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Huszadik alkalommal rendezte meg Madarász Im-
re Egyesített Óvoda Testnevelés-gyógytestnevelés 
munkaközössége október 10-én, szerdán a „Kelj fel 
Jancsi” elnevezésű ügyességi vetélkedőt a városi 
sportcsarnokban.

A verseny során az intézmény nagycsoportos gye-
rekei és játékoskedvű szülei küzdöttek meg a „Kelj fel 
Jancsi” vándorkupáért. Gyulainé Nagy Zsuzsanna, a 
Testnevelés-gyógytestnevelés munkaközösség vezető-
je elmondta, a rendezvénnyel az óvoda célja a mozgás 
megszerettetése és az egészséges versenyszellem ki-
alakítása. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Szülői összefogással és a Kar-
cagi Tankerületi Központ köz-
reműködésével valósult meg 
a Kiskulcsosi Általános Isko-
lai Tagintézményben a vizes-
blokk kialakítása, amelyet ok-
tóber 10-én, szerdán át is adtak 
használatba az alsós tanulók ré-
szére.

Futóné Szabó Margit, a Kis-
kulcsosi tagiskola tagintézmény-
vezetője elmondta, hogy a ko-
rábbi évek megvalósult fejlesz-
tései után (játszótér, kerékpár-
tároló és nyelvi labor kialakítá-
sa), most az 1930-as épületben a 
tanári szoba helyén kialakítot-
tak egy új vizesblokkot. Kiemel-
te, hogy már évek óta nagy volt 

az igény az alsós mosdó kialakí-
tására, hiszen a gyerekeknek egy 
másik épületbe kellett átjárniuk 
mosdóba, ami különösen a téli 
időszakban jelentett problémát. 
A vizesblokk megvalósulásával 
egy új tanári szoba is kialakításá-
ra került az egyik csoportszobá-
ból, amely a pedagógusok mun-
kakörülményeit is javítja.

Sági István, a Karcagi Tan-
kerületi Központ igazgatója el-
mondta, mindig igyekeznek a 
szülők és az intézmények felől 
érkező igényeket meghallani, és 
ahogy most is történt, támogat-
ni a tervek megvalósítását. 

A Szülői Közösség elnöke, 
Némethné Koczka Erzsébet 
köszönetét fejezte ki a szülők-
nek, a tankerületnek, a város-
nak, és mindazoknak, akik se-
gítették az alapítványi bál meg-
szervezését, lebonyolítását, va-
lamint azt, hogy az ott elterve-
zett fejlesztés ilyen hamar meg-
valósulhatott. 

Szepesi Tibor, a körzet kép-
viselője elmondta, örül annak, 
hogy a szülők összefogásával és 
a Tankerület jelentős segítségé-
vel sikerült továbbfejleszteni az 
iskola épületét.

Kapás Mónika

Fejlesztés a Kiskulcsosi iskolában

Szentannai-napok

A Szentannai-napok programsorozat keretében október 
10. és 12. között ünnepséget és pályaorientációs napot tar-
tottak a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégiumban, 
ahol megemlékeztek az iskola fennállásának 119. éves évfor-
dulójáról is.

A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium számára 
fontos, hogy mindenki képet kaphasson a képzéseiről, az ott 
folyó munkáról, és megismerhessék az iskolából kikerült te-
hetségeket. 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Minden eddiginél több, ösz-
szesen 370 településen több 
mint 2000 kertet műveltek 
meg az idén a Magyarország 
legszebb konyhakertje vetél-
kedőn - mondta el Kovács Szil-
via, a program ötletgazdája és 
főszervezője az országos díj-
átadón október 15-én (hétfőn) 
Budapesten.

Hozzátette: közülük 100 tele-
pülésről 235 kertet jelöltek or-
szágos díjra a települési zsű-
rik, és az országos bírálók 37 
település 45 kertjének osztot-
ták ki a Magyarország legszebb 
konyhakertje országos díjat.

Farkas Sándor, az Agrármi-
nisztérium parlamenti állam-
titkára a díjkiosztón kiemel-
te: a kert társadalmi és gaz-
dasági haszna jelentős, mert 
a művelt kert a vegyszermen-

tes magyar termék előállítá-
sához, a biológiai sokféleség 
megőrzéséhez, védelméhez, 

és a kertkultúra környezetkí-
mélő ápolásához járul hozzá.  

(Folytatás a 2. oldalon...)

Díjazták Magyarország legszebb konyhakertjeit

Képünkön Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere 
és Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára

Ügyességi vetélkedőt 
rendeztek óvodásoknak
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Az ’56-os 
forradalom 

„látószögei”
Hatvankét évvel az 1956-os forradalom 

és szabadságharc után is tanúi lehetünk 
sajnos olyan történészi próbálkozásoknak, 
amelyek igyekeznek az egykori eseménye-
ket úgy beállítani, mintha a népi forrada-
lom kiváltó okai nem a rákosista-bolsevista 
uralom elleni elementáris felháborodás, és 
ennek a teljes elutasítása lett volna. Vala-
miképpen azt sugallják, mintha megrefor-
málható lett volna az a kommunista és szo-
cialista diktatúra, és nem teljesen elvetendő.

Természetesen ezt nem így „expressis 
verbis” (félreérthetetlenül, magyarán) mond-
ják ki, hanem a történelmi tényeket és szerep-
lőit igyekeznek különböző „új vagy újszerű” 
aspektusokból, látószögekből elemezni. 

Az egyik ilyen baloldali történetma-
gyarázó Eörsi László, aki a mérce.hu ok-
tóber eleji két számában közöl folytató-
lagos tanulmányt az ’56-os forradalom 
budapesti eseményeiről és főszereplői-
ről. A meglehetősen hosszú és lábjegyze-
tekkel bőven ellátott tanulmányát ezek-
kel a sorokkal zárja: „Jelenleg 1956 szin-
te teljes mértékben a hazugságokat ontó 
aktuálpolitika foglya - akárcsak 1989 
előtt. A hivatalos emlékezetpolitikával el-
lentétes nézetek csak igen szerény nyilvá-
nosságot kaphatnak, de egyelőre még 
többet, mint a Kádár-rezsim idején...”

Nos legyinthetnénk, és minden kom-
mentálás nélkül félresöpörhetnénk a tanul-
mányt – különösen ha tudjuk, hogy szer-
zője annak az Eörsi Istvánnak az 1955-ben 
született öccse, aki annak idején az SZDSZ 
alapító tagja volt költőként, irodalmár-
ként és lukácsista filozófusként egyaránt. 
Ugyanis verdiktje, a „hazugságokat ontó 
aktuálpolitika” eléggé pontosan jellem-
zi őt. Mintegy nyíltan bevallja, hogy „elfo-
gult” a jelenlegi emlékezetpolitikával szem-
ben. Úgy gondolja persze, hogy a „hazug 
aktuálpolitikával” szemben, az ő „látószö-
ge” az igazi, az „objektív”. Mintha ő nem len-
ne a foglya annak a baloldali narratívának 
és emlékezet-politikának, amit valójában 
a kádári történészek alakítottak ki, és suly-
koltak bele a nemzettudatba évtizedeken 
keresztül. Mintha ’56 után egy „homogén 
emlékezetpolitika” lett volna a magyar kul-
túrába beépítve, integrálva. 

Holott eltelt két emberöltő, és még két 
évvel ezelőtt is olyan vitakérdések vetőd-
tek fel például, hogy „kik ötvenhat iga-
zi hősei”?  

És most is, a közelgő ünnepen a „bal-
oldali ifjak programja”: „Az 1956-os és az 
őszirózsás forradalom történetét szeretnénk 
feleleveníteni, újra élővé tenni. Különösen 
azért, mert a két forradalom baloldali esz-
meisége már szinte teljesen kikopott az em-
lékezetünkből, illetve az uralkodó jobbolda-
li kurzus folyamatosan próbálja kisajátíta-
ni ezeket az eseményeket. Ennek pedig sú-
lyos következményei vannak: az eltorzított, 
meghamisított emlékezet könnyen igazol a 
forradalmak szellemiségével ellentétes, el-
nyomó rendszereket és intézkedéseket.”

Hát igen, itt tartanak együtt az „őszi-
rózsás forradalom”, 1956-tal...

-ács-

Dr. Sántha József 1926-ban 
született Karcagon, majd az 
elemi iskola elvégzése után itt 
jár nyolc osztályos gimnázi-
umba is. Eredetileg erdőmér-
nök szeretett volna lenni, de a 
soproni egyetem bizonytalan 
helyzete miatt végül Debre-
cenben kezdte meg felsőfokú 
tanulmányait orvosi szakon. 
Az egyetemi évekre jó szív-
vel emlékszik vissza. Azokra 
az időszakokra, amikor kol-
légium hiányában karcagi is-
merősök segítették a lakhatá-
sát, és arra, hogy már akkori-
ban is szívesen járt zenei ese-
ményekre, hangversenyekre.

Diplomáját 1950-ben, bel-
gyógyászati szakképesítését pe-
dig 1955-ben szerezte meg. E 
képesítések megszerzését kö-
vetően a Karcag Városi Tanács 
Kórház belgyógyászati osztá-
lyán dolgozott. Dr. Sántha Jó-
zsef aktívan részt vett a kórhá-
zi élet számos területén. Dolgo-
zott laborban, fogadta az am-
buláns betegeket, adminisztrá-
ciót is végzett, és megtanulta a 
röntgen kezelését is. A szolgá-
lati lakásában két év múlva már 
saját röntgene volt. Saját beval-
lása szerint a főorvos kollégák 
is gyakran keresték őt, mert ha-
marabb el tudták érni, mint a 
kórház igazgatóját.

A későbbi átszervezésekkel 
a rendelőintézet belgyógyász 
főorvosa lett, majd 1970-től 
nyugdíjazásáig a Vérellátó Ál-
lomás vezető főorvosi munka-
körét látta el, valamint tagja 
volt az Országos Vérellátó Ta-
nácsnak is.

Kiváló vezetői képességei az 
egészségügyben végzett aláza-
tos munkája során mutatkoz-
tak meg. Gyógyító tevékeny-

sége tiszteletet és megbecsü-
lést váltott ki minden ember-
ből. Szívén viseli a város kul-
turális életének fejlődését is. 
Dolgozott a Városi Közműve-
lődési Bizottságban és a Vá-
rosi Sport Egyesületben, erő-
feszítéseket tett a város zene-
oktatásának, komolyzenei éle-
tének előre mozdításáért. Ma-
gyar filharmonikusok, orosz 
előadók, híres vonósnégyesek, 
kubai kórus, francia zongora-
művész, híres orgonista, vala-
mint a magyar opera és iroda-
lom nagyjai is megfordultak 
itt az ő közreműködésével

1989-ben alapítója volt a Vá-
rosvédő és Városszépítő Egye-
sületnek, amely számos példa-
értékű cselekedetet hajtott vég-
re. Részt vettek a Kálvária felújí-
tásában, a II. világháborús em-
lékmű létrehozásában, segítet-
tek a város fásításában. Önálló-
an vállalták a nádor oszlop visz-
szaállítását, és közreműködtek a 
város közel negyven köztéri al-
kotásának létrejöttében.

Dr. Sántha József 1994-től a 
Városi Önkormányzat Város-
fejlesztési és Idegenforgalmi 
Bizottságának tagjaként szá-
mos feladatot is vállalt. Köz-
reműködött a volt Helyőrségi 
Művelődési Otthon megvásár-
lásában, a műemlékek felújítá-
sának szervezésében. A mille-
centenárium évében megszer-
vezte az I. Karcagi Tűzikovács 
Találkozót. Aktív szerepet vál-
lalt a Kováts Mihály Emlékna-
pok és a Nagykunsági Kultu-
rális Napok megrendezésében. 
Megszervezte az I. Nagykun-
sági Ipari Kiállítást és Vásárt, 
amelynek keretén belül ipa-
ri vállalkozók és népművésze-
ti alkotók mutatkozhattak be. 

1993-ban kiérdemelte a Kar-
cag Város Kultúrájáért Díjat, 
1999-ben pedig a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyű-
lés a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyeért Díjat adományoz-
ta részére. 2000-ben a telepü-
lésvédelem és településszépí-
tés területén végzett kima-
gasló, eredményes munkájá-
ért Kós Károly-díjban része-
sült. 2003-ban a Karcag Városi 
Önkormányzat Pro Urbe díj-
jal ismerte el tevékenységét. A 
több mint öt évtizednyi, alá-
zatos közösségépítő munkája 
elismeréseként Karcag Város 
Önkormányzatától 2017-ben 
Nagykunságért Díjat vehetett 
át. Az idei évben pedig a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt-
je kitüntetésben részesült.

- Nem vártam és óriási meg-
lepetést okozott ez a díj, na-
gyon hálás vagyok érte. Kö-
szönöm a felterjesztőnek, dr. 
Fazekas Sándornak. Az utób-
bi időben már annyira korlá-
tozott vagyok a fizikai erőm-
ben, hogy nem igazán megyek 

el egy társadalmi esemény-
re sem, de ezt a díjat személye-
sen vettem át, megfelelően, el-
érzékenyedve Budapesten a fe-
leségem és a lányom kíséreté-
ben. Számomra ez jelenti a leg-
többet és legnagyobbat az el-
ismerések között. Életem al-
konyán pedig csak azt mond-
hatom el, hogy mindaz, amit 
idáig tettem és cselekedtem – 
ahogy többször már elmond-
tam hasonló beszélgetések so-
rán –, ez nem érdem, hanem 
kötelesség volt. Ezt így is ér-
zem és éreztem mindig. El-
mondhatom, hogy nem volt 
hiábavaló az életem – fogalma-
zott dr. Sántha József, aki a mai 
napig szívesen olvas. - Most 
éppen Michelangelo életrajza 
van az asztalomon, de előve-
szem azokat a könyveimet is, 
amelyeket a munkám mellett 
tallózva olvastam csak el. Fő-
leg az európai reneszánsz idő-
ből való témákat feldolgozó re-
gények, életregények érdekel-
nek – árulta el a kitüntetett.

Kapás Mónika

(...folytatás az 1. oldalról)
A 2012-ben indult legszebb konyhakertek programnak 

nélkülözhetetlen szerepe van abban, hogy egyre töb-
ben látnak hozzá a konyhakerti munkához, a programot 
az agrártárca és háttérintézményei a kezdetektől támo-
gatják - mondta. A programban 2015 óta minden megye 
részt vesz, amit jelentős eredménynek nevezett.

Kovács Szilvia kitért arra is, hogy a 2018-as vetélkedőt 
„A termőföld, a talaj védelme a Riolittufa támogatásá-
val” mottóval hirdették meg, hogy minél több talajkímé-
lő művelési, vízgazdálkodási módszert, természetes talaj-
javítókat alkalmazzanak a kertekben.

Az ötletgazda elmondta: a legszebb konyhakertek prog-
ram Karcagról indult mindössze 22 nevezéssel, majd 2013-
tól országossá bővült.

A 2018-as évet értékelve elmondta, hogy 71 új telepü-
lés indult, a részt vevők a nagybani piaci árakat figyelem-
be véve 700 millió forint értékű árut termeltek meg.

Agrárminisztérium

Díjazták Magyarország 
legszebb konyhakertjeit

„Mindaz, amit tettem, 
nem érdem, hanem 

kötelesség volt”

Az Államalapító Szent István ünnepe alkal-
mából a köztársasági elnök által adományozott 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 
vehette át dr. Sántha József, a Kátai Gábor Kór-
ház nyugalmazott főorvosa, aki a település és a 
térség lakóinak érdekében végzett több évtize-
des gyógyító munkájának és a helyi kulturális 
élet szervezésében, támogatásában vállalt sze-
repének elismeréseképpen részesült a nívós ki-
tüntetésben.

Dr. Sántha József szívén viseli a város kulturális életének fejlődését
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A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség pályázatának köszön-
hetően egy 150 férőhelyes 
mobil lelátó érkezett a Szent-
annai Sámuel Középiskola 
műfüves pályához október 
10-én, szerdán.

Szepesi Tibor, a Karcagi Sport 
Egyesület elnöke elmondta, a 
rossz idő beköszöntével egyre 
több labdarúgó-mérkőzés ke-
rül megrendezésre a műfüves 
pályán, hiszen a bajnoki mér-
kőzéseket és legtöbb utánpót-
lás-mérkőzést is itt rendezik 
meg.

Szepesi Tibor kiemelte, hogy 
a most kialakított 150 férő-
helyes mobil lelátót a Magyar 
Labdarúgó Szövetség pályáza-
tán nyerték el, az önerőt pe-
dig szponzorok biztosították. 
Mivel a lelátó mobil, így igény 
szerint más városi rendezvé-
nyen – pl. a Zuglógerben a 

Lovasnapon – is fel tudják ál-
lítani.

A Szentannai sportpályá-
jának fejlesztései itt azonban 
nem állnak meg, az elkövetke-
zendő hetekben várják a cse-
repad érkezését, valamint ha-
marosan egy elektromos ered-

ményjelző tábla is érkezik majd 
a szurkolók nagy örömére. 

- Ezek már elnyert fejleszté-
sek, ugyanakkor tervezés alatt 
áll a legnagyobb projekt, az öl-
tözők kialakítása, amelyhez még 
keressük a forrásokat – fogalma-
zott Szepesi Tibor.

Mobil lelátóval bővült a 
Szentannai műfüves pálya

A zene világnapja alkal-
mából hangversenyt ren-
dezett a KÁIAMI Erkel Fe-
renc Általános Iskolai Tag-
intézménye a művészeti 
iskola Erkel termében ok-
tóber 3-án, szerdán.

Lór-Kerekes Ágnes tagin-
tézményvezető elmondta, a 
hangversenyüket kezdetben 
a városi Idősek Világnapi ren-
dezvénnyel együtt szervez-
ték meg, az idei azonban már 
a harmadik év, hogy önálló 
programként valósul meg.

Soós Pálné köszöntőjében 
Yehudi Menuhin gondolatát, 
a zene világnapjának élet-
re hívóját idézte, amely sze-
rint „A zene a káoszból ren-
det teremt; a ritmus a szét-
tartót egységbe fogja; a me-
lódia a megszakítottat foly-
tonossá varázsolja; a harmó-

nia az össze nem illőket ösz-
szeegyezteti.”

Az idei hangversenyen ösz-
szesen kilenc műsorszámban 
tizennégyen mutatták be te-
hetségüket. A legtöbb tan-
szak képviseltette magát, így 
volt hegedűs, ütős, zongoris-
ta műsorszám is. A magán-

ének tanszakosok betegség 
miatt sajnos nem tudtak részt 
venni az ünnepi hangverse-
nyen. A rendezvényen régi 
zeneszerzők műveitől kezd-
ve, a mai magyar komponis-
ták alkotásai is felcsendültek, 
amelyeket a művészeti isko-
la tanárai és tanulói adtak elő.

Zene világnapi hangverseny

Negyedévente a Madarász Imre Egyesített Óvoda Cso-
konai úti óvodájában az Óvoda Galériában kiállítást ren-
deznek be, ezzel indítják az új évszakot. Most népi hang-
szerekből nyílt kiállítás, amelyhez kapcsolódva népi hang-
szerkészítés is volt - tudtuk meg Benéné Kecskeméti Ani-
kó óvodavezetőtől. 

Pinczésné Soós Gyöngyi népi iparművész csutka-
hegedűt készített a gyerekekkel. Ez a nádi hegedű egy 
1955-ös kép alapján készült el. A gyerekek csutkából már 
sok mindent készítettek. A mostani hangszer mellé már 
kész népi hangszereket is megszólaltattak egy alkalmi kis 
zenekarban.  

Szeptemberben 27 új kisgyermek iratkozott be ebbe az 
oviba, akik már nagy örömmel jönnek reggelente társa-
ik közé. A közelmúltban tartott Lurkó köszöntőn fogadták 
be nagy szeretettel az új ovisokat az óvoda nagy közös-
ségébe. Itt a képzeletbeli kapun átlépve mutatkoztak be 
a kicsik szüleikkel, a Margaréta csoport Konczné Pecze 
Margit és Szarka Péterné vezetésével Margaréta tánccal, 
a Bóbita csoport H. Tóth Jánosné és Lövei Gáborné ve-
zetésével egy magyar népmesével köszöntötte a kicsiket.

DE

Óvoda Galéria

(...folytatás az 1. oldalról)
A vetélkedés előtt a gyerekek bemelegítéssel kezdtek, 

majd a kilenc csoport a kilenc versenypályán egymást 
váltva mérte össze ügyességét és gyorsaságát. A próba-
tételek között volt célba dobás, hullahopp karikával fu-
tás, kapura rúgás és kenguru labdával ugrálás.

A versenyen Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, 
a KSE elnöke köszöntötte az óvodásokat, és jó verseny-
zést kívánt a gyerekeknek és szüleiknek.

A tavalyi győzteseknek, a Jókai úti ovisoknak sikerült 
megvédeniük a címüket, így újabb egy évig őrizik a „Kelj 
fel Jancsi” vándorkupát.

Ügyességi vetélkedőt 
rendeztek óvodásoknak
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A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre október első szombat-
ján tartotta a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnáziumban idei találkozóját és köz-
gyűlését. Az iskolafenntartó nevében Nt. Koncz Tibor es-
peres, elnök-lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
Pánti Ildikó önkormányzati képviselő átadta Dobos Lász-
ló polgármester köszöntőjét és összefoglalta az öregdiák-
oknak a város legutóbbi fejlesztéseit. Felidézte saját gim-
nazista éveit, és külön köszöntötte egykori osztályfőnök-
ét, Katona Mihály tanár urat, aki szintén itt volt a találko-
zón. Az iskola jelenéről, a diákéletről Kisari Katalin igazga-
tóhelyettes tájékoztatta az egykori iskolásokat. A találko-
zón verset mondott Varga Petra, énekelt Szabó Petra. Az 
ünnepi műsor után kezdődött a közgyűlés, ahol Vadai Mi-
hály Zsolt számolt be az éves tevékenységről, majd a je-
lenlévők ismét őt választották a baráti kör titkárává. A talál-
kozó közös ebéddel zárult, és egy ötvenéves osztálytalál-
kozó is volt ezen a napon.

DE

HÍREK

Virágokat telepítettek a főtéren

A kellemes, napos őszi idő ki-
fejezetten kedvező volt a virág-
ültetés számára, így akadályta-
lanul megindulhatott főterünk 
szépítése a kertészeink keze ál-
tal. 

A nyár már kókadozó virágai 
kikerültek a talajból, helyet ad-
va az őszi ültetésnek. Az utób-
bi hetekben a Városgondnokság 
munkatársai szorgos munkával 
megfelelően előkészítették a vi-
rágágyásokat a 4000 tő árvács-
ka és a 2000 db tulipánhagyma 
fogadására. A kihelyezett két-
nyári növények változatos, szín-
pompás virágaival csempésznek 
vidámságot városunkba még a 
komor tél beállta előtt. 

A megfelelően elültetett ár-

vácskák átvészelve a hosszú fa-
gyos hónapokat, kora tavasszal 
újult erővel bontják majd üde 
szirmaikat, a tulipánok pedig 
élénk színű lepelleveleivel ör-
vendeztetnek meg bennünket. 

Az Őszi Könyvtári Napok 
programsorozat keretében 
október 11-én, csütörtökön 
a Könyvtárostanárok Mun-
kaközössége megtartotta 
hagyományos szakmai nap-
ját, amelyre most a Györffy 
István Katolikus Általános 
Iskola könyvtárát választot-
ta helyszínül. 

Dr. Kasuba Jánosné, a Könyv-
tárostanárok Munkaközösség-
ének vezetője köszöntőjében 
elmondta, hogy a mai digitali-
zált világban a gyerekek okos-
telefonnal szinte mindent meg-
találhatnak az interneten. A lel-
ki fejlődésükhöz viszont elen-
gedhetetlen az is, hogy köny-
vet olvassanak. - Fontos, hogy 
írott, nyomtatott könyvet is a 
kezükbe vegyenek a gyerekek. 
Meg kell találni azt az utat, úgy 
az iskolai könyvtárnak, mint a 
közművelődési könyvtárnak, 
hogy innovációval, megújulás-
sal átszervezzük a munkánkat. 
Meg kell találni azt a lehetősé-
get, hogy a könyvtárak olvasó-

vá neveljék az embereket – fo-
galmazott dr. Kasuba Jánosné.

- Ha nem veszi a gyerek ke-
zébe a tanuláshoz, nem olvas-
sa el azt a kötelező olvasmányt, 
csak megnézi az interneten, 
akkor nem ugyanazt fogja be-
lül átélni. Ha nem fog olvas-
ni, akkor az az egész életére ki-
hat. Hogyan is lehet ezen segí-
teni? Erről is szeretnénk most 
tanácskozni, milyen új uta-
kat kell most megkeresnünk? 
Azt a középutat, hogy alkal-

mazkodni a változáshoz, de 
ugyanakkor visszatéríteni a 
gyerekekhez a könyv szerete-
tét – hangsúlyozta a munkakö-
zösség vezetője.

A köszöntő gondolatok után 
Kovács Miklósné iskolaigaz-
gató bemutatta az iskola mű-
ködését, valamint Horváth Ré-
musz hitoktató tanár is közre-
működött a szakmai nap ered-
ményességében.

Kapás Mónika

(...folytatás az 1. oldalról)
Október 11-én, csütörtökön 

az ünnepélyes megnyitón Gyö-
keres Sándor igazgató köszön-
tötte a diákokat. - A Szentan-
nai-napok igazi, élő hagyo-
mány, és mint olyan, változik 
is egy kicsit minden évben. Ta-
valy első alkalommal került 
bele a programba a pályavá-
lasztást segítő cél és tartalom, 
idén pedig már egy nagy pá-
lyázat, a GINOP szakképzés-
fejlesztő tevékenységével is ki-
egészült. A rendezvény céljai 
azonban alapvetően nem vál-
toztak, csupán bővültek – fo-
galmazott Gyökeres Sándor. 
- Ezen a pályaorientációs na-
pon az iskola más szempont-
ból mutatkozik be. A pályavá-

lasztás, iskolaválasztás előtt ál-
ló nyolcadikosok találkozhat-
nak iskolánk tanulóival, és is-
kolánk egykori tanulói is meg-
osztanak velük néhány gon-
dolatot – mondta az igazgató. 
Gyökeres Sándor azt is kiemel-
te, hogy az életpályánál nincs 
győzelem, csak eredmény van. 
Életpályát nem lehet válasz-
tani, csak szorgalmas, kitartó 
munkával megépíteni, amely-
hez erőt, kitartást kívánt. 

A megnyitó ünnepségen iro-
dalmi blokkot adott elő Koszta 
Kornélia, Kun Zsófia, Palkó 
Fanni, Pintér Kamilla és Vígh 
Csenge 9.d osztályos tanuló, 
majd „Akikre Szentannai Sá-
muel is büszke lenne” címmel 
az iskola egykori diákjai be-

széltek életpályájuk alakulásá-
ról. Ezt követően Ki miben tu-
dós? játék, majd zenés mulat-
ság és táncház várta a diákokat.

Október 10-én, szerdán a 
Szentannai-napok programso-
rozat első napján az iskola egy-
kori tanárainak munkássága 
előtt tisztelegtek az iskola taná-
rai és diákjai.

Október 12-én, pénteken pe-
dig a központi ünnepségen az 
iskola névadójára emlékeztek, 
és koszorút helyeztek el az is-
kola udvarán lévő Szentannai 
Sámuel mellszobornál, vala-
mint a Szentannai Sámuel Ala-
pítványhoz érkezett pályamun-
kák díjazására is sor került.

Kapás Mónika

Szentannai-napok

Szakmai napot tartottak a könyvtárostanárok

Találkoztak a 
gimnázium öregdiákjai
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Október 20. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Október 21. (Vasárnap)
9-12 óráig
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér) 

Október 22. (Hétfő)
Munkaszüneti nap! 
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Október 23. (Kedd)
Nemzeti ünnep! 
9-12 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Október 27. (Szombat)
8-13 óráig
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)

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

Október 28. (Vasárnap)
9-12 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

2018. november 5. 
(hétfő) 

09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap a 

lakosság részére:
Kedves Olvasóink!

Következő lapszámunk 
2018. november 2-án jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Lapzárta: 
2018. október 29. 

(hétfő) 12 óra
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Szüreti mulatsággal ünnepeltük az ősz 
egyik legszebb népi eseményét a „Refi”-ben. 

A rendezvény célja közösségépítés a ma-
gyar népi kultúra megtartó erejével, va-
lamint a folklór játékok megismertetése, 
ápolása. A programok látványosabb ré-
sze a tanulóink és a szülők által készített 
madárijesztők felvonulása volt. A felvonu-
lás után közös éneklés, néptáncbemutató, 
majd a szüreti tevékenységek kipróbálása 
következett (szőlődarálás, préselés, must-
kóstolás), népi kézműves foglalkozások. 
Sok fantáziadús, egyedi alkotás született. 

A rendezvény alkalmas volt arra, hogy a 
diákok megismerjék a kihalóban lévő fog-
lalkozásokat, tevékenységeket, szerszámo-
kat, kifejezéseket, népdalokat és gyermek-
játékokat. Az udvaron kirakodó vásár, gyü-
mölcskosár, fafaragás, ügyességi játékok 
várták tanulóinkat. A szüreti alkalom tánc-
házzal zárult.

Megköszönjük a karcagi népi iparmű-
vészek és a szülők közreműködését, peda-
gógusainknak pedig a szervező munkát.

Refi általános 

Egy örömhír és tüstént eltűnik a félelem és a szorongás, és 
rügyként kipattan a lappangó reménység, legmélyebb vágyunk, 
amelyben már hinni sem mertünk. De vajon van-e még újság, 
hír, ami igazán új lehet a mai hírközlési eszközöktől behálózott 
századunkban? Van-e még újság, hír, ami újat mondhat elfá-
sult szívünk és eszünk számára? Van-e még valami érdemes 
tudnivaló, aminek elég súlya van ahhoz, hogy valamit megvál-
toztasson bennem, Benned?

Örömhír. Ki emlékszik közülünk, hogy az Evangélium öröm-
hírt jelent. Az Isten Országáét, vagyis a szeretet uralmát, amit 
a kereszténység hirdet? Vajon valójában a szeretet uralkodik 
a világban, ahol a szemünk láttára burjánzik az erőszak, az 
igazságtalanság és a gyűlölet?

A fejlődéssel együtt a társadalmi követelések, a kontesztálás, 
az irigy gyűlölködés is növekednek. A fiatalok, a világ remény-
ségének a hordozói, de haboznak, hogy egyáltalán belépjenek-e 
ebbe a társadalomba. Néhányan mesterséges paradicsomok-
ba menekülnek. Mások kisajátítanak egy istenképet, amit ké-
nyükre-kedvükre eltorzítanak. Mégis vannak, akik felfedezik 
az utat, amely egy nagyobb igényeket támasztó, tisztább ke-
reszténység felé vezet. Igaz-e vajon ezután, hogy az igazi szere-
tet nem érdekel senkit? Igaz-e, hogy nincs örömhír, amit megél-
ni és hirdetni érdemes?

Az emberi szív legmélyebb rejtekén már morajlik egy új vi-
lág várása, ahol van igazság, testvériség, világosság, ahol „nem 
lesz gyász, jajgatás és fájdalom” (Jel 21, 4). Ezek után hogyan 
ne lenne megindító a váratlan mondat: „Az Isten országa 
köztetek van” (Lk 17, 21).

Valójában ezt tapasztaltuk szeptember 13-án, amikor a 8. a 
osztály tanulóival, illetve a 6. a osztály hittanos diákjaival, va-
lamint két 5. osztályos tanulóval Budapesten részt vettünk egy 
különleges eseményen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kihirdetett „Családok Éve” égisze alatt a Böjte Csaba ál-
tal alapított Szent Ferenc Alapítvány elindulásának 25 éves ju-
bileumát, és a Nem Adom Fel Alapítvány által szervezett Jobb 
Velünk a Világ! rendezvénysorozat 10 éves évfordulóját együtt 
ünnepelték. A rendezvényre a Papp László Sportarénában ke-
rült sor. Mi a délelőtti rendkívüli osztályfőnöki órán vettünk 
részt, amely tulajdonképpen egy koncert volt. Akkora zsúr volt, 
hogy tanulóinkban még most is dalolnak a szívek. Jó volt látni, 
hogy nehézségeik ellenére úgy Csaba testvér gyermekei, mint a 
különböző fogyatékkal élő Nem Adom Fel Alapítvány fiatal-
jai örömet és boldogságot sugároztak és adtak át. Ezek a gyer-
mekek és fiatalok egyszerűen Isten országát sugározták. Azt az 
örömhírt, hogy a szeretet lehetséges! Bármilyen körülmények 
között is. És nagyon jó volt látni, hogy diákjainkat ez a rendez-
vény igen erősen megérintette. Úgy gondolom, sokat tanultunk 
ezen a napon. Azt, hogy a szeretet lehetséges, és azt, hogy nem 
adom fel! Az Isten országa küzdelem és kitárulkozás mások fe-
lé. Bízom abban, hogy mindazt, amit ezen a napon kaptunk, 
valamilyen formában majd mi is tovább tudunk adni. 

Fokozott hangulatban és ámulatba ejtve a színvonalas ze-
nei produkciótól, valamint a biztató előadásoktól, elhagytuk 
az Arénát, és irányt vettünk a Szent István tér felé, ahol termé-
szetesen meglátogattuk az újabb maradandó élményeket nyúj-
tó Szent István Bazilikát. Itt is valami olyat kaptunk mindany-
nyian, amit nehezen lehet szavakba önteni. A bazilika káprá-
zatos szépsége és meghittsége szinte mindenkit magával ragadt. 

Életünk célja, hogy csendesen, szeretettel felnőjünk oda, 
hogy a Három Isteni Személlyel egy asztalhoz ülhessünk. Meg-
győződésem, hogy mindannyian egy olyan örömhírt kaptunk 
ezen a napon, amely képes bennük is elindítani valamit. Ké-
pessé tesz bennünket, hogy felfedezzük, elinduljunk, tovább 
folytassuk ezt az utat: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” 
(Jn 14, 6). 

Imádságos szeretettel, hálás szívvel és köszönettel elsősorban 
Istennek, de mindazoknak is, akik lehetővé tették ezt a csodá-
latos napot, iskolánk tanulói nevében is:

Horváth Rémusz Miklós hitoktató
Györffy István Katolikus Általános Iskola

„Refi”-s szüret Örömhír: a szeretet lehetséges!

2018. november 01. (csütörtök) 
munkaszüneti nap

Ügyfélfogadás: NINCS

2018. november 02. (péntek) 
pihenőnap

Ügyfélfogadás: NINCS

2018. november 09. (péntek) 
munkanap pénteki munkarend szerint

Ügyfélfogadás: NINCS

2018. november 10. (szombat) 
munkanap pénteki munkarend szerint

Ügyfélfogadás: NINCS

Megértésüket köszönjük!

Rózsa Sándor 
jegyző 

A Karcagi Polgármesteri Hivatal
november 1-je körüli 

ügyfélfogadási rendje a következő:
A Karcag Városi Önkor-

mányzat Oktatási, Kulturá-
lis és Sport Bizottsága meg-
hirdeti a karcagi lakóhellyel 
rendelkező hallgatók és ta-
nulók 2018. II. félévi tanul-
mányi támogatásáról szóló 
pályázatát. (A 2018. I. félév-
ben tanulmányi támogatás-
ban részesült pályázó is igé-
nyelheti a támogatást.) 

A pályázati felhívás és az 
adatlap letölthető a www.
karcag.hu oldalról, vagy ki-
nyomtatott formában elvi-
hető a Karcagi Polgármeste-
ri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Pol-
gármesteri 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
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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

Betekintő
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
 Kováts Mihály Általános Iskolai 

Tagintézménye

szeretettel hívja az óvó néniket, 
a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket

bemutató órájára:

2018. október 24. (szerda)
 9.00 óra

tanít: 
Magyar Sándorné

Játékosság a magyar nyelv és irodalom órákon

Helyszín: 
Kálvin u. 9., 1.a. osztály

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Előkészítő foglalkozások indulnak református
iskolánkban nagycsoportos óvodások részére, 

a 2019/2020-as tanévre.

A szülői megbeszélés időpontja:

2018. október 25. (csütörtök) 17.00 óra
Helye: 

református iskola I. emelet (Karcag, Kálvin u. 2.)

Telefon: 06/59-400-577

Minden érdeklődő szülőt szeretettel hívunk és várunk!  

 Iskolavezetés

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:
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HIRDETMÉNYEK

2018. október 19. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek:
 Szüreti kavalkád a Refiben
18.45 Tour de Opera 2.
19.05 Nagykunsági krónika - különkiadás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia alpolgármester
 Karcagi hírek
 - Sok a beteg gyerek
 - Fecskeavató
 - Kurucz Testvérek Birkózó Verseny
 - Megújul a berekfürdői bekötőút
 - Drágulhat a sertéshús
 - Szántóverseny Kenderesen
 Háttér
  Egészségház Tiszaderzsen
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Idősek Világnapján

2018. október 22. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Sztárportré            
18.45 Szolnoki Olaj KK - Sopron
 kosárlabda mérkőzés
20.50 Nagykunsági Híradó
21.10 Nótacsokor
21.30 Nagykunsági krónika

2018. október 23-24. 
kedd / szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
20.00 A Hit Szava – római katolikus
 szentmise
21.00 V. Kakasfőző Fesztivál és III. Városi 
 Palacsintasütés Püspökladány 2018  
 összefoglaló
22.00 Berekfürdői Falunap 2018 
 összefoglaló

2018. október 25. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Gyermekpercek:
 Népmese napja 1.
18.45 Tour de Opera 3.
19.05 Nagykunsági krónika - különkiadás
 Városunk október 23-ai megemlé- 
 kezése
20.35 Nagykunsági Híradó
20.55 Elek György könyvbemutatója

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
Halálozás

Tóth Lászlóné 
(Hartyányi Erzsébet) 
 (1919)

Lazányi Ferencné 
(Örsi Erzsébet) 
 (1942)

Tóth Istvánné 
(Papp Katalin) 
 (1950)

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Október 20-21.
 Dr. Godó Zoltán
 Karcag, Körös utca 40.
 Tel.: 06/30-218-5722
Október 22-23.
 Dr. Magyar György
 Karcag, Hajnal utca 22.
 Tel.: 06/30-852-0465
Október 27-28.
 Dr. Temesváry Tamás
 Karcag, Széchenyi sgt. 38.
 Tel.: 06/30-537-5758

engedély nélkül létesített vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosságot, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tör-
vény (továbbiakban: Vgtv.) 29. §. (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság meg-
fizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől 
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A települési önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik és a jegyző engedélye szükséges:
Olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, 

amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzete-
sen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a ház-
tartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény.
Az engedély nélkül létesített vízilétesítményre vonatkozó fennmaradási engedélyt az 

építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.
A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 

tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint a tényleges megvalósulási állapo-
tot tartalmazó tervdokumentációt. A fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásáért 
nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. Amennyiben az eljárás során szakhatósá-
gokat is be kell vonni, úgy a szakhatóságok eljárási díját a kérelmezőnek kell megfizetnie.

A fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a Karcagi Polgár-
mesteri Hivatal Aljegyzői Iroda Hatósági Csoportjánál kérhetnek a Polgármesteri Hiva-
tal épületében az I. emelet 25-26. irodájában.

Karcag Városi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

 - 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),
 - Pultos - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Vadász (Karcag),
 - Halász (Karcag),
 - Forgácsoló (Kunmadaras),
 - Marós (Karcag),
 - 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 szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás (Kar-
cag, Kisújszállás),

 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás - egyszerűsített fog-
lalkozás (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:

Horgászok 
figyelem!

A Nagykun Horgász Egyesült 
2018. október 21-én 

(vasárnap) tartja a Téglagyári 
tavon horgászók 

részére hagyományos 
horgászversenyét.

Program: 
07.00-07.30-ig  nevezés
07.30-08.00-ig  reggeli (sült vér) 
08.00-11.00-ig  verseny
11.30  eredményhirdetés, utána ebéd (körömpörkölt)
 Evőeszközt mindenki hozzon magával.
 Büfé biztosítva.

Díjazás: vándor serleg

Október 22-én (hétfőn) gyermek és ifjúsági 
horgászverseny a tavon

Program:
08.30-09.00-ig  nevezés
09.00-12.00-ig  verseny

Díjazás: 13.00-15.00 óráig gyermek és ifi
Nevezési díj: 500 Ft (a helyszínen fizetendő) 

Október 19-én (pénteken) telepítés, 
október 20-án (szombaton) horgászati tilalom!
A verseny előtt a helyét mindenki tegye rendbe! 

Elnökség
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Ingatlan
Karcagon, a Villamos utcán el-
adó egy 100 m2 alapterületű, 
részben felújított, 3 szobás, ré-
gi típusú lakóház, nagy kerttel, 
egyedi fűtéssel, ipari árammal, 
100 m2-es alsóépülettel. Tel.: 
06/30-350-6026.
Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, villany, 
cserépkályha van.) Tel.: 06/59-
300-842, 06/59-300-322, 06/30-
713-7254, 06/30-903-1697.
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.
Zugkert I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Gyümölcsfa, szőlő, kuny-
hó, villany, víz, kövesút van. 
Ugyanitt 2 db szőlőprés olcsón 
eladó. Tel.: 06/59-313-584, 06/30-
245-6421.

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa konyha-
készen, kalodába rendezetten, 
sorba rakva (bükk, tölgy és gyer-
tyán vegyesen). Ára: 14.000 Ft/
kaloda. Ingyenes házhozszállítás-
sal. Tel.: 06/30-839-6710, 06/70-
351-6936.
Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, 
méret: 120x150 cm. Szállítás és 
rakodás megoldható. Tel.: 06/70-
370-1149.
Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-
4323. 
Eladók agyagiparos fekete ke-
rámiák, kézzel festett kalocsai 
és festhető gránit tányérok, 
mennyasszonyi ruha (S-M), lag-
zira díszeket kölcsön adok. Tel.: 
06/20-258-8997. 
Eladó férfi, női szövetkabát (bor-
dó 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 kö-
rül. Tel.: 06/30-644-3778.

Eladó 2 db régi szekrénysor, 
gáztűzhely, rekamié, székek, fo-
telek. Tel.: 06/20-538-3248.
Eladó kisszemű napraforgó-
mag (házhoz szállítva 10.000 
Ft/q) kis tételben is. Vörös cirok-
mag (4.500 Ft/kg), méz házhoz-
szállítás: akác (2.000 Ft/kg), ve-
gyes kristályos (1.500 Ft/kg). Tel.: 
06/30-963-5073.
Heverő, gáztűzhely, zongora, kla-
rinét, varrógép (Textima, Lucznik, 
Singer) eladó. Tel.: 06/59-887-269. 
Karcagon eladó 1 db ágyne-
műtartós felnőtt heverő, Orion 
TV (Mindig TV set-top box bel-
téri egységgel), Mora Classic 4 
égős gáztűzhely. Tel.: 06/30-
527-2980.
Eladó akácerdő méhészeti te-
lephelynek (1738 m2, Cserhát-
vonal). Kút, méhitató és per-
getőhely van. Érdeklődni Szabó 
Istvánnál a következő telefon-
számon lehet: 06/30-852-9607.
Garázs kiadó a centrumban, 
ugyanitt bőr ülőgarnitúra (meg-
kímélt állapotban) eladó. Tel.: 
06/59-610-141, 06/30-587-7608.
Gázkonvektor, salgó polc, El-Go 
moped, női kerékpárok, keve-
rőtárcsás mosógép, vezetékes 
gázkályha, fagyasztóláda eladó. 
Tel.: 06/20-230-1202.
Női és férfi bunda, 1960-as 
évekbeli Music Sound 2 hang-
szórós lemezjátszó 20 db bake-
lit lemezzel eladó. Tel.: 06/59-
401-959.
Eladó bontott Onduline tetőle-
mez (kb. 100 m2, ár: 250 Ft/m2), 
Bramac léc (ár: 70 Ft/fm), taka-
rófólia (kb. 160 m2). Bontott cse-
rép ingyen elvihető. Tel.: 06/59-
313-674.
Négyfajta szalagcserép (fajtán-
ként 150 db), valamint egy 6/4-es 
csőből készült zuhanyzóállvány 
és 5 méteres folyógerendák el-
adók. Tel.: 06/30-266-2859.
Eladó gyerek és felnőtt ruhane-
műk, szép állapotú fiú és lány 
mellények, kabátok. Tel.: 06/30-
381-0557.

Eladó ebédlőbútor (dió színű fa 
ajtóval, 8 részes, 150.000 Ft), ré-
gi íróasztal (5.000 Ft), dohány-
zóasztal (3.000 Ft), forgószé-
kek (5.000 Ft/db), ebédlőasztal 
(12 személyes, 50.000 Ft, fenyő 
színben), mosogatótálca (csap-
pal, 8.000 Ft). Tel.: 06/30-696-
5288.
Iskola felszámolása miatt sok-
sok minden eladó! Számító-
gépasztalok (6.000 Ft), taná-
ri és tanulói 3 és 2 személyes 
asztalok (10.000 Ft), irodai szé-
kek bordó és kék színben (4.000 
Ft), továbbá fatámlás székek, 
fém fogasok, iskolai táblák (eco 
szárnyas, gurulós kivitelben is, 
21.000 Ft). Tel.: 06/30-696-5288. 
Garázs-varázs! Gyermekruhák, 
cipők, férfi téli cipők, nadrágok, 
kisbútorok olcsón eladók. Tel.: 
06/70-300-9730.
2,5 méter hosszú asztal, 28-as 
női kerékpár, denevérpad és 
mobil galambketrec eladó. Tel.: 
06/30-324-0522.

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

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most felve-
szünk folyamatosan az év vé-
géig, illetve a készlet erejéig! 
Karcag, Soós István utca 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Kolumbiai Brahma állomány el-
adó (8 db tyúk és 1 db kakas). 
Óriás Brahma jérce és kakas el-
adó (több). Leanderek (rózsa-
szín, fehér, sárga, különböző mé-
retben) eladók. Tel.: 06/20-585-
1734.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javí-
tás, cipzárcsere, felhajtás, bőr-
kabát- és hátizsákjavítás. Tel.: 
06/59-887-269, 06/70-300-9730.
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 Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sárrét-
udvari térségében. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06/70-370-1149.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.
Sírkőtisztítás ingyenes felmérés-
sel. Tel.: 06/30-234-0203.
Rászoruló idős ember gondozá-
sát vagy gondviselését vállalom, 
illetve lépcsőház takarítást. Tel.: 
06/30-238-2918.
Nyugdíjas hölgy munkát keres! 
Vasalást, takarítást és ablaktisz-
títást vállalok! Tel.: 06/30-381-
0557.

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!

Véradás
Helye: 
 Karcag, Kátai Gábor Kórház
 Zöldfa utca 48. 1. emelet, előadói terem
Ideje: 
 2018. október 24. (szerda) 13.00-17.00

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

Visszatekintve a szeptember 
29-én Karcagon megrendezésre 
került Országos Kötöttfogású 
Diákolimpia döntőjére, öröm-
mel jelenthetjük, hogy a visz-
szajelzések alapján a szakosz-
tályok nagy többsége az utóbbi 
idők legjobban szervezett és le-
bonyolított bajnokságának ne-
vezte az eseményünket. Köszö-
net ezért a Karcagi SE vezetősé-
gének, munkatársainak, vala-
mint mindazoknak a támoga-
tóknak, akik hozzájárultak a si-
keres lebonyolításhoz, vendég-
látáshoz. A megnyitót külön ki-
emelték, hiszen olyan még nem 
történt a diákolimpiákon, hogy 
nemcsak egy, hanem két spor-
toló felváltva hozza be az olim-
piai lángot. Elsőként Urbán 
Zoltán, a Kiskulcsosi Általá-
nos Iskola tanulója vitte körbe 
a sportolók előtt, majd félúton 
átadta a fáklyát a kétszeres or-
szágos bajnok Nagy Sándor-
nak, aki az i-re feletette a pon-
tot, és a láng a verseny végeztéig 
képviselte az olimpia szellemét. 
Kovács-Bocskay Timur pedig 
korát meghazudtoló eleganciá-
val és tökéletességgel mondta el 
az eskü szövegét. Ezzel szerin-
tünk precedenst teremtettünk 
az országban. Mind a hatvan-
két szakosztály edzőjét vendé-
gül láttuk egy igazi karcagi bir-

kapörköltre, köszönet a támo-
gatóinknak. A zseniálisan fi-
nom marhapörkölt pedig a szü-
lők jóvoltából szintén mély nyo-
mot hagyott vendégeink ízlelő-
bimbóján. Az, hogy Nagy Sa-
nyi, a református iskola tanuló-
jaként hazai környezetben or-
szágos diákolimpiai bajnok lett, 
már csak hab a tortán, de mi-
lyen szép és édes hab. A másik 
két döntőbe jutott fiú sem val-
lott szégyent, hősiesen, akarás-
sal tették a dolgukat, de a sor-
solás néha nagyon nehéz, így 
egyikük sem tudott bekerülni a 
legjobb hat közé, de akarásuk-
kal, harcosságukkal nem hoz-
tak szégyent iskolájukra, sőt 
követendő lehet mindenki szá-
mára.

Nem volt megállás a további-
akban sem, hiszen a budapes-
ti felnőtt világbajnokság mi-
att, ami október 20-28. között 
kerül megrendezésre, zsúfo-
lódott a versenynaptárunk, és 
már október 6-án Gyomaend-
rődön újabb megméretteté-
sen vettek részt a karcagi fiata-
lok. Most a szabadfogású terü-
leti diákolimpián kellett meg-
mutatni tudásukat, és jogot sze-
rezni az országos döntőn va-
ló részvételre. Nos, most sem 
vallottunk szégyent, hiszen a 
hat karcagi induló mindegyike 

éremmel a nyakában térhetett 
haza, a huszonkét szakosztályt 
felvonultató 110 fős mezőnyből. 
Közülük pedig öten bejutottak 
az országos döntőbe.

Eredmények: 10-11 évesek: 32 
kg - Czinka Dominik (Györffy 
I. Kat. Ált. Isk.) III., 42 kg - Ko-
vács-Bocskay Timur (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.) II., 46 kg - Tarjá-

nyi Gergő (Györffy I. Kat. Ált. 
Isk.) I., 54 kg - Urbán Zoltán 
(Kiskulcsosi Ált. Isk.) II., 69 kg 
- Nagy Sándor (Nagykun Ref. 
Ált. Isk.) I. 

12-13 évesek: Burai Rudolf 
(Szent P. Marista Ált. Isk.) III. 
Az induló létszámok alapján a 
vastagon kiemeltek jutottak az 
országos döntőbe, amely no-
vember közepén kerül megren-

dezésre. Előtte viszont tizen-
nyolc-tizennyolc fővel Buda-
pestre látogatunk október 21-
én, illetve 27-én, hogy szemé-
lyesen szurkoljunk a magyarok-
nak a világbajnokságon. Moz-
galmas, izgalmas napok elé né-
zünk, ezért érdemes terelni a 
karcagi gyermekeket e szép és 
sikeres sportágunk közelébe.

Szűcs András

Készülnek a novemberi országos döntőre
B I R K Ó Z Á S

2018. október 14. (vasárnap)
Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag-Szajol 5-3 (4-0) 

Az elmúlt heti döntetlen után, 
győzelem reményében lépett 
pályára a karcagi csapat. Az el-
lenfél a bajnoki címvédő Szajol 
együttese volt, ahonnan sok já-
tékos távozott. Jelenleg a táblá-
zat 11. helyén tanyázik. A hazai 
csapat az alábbi összehasonlí-
tásban vette fel a játékot: Bajusz-
Hudu, Szívós G., Orosz, Kovács 
L., Szívós Gy., Györfi, Szőke R.,  
Domokos A., Szentannai, Nagy 
R.
Cserék: Daróczi, Szőke N.
Edző: Orosz István.

A 2. percben Domokos A. 25 
méteres szabadrúgása a sorfal-
ról levágódott. A 11. percben 
Szívós Gy. befelé cselezgetett, 
majd jobb külsővel küldött lö-
vését védte Kállai. A 18. percben 
egy gyors Györfy és Szőke R. 
akció végén Szőke R. az alapvo-

nal közeléből a kapu mellé ívelt 
- odalett a helyzet. 

A 21. percben Szívós Gy. fel-
nézett kb. 35 méterre a kaputól, 
majd lőtt, de a labda centiméte-
rekkel elsuhant a bal alsó sarok 
mellett. A 22. percben Lucza 25 
méteres szabadrúgása elment a 
jobb sarok mellett. A 25. perc-
ben Bodnár becselezte magát az 
alapvonalig, lövését Bajusz ki-
ütötte még a bal sarok előtt. 

A 30. percben jobbról érkezett 
egy szajoli beadás, a hazai védők 
egymásra vártak, de szerencsé-
re Szentmiklósi közeli fejese el-
ment a jobb kapufa mellett. Egy 
perc múlva ismét a vendégek csa-
tára veszélyeztetett, de lövése el-
ment a jobb kapufa mellett. 

A 33. percben Szívós Gy. kö-
zépre passzolt, de Kovács L. 
nagy helyzetben nem tudta át-
venni a labdát. A 34. percben 

Domokos A. 35 méterről lövésre 
szánta el magát, és a félmagasan 
lőtt labda a kapus kezéről a há-
lóba perdült (1-0).

A 35. percben egy bal olda-
li hazai támadáskor Kovács L. 
mintegy 14 méterről a bal sa-
rokba lőtt (2-0).

A 38. percben egy újabb gyors 
karcagi támadáskor Kovács L. a 
hálóba talált (3-0).

A 39. percben egy hazai táma-
dásnál egy középre adott beadást 
az üresen álló Nagy R. 8 méter-
ről a bal sarokba helyezett (4-0).

A 46. percben Takács 16-os kö-
rül küldött lövése elment a jobb 
kapufa mellett. A 48. percben 
Szentannai szögletét Szőke R. kö-
zelről a bal kapufa mellé fejelte. 
Az 51. percben Nagy R. és Do-
mokos A. összjátéka után - utób-
bi nem jutott lövéshez - oda lett 
a gólhelyzet. Az 53. percben egy 
gyors vendégakció után Felföldi 
a bal alsó sarokba helyezett (4-1).

Az 56. percben Szőke R. cse-
lezgetett egészen az alapvonalig, 

a rövid sarok felé lőtt, de Kál-
lai kiütte a labdát. Az 58. perc-
ben Györfi több csellel betört a 
16-oson belülre, de nem tudta a 
kaput eltalálni.

A 70. percben egy távoli lö-
vésszerű beadást elnézett a ha-
zai védelem, és a labda a kapu 
közepébe hullott (4-2).

Egy perccel később egy gyors 
szajoli támadásnál Felföldi a bal 
sarokba lőtt (4-3).

A 80. percben Lucza egyedül 
vezette a labdát a karcagi ka-
pu felé, már csak Bajusszal állt 
szemben, de óriási helyzetben a 
jobb kapufa mellé helyezett. A 
83. percben Györfi kapta a lab-
dát, a felezővonal közelében, ki-
cselezte védőjét, majd a 16-oson 
belül a kiinduló kapus mellett a 
jobb sarokba helyezett (5-3).

A gólgazdag mérkőzés után 
Orosz István edző a következőt 
nyilatkozta: – A második félidő-
ben „alvásunk” majdnem meg-
bosszulta magát. 

B.I.

Gólban gazdag mérkőzés
L A B D A R Ú G Á S

Fotó: KLBK


