léte titkát kiáltotta el, 
két jajszó olvasható: „Megbűn-
hődte már e nép / A múltat s jö-

vendőt!”, valamint „S népek ha-
zája, nagy világ! / Hozzád bátran 
kiált: / Egy ezredévi szenvedés 
/ Kér éltet vagy halált!” E nem-
zeti alaphangulattal, e sorsbe-
szédekkel közelebb jutottunk a 
nemzethalálhoz, mint bármely 
más nemzet – fogalmazott a szó-
nok. A sorsfeszültség pedig meg-
osztotta a nemzetet. - Volt, aki a 
Nyugathoz csatlakozott, mert a 
keresztyén kultúrát akarta véde-
ni, s volt, aki a Kelet mellé sora-
kozott, mert magyarságát akar-
ta őrizni. S megjelent az új sors-
feszültség is: a Habsburg-ura-
lom létérdeke szembefordult a 
magyar nemzet életérdekével – 
mondta Udovecz György, aki azt 
is kihangsúlyozta, hogy nekünk, 
utódoknak hivatásunk, hogy fé-
nyesen tartsuk 1848/1849 emlé-
kezetét. Beszélt az aradi tizenhá-
romról, akik között volt német 
és magyar gróf, szerb és hor-
vát határőr tiszt, örmény és né-
met polgárcsalád sarja, osztrák 

lovag és magyar nemes. Volt, 
aki csak törte a magyar nyelvet, 
„ám egyek voltak a halálig va-
ló hűségben, s abban, hogy ma-
gyar szívvel léptek a vérpadra”.  
Udovecz György szólt az 1849-
ből egyenesen következő Tri-
anonról is, arról, hogy a ma-
gyar nemzet három létformá-
ban él. - Az egyik az anyaorszá-
gi törzs, gyökeréig visszavágva, 
új hajtásokkal keresve az élet-
adó napot. A másik a kisebbsé-
gi magyarság, erős nemzeti ér-
zésű államokba szorítva. A har-
madik a világban szétszórt ma-
gyarság, Fokföldtől Kanadáig, 
Mexikótól Sydneyig – fogalma-
zott a szónok. Beszéde zárása-
ként azt hangsúlyozta, hogy ne-

künk nincs százmilliós nemze-
tünk, nem áll mögöttünk szu-
ronyerdő és rakéta sorfal. - Mi 
csak igazságot, becsületet tu-
dunk adni, s szankciót csak a ke-
resztyéni erkölcs világrendjéből 
meríthetünk. Mert így újra meg-
találhatjuk önmagunkat, mert 
így „A magyar név megint szép 
lesz, / Méltó régi nagy híréhez!”.

Az ünnepi gondolatokat köve-
tően Horváthné Pandur Tünde 
pedagógus elszavalta Arany Já-
nos A walesi bárdok című versét.

A Karcag Városi Önkormány-
zat nevében Dobos László pol-
gármester, Kovács Szilvia és 
Gyurcsek János alpolgármes-
terek, valamint Rózsa Sándor 
jegyző helyezte el az emlékezés 
koszorúját az aradi vértanúk em-
lékkövénél, majd a járás vezetői, 
az intézmények, a pártok, a ci-
vil szervezetek képviselői is elhe-
lyezték virágaikat az emlékmű-
nél.

Kapás Mónika

Az Idősek Világnapja tisz-
teletére ünnepi műsorral ked-
veskedett a város a szépko-
rúaknak. A Déryné Kulturá-
lis Központban október 3-án 
megtartott rendezvényen Ko-
vács Szilvia alpolgármester 
köszöntötte az időseket, majd 
Komáromi Pisti szórakoztatta 
a közönséget.

A Karcag Városi Önkormány-
zat nevében Kovács Szilvia al-
polgármester köszöntötte a Dé-
ryné színháztermében megje-
lent szépkorúakat. Elsőként át-
adta Dobos László polgármes-
ter szívélyes üdvözletét, jókí-
vánságait, majd kiemelte, hogy 
az idős emberek nagyon hosz-
szú, olykor rögös utat tudhat-
nak maguk mögött, amelyben 
mindig megharcoltak a szá-
mukra fontos dolgokért, és ez 
példa lehet a fiatalabb nemze-
dék számára. - Ki kellett tartani-
uk a sok munka mellett, akár a 
legnagyobb baj, nehézségek és 

akár családi tragédiák közepet-
te is. Nem futamodhattak meg, 
ahogy valljuk be őszintén, mi fi-
atalok sokszor bizony megfuta-
modunk, feladjuk, elválunk, fel-
mondunk, elmegyünk. Biztos 
megvan ezeknek is a magyará-
zata, de a kitartással, szeretet-
tel sok mindent másképp lehet-
ne megoldanunk. Ezt az idős, 
kitartó emberektől megtanul-
hatjuk. Kitartást, türelmet, küz-

deni tudást, és minden élette-
rületen pozitív előmenetelt ta-
nulhatunk egy idős embertől – 
hangsúlyozta Kovács Szilvia. El-
mondta, hogy rajtunk múlik, 
hogy az ilyen élethelyzetet ho-
gyan éljük meg, mennyire tu-
dunk pozitívan gondolkodni, 
mennyire tudjuk önmagunkat 
megbecsülni, és ezáltal máso-
kat szeretni.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Ünnepséggel köszöntötték a szépkorúakat
A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Udovecz György, 

a szolnoki Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány elnöke

A Karcag Városi Önkormányzat nevében Dobos László polgármester, Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, 
valamint Rózsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját az aradi vértanúk emlékkövénél
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HIRDETMÉNYEK
Közéleti szilánkok

Egy hét 
hordaléka
Négy téma volt a héten, ami majd-

nem egyforma súllyal szerepelt a köz-
életi hírekben: a Jobbikból kizárt Volner 
J. nyilatkozatainak kommentálása, a si-
kertelen romániai népszavazás a család 
fogalmáról, a török elnök, R. T. Erdogán 
budapesti látogatása, valamint az uk-
rán helyzet további növekvő feszültsége.

Három éve Porosenko ukrán elnök a 
Szabadság érdemrenddel tüntette ki So-
ros Györgyöt. A kitüntetés hivatalos in-
doklása szerint, Soros György az érdem-
rendet „az ukrán állam nemzetközi te-
kintélyének erősítéséért tett személyes 
szolgálataiért, a szociális és gazdasági 
reform megvalósításához való jelentős 
hozzájárulásáért és sokévi eredményes 
munkásságáért” kapta. Soros György 
nagy megtiszteltetésnek nevezte a ki-
tüntetést. Olekszandr Szusko, az ukrán 
Reneszánsz Alapítvány vezetője (ez az 
alapítvány természetesen Soros alapít-
vány, 1989 óta) közösségi oldalán azt 
írta, hogy Soros György kivételt tett Uk-
rajnával, hiszen „negyedévszázad alatt 
semmilyen állami kitüntetést nem fo-
gadott el egyetlen országtól sem”- állt 
az MTI akkori közleményében. Szóval 
értjük, érdemes ízlelgetni a szavakat és 
értelmezni, „a szociális és gazdasági re-
form megvalósításához” járult hozzá je-
lentősen George Soros. Azért olyan Uk-
rajna most, amilyen a kárpátaljai ma-
gyarok is meg tudják mondani. Talán 
még a ’70-es és ’80-as években sem volt 
ilyen mérhetetlen szegénységben és ki-
szolgáltatott helyzetben az ott élő ma-
gyar kisebbség, mint most. 

Úgyhogy egyáltalán nem lehet cso-
dálkozni azon, hogy itt Magyarországon 
a DK elnöke és az SZDSZ egykori gazda-
sági főmuftija, Bauer Tamás, mennyire 
megérti az ukrán vezetés lépéseit, amik 
a beregszászi magyar konzulátuson tör-
ténteket követték.  

Nyilvánvaló, hogy Ukrajna Magyar-
ország számára nem csak ezért fon-
tos. Mindenki számára tudvalevő, hogy 
a földgázt rajta keresztül kapjuk. Akik 
most poénkodnak a török elnök mosta-
ni fogadtatásán és Orbán Viktor politiká-
ján a „törökkel szemben” elfelejtik, hogy 
még olyan helyzet is előállhat, hogy a 
megveszekedett ukránok elzárják a gáz-
csapot. Ebben az esetben az energiahor-
dozó, vajon milyen útvonalon érkezhet 
hozzánk?

Látszólag a romániai most szom-
bat-vasárnapi népszavazásnak nem volt 
semmi köze Soros Györgyhöz. Közvetle-
nül természetesen nem. Viszont, ha meg-
nézzük, hogy kik és milyen szerveze-
tek kampányoltak ellene, kik buzdítot-
tak arra, hogy ne menjenek el az emberek 
vagy „nemmel” szavazzanak, akkor azt 
látjuk, hogy az egész ottani egy liberális 
bagázs. Élükön az egykori RMDSZ elnök-
kel, Markó Bélával. Akit az SZDSZ anno 
szinte „fiókszervezete” elnökeként tartott 
számon.

-ács-

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek októberi 
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

A „Gyermeképség” Alapítvány 
közleménye

a személyi jövedelemadóból 2016. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 
48. sz., adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ából befolyt összeg - 422.992 Ft - fel-
használását. 

A befolyt összeget a Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és 
Gyermekosztály, valamint az Újszülött részleg fejlesztésé-
re használta fel.

A Gyermekosztályon működő tejkonyha részére villany-
tűzhelyet (63.990 Ft), vízforralót (4.900 Ft), a betegek élelmi-
szer tárolására hűtőszekrényt (58.980 Ft) vásárolt, továbbkép-
zésre 16.000 Ft-ot fordított. Az Újszülött részleg hazaadó szo-
bájába bútorzatra 73.112 Ft-ot, televízióra 39.252 Ft-ot, rádió-
magnóra 14.700 Ft-ot, hősugárzóra 12.980 Ft-ot, textíliákra 
26.128 Ft-ot, dekorációkra, gyermekek foglalkozásához esz-
közökre 7.220 Ft-ot, karácsonyi dekorációra 12.310 Ft-ot, sző-
nyegre, függönytartóra 12.677 Ft-ot költött.

A 2016. évi adó 1%-ból fennmaradó 80.743 Ft-ot pedig tar-
talékoljuk a jövő évre.

Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
tavalyi évben is segítették működését, és a továbbiakban is 
számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány

A Gyermeképség Alapítvány közleménye 
a 2017. év közhasznúsági jelentésről 

Adószám:18829637-1-16

A Gyermeképség Alapítvány 1998. január 12-én alakult. 
Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet, és közhasz-

nú, egyszerűsített beszámolót készít. 

Nyitóegyenleg: banki 993.641 Ft + (házi pénztár) 2.986 Ft
Záró egyenleg: banki 709.743 Ft + (házi pénztár) 47.363 Ft

Bevételeink: 2017-ben
Összesen: 629.781 Ft
ADÓ 1% 422.992 Ft
Promobox Kft. 46.760 Ft
Banki kamat 29 Ft
Egyéni vállalkozó 60.000 Ft
Numil Hungária Kft. 100.000 Ft

Kiadásaink: 757.108 Ft
Osztályon, illetve az Újszülött részlegen a kiegészítő bú-

torok vásárlását tűzte ki célul, amelyekbe a bent fekvő gyer-
mekek ruháinak, kórházi benttartózkodásuk alatt használt 
eszközeinek tárolására használnak. Beszerzésre került még 
pulzoximétert, digitális csecsemőmérleg, pelenkázó asztal, 
orrszívó készülék. Textíliák folyamatos cseréjét ez évben is 
folyatja az alapítvány. Jeles ünnepeken a bent fekvő gyerme-
kek részére jelképes ajándékkal kedveskedett. Továbbra is 
egyik fontos feladat a dekorációs eszközök beszerzése. Osz-
tályon dolgozók továbbképzését is támogatta az alapítvány. 
Az alapítvány működéséhez szükséges eszközök beszerzése 
szintén megvalósult. 

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztség-
viselők anyagi juttatást tevékenységükért nem kaptak. A 
pénzeszközök felhasználása az alapítvány céljával meg-
egyezik. 

A részletek az alapítvány székhelyén megtekinthetők. 

dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

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 Hivatal-
nál.

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

Az igénybejelentés végső határideje: 
2018. október 15.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosságot, hogy az E-ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. kábelcserét hajt végre a Kossuth 
tér Bírósági épülete, Fórum Bisztró, One Euro üzlet, Thomas 
üzlet, Tóbiás Vasbolt és a Csillag csemege előtti területen.

A kivitelezési munkákat két ütemben fogja végrehajtani a 
szolgáltató, amelynek következtében lezárásra kerül a Kossuth 
tér északi szervizútja (Horváth Ferenc utca és a Dózsa György 
út közötti szakasz) 2018. október 16-tól előre láthatóan 2018. 
november 10-ig.

A zárást az indokolja, hogy a kábel cseréje érinti a fent emlí-
tett területen található térköves járdaszakaszt, illetve a terület 
megvilágítására szolgáló kandelábereket, amelyek megemelé-
sének kivitelezésekor darus autót fognak alkalmazni a kivite-
lezést végző szakemberek.

Előre láthatólag a két ütem kivitelezése során történő áram-
szünetek 2018. október 18-án és október 26-án várhatók.

A helyreállításból adódó esetleges kellemetlenségekért 
elnézést kérünk.

Karcag Városi Önkormányzat

TájékozTaTó
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HÍREK

Megtartotta tanévnyitó közgyű-
lését a Karcag Városi Diákönkor-
mányzat szeptember 28-án, pén-
teken az Ifjúsági Házban. A köz-
gyűlésen a megüresedett vezető-
ségi pozíciókba új tagokat is vá-
lasztottak.

A Karcag Városi Önkormányzat fon-
tosnak találta a diákok érdekképvise-
letének megvalósulását, ezért kezde-
ményezte a Karcag Városi Diákönkor-
mányzat felállítását, amely 2018. feb-
ruár 1-jén öt vezetőségi tag megvá-
lasztásával és a Szervezet Működé-
si Szabályzatát létrehozásával meg is 
történt.

A szeptemberi tanévnyitó közgyű-
lésen Gyulavári Attila Zsolt, a Kar-
cag Városi Diákönkormányzatot se-
gítő KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület el-
nöke köszöntötte a diákokat és ta-
náraikat. Elmondta, hogy a tanév-
nyitó gyűlés célja, hogy ismertessék 
a 2018/2019-es tanév program- és 
pályázati lehetőségeit, valamint az, 

hogy a megüresedett három vezető-
ségi helyre új vezetőségi tagokat vá-
lasszanak.

A rendezvényen Cséki Gabriella, 
a KV DÖK elnöke köszöntötte a diák-
társait, és aktív részvételt kért min-
denkitől. Szólt arról, hogy a tanév-
ben a Karcag Városi Diákönkormány-
zat egy adománygyűjtéssel szeret-
né segíteni a Karcagi Állatmenhelyet, 
valamint ki szeretne alakítani egy kö-
zösségi teret, egy irodát.

Varga Petra, a KV DÖK külkapcso-
lati koordinátora bemutatta az elmúlt 
időszak történéseit, valamint ismer-
tette a KV DÖK működését, amely 
szerint a vezetőség havonta két alka-
lommal, a stábtagokkal pedig havon-
ta egy alkalommal ülnek össze meg-
beszélést tartani.

Gyulavári Attila Zsolt kiemelte, hogy 
a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület igyek-
szik szakmai, anyagi és jogi segítséget 
is nyújtani a diákönkormányzatnak, 
és elsődleges célja az egyesületnek, 
hogy ösztönözze a fiatalokat a sa-

ját közösségük alakítására. Elmondta, 
hogy a Karcagi DÖK-nek a 2018/2019-
es tanévre még két közgyűlése van 
tervezve, az egyik 2019. február 1-jén 
a vezetőségválasztás, a másik pedig 
a tanév végén. A megválasztott veze-
tőség tagjainak hivatalosan egy évre 
szól a mandátuma, azonban ha kiesik 
egy vagy több tag, akkor időközben 
újra kell választani.

Ez történt most is, a három megüre-

sedett vezetőségi pozícióba a 2018. feb-
ruár 1-jén megválasztott Cséki Gabri-
ella és Varga Petra mellé Dobrai Csen-
ge (Györffy), Baga Zsolt (Varró) és Han-
gyási Márk (Varró ) vezetőségi tagokat 
választotta meg a diákönkormányzat. 
Stábtagok közé nem érkezett új jelent-
kezés, ide még várja a további jelentke-
zőket a Karcag Városi Diákönkormány-
zat.

Kapás Mónika

Tanévnyitó diákönkormányzati ülés

(...folytatás az 1. oldalról)
- „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év 

volt az életünkben, hanem hogy mennyi élet volt az 
éveinkben.” Azt kívánom mindenkinek, hogy el tudja 
mondani, hogy sok-sok öröm, boldogság, siker volt az 
életében, és igazi nagy emberré tudott válni élete so-
rán. A nagyság nem a siker és a hatalom, hanem a nagy-
betűs életben való nagyságot jelenti, amely lehet egy 
szűk baráti körben és a családban is. Mindenki önmagá-
tól válik naggyá, és önmaga előtt is nagyra becsült, sze-
retetreméltó ember lehet. Kívánom, hogy mindenki az 
elkövetkezendő napokat, éveket boldogságban, béké-
ben és szeretetben élje – fogalmazott Kovács Szilvia. Ün-
nepi köszöntője zárásaként kiemelte, hogy a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat büszke a város számtalan nyugdíjas 
egyesületére, civil szervezetére, amelyek programjaik-
kal gazdagítják, örömtelivé teszik az idős emberek min-
dennapjait.

Az ünnepség ezt követően Komáromi Pisti zenés műso-
rával folytatódott.

Kapás Mónika

Ünnepséggel 
köszöntötték a szépkorúakat

„Lovas vagyok, hej! A pari-
pám pej!” címmel rendezte meg 
projektzáró eseményét a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda 
Táncsics krt. 17. számú óvodá-
jának nevelőtestülete október 
3-án, szerdán.

Az eredetileg tervezett külső 
helyszín helyett az óvoda falai 
között valósult meg a „Lovas va-
gyok, hej! A paripám pej!” című 
rendezvény. Andrási Tiborné, a 

Táncsics krt. 17-es tagóvoda ve-
zetője elmondta, hogy a tervek 
szerint a Kunlovarda lovassze-
kérrel mentek volna ki a Szél-
malmi Fogadóházba, azonban a 
szeles időjárás közbeszólt, a gye-
rekek egészségének megőrzése 
pedig mindennél fontosabb.

Az óvodások az elmúlt idő-
szakban megismerkedtek a lo-
vakkal, azzal, hogy mit esznek, 
és hogyan kell őket gondozni. 
Így a feladatok között zsákba 

kellett lapátolniuk a gyerekek-
nek a zabot, bekötni a zsákot, 
majd kis talicskával elvinni a 
lovak vályújához. Volt egy erő-
próba is, amikor boton kellett 
egy, két vagy akár három zsá-
kot is tartaniuk az ovisoknak, 
bizonyítva ezzel, hogy a kunok 
mennyire erősek. Emellett volt 
célba dobás, lasszózás, de még 
egy labirintus útvesztőjéből is 
ki kellett találniuk a gyerekek-
nek.

Andrási Tiborné kiemelte, 
hogy a program célja a hagyo-
mányok felelevenítése és a múl-
tunk megismerése a gyerekek 
életkori sajátosságainak megfe-
lelően. - A projekt során a gye-
rekek a kunok életével és a lovas 
életmóddal ismerkedtek. Bepil-
lantást nyertek a lovak gondo-
zásába, etetésébe. Ezáltal nő az 
állatok iránti szeretetük és a fe-
lelősségvállalásuk. Ugyanakkor 
a szülőföldhöz, a tájhoz való kö-
tődés kialakítására, a népi érté-
kek átadására is törekedünk – 
fogalmazott a tagóvoda vezetője.

A belső helyszínnel több előre 
tervezett program is elmaradt, 
így a hagyományos népi mester-
ségek bemutatkozása is. Andrási 
Tiborné elmondta, hogy az óvo-
dában a helyhiány miatt idén 
sajnos a szülőket sem tudták fo-
gadni.

Kapás Mónika

Lovas vagyok, hej!

A szépkorúakat Karcag Város Önkormányzata nevében 
Kovács Szilvia alpolgármester köszöntötte
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A KÁIAM Erkel Ferenc Művésze-
ti Iskola Erkel Ferenc termében az 
Idősek Világnapja alkalmából ok-
tóber 1-jén Kun Csilla, a Karcagi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ intéz-
ményvezetője köszöntötte az Idő-
sek Klubja tagjait és a megjelent 
vendégeket - Dobos László polgár-
mestert, Rózsa Sándor jegyzőt és 
Pánti Ildikó önkormányzati képvi-
selőt -, majd szólt arról, hogy meny-
nyi szépség, élmény és boldogság 
vár még az idősekre a nyugdíjas 
éveikben is. 

- Huszonhét éve ünnepeljük az 
Idősek Világnapját, s ennek megfele-
lően minden év október 1-jén meg-
emlékezünk a Föld mintegy hatszáz-
millió 60. életévét betöltött emberé-
ről, köztük Magyarország több, mint 
2 millió szépkorújáról. Mi, itt a klub-
ban a 18. alkalommal tesszük ugyan-
ezt. Felmerül a kérdés, hogy miért 
kell ünnepelnünk, miért is ünnepel-
jük ezt a mai napot, az Idősek Világ-
napját? Talán azért, mert a mai vi-
lág, a mai kor, amelyben élünk, ezt 
kívánja, hiszen folyamatos rohanás-
ban élünk, úgy is mondhatjuk, hogy 
versenyt futunk az idővel. Felgyor-
sult az életünk, információk, intézni 

valók, elvégzendő munkák, kötele-
zettségek tömege/hada zúdul ránk, 
ezért időnként bizony szem elől ve-
szítjük a közvetlen mellettünk élő, 
hozzánk legközelebb álló embert, 
embereket. Valószínű ezért is van-
nak az ünnepek, pl.: az anyák nap-
ja, a gyermeknap, és az Idősek Világ-
napja, hogy ebben a felfordult világ-
ban egy kis megállásra kényszerít-
sük magunkat és figyelmünket az 

ünnepeltekre fordítsuk. Régen nem 
így volt: az időseket tisztelték, be-
csülték, tanító szavaikat figyelem-
mel hallgatták, manapság mind-
ezekre sokszor fel kell hívni a figyel-
met. A múltban az időseket nem ün-
nepelték, viszont együtt éltek velük. 
Ma a nemzedékek sokszor külön él-
nek, fizikailag távol vannak egymás-
tól, így fennáll az elszakadás, az el-
távolodás veszélye. Ezért a fiatalab-

baknak és az idősebbeknek is kü-
lön figyelmet kell fordítaniuk arra, 
hogy legyen idejük az egymással 
történő találkozásra, a közöttük lé-
vő kapcsolat életben tartására. En-
nek egyik formája, alkalma lehet ez 
a mai ünnep is. Az időskor sokszínű, 
mindenki másképp éli meg életút-
jának, egészségi állapotának, lehe-
tőségeinek megfelelően, de számos 
olyan készség és tulajdonság van, 
ami ekkorra érik meg, és méltán je-
lent követendő példát a fiatalok szá-
mára, ugyanakkor biztosítja az idős-
korúak méltóságát és megbecsült-
ségét. Nekünk, akik ma még aktí-
van dolgozunk az is egyik felada-
tunk, hogy idős embertársaink szá-
mára olyan életkörülményeket biz-
tosítsunk, amely lehetővé teszi szá-
mukra az időskorhoz méltó derűs 
és biztonságos életet - fogalmazott 
Kun Csilla, aki azt kívánta minden-
kinek, hogy jó egészségben, a csa-
lád nyújtotta örömök között töltsék 
a pihenés éveit.

A köszöntőt követően az Idősek 
Klubja tagjai szóló és közös műsor-
számai után Plósz Csilla vezetésével 
a „Hív a dal” - a polgármesteri hivatal 
kórusa adott ünnepi műsort.

DE

Köszöntötték az Idősek Klubja tagjait

Nyáron műszívet kapott Pin-
tér János. A fiatalember tavaly 
egy strandolás után gyomor-
fájdalmakra panaszkodott. Er-
re is szedett gyógyszert, aztán 
kiderült, több infarktusa volt. 
Azonnal első helyre került a 
transzplantációs listákon is. 
Miután nagyon ritka a vércso-
portja, nem találtak neki szí-
vet, így júliusban műszívet ka-
pott. Otthonában beszélget-
tünk vele. 

- Tavaly júniusban kaptam 
egy szívinfarktust - de ezt még 
akkor nem tudtam - avat be az 
előzményekbe János. - Kimen-
tünk a párommal (Zsembeli 
Zsuzsanna) a bereki fürdőbe, 
megebédeltünk, és utána a gyo-
morszájam kezdett fájni, de na-
gyon. Nem gondoltam semmi 
rosszra, bementem még a vízbe, 
és estig kint maradtunk. Ak-
kor már alig vártam, hogy a pa-
pa (dr. Zsembeli József a karca-
gi kórház nyugalmazott főigaz-
gatója, belgyógyász főorvos) ér-
tünk jöjjön. Hazajöttünk és vet-
tem be görcsoldót. Ezt szed-
tem pár napig, de a gyomrom 
még mindig fájt. A papa meg-
elégelte, azt mondta, beme-
gyünk a kórházba és kivizsgál-
nak. Dr. Kanász-Nagy László 

főorvos csinált egy EKG-t, s ez 
olyan rossz lett - kiderült, hogy 
lábon kihordtam egy infark-
tust -, hogy haza sem engedtek, 
azonnal szirénázó mentővel vit-
tek Debrecenbe szívkatéterezés-
re. Azt mondták, az utolsó pil-
lanatban értünk oda, bármikor 
meghalhattam volna. Amikor 
hazaengedtek, még mindig fá-
radékony voltam, nem bírtam a 
terhelést. 

Újabb alapos vizsgálat Bu-
dapesten és János azonnal első 
helyre került a magyarországi 
és eurotranszplantációs listán.

- Itt rengeteg feltételnek meg 
kell felelni. 95 kiló vagyok, leg-
alább 110 kilós balesetben el-
hunyt személy egészséges szí-
ve kell. Mivel elég ritka B+ vér-
csoportom van, ez is nehezí-
ti a helyzetet. De női szívet sem 
kaphatok - sorolja. Mivel nem 
volt belátható időn belül ilyen 
szív, orvosaim a műszív mel-
lett döntöttek. A nyolcórás mű-
tétet dr. Hartyányi István szív-
sebész végezte, és az országban 
másodikként kaptam meg a 
legmodernebb, Heart Mate 3. 
típusú amerikai műszívet. Ez-
zel 10, de akár 20 évig is lehet 
élni. Most egy évig a hatalmas 
műtét miatt újból nem vághat-
nak fel, addig a sürgősségi lis-

táról lekerültem, de a várólis-
tán 16-18. helyen vagyok most 
is - mondja János, akinek nincs 
hallható szívdobogása, és mér-
hető pulzusa. Ezeket csak spe-
ciális műszerrel tudják az orvo-
sai megmérni. 

- Hogyan lehetett lelkileg fel-
dolgozni, hogy mostantól az em-
bernek nem a saját szíve dobog 
a testében, hanem egy készülék 
segít életben maradni?

- Nagyon sokat segített eb-
ben Zsuzsi és a szülei. Nehéz 
volt elfogadni, hogy egy gép 
biztosítja az életet számom-
ra. Épp ezért figyelek az akku-

mulátorokra, gyakran nézem 
a műszer jelzéseit is. Akkor jó, 
ha a pumpa sebessége 5600 for-
dulat percenként - magyaráz-
za János, aki éjszaka a hálózat-
ra van kötve, nem az akkumu-
látorra, a zuhanyzáshoz speciá-
lis hordtáskája van. Ha a négy 
akkumulátor mindegyike le-
merülne, és áram sem lenne itt-
hon, még akkor is van 20 per-
cem, hogy besétáljak a kórház-
ba, és kérjek egy kis áramot a 
szívem működtetésére - mond-
ja a fiatalember, akinek hiány-
zik munkája, az állatok, a lo-
vak, hiszen a Karcagi Kunlo-

vardában dolgozott mielőtt be-
teg lett. 

- Csak a strandolásról kel-
lett lemondanom, s csak arra 
kell vigyáznom, hogy ahol a ké-
szülék a testemhez csatlakozik, 
el ne fertőződjön. A legfonto-
sabb, ha véletlenül elájulok, ha-
gyományos módon nem szabad 
újraéleszteni, csak a vállamnál 
beültetett eszköz segítségével. 
Egyébként nem érzek semmit, 
olyan mintha az igazi szívem 
meglenne, de közérzetre ég és 
föld a tavalyi és a mostani álla-
potom - árulja el János, akit ag-
gódva és féltéssel hallgat párja.

- Nagyon sokat aggódtam itt-
honról érte, amikor lehetett, 
mentünk látogatni anyukámék-
kal vagy a nővérével, Csillával. 
Közben itthon átalakítottuk a 
lakást, mert akkor úgy tudtuk, 
transzpantált beteg lesz. Ehhez 
steril fürdőszoba kellett, ebben 
a szüleim segítettek bennünket 
- mondja Zsuzsi, aki kisgyermek 
nevelő a Varró utcai bölcsődé-
ben, s már indul is dolgozni.  

- A műtét óta már kezdem 
bírni a terhelést. Ha Zsuzsi hat-
ra megy dolgozni, én vagyok a 
boltos, aki elsétál és bevásárol. 
Takarítani és főzni is szeretek, 
és rengeteg tervem van még.

DE

Nehéz volt elfogadnia, hogy gép ver a szíve helyett
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Könyvtári napok
Minden év októberének első hete a könyvtárak és a könyvtárosok ünnepe. Az Őszi Könyvtári Napok keretében Karcagon is 
több program épült az olvasás, a könyvek szeretete köré. Október 1. és 4. között népmesei délután, könyvbemutató és megzené-
sített versek várták az érdeklődőket.

„Trendhagyó irodalomóra” címmel a Kávészünet zene-
kar koncertjére várta az érdeklődő diákokat és felnőtteket 
a Csokonai Könyvtár a Déryné Kulturális Központ szín-
háztermébe. A jelenlévőket Szabó Péterné, a gyermek-
könyvtár vezetője köszöntötte, aki bemutatta az együt-
test. Mint elhangzott, a Kávészünet zenekar tagjai a legis-
mertebb klasszikus és kortárs költők műveit, valamint sa-
ját szövegű versátiratokat szólaltatnak meg modern, dina-
mikus hangzással. Az együttes 2005-ben két taggal alakult 
meg, majd mára, több tagcserét követően négytagú, stabil 
koncertzenekarrá vált.

Célkitűzésük, hogy megszerettessék a fiatal generáci-
óval az irodalmat, a verseket. Számtalan sikeres fellépést 
követően most Karcagra varázsolták a magyar irodalom 
legszebb költeményeit „Kávészünetes” stílusban. Így fel-
csendült többek között József Attila Mama és Tiszta szív-
vel című verse, Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van új-
ra című költeménye és a máig legnépszerűbb slágerük, a 
Holló Korvin Lajos Csonka vers című alkotásának meg-
zenésítése.

„Trendhagyó irodalomóra”

A szeptember 30-án, Bene-
dek Elek születésnapján ünne-
pelt népmese napja alkalmából 
október 1-jén, hétfőn Ferenczi 
Péter Tamásné tanítónő, dr. 
Juhász Zsuzsanna gyermek-
orvos, Fodor Józsefné kato-
likus hitoktató és Kiss János 
testnevelő, kosárlabda edző ol-
vasta fel a kedvenc meséit. Be-
széltek arról is, hogy gyerekko-
rukban, ki, milyen mesét ked-
velt, és mit olvas most a gye-
rekeinek. Így megtudhattuk, 
hogy Ferenczi Péter Tamásné 
Irénke a kishúgával nagyon 
sok időt töltött a nagyszülők-
nél. - Szerettük hallgatni a 
nagyapáink történeteit, mert 
az egyik nagyon komoly dol-
gokról tudott mesélni, a má-
sik pedig jó nagyokat tudott 
lódítani. Így az egyiket ezért, a 
másikat meg azért szerettük – 
árulta el Ferenczi Péterné, aki 
a jó példát tovább öregbítette, 
és ő is mesélt a saját gyerekei-
nek. A két fia nagyon szerette, 
ha olvasott nekik, de azt is, ha 
magától talált ki történeteket. 
A tanítónő A csillagszemű ju-
hász című mesét hozta el a kö-
zönségnek.

Dr. Juhász Zsuzsanna gyer-
mekorvos Pásztón született, 
ott, ahol a szánkózáshoz nem 
kellett más segítség, csak egy 
kis hó, hiszen a lejtő már adott 
volt. Férjével, dr. Farkas Béla 
szülész-nőgyógyásszal az egye-
temről kilépve együtt kerültek 
Karcagra. Két gyermeküknek 
felváltva meséltek, de általában 
ő altatta a gyerekeket, és náluk 

a jutalmazás sem csoki, hanem 
mese volt. A doktornő, akinek 
a rendelője is csupa barátságot 
sugalló mesefigurával van tele, 
A banya című mesével készült 
a közönségnek.

Fodor Józsefné Erika a he-
gyesbori városrészen nőtt fel, 
ahol nagyon sokat játszott a 
friss levegőn. Édesanyjuk volt a 
mesefelelős, sokat olvasott neki 
és négy évvel fiatalabb testvér-
ének. Nagy kedvencük voltak 
a Kockásfülű nyúl, a Mazsola 
és Tádé, a Frakk, a macskák ré-
me mesék könyv formájában. 
Felnőttként saját gyerekeinek is 
szívesen olvasott, majd amikor 
a legnagyobb fiú, Dávid meg-
tanult olvasni, akkor már ő  is 
besegített, és mesélt a kisebb 
testvéreinek. Fodor Józsefné 
egy cigány népmesét, a Kis-
bögre, nagy kanál címűt olvas-
ta fel a közönségnek.

Kiss János az óvodában sze-
rette meg nagyon a meséket. 

Szüleitől is sok mesekönyvet, 
és talán még több diafilmet 
kapott. Miután megtanult ol-
vasni, igazi könyvmoly lett. A 
kötelező olvasmányokon kí-
vül a Fekete István könyve-
ket szerette nagyon. Két fia 
van, egy második osztályos és 
egy nagycsoportos óvodás, 
akik mindketten kosárlabda 
edzésre járnak. Kiss János sa-
ját bevallása szerint mindig 
beleásított a történetekbe, így 
a gyerekei édesanyja vállalta 
magára a mesélést. A testne-
velő tanár most a Kőleves cí-
mű mesét olvasta fel a közön-
ségnek.

A programon közreműköd-
tek a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gyülekezet Sola Gratia 
énekkarának tagjai, amely eb-
ben a felállásban már 13 éve 
működik, és Istent dicsőítő da-
lokat énekel. A népmese napja 
alkalmából most világi népda-
lokat adtak elő.

A népmese napja

Lapzárta: 
2018. október 15. (hétfő) 12 óra
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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:

POSTALÁDA

Második alkalommal került megrendezés-
re iskolánkban a Református Közösségi Nap 
címet viselő program. A Napraforgók Játszó-
ház színvonalas gyermekprogramokkal, a 
Biblia üzenetével készült alsós diákjaink és a 
szülők számára. A közel 3 órás műsornak ré-
sze volt az evangéliumi gyermekkoncert és 
bábműsor, de láthattunk bohóc- és bűvész-
műsorokat is. A napot, az animátorok segít-
ségével közös, valamint azt követően egyéni, 
fakultatív programokkal töltötték ki a játszó-
ház tagjai. Volt élő hangszerekkel kísért, já-
tékos énektanulás, a bűvészműsorban bib-

liai igazságokról hallhattunk, trükkökkel be-
mutatva. A népi játszóház csomagban népi 
játékokkal ismerkedtek a gyerekek. Volt íjá-
szat, hagyományőrző bemutató, arcfestés, 
lufihajtogatás. Népszerű volt a lebegőlabda 
és az ugrálóvár. Voltak kézműves foglalkozá-
sok, hagyományőrző, ügyességi és csapat-
játékok. 

A nap mottója: „Minőség és lelkiség”.
Köszönjük a fenntartó testület támoga-

tását, a kedves szülőknek és diákjainknak 
a részvételt. 

Iskolavezetés, Refi

Református általános iskolánk 8. alka-
lommal szervezett családi sportdélutánt 
az Együtt a szülőkkel c. programunk ke-
retein belül. Az alsó tagozatos osztályok 
10 főből álló csapattal versenyeztek, 8 
gyermek és 2 szülő. Mivel a gyerekek na-
gyon élvezik a játékot, ezért gyakran vál-
tották a csapat tagjait, hogy minél többen 
mozoghassanak, és hozzátehessék tudá-
sukat, lelkesedésüket az eredmény eléré-
séhez. A szülők is hasonlóan lelkesek vol-
tak. A délután célja a mozgás, a versen-
gés öröme, érdekes feladatok végrehajtá-
sa, amiket a testnevelésórákon kevésbé al-
kalmazunk. Nagyon fontos továbbá, hogy 
a gyerekek együtt mozogtak a szülőkkel. 

Széles körű szurkoló tábor segítette a ver-

senyző csapatokat. A váltóverseny során kü-
lönböző eszközökkel dolgoztak, mint pl. el-
térő méretű labdák, tornakarika, gátak, le-
pedő, stb. Szükség volt a labdaérzékre, a ko-
ordinációs és egyensúlyozó készségre, ügyes-
ségre, gyorsaságra. Az 1-2. korcsoportban a 
2.a osztály tanulói nyerték a Vándor kupát, 
míg a 3-4. évfolyamos tanulóink közül a 4.a 
osztály tanulói szerezték meg az első helyet. 
Ezen a délutánon a Kátai Gábor Kórház 
Egészségfejlesztési iroda munkatársai test-
állapotmérést végeztek, valamint az egész-
ség megtartásáról szóló előadásokat tartot-
tak tanulóinknak. 

Mindenkinek köszönjük az együttmű-
ködést és a részvételt. 

Iskolavezetés

„Forog az esztendő kereke”

Érezd jól magad! – Sport és egészség

2018.02.01. - 2020.07.27.
Szentannai Sámuel 
Középiskola és Kollégium

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A SZENTANNAI KÖZÉPISKOLA ÁLTAL VEZETETT KON-
ZORCIUM SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK 
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE

Pályázati azonosító: GINOP-6.2.3.-17-2017-00023
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében való-

sul meg.
A támogatás összege: 267,38 millió forint, amelyet az 

Európai Unió finanszíroz.

A projekt tartalma:
A szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyá-

sának csökkentése és az alapkészségek fejlesztése.

A fejlesztés eredményeként:
1. Az alapkészségek fejlesztése céljából kialakított és 

működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók 
száma eléri a 136 főt, amely több, mint a konzorciu-
mi tagiskolák létszámának 5%-a.

2. A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony 
megszűnési száma csökken az adott évfolyamon be-
lépők számához viszonyítva.

3. A tanulócsoportok tanulmányi eredményei legalább 
10%-kal javuljanak a 4. mérföldkő eléréséig.

A projektről bővebb információt a www.szentannai-
karcag.sulinet.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Gyökeres Sándor konzorciumvezető
Elérhetőség: 06/59-312-744
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Nyilvántartásbavételi száma: E-000720/2014

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra 
indulnak az alábbi képzések 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ 
 OKJ 51 344 02 | E-000720/2014/A031

BÉRÜGYINTÉZŐ 
 OKJ 51 344 01 | E-000720/2014/A024

(A két képzés együttes elvégzése esetén a 2. tanfolyam 
díjának 50%-át elengedjük!)

ÓVODAI DAJKA 
 OKJ 32 140 01 | E-000720/2014/A021

KISÚJSZÁLLÁSON és KARCAGON

A további részletekkel kapcsolatban keresd ügyfélszolgálatunkat!
+36 70 4242 490, +36 30 2811 548 | oktatas@probitas.hu 

| www.probitas.hu
Kövessen minket facebook oldalunkon! facebook: Probitas Plus Kft.

Minden tanfolyamunk képzési díja, 
havi KAMATMENTES 

részletfizetéssel egyenlíthető ki! Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2018. október 19-én jelenik meg.

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

A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban tanuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” 
típusú ösztöndíj) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa Hungarica „B” 
típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, amelynek elérése:

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

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

A pályázói űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva a Karca-
gi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda) a 
szükséges mellékletekkel együtt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 06. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

Pályázati felhívás
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2018. október 12. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Október 6-ai megemlékezés
 Karcagon
18.50 Nótacsokor 
19.05 Nagykunsági krónika - különkiadás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor országgyűlési
 képviselő
 Téma: aktuális politikai kérdések
 Karcagi hírek
 Karcag Város Önkormányzatának
 Képviselő-testületi ülése
 Háttér
 Jól haladnak a városi beruházások 
20.45 Nagykunsági Híradó
21.05 Gimisek gólyabálja

2018. október 15. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Sztárportré             
18.45 Szolnoki Olaj KK - Falco
 kosárlabda mérkőzés
20.50 Nagykunsági Híradó
21.10 Nótacsokor
21.30 Nagykunsági krónika

2018. október 16-17.
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 18. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek:
 Népmese napja I.
18.45 Tour de Opera 
19.05 Nagykunsági krónika - különkiadás
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Idősek Világnapján

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. október 06.
Tüdős Ildikó - Szappanos 
Sándor

Születés
2018. október 03.
Kovács Vivien - Szappanos 
Zoltán Levente
Karcag, Rét utca 8.

Árpád Levente

Halálozás
Varga Lajosné 
(Tóth Mária) 
 (1932)

Szentesi Imréné 
(L. Kiss Erzsébet) 
 (1924)

Kiss Lajosné 
(Tóth Julianna Mária)
 (1950)

Vízkeleti Ferenc 
 (1961)

Pala Károlyné 
(Biaczovszky Róza) 
 (1929)

Október 13. (Szombat)
MUNKANAP!

Október 14. (Vasárnap)
9-12 óráig
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

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

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

Október 14. Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

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!

2018. november 5. 
(hétfő) 

09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap a 

lakosság részére:

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Karcag külte-
rület 01704 hrsz-ú I. számú Főcsatornán átívelő hídon (is-
mertebb nevén Barcsis úti híd) - műszaki állapotára való 
tekintettel - Karcag Városi Önkormányzat súlykorlátozást 
vezet be, majd az őszi mezőgazdasági munkák befejezé-
sét követően lezárja 2018. november 15-től.

A járművek számára a csatornán történő átjutás a híd 
lezárását követően a közel 3 km-re déli irányban talál-
ható hídon (Törő úti híd) biztosított.

A híd lezárásából adódó kellemetlenségekért elnézé-
süket kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat

TájéKOZTATÓ

2018. október 17. szerda 17.00 óra: 
A gondolkodás hatalma és a lelki immunrendszer

2018. november 07. szerda 17.00 óra: 
Kimerültség, fáradtság

2018. november 21. szerda 17.00 óra:
A tudatos döntés lelki vagy fizikai eredetű

2018. december 05. szerda 17.00 óra:
Mi a hosszú élet titka?

2018. december 19. szerda 17.00 óra:
ÉVZÁRÓ BANKETT, Dean Ornish kutatásai, 

avagy mi az oka annak, hogy az ember 
képtelen szeretet nélkül élni

Klubvezetők: 
Soósné Jeszták Andrea és Soós Róbert egészségnevelők

Tanulmányaikat az Egyesült Államokban végezték életmód terápia területén

A rendezvény minden programja ingyenes!

Előadások helye:
Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár
5300 Karcag, Dózsa Gy. út 5-7 
/érd.: +36306643144, 145/
andiroboi@t-email.hu/

Előadások ideje:
Minden hónap 
1. és 3. szerdáján 17.00 óra
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Ingatlan
Teljes körűen felújított, régi tí-
pusú, 100 m2-es ház, 880 m2-es 
telekkel eladó. Társasházi lakás-
csere is érdekel 2. emeletig. 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.
Karcagon, a Rózsa utca 17. szám 
alatti lebontásra váró ház, nagy 
telekkel, alsóépületekkel olcsón 
eladó. Ugyanitt asztalosipari gé-
pek eladók. Irányár: 3 M Ft. Tel.: 
06/59-314-337.
Karcagon másfél szobás kertes ház 
hosszú távra kiadó. Tel.: 06/59-951-
222.
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház nagy por-
tával eladó. Építésre, vállalkozásra 
alkalmas. Tel.: 06/30-647-496. 

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyhaké-
szen, kalodába rendezetten, sor-
ba rakva (bükk, tölgy és gyertyán 
vegyesen). Ára: 14.000 Ft/kaloda. 
Ingyenes házhozszállítással. Tel.: 
06/30-839-6710, 06/70-351-6936.

Karcagon szalma eladó! Mennyi-
ség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, mé-
ret: 120x150 cm. Szállítás és rako-
dás megoldható. Tel.: 06/70-370-
1149.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megunta 
a régi dolgait? Megveszem a leg-
magasabb napi áron, és mindent 
el is szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 
Eladó 1 db melegítő kályha és 1 db 
kemping kerékpár. Tel.: 06/59-300-
521.
Eladó jó állapotú bontott cserép-
kályha (zöld tányéros, ajtó és bekö-
tőcső is megvan). Irányár: 100.000 
Ft. Ugyanitt ingyen elvihető hód-
farkú cserép. Tel.: 06/20-563-5087.
Eladók agyagiparos fekete kerá-
miák, kézzel festett kalocsai és 
festhető gránit tányérok, menny-
asszonyi ruha (S-M), lagzira dí-
szeket kölcsön adok. Tel.: 06/20-
258-8997. 
Eladó kemping kerékpár, birka-
főző lábas (25 literes, felniből ké-
szült), 4 gombos tetőcserép (kb. 
200 db), 3 db heverő (2 db barna 
színű). Tel.: 06/20-241-0846.

Eladó férfi, női szövetkabát (bordó 
és fekete), 42-es nadrágok, 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.
Eladó 2 db régi szekrénysor, gáz-
tűzhely, rekamié, székek, fotelek. 
Tel.: 06/20-538-3248.
Eladó kisszemű napraforgómag 
(házhoz szállítva 10.000 Ft/q) kis 
tételben is. Vörös cirokmag (4.500 
Ft/kg), méz házhozszállítás: akác 
(2.000 Ft/kg), vegyes kristályos 
(1.500 Ft/kg). Tel.: 06/30-963-5073.
Heverő, gáztűzhely, zongora, kla-
rinét, varrógép (Festima, Lucsnik, 
Singer) eladó. Tel.: 06/59-887-269. 
Karcagon eladó 1 db ágynemű-
tartós felnőtt heverő, Orion TV 
(Mindig TV set-top box beltéri 
egységgel), Mora Classic 4 égős 
gáztűzhely. Tel.: 06/30-527-2980.
Eladó akácerdő méhészeti telep-
helynek 1738 m2 (Cserhátvonal). 
Kút, méhitató és pergető hely van. 
Érdeklődni Szabó Istvánnál a követ-
kező telefonszámon lehet: 06/30-
852-9607.
Garázs kiadó a centrumban, ugyan-
itt bőr ülőgarnitúra megkímélt ál-
lapotban eladó. Tel.: 06/59-610-141, 
06/30-587-7608.

Társkereső
78 éves férfi keresi a párját Karcagon 
és környékén. Tel.: 06/30-579-5063. 

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most felve-
szünk 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 el-
adó (8 db tyúk és 1 db kakas). 
Óriás Brahma jérce és kakas el-
adó (több). Leanderek (rózsaszín, 
fehér, sárga, különböző méret-
ben) eladók. Tel.: 06/20-585-1734.
Élő és konyhakész törpeharcsa vá-
sár. Tel.: 06/20-411-7430. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőrka-
bát- és hátizsákjavítás. Tel.: 06/59-
887-269. 
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mi-
hály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-
6813.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne, és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves munkát. 
Tető építését, javítását, járdák, ka-
pubejárók újjáépítését, betono-
zását, udvarok takarítását, tere-
pek tisztítását. A legkedvezőbb 
árakkal dolgozunk! Bármilyen ne-
mű földmunkát, kubik munká-
kat is elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. Akár 
részletfizetés is megoldható. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
853-4323.
Sírkőtisztítás ingyenes felmérés-
sel. Tel.: 06/30-234-0203.
Munkájára igényes nyugdíjas nő 
vasalást, kisegítői munkát keres. 
Tel.: 06/30-381-0557.
Rászoruló idős ember gondozását 
vagy gondviselését vállalom, illet-
ve lépcsőház takarítást. Tel.: 06/30-
238-2918.

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!

 - Kárfelvevő, kárügyintéző (Kisújszállás),
 - Szociális munkás és tanácsadó (Kunmadaras),
 - Nevelő (Kisújszállás),
 - Host, hostess (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Hírlapkézbesítő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, Kisúj-

szállás),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Halász (Karcag),
 - Forgácsoló (Kunmadaras),
 - Kőműves (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Szennyvíztelep-kezelő (Karcag),
 - Ivóvízhálózat-karbantartó (Karcag),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Futár (Kisújszállás),
 - Konyhai kisegítő (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

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

 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - egyszerűsített 
foglalkozás (Eger),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású - állatgondozó 
(Karcag),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású (Berekfürdő),
 - Irodavezető (Kisújszállás).

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:

MEGHÍVÓ 
„KARCAG ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSE” TOP-2.1.2-
15-JN1-2016-00011 PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYÉRE

Időpont: 2018. október 26. 10.00
Helyszín: Karcag, Kossuth tér park
 5300 Karcag, Kossuth tér 1. ( Játszótér ) 

PROGRAM:
09.30 - 10.00 REGISZTRÁCIÓ
10.00 - 10.10 KÖSZÖNTŐ - Dobos László polgármester
10.10 - 10.20 KÖSZÖNTŐ - Kovács Sándor országgyűlési 
 képviselő  
10.20 - 10.25 PROJEKT ISMERTETÉSE
10.30 - 11.00 SAJTÓBEJÁRÁS A PROJEKT HELYSZÍNEIN
 FAÜLTETÉS 
11.00 - 15.00 BRINGA AKADÉMIA KERÉKPÁROS VERSENY
 - ÓVODÁSOKNAK
 BRINGA AKADÉMIA KERÉKPÁROS VERSENY 
 - KISISKOLÁSOKNAK
 ZENÉS MŰSOR GYERMEKEKNEK
 INTERAKTÍV KÉZMŰVES VÁSÁR
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SPORT

A magyar honvédsereg megalakulása, valamint az elmúlt 170 év katonahősei 
előtt tiszteleg az október 5-én útjára indult sportrendezvény. A Kaszárnyafutás 
során a Magyar Honvédség katonái, valamint a honvéd sportegyesületek tagjai 
1848 kilométert tesznek meg futva, míg a kerékpártúra résztvevői 170 kilomé-
tert tekernek le. Olyan településeket keresnek fel, ahol valaha volt katonai ala-
kulat, és ahol van hagyománya a honvédségnek.

Karcagon október 5-én Rózsa Sándor jegyző és Szepesi Tibor önkormány-
zati képviselő fogadta a főtéren keresztül a II. világháborús emlékműhöz érke-
ző futókat. Rózsa Sándor köszöntötte az MH86. Szolnok Helikopter Bázis tag-
jait, majd felkötötte Karcag Város Önkormányzatának nemzeti színű emlék-
szalagját a sportolók jubileumi zászlajára.

Ezt követően a futók egy koszorúval rótták le tiszteletüket a II. világhábo-
rús hősök előtt, majd továbbindultak egy következő település történelmi em-
lékműjéhez.

Karcagra érkezett a Kaszárnyafutás Kurucz Testvérek Birkózó Emlékversenyt 
és diákolompiai döntőt rendeztek

A XXIII. Kurucz Testvérek Birkózó Emlékversenyen és Kötöttfogású Bir-
kózó Diákolimpiai Döntő diák II. korcsoport verseny döntőbe jutott 57 
szakosztály 173 versenyzőjét Kurucz István edző, a Karcagi Birkózó Szak-
osztály vezetője és Szepesi Tibor, a KSE ügyvezetője köszöntötte szeptember 
29-én a Városi Sportcsarnokban. 

Az olimpiai lángot a Karcagi Sportegyesület versenyzője, Nagy Sándor 
hozta be, s Kovács-Bocskay Vince Timur olvasta be az olimpiai eskü szö-
vegét, majd a verseny kezdete előtt a birkózó sport támogatásáért a Magyar 
Birkózószövetség Elismerő Oklevelét vette át Kovács Istvántól, a Magyar 
Birkózó Szövetség alelnökétől Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun 
Reformtus Általános Iskola igazgatója. 

A döntőben látványos mérkőzéseket láthattak a nézők. A versenyen Nagy 
Sándor - a Karcagi Sport Egyesület versenyzője - bajnoki címet szerzett. 
Gratulálunk neki és valamennyi karcagi birkózónak. A verseny eredménye-
iről következő lapszámunkban olvashatnak.

DE

B I R K Ó Z Á S

L A B D A R Ú G Á S
Megyei I. osztályú bajnokság
2018. október 07. (szombat)
Fegyvernek - Karcag 0-0 (0-0)

A karcagi csapat a Fegyvernek együtteséhez látogatott. A vendégegyüttes 
sérülések és betegségek miatt az alábbi összeállításban lépett pályára: 
Belényesi-Hudu, Orosz, Szívós G., Kovács L., Szentannai, Erdei, Szívós Gy., 
Györfi, Domokos A., Szőke R.
Edző: Orosz István.

Az 5. percben Faragó A. 25 méteres szabadrúgása a sorfalról lepattant. A 
14. percben Domokos A. szögletét Erdei kapura csúsztatta, de Rózsának még 
a gólvonal elől sikerült fejjel tisztáznia. A 19. percben Faragó A. szabadrúgá-
sát Bognár nagy helyzetben a kapu fölé fejelte. A 21. percben Szívós G. for-
dulásból lőtt a 16-os környékéről, de Kormány védett. A 29. percben Kinder 
került helyzetbe, de lövése toronymagasan elkerülte a karcagi kaput. A 30. 
percben Rózsa elhúzott a jobb oldalon, lövését Belényesi bravúrral szöglet-
re tolta. A 42. perben Szőke R. egy csel után szöktette Kovács L-t a bal olda-
lon, lövését Kormány bravúrral kiütötte. A 43. percben egy hazai ellentáma-
dás után Rózsa nagy helyzetben fölé emelt. A 47. percben egy vendég akció 
során Orosz 20 méterről a kapu fölé bombázott. Az 50. percben Kovács L. 
beadásába Szőke R. „beleszúrt”, de a labda az oldalhálóban kötött ki. Az 55. 
percben egy karcagi támadás során előbb Szőke R. lövése elakadt a védőkben, 
ezután Györfi vette célba a kaput, de centiméterekkel a labda a jobb kapufa 
mellett elsuhant. A 66. percben Szentannai szabadrúgását Kormány szöglet-
re ütötte. A 67. percben Domokos A. a kapu felé ívelt, Orosz bombaerejű fe-
jesét Kormány bravúrral kiütötte. A 72. percben Szőke R. lövését védte Kor-
mány. A 76. percben Györfi csavarását Kormány még a bal felső sarok elől 
szögletre mentette. A 80. perben Szívós G. 20 méteres jobb sarokba tartó lö-
vését védte Kormány. 

Orosz István edző a következőt nyilatkozta a mérkőzés után: - Mindkét 
csapatnak voltak helyzetei, ezért igazságos a döntetlen.

B.I.

Döntetlen Fegyvernek ellen

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelkező hallgatók és tanulók 2018. II. fél-
évi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. (A 2018. I. félévben tanulmá-
nyi támogatásban részesült pályázó is igényelheti a támogatást.) 

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

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

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

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás


