
Október 1-jén, kedden tartotta a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ Idősek Klubja idősek napi megemlékezését az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban. A rendezvény ünnepi műsorral vette kezdetét, ahol az Idősek Klubjának tagjai és dolgozói, 
valamint a művészeti iskola növendékei és tanárai léptek fel (erről részletesen a későbbi lapszá-
munkban fogunk beszámolni). A program az ünnepi műsort követően az Idősek Klubjában foly-
tatódott, ahol a megjelenteket Dobos László, Karcag város polgármestere köszöntötte.  

Brehó Mónika

Szeptember 26-án, csütörtökön tartották a Városházán a 
2014-2019-es önkormányzati ciklus utolsó soros ülését.

A képviselők 29 napirendet tárgyaltak meg az ülésen. Az 
első napirend az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról szólt. Mint Dobos László polgármester 
szóbeli kiegészítésében elhangzott, megfelelő ütemben, ko-
moly takarékossági intézkedésekkel sikerült biztosítani a vá-
ros működését. A testület az önkormányzat 2019. évi költség-
vetési bevételének I. félévi teljesítését 9 igen és 2 nem szavazat-
tal fogadta el.

A képviselők megtárgyalták a Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2018. évi működését is. A társulás öt éve alakult meg 
5 település önkormányzatának jóváhagyó határozatával, kar-
cagi székhellyel, azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt 
fejlesztése érdekében együttműködjenek, megteremtsék tér-
ségi szinten a közszolgáltatások minőségi és költséghatékony 
működtetésének feltételeit.

Tárgyalták a Városi Önkormányzat Városgondnoksága be-
számolóját. A céget 1996-ban alapította az önkormányzat a 
város közszolgáltató tevékenységének ellátására. Molnár Pál 
igazgató szóbeli kiegészítésben elhangzott, hogy igen széles-
körűek a gondnokság feladatai, sok intézménnyel állnak kap-
csolatban.

(Folytatás a 2. oldalon...)
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Köszöntjük a szépkorúakat!
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek vi-

lágnapját, azóta minden év október 1-én megemlékezünk 
a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról.

Lapunk minden szépkorú olvasójának a következő idé-
zettel kíván boldog idősek napját!

„Hallgasd meg mit suttog az élet,
élni hív újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,

legyen előtted minden tiszta.
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet
szemed kékjében égjen a fényed.
Lásd meg végre, hogy szeretnek

még akkor is, ha nevetnek,
hisz mosolyt te csalsz arcukra,

ismerj bennük magadra!
Soha ne bánd, ha fáj,
hisz erőre így találsz.

S mi most bánatot okoz
később nem lesz rá gondod.
Hidd el jól tudom, hogy fáj,
de hinnünk mindig muszáj.
Fogd a kezem, ha úgy érzed,
hogy szívedből kihull az élet.”

(Dsida Jenő: Én hívlak élni)

A magyar kormány az 1989-
90-es rendszerváltozás har-
mincadik évfordulója alkal-
mából 2019-ben meghirdette 
a „30 éve szabadon” című em-
lékévet. Ennek keretében Kar-
cagon is megemlékeztek az 
évfordulóról, szeptember 27-
én, pénteken szabadságkon-
certre várta az önkormányzat 
és Déryné Kulturális Központ 
a karcagiakat a templom előt-
ti térre. 

Magyarország a szabadság 
hazája, de a szabadság nem ma-
gától értetődő, hanem annak 
köszönhető, hogy az emberek 
hajlandóak voltak a gondját vi-
selni, és ha kellett, harcoltak is 
érte. Bár 1956-ban a túlerő le-
verte a forradalmat, de a kom-
munista rendszer halálos sebet 
kapott. A 20. századi történe-
lem a magyar nemzet számá-
ra a hazugságok és a megkésett 
igazságok korszaka, s e miatt 
válhattak valósággá 1956 kö-
vetelései a rendszerváltozáskor. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

„30 évE szAbADon”
- szABAdságkoncert -

Idősek világnapja Karcagon
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KÖZÉLET
Megyei hírekKözéleti szilánkok

Esőerdők egy 
művészfilmben 

(3.)

Szabó István Oscar-díjas filmrendező 
telefonban megnyugtatja Stohl Andrást: 
nem a színészi játékával voltak elégedet-
lenek a producerek – kiválóan alakította a 
Greenpeace, Operaházat robbantani kívánó 
figuráját a „Találkozás Vénusszal” c. 1990-
ben forgatott filmben -, hanem az előve-
títésen, a film teljes hosszát „sokallták”. Ő 
pedig ebből a cselekményszálból vágott le. 
Ennyi olvasható az ujszo.com 2019.02.24-
es interjújában. Kicsit furcsálljuk ugyan 
a magyarázatot: nem ismerjük a jelenet 
hosszát, s azt sem, kellett-e netán még más 
jelenetet is kivágni, stb. De ez nem is annyi-
ra fontos. A lényeg, hogy a film - (mindegy, 
hogy milyen szándékból) - mégiscsak föl-
villantja 1990-ben (!) a globalista környe-
zetvédő mozgalmak kétarcúságát és álsá-
gát. (Úgy tiltakoznak az esőerdők pusztítá-
sa ellen, hogy föl akarják robbantani a pá-
rizsi Operaházat?!)

Mondhatni persze, mindez csak „mű-
vészi kitaláció”. De nem így van – (az idő-
sebbek emlékezhetnek) – az akkori saj-
tó híradások tele voltak a Greenpeace kü-
lönféle erőszakos óceáni akcióival: tankha-
jók és tengeri fúrótornyok ellen, stb. Csak-
hogy akkor még nem volt „klímahiszté-
ria”! S nem csak az „átlagolvasók”, hanem 
még a tudósok sem láthatták az összefüg-
géseket! 

Akiket valamennyire is érdekel a környe-
zet- és a természetvédelem, menjenek föl 
a netre, és nézzék végig Szarka László Csa-
ba geofizikus, tudománytörténész, augusz-
tusi akadémiai székfoglaló beszédét. Na-
gyon érdekes előadást fognak látni és hal-
lani. (Még azok is, akiket nem érdekel a fi-
zika, a lényeget ők is megérthetik az utol-
só tíz percből.)

A professzor napnál világosabban vezeti 
le az „újkori környezettudomány” történe-
tét. (Amely voltaképpen az 1960-as évek-
től datálható!) S bizonyítja, hogy a „mély-
zöld” szervezetek globál hatalmi közpon-
tok eszközei.

Megérthetjük, a hangzatos „mélyzöld-
szlogen”: a „Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan” hamisságát. (Valójában azt 
értik alatta: a globalista környezetvédelmi 
koncepciót kell helyileg is megvalósítani.) 
„Holott a helyhez kötött emberek vélemé-
nyét lenne helyes elfogadni. Azokét, akik-
ben megvan az ökofilia (=lakóhelyszere-
tet) érzése. S nem azokét, akik helyhez nem 
kötődnek, csupán ideológiát képviselő ide-
genek vagy bürokraták. Kikből az ökofilia 
teljesen hiányzik. Hiszen akik benne élnek a 
környezetben, spontán módon fognak rea-
gálni a veszélyekre, a bürokraták pedig egy 
előre felállított koncepció rabjai.”

Levezeti miért elhibázott, és kaotikus az 
ENSZ környezetvédelmi ajánlása.

Továbbgondolva megérthetjük, hogy 
miért maszlag az Európai Egyesült Álla-
mok ideája is. Nyugodtan le merem írni: 
azok, akik ennek a koncepciónak a képvise-
lőire, vagy ezek szövetségeseire szavaznak, 
azok a magyar helyi közösségek ellensége-
ire szavaznak!    

 
-ács-

Szeptember 8-án vasárnap a 
Horthy család tagjainak kende-
resi temetése alkalmából tartott 
emléknap a református temp-
lomban tartott ökumenikus is-
tentisztelet után a Horthy család 
mauzóleumánál folytatódott. Itt 
Pádár Lászlóné polgármester 
köszöntötte a Horthy család le-
származottjait, a vitézi rend tag-
jait és az emlékezőket, majd ar-
ról szólt, hogy Kenderest min-
dig is otthonának tekintette a 
Horthy család, hiszen többek 
között intézményeket, iskolákat, 
utakat építtetett itt.

- A jelenlegi országvezetés 
döntése alapján ezek az épületek 
megújulnak, a település vissza-
kapja azt az arculatát, amit Hor-
thy Miklósnak, Magyarország 
kormányzójának köszönhetünk 
és köszönök - fogalmazott a vá-
rosvezető.

- Egyre kevesebben vannak 
azok az emberek, akik személye-

sen ismerhették vitéz Nagybá-
nyai Horthy Miklós kormány-
zót, tetteit, mozdulatait. Az idő 
halványít mindent - kezdte ün-
nepi beszédét F. Kovács Sándor, 
városunk és térségünk országgyű-
lési képviselője, aki szerint ezek 
a részletek - a szálfa termet, a 
mély hang, a vitéz katona még 
sokak emlékezetében megvolt. 
Kenderesi alföldi gazdálkodó-
ként példát mutatott, hogy ezen 
a nehéz talajon hogyan lehet be-
csülettel gazdálkodni, hogyan le-
het egy települést felvirágoztatni. 
Vitéz katona volt, aki tetteiben, 
cselekedeteiben példát mutatott 
minden kortársának, vitéznek. 
Hadi tetteket, hőstetteket, hu-
száros virtust tudott bemutatni 
az akkori világ legnagyobb ha-
talmaival szemben is. Példát mu-
tatott az ellenségnek, a bajtár-
saknak. Olyan kormányzó volt, 
aki a magyar történelem legne-
hezebb időszakában kormányoz-

ta ezt a hazát, mint nemzete jó 
kormányosa, a sziklák között ve-
zette a hánykolódó tengeren ezt 
a kis nemzetet. Később ő volt az, 
aki kemény kézzel rendet tett, és 
megtartotta ezt az országot ma-
gyarnak. Horthy Miklós mérce 
a mai embernek is, az ő mércéje 
az a mérce, hogy nehéz, kegyet-
len időszakban hogyan kell em-
bernek, magyarnak lenni. Kívá-
nom mindenkinek, hogy ezt a 
példát tudják követni: ha kell, vi-

tézi bátorsággal, ha kell, földmű-
ves szorgalommal, ha kell, csa-
ládfői szeretettel kormányozzák 
családjukat, településüket, hazá-
jukat, mert a mércét felállították 
számunkra, nekünk csak ennek 
meg kell felelni. Méltóságteljes 
megemlékezést és becsülettel te-
li életet kívánok - zárta szavait a 
szónok, majd az emlékezők elhe-
lyezték virágaikat a Horthy csa-
lád kriptájában.
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Szeptember 18-án, szerdán Tiszafüreden az országjárás 
egyik állomásaként tartott lakossági fórumot Szijjártó Péter 
külgazdasági- és külügyminiszter. Aznap rakták le a város új 
főterének alapkövét is, amely mintegy egymilliárd forint érté-
kű beruházást jelent a település számára. Ez alkalomból adott 
interjút a külügyminiszter, aki többek között beszélt a Tisza-
tó térségének fejlődéséről is.   

Szijjártó Péter elmondta, hogy a Tisza-tó mára egy márkanévvé vált. 
Egyre többen fedezik fel azt a páratlan természeti kincset, azt a lebi-
lincselő élményt nyújtó élővilágot, ami itt, a környéken megtalálható.

- Azt gondolom, hogy a Tisza-tóhoz legalább egyszer minden 
magyar embernek el kell jönnie. Meggyőződésem, hogy az a faj-
ta élmény, az a fajta élővilág, az a fajta szépség ami itt van, nem ta-
lálható meg mindenhol. Én nagyon helyeslem azokat a beruházá-
sokat, amelyeket itt, a Tisza-tó környékén végrehajtottak, végrehaj-
tunk, valamint amelyekre még sor fog kerülni az elkövetkezendő 
időszakban - fogalmazta meg a miniszter.

Szólt arról is, hogy kerékpárutakat építettek a környéken, sza-
badstrand újult meg, s ma az ország legnagyobb bringás központja 
is itt található. Véleménye szerint az ökoturizmus növeléséhez szük-
séges beruházásokra is nagy szükség volt. A Tisza-tó fejlesztését na-
gyon jó döntésnek értékelte abból a szempontból is, hogy a turiz-
mus, a magyar gazdaság egyik húzóágazata. Lényegesen nagy sze-
repet tölt be az, hogy minél több olyan turisztikai központtal gaz-
dagodjon Magyarország, amely közkedvelt a külföldi és a belföldi 
turisták számára is. A miniszter elmondása szerint ez azért fontos, 
mert mindez annál jobban hozzá tud járulni az egész nemzet telje-
sítményéhez. 

Brehó Mónika

Szijjártó Péter külgazdasági- és 
külügyminiszter, Tiszafüreden járt

A kormányzóra emlékeztek

(...folytatás az 1. oldalról)
Feladataik révén a város egész területén jelen vannak napi 

munkájuk során. 2019-ben 34 fő állományi dolgozóval és 278 
fő közfoglalkoztatott segítségével látják el a feladataikat, a fej-
lesztéseket és a beruházásokat. Az elmúlt öt évben a sikerült a 
gép- és eszközparkjuk jó részét megújítaniuk, s a start-munka-
programnak köszönhetően öt év alatt mintegy 2 milliárd fo-
rint támogatást kaptak a programban résztvevők foglalkozta-
tására, ezáltal tudtak a külterületeken és a város belterületein 
is jelentős munkákat elvégezni. A beszámolót 9 igen és 2 tar-
tózkodás mellett fogadták el.

Tárgyalták a TRV Zrt. által Karcag város víziközműveinek 
2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, amely 
tartalmazza a cég következő években tervezett ivóvízhálózat 
és szennyvízhálózat rekonstrukciót és fejlesztést is. Ugyan-
csak döntöttek arról, hogy a Madarász Imre Egyesített Óvo-

da részt vesz a „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” cím el-
nyeréséről szóló, valamint a Nemzeti Tehetség Program pályá-
zaton is. A város évek óta támogatja a fiatalokat, ennek egyik 
módja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat, melyhez az önkormányzat csatlakozott a 2020-
ban pályázathoz.

A napirendek megtárgyalása előtt Dobos László polgármes-
ter ajándékkal köszöntötte dr. Zsembeli József belgyógyász 
főorvost, aki Életműdíjat vett át a közelmúltban, valamint 
Fodor Mária c. rendőr őrnagyot és Juhász Sándor, c. rendőr 
főtörzszászlóst, akik a megyei bűnügyi technikusi versenyen 
első helyezést értek el.

DE
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Szeptember 17-én, kedden a Morgó Csárdában tartotta őszi 
ülését a Nagykun Bajtársi Egyesület Országos Szövetségének 
észak-magyarországi régiója. Több mint tizenkét egyesület 
képviselője volt jelen a három megyét átölelő rendezvényen. 
A részletekről Rab Jánost, a helyi Bajtársi Egyesület elnökét 
kérdeztük. 

- Megközelítőleg ötven fő vett részt a programon. Maga a 
szervezet Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Heves megyét fogja 
össze, aminek a székhelye jelenleg Hatvanban van. A mai alka-
lomra több településről is érkeztek hozzánk, többek között Sal-
gótarjánból, Gyöngyösről, Hatvanból, valamint Egerből is - tud-
tuk meg az elnöktől, aki elmondta, hogy rotációs rendszer sze-
rint több településre is ellátogatnak majd, így mindenhol bete-
kintést nyerhetnek a megjelentek az egyesületben folyó mun-
kába. 

Ezen az alkalmon egyesületi feladatok megvitatására, vala-
mint hadsereg-fejlesztési témák megbeszélésre került sor, némi 
helytörténeti vonatkozással fűszerezve.    

Brehó Mónika

Ülésezett a Karcagi Nagykun 
Bajtársi Egyesület

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és 
gyermekosztálya számára gyűjtött ru-
hákat, plüssállatokat a Máltai szeretet 
szolgálat karcagi csoportja. Az adomá-
nyokat Kovács Mária vezető adta át dr. 
szabó Mária osztályvezető főorvosnak 
és munkatársainak. 

- egy hónappal ezelőtt keresett meg ben-
nünket a szolgálat, egyeztettünk, mire len-
ne szükségünk, az alapján gyűjtöttek. A ki-
nőtt, de még jó minőségű ruhaneműknek, 
az ajándékba kapott papucsoknak nagyon 

örültünk. sok hasznos játékot is kaptunk, 
egészen kicsiknek foglalkoztató játékokat, 
csecsemőknek rágókákat, bébi tápszert és 
ivóleveket - sorolja dr. Szabó Mária. A vizs-
gálók, rendelők fehér falain jól mutatná-
nak a gyermekrajzok, ezért a főorvosnő ar-
ra kéri az elsős tanító néniket vagy óvoda-
pedagógusokat, készíttessenek a gyermek-
kel nyári élményeikről vagy más témákról 
rajzokat, és azt juttassák el az osztályra. A 
máltaisok adományát pedig kisbetegeik ne-
vében köszöni a főorvosnő.

DE

Ruhákat, játékokat gyűjtöttek a 
kórház Gyermekosztálya számára

(...folytatás az 1. oldalról)
ezért tudták a kommunista diktatúra áldozatait méltóság-

gal újratemetni 30 éve, ezért hagyta el az utolsó szovjet katona 
1991-ben Magyarországot, és ezért terjed ki ma az állampol-
gárság lehetősége a világ minden magyarjára.

karcag Város Önkormányzata pályázatot nyert a „30 éve 
szabadon” emlékbizottságtól, ez alapján szervezték meg a 
programokat - tudtuk meg Szepesi Tibortól, a Déryné Kulturális 
Központ igazgatójától.

A pályázat célja az volt, hogy az akkori hangulatot idézzék a 
rendezvényeken vissza. A karcag Városi diákönkormányzata 
szervezésében elsősorban fiataloknak voltak retro feladatok, s 
egy régi trabanttal a stilizált határt kellett átlépnie a fiatalok-
nak, időseknek. A graffitisek szimbolikus jelképként, falat fes-
tettek meg az elmúlt 30 évről. Az estét a karcagi Mesenincs ze-
nekar, majd a WellHello koncertje követte, retro diszkó és ut-
cabál zárta.

DE

„30 évE szAbADon”
- szABAdságkoncert -

Szeptember 21-én, szom-
baton az Euro Kft. termé-
ben került megrendezésre a 
mozgáskorlátozottak helyi 
egyesületének ünnepi dél-
utánja. A rendezvényt kö-
szöntőjével Dobos László, 
Karcag város polgármestere 
nyitotta meg. 

Németh Imréné, a karcagi 
mozgássérült csoport vezető-
je elmondta, hogy megközelí-
tőleg száz fő volt jelen, a mára 
már hagyományosnak mond-
ható eseményen. 

- Több civil szervezet és 
néhány környékbeli telepü-
lés is - mint például Berekfür-

dő, Túrkeve, Rákóczifalva és 
Öcsöd is - képviselte magát 
a mai nap folyamán nálunk - 
mondta el a vezető.  

A program a vendégek fo-
gadásával vette kezdetét, majd 
a megnyitóra került sor.

Dobos László polgármester 
elmondta, hogy ezek a prog-

ramok azoknak az egyesüle-
teknek a munkáját mutatják 
be, amelyek egy-egy témakör 
köré csoportosulnak. A moz-
gáskorlátozottak helyi egyesü-
lete ennek a rendezvénynek a 
megtartásával szeretné felhív-
ni a figyelmet a rokkantak éle-
tére, mindennapjaira. 

- Emberi kötelességünk támo-
gatni a rászorultakat. Egy-egy 
ilyen esemény mindig felhívja 
a figyelmet arra, hogy mindent 
meg kell tennünk azért, hogy 
ezek az emberek méltósággal 
tudják megélni az életüket a be-
tegségük ellenére. A város tulaj-
donképpen mindenféle olyan 
építészeti megoldással segíti 
ezeknek az embereknek az éle-
tét, ami a mozgásukban, a köz-
lekedésükben előnyt jelenthet. 
Nekünk az a feladatunk, hogy a 
városban a közintézményekben 
megkönnyítsük a mozgásukat, 
valamint a város útjain, járdá-
in biztosítani tudjuk részükre a 
könnyebb haladást - mondta el 
Dobos László polgármester. 

Ezt követően a rokkantak 
méltatására került sor Nagy 
Imre csoportvezető-helyettes 
által. A program folytatásaként 
a Biljana néptánccsoport mű-
sora következett, majd özv. Ko-
vács Imréné szavalatát hallgat-
hatták meg a megjelentek. Dá-
niel István nótákat adott elő, 
majd Szőllősi Sándorné az 
idő fontosságáról olvasott fel 
egy részletet. A délután ebéd-
del, és zenés-táncos mulatság-
gal zárult. 

Brehó Mónika

Mozgáskorlátozottak találkozója
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Évek óta sikeres a Start-munkaprogram 
mezőgazdasági része Karcagon. Nemcsak a 
zöldség-, gyümölcs- és növénytermesztésben 
jeleskednek a Városgondnokság dolgozói a 
közmunkaprogram keretein belül, hanem az 
állattartás terén is kiváló eredményeket ér-
nek el.

Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója el-
mondta, hogy egy kiváló lehetőség a közmun-
kaprogram, ugyanis nemcsak munkát biztosít az 
emberek számára, hanem a közfoglalkoztatás keretein belül, olyan 
pályázatok beadására is van lehetőség, amelyek elősegítik a továb-
bi fejlődést. Egy ilyen pályázat keretei közt például lehetőség nyílt 
arra, hogy állattenyésztéssel is foglalkozzanak az önkormányzatok, 
vagy az önkormányzatok intézményei. 

- Néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy mivel Karcag mindig 
is egy nagy múltú, nagy hírű méztermelő területként volt nyilván-
tartva az országban, úgy gondoltuk, hogy a munkaprogram kere-
tén belül megpróbálunk méhészkedni. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hiszen a közfoglalkoztatottak között volt, aki méhész-
szakvizsgával rendelkezett, így nem volt akadálya a szakszerű mé-
hészkedésnek sem. Négy évvel ezelőtt, amikor belevágtunk ebbe, 
akkor tíz méhcsaládunk volt. Ma már tizenöt méhcsalád termeli a 
mézet, amit szabadpiacon sikerült értékesítenünk. Természetesen 
igény szerint a közétkeztetésbe is vissza tudunk forgatni annyi mé-
zet, amely biztosítja a szükségleteket - sorolta Molnár Pál.

A vezető szólt arról is, hogy jelenleg a méhek gyűjtenek még, de 
hamarosan kezdődik a beteleltetés, amely ha jól sikerül, akkor a kö-
vetkező évre nézve bizakodóak lehetnek a mézmennyiség tekinte-
tében. 

- A Városgondnok-
ság a méhek tartá-
sán kívül baromfitar-
tással és pecsenye-
csirke előállításával is 
foglalkozik. Négy tur-
nusban, évente 500-
600 darab pecsenye-
csirkét állítunk elő. 
Felhasználás tekinte-
tében két kilogram-
mos korukban érté-
kesítjük őket a lakos-
ság körében, illetve a 
közétkeztetésben is, 
ha szükség van rá - 
fogalmazta meg a ve-
zető.

A Városgondnokság az állattartás terén magáénak tudhat egy kü-
lönlegességet is. 

- Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a hazai kuvaszállo-
mány nagyon leromlott, és úgy gondoltuk, hogy ez ellen a Vá-
rosgondnokság is tehet. Így tehát egy tudatos tenyésztő munká-
ba kezdtünk. A környező településekről összeszedtük a neves te-
nyésztők által is jónak tartott kutyákat, amelyek tenyésztésbe von-
hatóak, illetve a távolabbi településekről - mint például Sárospatak, 
Besenyszög - hoztunk olyan kutyákat, amelyek genetikailag idege-
nek ettől a területtől, tehát vérfrissítés szempontjából ildomos erre 
a részre hozni. Ennek eredményeképpen sikerült egy másféléves le-
ány szukakutyát kitenyészteni, amely igen jó paraméterekkel ren-
delkezik - tudtuk meg Molnár Páltól. 

A kutyusnak egyéb paraméterei is kiválóak, hiszen a nemrégiben 
Szlovákiában megrendezett nemzetközi kiállításon első helyezést 
ért el nemcsak kategóriájában, hanem az egész szlovákiai kiállítá-
son is a legszebb kutyának választották. 

Ahogyan az igazgatótól megtudtuk, bíznak benne, hogy egy 
olyan genetikai alapot fog majd biztosítani a későbbi tenyésztő-
munkához, amely küllem és idegrendszer szempontjából is javítani 
fogja mind a hazai, mind a karcagi kuvaszállományt.     

Brehó Mónika

Állattartás 
a Városgondnokságnál “Úgy tűnik, a BT bizonyos tagállamai szerint a Hámász rakétatámadását nem lehet ter-

rorizmusnak tekinteni. Ezt az Egyesült Államok határozottan elutasítja.” (Nikki Haley)

Az előzőekben már írtam arról, hogy Izrael állam megalakulása, illetve a két 
állami megoldás javaslata egy ENSZ határozaton alapul. Mindezek után az lát-
ható, hogy az ENSZ különböző testületei megkülönböztetett módon, sűrűn 
hoznak határozatot Izrael ellen. Megjegyzendő az is, hogy az arab és a muszlim 
országok, és meglepő módon az EU egyes országainak folyamatos támogatá-
sával - ide nem értendő hazánk - javasolnak elmarasztalásokat a tények alapos 
vizsgálata nélkül. Ha nem gondolnánk azt, hogy az ENSZ Emberi Jogi Taná-
csa komoly testület, akkor a vicc kategóriába tartozna az a határozata, hogy Iz-
rael ma a világon az egyetlen ország, amely nem tartja tiszteletben a nők joga-
it. Kommentár nélkül a következő országok is megszavazták ezt a határozatot: 
Szaud-Arábia, Irán, Pakisztán, Jemen. 

Hiller Neuer, az UN Watch ügyvezetője nyilatkozata erről: „Az ENSZ új ab-
szurd magasságokra tört azzal, hogy egyedül Izraelt emelte ki a nők jogai kapcsán, 
de nem mondott semmit arról, hogy Iránban Nasrin Sotoudeh női jogi ügyvédet 
rácsok mögött tartják, Szaúd-Arábia bebörtönözi és megkínozza a női jogvédő-
ket, és a nőket szigorú férfi 
gondviselői törvények alá 
vonják, vagy hogy Jemen-
ben megtagadják a nők 
orvosi kezelését, ha nem 
rendelkeznek egy férfi ro-
kon engedélyével” – érvelt 
Neuer.

„Amikor Irán, Szaúd-
Arábia és Jemen az ENSZ-
tanács soraiban szerepel, 
és Izraelt a nők jogainak 
megsértésével vádolják, 
akkor az abszurditás szín-
házában találod magad.”

Nikki Haley, volt USA 
nagykövete az ENSZ-ben 
ezt mondta: „Megdöb-
bent, hogy az ENSZ elné-
zi ezeket a szavazásokat. Az emberi jogok kigúnyolása megengedni Szaúd-Arábi-
ának, Iránnak, Pakisztánnak vagy Jemennek, hogy Izraelt szavazzák meg a világ 
egyetlen országának, ahol sérülnek a nők jogai”. 

Az Emberi Jogok Tanácsa elítélte Izraelt, hogy a gázai határon történt zavar-
gások ellen megvédte lakóit. Nem vette figyelembe, hogy a tüntetők lövöldöztek, 
robbantgattak, betörni készültek az ország területére azért, hogy embereket ra-
boljanak el, hogy zsarolhassanak. El lehet képzelni, mi történne, ha harminc ezer 
felheccelt ember rátörhetne egy közeli pár száz lakosú kibucra. Persze, mindez 
nem probléma ennek a szervnek. Legfeljebb majd sajnálkoznának a lincselésen. 
Az sem gond a tanács egyes tagjainak, hogy az ENSZ segélyszervének épületei-
ben fegyvert raktároznak a terroisták és a segélyszervezet iskoláiban terrorra ok-
tatják a gyerekeket.

Talán az ENSZ országainak el kéne gondolkozni azon, hogyan lehet tagja egy 
ilyen tanácsnak Szomália, Eritrea, Kamerun és Banglades?

Még egy adalék az emberi jogokhoz. Miközben ebben az évben Izraelben két 
választás volt, amelyben az arab párt harmadik legerősebb lett, a ciszjordániai te-
rületen, Mahmud Abbas féltve hatalmát, 2005 óta nem volt választás. Hogy is van 
ez? Hol a joga az embereknek választani?

Van egy másik ENSZ szervezet, amely rendszeresen hoz határozatokat Iz-
rael ellen, ez az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Szervezete). Eleinte nem volt problémája a szervezetnek a zsidó ál-
lammal. A gondot az okozta, hogy a hatnapos háborúban elfoglalta Jeruzsá-
lemet. Ásatásokat kezdett a Templom-hegyen, amely a muszlim országok-
nak nem tetszett. Igaz, hogy Jordánia nem engedte ott imádkozni a zsidókat, 
és a hegyen lévő muszlim imahely továbbra is Jordán ellenőrzés alatt maradt, 
de féltek, hogy kidomborodik ott a zsidó múlt. A muzulmán országok nyo-
mására ekkor kizárták Izraelt a szervezetből. Az USA-nak ez nem tetszett, és 
visszavették az államot, de az UNESCO csak megszállókról beszélt. Sőt ad-
dig ment, hogy minden zsidó szenthelyet (Templom-hegy, a pátriárkák sír-
ja Hebronban) az arabok szenthelyének ismert el. Erre mondta az izraeli mi-
niszterelnök: „Ha a helyek, ahová ősapáinkat és ősanyáinkat temették évez-
redekkel ezelőtt nem tartoznak a zsidó nép örökségéhez, akkor mit jelent az 
örökség egyáltalán?” A vége az egésznek az lett, hogy az USA kilépett a szer-
vezetből és nem finanszírozza tovább. Végül a zsidó állam sem vesz részt az 
UNESCO munkájában.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Beduin a sivatagban

RIPORT ÉRDEKESSÉG
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HIRDETMÉNY
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. október 13. napján (vasárnap) megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Karcag településen az alábbi jelöltek indulnak:

Polgármesterjelöltek
Szavazólapi sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2. DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

1. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. SEBŐK JÓZSEF JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. MOLNÁR PÁL FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KINCZEL LÁSZLÓ
RICHÁRD MOMENTUM MOZGALOM

2. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DR. KANÁSZ-
NAGY LÁSZLÓ

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

2. LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

3. TOKAJI SÁNDOR 
ÁKOS MOMENTUM MOZGALOM

3. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. TASI DÁVID MOMENTUM MOZGALOM

2. NAGYNÉ LÁSZLÓ 
ERZSÉBET

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KISARI SÁNDOR JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

4. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DR. SÉLLEI ILONA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. LOVAS KRISTÓF 
MÁTÉ MOMENTUM MOZGALOM

3. GYURCSEK JÁNOS FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. FÖLDVÁRI IMRE 
FERENC MAGYAR MUNKÁSPÁRT

5. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. HORVÁTH SÁNDOR MAGYAR MUNKÁSPÁRT

2. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KOZMA DÁNIEL MOMENTUM MOZGALOM

4. BODNÁR CSABA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

6. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. ANDRÁSI ANDRÁS 
PÁL JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. SZÉL PATRIK MOMENTUM MOZGALOM

3. HORVÁTH 
SÁNDORNÉ MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. KARCAGI-NAGY 
ZOLTÁN

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

7. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. KEREKES IMRE JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. CZINEGE PIROSKA MAGYAR MUNKÁSPÁRT

3. SZEPESI TIBOR FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. MAGYAR GÁBOR MOMENTUM MOZGALOM

8. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. TÓTH ISTVÁNNÉ JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. MAGYAR ATTILA MOMENTUM MOZGALOM

3. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. PÁNTI ILDIKÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. BAKÓ IMRE „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

2. KISS IRÉN 
BORBÁLA

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

3. VARGA ISTVÁNNÉ „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

4. BAKÓ GÁBOR „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

5. VARGA-MICI 
ISTVÁN

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

6. KÖTELES 
MERCÉDESZ FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője
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2019. október 04. péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk:
 Új malom Karcagon
19.40 Megyei Tükör
19.00 Nagykunsági Krónika
 Városi közéleti magazinműsor
 Stúdióvendég: Dobos László 
 polgármester  
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: Pánti Ildikó 
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Karcag Városi Önkormányzat
 képviselő-testületi ülése
21.50 Karcagi Tükör

2019. október 07. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Karcag Sport

2019. október 08-09.
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 

18.20 Jöjjetek Hozzám - református 

 istentisztelet

19.30 Látogató - erdélyi utazás

20.00 A Hit Szava - római katolikus 

 szentmise

21.00 Nagykunsági Híradó 

21.20 Karcag Sport: Karcag - Kisújszállás 

 megyei I. osztályú felnőtt bajnoki 

 labdarúgó-mérkőzés

2019. október 10. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk:
 Tiszta tó a Tisza-tó
19.00 Nagykunsági Krónika
 Városi közéleti magazinműsor
 Stúdióvendég: dr. Fazekas Sándor 
 országgyűlési képviselő
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: Rózsa Sándor jegyző
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: F. Kovács Sándor 
 országgyűlési képviselő
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Lakossági fórum a Dérynében
21.50 Karcagi Tükör

HIRDETMÉNYEK
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

Október 5. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  

9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Október 6. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Pingvin Patika 
 (Kossuth tér)       

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 
Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Október 05-06. 
 dr. Dániel Mihály 
 Karcag, Sport utca 13. 
 Tel.: 06/30-205-3260

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. szeptember 27.
Lövei Viktória - Györfi Norbert
2019. szeptember 27.
Orbán Nikolett - Barna Zsolt
2019. szeptember 27.
Méhes Szabina - Domokos 
Attila Zsolt

Születés
2019. szeptember 29.
Pisák Tünde - Balogh Bence
Kg., Akácos utca 65.

Kevin Bence
 

Halálozás
Hodosi Sándorné 
(Kapitány Erzsébet) 
 (1939)
László Imre 
 (1981)
Vadai Istvánné 
(Disznós Mária) 
 (1938)
Szabó Dánielné 
(Nagy Mária) 
 (1946) 
Biró József 
 (1959)

ISTENTISzTElET
A karcagi Szent György Nagyvértanú 

görögkeleti templomban 
(Horváth Ferenc utca, gimnázium mögött)

2019. oKTóBER 06-áN (VASáRNAP) 
10.00 óRAKoR

Szent liturgiát tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. október 11-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

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

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelke-
ző felsőoktatásban tanuló hallgatók és középiskolai tanulók 
2019. II. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 
A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó

 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató-
ja, vagy középiskolában nappali tagozatos tanulmá-
nyokat folytat,

 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban 
meghatározott tanulmányi átlagot,

 - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja 
meg a 85.500 Ft-ot.

Akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, az I. félév-
ben és a II. félévben meghirdetett pályázaton is igényelhe-
tik a tanulmányi támogatást.  

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

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

 A beadás határideje: 2019. október 31. 
 Az elbírálás határideje: 2019. november 30.  

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 

2019. október 05-én 
(szombaton) tartja a 

Téglagyári-tavon gyermek és 
ifjúsági horgászversenyét.

Program: 8.30-9.00 nevezés
 9.00-12.00 verseny
Díjazás: 1-3. helyezés gyermek és ifi
Nevezési díj: 500 Ft (a helyszínen fizetendő)

2019. október 06-án (vasárnap) a Téglagyári-tavon 
horgászók részére hagyományos horgászverseny.

Program:  7.00-7.30 nevezés 
 7.30-8.00 reggeli (sült vér)
 8.00-11.00 verseny
 11.30 eredményhirdetés, utána ebéd 
 (csülkös körömpörkölt). 

Evőeszközt mindenki hozzon magával!
Büfé biztosítva!

A verseny előtt a helyét mindenki tegye rendbe!
Október 04-én (pénteken) telepítés!

Elnökség

PálYázATI fElHíVáS

Lapzárta: 2019. október 7. 
(hétfő) 12.00 óra

MEGHíVó
a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

ünnepi közgyűlésére
Összejövetelünk nemes szándéka:

emlékmű állítás az 1956-os forradalmat követően 
meghurcolt tanárainknak és diáktársainknak.

Ezt követi a közös ebéd. 

Ünnepi alkalmunk ideje:
2019. október 5. (szombat) 11.00 óra

Helye:
Karcagi Nagykun Református Gimnázium

Összejövetelünkre mindenkit szeretettel várunk!

Elnökség
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Ingatlan
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy por-
tával eladó. Tel.: 06/30-647-6496.
308 m2-es építési telek eladó. Rajta 
40 m2-es épület, garázs és szenny-
vízcsatorna. Tel.: 06/20-451-6311. 
Eladó a Tilalmasi úton 4 ha, 168,66 
AK szántó, Móró úton 5 ha, 117,5 
AK szántó, Kisvénkert Kékvirág 
úton 939 m2-es kert. Fele felkerít-
ve, fúrott kút, lakókocsi rajta. Tel.: 
06/30-216-9216. 
Karcagon 70 m2-es, felújításra vá-
ró kertes ház eladó. Tel.: 06/70-395-
5263.
Eladó Karcagon a városközpont-
ban, 130 m2 hasznos alapterületű, 
tetőteres kertes ház, garázzsal, al-
sóépülettel, gáz- és cserépkályha-
fűtéssel, jó állapotban, tehermen-
tesen. Vállalkozásra is alkalmas! 
Tel.: 06/59-887-269, 06/70-300-
9730.
Karcagon, a Magyar utcában ház, 
beépítési telekkel, és a Dráva utca-
Hegyesbori utca sarkán telek, áron 
alul eladó. Tel.: 06/70-275-1937, 
06/70-257-1937. 
Karcag központjában, 2 szobás, 
földszinti, 55 m2-es lakás eladó. 
Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 06/30-
683-2647.

Belvároshoz közel, 4000 m2-es épí-
tési telek, egyben vagy felosztva 
eladó Karcagon, a Hunyadi utca 5. 
szám alatt. Tel.: 06/70-773-8015.
Felújítandó ház teljes közművel el-
adó Karcagon, a Rimaszombati ut-
cán. Tel.: 06/70-342-7906.
800 m2 telken, 2x3 szobás, 2 szintes 
családi ház eladó, szintenként külön 
bejárattal, garázzsal és ipari áram-
mal. Fűtése gáz, vagy vegyes tüze-
lésű kazán. Tel.: 06/30-780-3842.
1,78 ha erdő, 1300 m2 szántó (350.000 
Ft) a Kutatóval szemben, műút mel-
lett eladó. Tel.: 06/30-587-9678. 

Állat
Kopasztott csirke eladó! Cím: 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most felve-
szünk, folyamatosan az év végé-
ig, illetve a készlet erejéig! Cím: 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160. 
Élő és konyhakész törpeharcsa kap-
ható! Tel.: 06/20-411-7430.
Kecske (3 db), magyar kacsa (50 
db), bütykös liba (10 db) és orosz-
lánfejű törpenyúl eladó. Tel.: 
06/70-427-1362.
Juhászkutya szerető gazdit keres. 
Tel.: 06/59-312-562.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszközö-
ket, kolompot, rézcsengőt, juhász-
kampót, karikást, körmölő-bicskát, 
régi gombos mellényt, színes szó-
dásüveget, miskakancsót, régi ke-
rámiákat, stb. Tel.: 06/20-996-1346.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megunta a 
régi dolgait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-853-4323. 
Eladó tűzifa (100x100x170cm) szá-
lában bükk, tölgy (27.000 Ft/fm), 
ugyanitt kalodában 30.000 Ft. 
Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-6936. 
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágyne-
műtartó, női és férfi ruhák, faliórák, 
plédek, cipők. Érdeklődni 16 óra 
után Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-3778. 
Porcelán tányérok eladók (18 db-
os, aranyszegélyes). Tel.: 06/30-
635-9662.
ROBI 150-es kerti traktor pótko-
csival, rotakapával, fűnyíró és 
szivattyúadapterrel, papírtégla-
nyomó és mobil kemence eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216. 
Gépkocsiba gyerekülés, rácsos kis-
ágy, etetőszék, zenélő hinta, ásók, 
kapák, gereblyék, lapátok, csáká-
nyok, vasvillák, kalapácsok, húsda-
ráló eladó. Cím: Karcag, Hunyadi 
utca 40. Tel.: 06/70-532-6644. 
Bornak való Othello szőlő, nagy 
satupad (asztallal), közepes mére-
tű oxigénpalack, 3 részes női kosz-
tüm, nagyméretű kaktusz eladó. 
Tel.: 06/30-261-2935. 
Elektromos betegágy, matraccal 
eladó. Tel.: 06/70-342-7906. 
Electrolux kombinált hűtő, elektro-
mos kerékpárok (alkatrészként is) 
eladók. Tel.: 06/30-264-4608.
Karcagon a Kölcsey utca 1. szám 
alatt, női 26-os kerékpár és le-
mezkád eladó. Monori László, tel.: 
06/59-610-816.
Eladó 1 db használt FÉG gázkazán. 
06/70-242-2613.

Garázsvásár október 05-én (szomba-
ton) 12-16 óráig! Fagyasztószekrény, 
fagyasztóláda, kempingszékek, kis-
bográcsok, tupperware edények, 
poharak, kabátok, mellények, sza-
lagavatói és estélyi ruhák eladók. 
Cím: Karcag, Kossuth Lajos utca 22. 
Tel.: 06/30-447-3918.
Eladó megkímélt állapotú, 3 tálcás 
mosogató, birkafőző lábos, 3 aj-
tós tálaló, szeletelőgép. Tel.: 06/20-
451-6311.
Eladó 20-as gyermekkerékpár, 
elektromos meghajtású kukorica-
morzsoló (ládára szerelve), halszál-
kás ajtólap, vasvályúk (különbö-
ző méretűek). Tel.: 06/20-241-0846.
Bejárati ajtó, zuhanykabin, 2 sze-
mélyes rekamié, dohányzóasztal, 
konyhaasztal, szőnyeg (2mx3m), 
szódásüveg (4 db) eladó. Tel.: 
06/59-300-615. 
Bontásból tűzifát, esetleg kerítést 
vásárolnék. Tel.: 06/59-312-562.
Széles választékból menyasszonyi 
ruha szalagavatóra kölcsönözhető. 
Tel.: 06/30-944-6062.
Konyhabútort (mosogatóval, esetleg 
csappal) és vezetékes gázkályhát vá-
sárolnék. Tel.: 06/30-944-6062.  
Posztó anyagra hímzett, régebbi 
szűrt vásárolnék. Tel.: 06/59-312-562.
Karcagon, a Kölcsey utca 3. szám 
alatt 1 mázsa birsalma eladó. Tel.: 
06/30-387-3104.
Samott tégla (új), terménydaráló, 
szőlőprés (új), antik tárgyak, falióra, 
tükör, majolika lámpa, cserépedé-
nyek, rokka (hibátlan) eladók. Tel.: 
06/59-887-269, 06/70-300-9730. 
Birsalma eladó Karcagon, a Forint ut-
ca 8. szám alatt. Tel.: 06/30-590-0818.
Renault Clio (23 éves, 1,5 év mű-
szakival), felújítva, kitűnő állapot-
ban eladó. Irányár: 280.000 Ft. Tel.: 
06/20-360-9514.
Eladó 4 terítékes mosogatógép 
(15.000 Ft), mini mosógép-centri-
fuga (12.000 Ft), új kártyafüggetlen 
NOKIA C2 mobiltelefon (12.000 Ft), 
gyermekheverő (5.000 Ft), fotelok 
(5.000 Ft). Tel.: 06/70-904-8948.

Garázsvásár! Október 05-től (szom-
bat) ruhaneműk (fiataloknak), edé-
nyek, bútorok, szőnyegek eladók. 
Cím: Karcag, Dózsa György utca 
41/a. Tel.: 06/70-532-6005.
Karcagon eladó 900 db hódfarkú 
1 gombos cserép (20 Ft/db), és ré-
gi típusú Orion távirányítós színes 
TV (8.000 Ft). Tel.: 06/30-527-2980.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javítás, 
cipzárcsere, felhajtás, bőrkabát- és 
hátizsákjavítás. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, ud-
varok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: 
06/30-853-4323.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.
Méz házhozszállítás! Akác (2.000 
Ft/kg), repce, napraforgó, nyári 
vegyes (1.500 Ft/kg). Szőllősi Cs., 
Sebők E., tel.: 06/30-963-5073.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne, és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást, szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690. 
Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-785-0690.
Vállalok cipzárcserét, függönysze-
gést, felhajtást rövid határidőre! 
Tel.: 06/70-527-0343.
Önmagára és környezetére igé-
nyes, gyermekszerető, nyugdí-
jas nő vagyok. Szívesen vigyáznék 
gyermekekre. Hívjon bizalommal, 
biztos megegyezünk! Tel.: 06/30-
233-6198.
Szociális végzettséggel vállalok 
házi gondozást, takarítást, bevá-
sárlást. Tel.: 06/30-661-3898.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

 - Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője (Kenderes),
 - Szociális tevékenységet folytató egység vezetője (Karcag),
 - Fizikus (Kenderes),
 - Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus-pedagó-

giai asszisztens (Kenderes),
 - Óvónő (Kisújszállás),
 - Gépszerelő technikus (Karcag),
 - Minőségirányítási megbízott - IFS megbízott (Karcag),
 - Építőipari szakmai irányító, felügyelő (Kenderes),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Iskolatitkár (Kunmadaras),
 - Analitikus könyvelő (Karcag),
 - Kertészeti gazdabolti eladó (Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Sütőipari munkás (Báránd),
 - Forgácsoló - fémfűrészes (Karcag),
 - Esztergályos (Kunmadaras),
 - Marós - CNC marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépjármű- cés motorszerelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Kenderes),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozású - villanyszerelési tev. szerzett gyakorlat szükséges- 
(Kenderes),

 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalko-
zás (Karcag, Kenderes),

 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás (Karcag, Kenderes).

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:

Amiben számíthat ránk:
 - Talajmunkák: szántás, lazítás, tárcsázás, szántás el-

munkálás, magágykészítés;
 - Vetés: szemenkénti és gabonavetőgép; (lucerna, repce, 

szója és cirok is);
 - Növényvédelem: szántóföldi vontatott permetező; sor-

közművelés;
 - Tápanyag-utánpótlás: szerves- és műtrágyaszórás, fo-

lyékony műtrágya kijuttatás permetezővel, vetőgéppel 
és sorközműveléssel egymenetben is;

 - Betakarítás: gabona, repce, napraforgó, szója és kukorica;
 - Szálastakarmány-betakarítás: kaszálástól a bálázásig, 

illetve a bálahordásig.
Keressen bennünket bizalommal a megadott elérhetőségeinken.

Boros József, 
tel.: 06/70-370-1149, e-mail: boros.jozsef2@gmail.com

Karcagon és környékén mezőgazdasági 
bérmunkát vállalunk nagy teljesítményű 
John Deere gépeinkkel - teljes gépsorral.
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SPORT HIRDETMÉNYEK

A rendezvény minden programja ingyenes!

1. 2019. október 16. SZERDA 17.00 óra:
24 gyakorlati lépés egészségünk 

érdekében 2. rész
2. 2019. november 6. SZERDA 17.00 óra:

Remény a mai családoknak 2. rész
3. 2019. november 20. SZERDA 17.00 óra:

24 gyakorlati lépés egészségünk 
érdekében  3. rész

4. 2019. december 4. SZERDA 17.00 óra
Remény a mai családoknak 3. rész

5. 2019. december 18. SZERDA 17.00 óra:
24 gyakorlati lépés egészségünk 

érdekében 4. rész

Klubvezetők: Soósné Jeszták Andrea és 
Soós Róbert egészségnevelők

Tanulmányaikat az Egyesült Államokban 
végezték életmód terápia területén

Előadások helye:
Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár
5300 Karcag, 
Dózsa Gy. út 5-7. 
érd.: 06/30-664-3144, 145
andiroboi@t-email.hu/
Előadások ideje:
Minden hónap 
1. és 3. szerdáján 
17.00 óraA KSE Karate Szakosztály két versenyzője - Magyar Levente és 

Raczkó György is indult a sportcsarnokban szeptember 28-án, 
szombaton megrendezett 19. Karcag Nagykun Kupa Karate gyer-
mek, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, országos KATA és knock 
down Kyokushin karate versenyen - tudtuk meg Gyarmati Imre 
szakosztály-vezetőtől.  

A KSE Karate szakosztálya nevében Gyarmati Imre köszöntöt-
te a versenyzőket, és edzőiket. Mint elhangzott, a városban most 
indítanak ovisoknak is karate oktatást, amely az iskolások köré-
ben már népszerű. A két karcagi versenyzőt, akik KATA forma-
gyakorlatban már a verseny kezdetén szépen szerepeltek, a kar-
cagi szakosztály karatésai bírálták, hiszen ifj. Gyarmati Imre és 
Gyarmati Ildikó most nem indulóként, hanem a bírói testület-
ben vettek részt.  

Az önkormányzat részéről Szepesi Tibor önkormányzati kép-
viselő, a KSE ügyvezetője köszöntötte a harminc hazai és külföl-
di egyesületből érkezett karatést. Mint elhangzott, nemcsak egy 
sport, egy időtöltés, szórakozás a karate, hanem egy életformá-
nak választják sokan ezt a sportágat, a fiatalok és idősebbek egy-
aránt, ez is jelzi, nem vesztett a népszerűségéből.

DE

Nemzetközi verseny Karcagon

Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

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

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

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

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben a meglévő felhasználónév és jel-
szó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot az EPER-Bursa rendszerből ki-
nyomtatva és aláírva a Karcagi Polgármesteri Hivatal-
hoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iro-
da) a szükséges mellékletekkel együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 05. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

PálYázATI fElHíVáS


