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KARCAGI  HÍRMONDÓ

Október 21-én baráti látogatásra Karcagra érkezett Kabibulla Kabenovics Dzsakupov, a kazah parlament elnöke. A magas rangú vendéget és kísérőit Kar-
cag város polgármestere, Dobos László fogadta. Cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

Sparhelten főtt a birkaŐszi mulatság
A Déryné Kulturális Központban 

működő Életet az Éveknek Nyugdíjas 
Klub Idősek Napja (október 1.) táján 
rendezi meg – immár hagyományos 
– őszi mulatságát, amelyre a városban 
működő nyugdíjas klubok, egyesüle-
tek tagjait, valamint az Idősek Napkö-
zi Otthona és az Idősek Otthona kép-
viselőit is meghívják. Így volt ez októ-
ber 13-án (hétfőn) is, amikor százfőnyi 
vendégsereg töltötte meg a Kultúrpa-
lota emeleti báltermét. A jó hangulatú 
délután vidám versekkel, az őszt idéző 
felolvasásokkal, sőt a Mónika Show-t 
idéző kedves jelenettel tette széppé a 
délutánt. A Márkus Ica vezette Nóta-
kör nagysikerű előadása után pedig ze-
ne és estig tartó tánc következett.

Elek György

Szentendrén a skanzenben rendezett Számadó Nap-on mu-
tatkozott be október végén a Karcagi Birkafőzők Egyesülete 
és a karcagi birkapörkölt, amely ezúttal – a hideg idő miatt – 
sparhelten főtt.

Nagygyörgy Jenő, az egyesület elnöke szerint ezzel véget is ért 
ez idei főzési szezon. Van mit kipihenni, mert az év folyamán 
mintegy hatvan helyen mutatták be a karcagi birkapörköltet.
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Közéleti szilánkok

Közel egy 

temetéshez
(szabálytalan nekrológ)

Sajnos nekem két nap is 

kevés, hogy minden közeli 

hozzátartozóm sírjára a virágokat, 

vagy a megemlékezés koszorúit 

elhelyezzem. Egykori, közeli 

barátaimról nem is beszélve, akik 

Soprontól Nagykállóig, tucatnyi 

helység temetőiben nyugszanak, s 

a temetések is egyre gyakoribbak, 

amelyekre el kell mennem, 

imádkozva leróni a végtisztességet. 

Legközelebb, most 14-én, mikor 

Szentmihályi Szabó Péter költő, 

író, szerkesztő és publicista földi 

maradványait helyezik végső 

nyughelyére. Nem volt ugyan közeli 

barátom, csak munkatársam a 

múlt évszázad utolsó évtizedében. 

Jónéhányszor jelentem meg vele  

egy lapoldalon, a Magyar Fórum 

nevű hetilapban. Van róla a neten, 

„Wikis-szócikk” is, amely persze 

sok helyen pontatlan és hazug; 

egyrészt szélső-jobboldalinak és 

antiszemitának címkézve, másrészt 

pedig „kommunista írónak”. 

(Valószínűleg „autentikus” forrásból 

szerezvén az „adatokat”: hiszen őt 

is számtalanszor fölhívták névtelen 

telefonálók, fröcskölve őt ezekkel 

a jelzőkkel, ugyanúgy, mint ahogy 

engem is.)

Én persze tudom, hogy ki volt ő 

– s remélem, most már a karcagiak 

is, hiszen 2012. január 20-án a 

Dérynében, a Magyar Kultúra Napján 

Ő mondta az ünnepi beszédet és 

tolmácsolta miniszterelnökünk 

karcagiakhoz intézett köszöntő sorait. 

(Emlékszem a műsort konferáló 

háziasszony lelkesítő bejelentésére: 

„Szentmihályi, „Édua és Kun László” 

c. 1986-ban írt történelmi regénye 

a nagykunokat is közelről érinti.”  

S még, ha hozzátette volna, hogy 

Péter édesapja, dr. Szabó Károly írta 

a „Sumérok és magyarok” c. – máig 

agyonhallgatott könyvet!)

Néhány barátom pedig éppen az 

elmúlt napokban kérdezte tőlem, 

miért írtam egy FB bejegyzésemben a 

„Térdre magyar” c. versét megosztva.: 

„hogy még ma is aktuális”, hiszen 18 

évvel ezelőtt írta? Pedig egyszerű 

a válasz: mert a „netadó” elleni 

hisztériatüntetés résztvevőinek kb. 

a fele – a főszervezők, Gurmai és 

Füzessi urak felhívására (közülük 

utóbbi mikrofonnal a kezében 

és simléderes sapkájával a fején 

énekelte a Himnuszt!) nyíltan, 

eltakarás nélkül vállalták az arcukat. 

De ennek ellenére a” nyílt arcukkal” is 

ahhoz a „bamba, arctalan tömeghez” 

tartoztak, amit Szentmihályi az 

ominózus versében említ…

ács

KÖZÉLET

Október 21-én hazánkba lá-
togatott a kazah parlament el-
nöke, aki Kövér László ház-
elnökkel folytatott megbe-
szélést a két ország kapcso-
latépítéséről, amely az utóbbi 
időben gyorsuló ütemben ha-
lad. Évekkel ezelőtt a Karca-
gi Hírmondó egy cikksorozat-
ban számolt be a közép ázsi-

ai ország Út Eu-
rópába elnevezésű 
p r o g r a m j á r ó l , 
amely az egyko-
ri selyem út mo-
dern kori változa-
tát jelenti – gazda-
sági, kereskedel-
mi és kulturális 
folyosót nyitva a 
két kontinens kö-
zött. Ehhez szer-
vesen illeszkedik 
az új magyar kül-
politikai stratégia, 
a keleti nyitás, mi-
vel Magyarország 
híd szerepét tölt-
heti be Kazahsz-
tán és Közép-Eu-
rópa, valamint az 
EU között. Orszá-

gaink között a kereskedelmi 
forgalom értéke jelenleg 200 
millió dollárt tesz ki évente.

Kabibulla Kabenovics 
Dzsakupov a hivatalos fővá-
rosi megbeszélést követően kí-
séretével Karcagon tett baráti 
látogatást, hiszen városunk kö-
zel két évtizede áll testvérvá-
rosi kapcsolatban a kazahsz-

táni Merke városával, de az ál-
lamközi kapcsolatok fejlődé-
sében is el nem hanyagolható 
szerepet vállaltak városunk egy-
kori és jelenlegi vezetői, politi-
kusai.

A magas rangú vendéget 
a város és az önkormányzat 
nevében Dobos László pol-
gármester fogadta és üdvö-
zölte a Városháza épületé-
ben, ahol a köszöntőt követő-
en Dzsakupov úr mondott üd-
vözlő beszédet. Az elnök nem 
csak a kun-kipcsak gyökerek-
ről és ezen keresztül a kazah 
rokonságról emlékezett meg 
beszédében, de kiemelte vá-
rosunk szerepét is országaink 
egyre erősödő kapcsolatainak 
alakulásában, hozzátéve, hogy 
ez nem csak kulturális, de köl-
csönös gazdasági erősödést is 
jelenthet mindkét fél számára. 
Hangsúlyozta, hogy hazánk 
és a magyarság megbecsülés-
nek és tiszteletnek örvend or-
szágában, csakúgy, mint az 
Almatiban eltemetett karca-
gi tudós, Mándoki Kongur 
István is, akinek munkássá-
ga mérföldkövet jelentett és 

jelent a mai napig is népeink 
barátságában. A kazah ven-
dég tisztelete jeléül egy kazak 
népzenei gyűjteményt aján-
dékozott a Városi Könyvtár-
nak, valamint egy festményt 
a Városházának, amelyet Do-
bos László az épület egyik leg-
szebb termében fog elhelyez-
tetni.

Ezt követően Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke 
emelkedett szóra, aki először 
kazahul üdvözölte a vendé-
get és kíséretét, akikhez az üd-
vözlő szavakon túl bővebben 
is szólt anyanyelvükön. Beszé-
dének végén átnyújtotta azt az 
oklevelet, amely azt tanúsítja, 
hogy Kabenovics Dzsakupov 
ezentúl tiszteletbeli karcagi 
polgár.

A küldöttség a kora dél-
utáni órákban megkoszorúz-
ta Mándoky Kongur István 
domborművét, majd a Pusztai 
Róka Nomád Hagyományőrző 
Egyesület lovasbemutatóját te-
kintették meg a múzeum épü-
lete előtt.
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Az október 12-i önkor-
mányzati választás ered-
ményeként a megyei listá-
ra leadott szavazatok alap-
ján öt évre kaptak megbízást 
a megyei közgyűlés tagjai.  A 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlést 19 képvise-
lő alkotja a következő ciklus-
ban, melyből 11 fő a FIDESZ-
KDNP, 5 fő a JOBBIK, 2 fő az 
MSZP és 1 fő a Demokrati-
kus Koalíció megyei listájá-
ról jutott mandátumhoz. A 
képviselők 16 igen szavazat-
tal Kovács Sándort választot-
ták a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnökévé. 
A főállású alelnöki teendőket 
Berec Zsolt Miklós, a társa-
dalmi alelnöki teendőket Dr. 
Csoór György látja el a követ-
kező öt évben.  „Köszönöm 
a bizalmat, igyekszem az el-
következő öt évben ezt meg-
szolgálni. Négy évvel ezelőtt 
itt állva azt mondtam, hogy 
fontos célnak tartom Jász-
Nagykun-Szolnok megye gaz-
dasági felzárkóztatását - az 

utolsó egyharmadból a közép-
mezőnybe. Mára ez teljesült, 
további cél, hogy a megyét az 
első harmadba vezessük. Eh-
hez szükség van a megyeszék-
hely vezetőinek, a közgyűlési 
tagok és a megye lakosainak a 
támogatására.” – mondta Ko-
vács Sándor megválasztását 
követő beszédében. 

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés tagjai: 

FIDESZ –KDNP : 
1. Berec Zsolt Miklós 
2. Borbás Zoltán 
3. Csontos Magdolna 
4. Dobos László 
5. Fazekas Szabolcs 
6. Fehér Petra 
7. Kovács Sándor 
8. László Ágnes 
9. Molnár Imre 
10. Rózsa Lajos 
11. Dr. Szabó Tamás 

JOBBIK : 
1. Andrási András Pál 
2. Baráth Zsolt György 
3. Budai Lóránt 
4. Csányi Tamás 
5. Soós Antal 

MSZP: 
1. Dr. Jernei Zoltán 
2. Rózsa Endre 

Demokratikus Koalíció: 
1. Dr. Horváth Róbert.

Újra Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke

Október 30-án az új ön-
kormányzati ciklus első so-
ros testületi ülésére került 
sor a Városháza, immár fel-
újított 1. számú tanácstermé-
ben. A díszterem a ‚Karca-
gért’ Közalapítvány Kurató-
riumának felajánlásából újul-
hatott meg. Dobos László 
polgármester az ülés előtt sze-
rény ajándékkal köszönte meg 
Dr. Temesváry Tamás kurató-
riumi elnöknek, Kovács Sán-
dor, Ferenczi Csaba, Bartha 
Mihály, Mátyus Lajos és Illés 
Tóth József egyéni vállalko-
zóknak a felújításban nyújtott 
segítségét és munkáját. A pol-
gármester szintén kisebb aján-
dékkal gratulált Pánti Ildikó 
képviselő asszonynak, akinek 
Balog Zoltán, emberi erőfor-
rások minisztere az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából Idősekért 
díjat adományozott.

Az előterjesztések egy ré-
szét ezúttal adatvédelmi okok 
miatt zárt ülésen tárgyalták a 
képviselők, így mindössze tíz 
napirendi pont tárgyalása zaj-
lott nyílt ülés keretében. Ezek 
között két városi intézmény – 
a Városgondnokság és a Déry-
né Kulturális Központ – igaz-
gatójának megbízásáról szóló 
határozatát és a Karcag Városi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát módosítot-
ták. Az előbbiekre magasabb 

vezetői beosztás, valamint 
jogviszonyra vonatkozó ren-
delkezés és munkabérrende-
zés miatt, míg az utóbbira az 
új képviselő-testület megala-
kulása és az önkormányzato-
kat érintő jogszabályi változá-
sok miatt volt szükség.

A testület döntött a Sport-
csarnok tetőhéjazatának cse-
réjéről. Az elöregedett bitu-
menes hullámlemezt tartó-
sabb trapézlemezre fogják 
cserélni. Az önkormányzat a 
munka kivitelezésére 5 millió 
forintot különített el.

A képviselők elfogadták 
azt az előterjesztést is, amely 
az önkormányzati tulajdonú 
földterületek kedvezőbb hasz-
nosítása érdekében egy ta-
nulmány elkészítését indít-
ványozta. A város tulajdoná-
ban több mint 1000 ha szántó, 
gyep és legelő van, amelyeket 
haszonbérben műveltet. Má-
ra szükségessé vált megvizs-
gálni azt, hogy milyen gazda-
ságosabb és jövedelmezőbb 
hasznosítási formákat lehet-
ne eszközölni úgy, hogy ezzel 
munkahelyeket is teremtsen a 
település. A tanulmány elké-
szítésével egy rövid-, közép-, 
és hosszú távú hasznosítási 
koncepció is elkészül a város 
földvagyonának hatékonyabb 
kezelésére.

-dh-

Testületi ülés
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AKTUÁLIS

HIRDETMÉNYEK

A belváros rekonstrukciós 
munkálatainak részeként el-
kezdődött a Déryné Kulturá-
lis Központ épületének a fel-
újítása. A nyár folyamán már 
beszámoltunk arról, hogy a 
beruházás keretében megújul 
a Városháza tetőszerkezete, 
valamint a hátsó fala és az ud-
vara is, ahol modern, hőszi-
getelt nyílászárók is beszere-
lésre kerülnek. Szintén felújí-
tásra kerül a Piaccsarnok és a 
Sportcsarnok épülete is.

Két hete a Déryné épüle-

tén kezdődtek meg a mun-
kák. A Polgármesteri Hivatal 
képviseletében Lőrincz Má-
ria lapunk kérdésére elmond-
ta, hogy az intézmény úgyne-
vezett falátvágásos szigetelé-
sével kezdődött meg a kivi-
telezés. Ennek köszönhetően 
a még hagyományos tégla-
alapra épült kultúrpalota falai 
mentesülnek a további felvi-
zesedéstől. Ezt követően kerül 
fel a külső hőszigetelő réteg, 
majd a díszvakolat. Emel-
lett az összes nyílászáró cse-

réje is megtörténik, tehát gya-
korlatilag az épület teljes kül-
ső burkolata felújításra ke-
rül. De nem csak hőszigetelés, 
nyílászárórendszer kerül be-
építésre, hanem a padlás-
tér hőszigetelése is megoldó-
dik, valamint a Városháza te-
tőszerkezetéhez hasonlóan a 
Déryné tetejének héjazata is 
lecserélődik. A pala helyett 
könnyített tetőcserép kerül a 
faszerkezetre. Mindezen túl 
egy akadálymentesített mos-
dó is kialakításra kerül és a fő-
épület körüli járdarészek dísz-
burkolattal lesznek ellátva.

A kivitelezés megfelelő 
tempóban halad, így a jövő 
év májusára tervezett átadóra 
már minden bizonnyal impo-
záns külsővel gazdagítja vá-
rosunk képét az épület.

Az elkövetkező hónapok fo-
lyamán lapunk rendszeresen 
beszámol a belvárost érintő 
beruházás legfontosabb fázi-
sairól.
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Elkezdődött a Déryné felújítása

Az őszi színházi évad már 
javában zajlik országszerte 
és úgy néz ki, hogy a korábbi 
évekhez képest jóval nagyobb 
kínálattal indult ez a szezon. 
Nem csak a fővárosi és az is-
mertebb vidéki színházak ke-
csegtetnek színesebbnél szí-
nesebb repertoárral, hanem 
számos kisebb-nagyobb uta-
zó színtársulat is járja az or-
szágot, sőt a határon túli ma-
gyarlakta területeket is. Eh-
hez jönnek még a hazánk-
ba látogató felvidéki, erdélyi, 
vagy éppen vajdaságból érke-
ző előadások is, tehát a drá-
mai műfajok területén nem 

ígérkezik unalmasnak az ősz 
és a tél.

A Déryné Kulturális Köz-
pont is rendszeresen szervez 
színházlátogatásokat, vala-
mint helyben is rendeznek szí-
nielőadásokat különböző tár-
sulatok meghívásával. Ez az 
ősz sem múlik el ilyen jellegű 
esemény nélkül. Sótiné Szat-
mári Dóra, az intézmény igaz-
gatóhelyettese lapunknak nyi-
latkozva elmondta, hogy no-
vember 10-én hétfőn, 19.00 
órakor a földszinti színház-
teremben a Katyi című vígjá-
ték kerül bemutatásra a Kör-
úti Színház előadásában. 

Soóky Margit népszerű regé-
nyét 1942-ben vitték filmvá-
szonra Tolnay Klári főszerep-
lésével, de azóta több színpadi 
adaptációt is megélt már a mű. 
Most Karcagra is eljut. A jegy-
árak évek óta változatlanok, 
2500.- és 2000.- Ft-ért váltha-
tók november 3-tól a Déryné 
első emeleti irodájában.

Még az őszi-téli szezon-
ban, terveik szerint február-
ban, ismét egy népszerű da-
rabbal fogják várni a karcagi 
és a környékbeli települések-
ről érkező színházkedvelő kö-
zönséget.

-dh-

Katyi
-Népszerű vígjáték a Dérynében-

A Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kol-
légium ebben az évben ünnep-
li fennállásának 115. évforduló-
ját. Október 10-én pénteken az 
iskola egykori igazgatója szobrá-
nál emlékünnepséget tartottak, 
ahol Kolostyákné Pljesovszky 
Zsuzsanna szaktanár emlékezett 
meg a névadóról.

Szentannai Sámuel 1876. au-
gusztus 11-én született Udvarhely 
megyében, Székelyszentmiklóson 
ősi székely, paraszti családban. 
Kora gyermekkorától kezdve 
szülei megszerettették vele a föl-
det, és a föld iránti rajongása éle-
te végéig megmaradt. A gimnázi-
umot Kolozsváron végezte, majd 
Kolozsmonostoron a Gazdasá-
gi Tanintézetben szerzett okleve-
let. Egy év múlva letette a taná-
ri vizsgát és a szerbszentmiklósi, 
valamint a csakovári földműves 
iskolában, majd a Losonci Taní-
tóképző Intézetben dolgozott, 
mint gazdasági tanár.

Szentannai 1912 őszén vette át 
a Karcagi Magyar Királyi Föld-
műves iskolát.

Már 1913 telén megkezdte a 
Karcagi Gazdasági Egyesületben, 
majd a Tiszántúli Mezőgazdasá-
gi Kamara szervezésében Kisúj-
szálláson és Püspökladányban a 
szikes talajok javíthatóságáról a 
gazdáknak szóló ismeretterjesz-
tő előadássorozatot. Nagy hoz-
záértéssel alakította és fejlesztet-
te ki a tangazdaság tehenészetét, 
amely az iskola legnagyobb jöve-
delmét adta. Már 1918-ban meg-
indította a harcot a középfokú 

oktatás beindításá-
ért. 1919-ben figyel-
me a sziktalaj javítá-
sának lehetősége fe-
lé fordult, az iskola a 
szikjavítási kutatások 
központjává vált.

1928-ban a Tiszán-
túli Mezőgazdasá-
gi Kamara pályázatot 
írt ki egy szikjavítási 

tanulmány elkészítésére. Az első 
díjat Szentannai Sámuel nyerte 
el „A sziktalaj művelése és javí-
tása” című könyvével. Kísérlete-
ket tett a szikes legelők feljavítá-
sára is. Saját megfigyelései alap-
ján összeállított egy vetőmagke-
veréket, egy komposztkészítési 
eljárást is kidolgozott. Sokat fog-
lalkozott a vetésforgó problémá-
jával is. Kidolgozta az ún. ötös 
vetésforgót: szálastakarmány, 
őszi búza, cukorrépa, tavaszi ár-
pa, lucerna. Talajművelési kísér-
leteket is folytatott. 1931-ben a 
Gazdasági Egyesület díszelnö-
kévé választotta. 1933-ban nyug-
díjazták. 1936-ban jelent meg 
egy új könyve „A sikeres gazdál-
kodás sziken és aszályban” cím-
mel. 1956. január 22-én, 80 éves 
korában hunyt el. Karcagon te-
mették el.

A megemlékezés után átad-
ták a Szentannai Alapítvány ál-
tal kiírt pályamunkák díjait. El-
ső díjat kapott Madar Lili Ad-
rienn és Vadai Alexandra volt 
szentannais diákok közös pályá-
zata, 2. lett Molnár Mária (11.B) 
és Varga Mihály (9.D), 3. Bögös 
Sára (10.A) és Vincze Mihály 
(10.A) pályázata, kuratóriumi el-
ismerésben részesült Kolostyák 
Kamilla (11.B), a felnőtt kategó-
riában pedig dr. Kenyeresné Z. 
Ágnes művésztanár.

A díjak átadása után az isko-
lavezetés, a diákönkormány-
zat és a DE Karcagi Kutatóinté-
zetének vezetői megkoszorúzták 
Szentannai szobrát.

DE

Évforduló

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karca-
gi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuá-

lis állásajánlatai:

Gépi varró (Karcag), Varrodai szálazó (Karcag), Pultos 
(Karcag), Inszeminátor (Karcag külterület), Építőipari se-
gédmunkás (Karcag), Boltvezető (Karcag), Kőműves (Kar-
cag), Szobafestő (Karcag), Ács-állványozó, bádogos, te-
tőfedő (Karcag), Gépi varró (Kisújszállás), Számviteli ad-
minisztrátor (Kisújszállás), Bér- és munkaügyi előadó 
(Kenderes), Könyvelő raktáros (Kenderes), Szobaasszony 
(Berekfürdő), Kubikos (Hortobágy), Lakatos (Túrkeve), 
Betanított lakatos (Túrkeve), Szobafestő (Túrkeve), He-
gesztő (Túrkeve), Szobafestő (Tiszafüred)

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Kunhalom
Polgári Kör

November 10-én 17 órá-
tól a Dérynében a kör ösz-
szejövetelén Major János 
tanár úr és tanítványai 
osztják meg bulgáriai él-
ményeiket az érdeklődők-
kel, akiket szeretettel vá-
runk!

Varga Gyöngyi, a kör 
elnöke
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RENDŐRSÉGI 
HÍREK

Október 11-én a Kötöny Né-
pe Karcag Íjászkör 16 verseny-
zővel Nagyszalontán vett részt 
egy íjászversenyen. Több mint 
60 íjász mérte össze tudását. 
Ezen a napon, nemzetközi szin-
ten, román, magyar, székely 
most barátként küzdött egy-
mással a szó legnemesebb ér-
telmében. A 16 karcagi induló 
versenyzőből 9 fő helyezett lett.

Gyermek lány kategóriában: 
Vinis Dóra 3. helyezett, Mol-
nár Édua 2. helyezett lett.

Gyermek fiú kategóriában: 
Karas Ákos 2. helyezett, Vinis 
Máté 1. helyezett lett.

Ifi fiú kategórában: Ifj. 
Karas Lajos 1. helyezést ért el.

Felnőtt férfi kategóriában: 
Karas Lajos 1.helyezett lett.

Senior női kategóriában: 
Herczegné Takács Ibolya 1. 
helyezett lett.

Senior férfi kategóriá-
ban: Molnár Ferenc 3. helye-
zett, Kovács Imre 2. helye-
zett lett.

Kötöny Népe Karcag Íjászkör Nagyszalontán,
a Győri Jakab Hajdú Íjászversenyen

Október 18-án a Déryné 
Kulturális Központban tartot-
ta 40 éves jubileumi koncertjét 
Márkus Ica magyarnóta és dal 
énekes. Ez alkalomból az ön-
kormányzat és a 8. számú kör-
zet lakói nevében egy-egy cso-
kor virággal Pánti Ildikó kép-
viselő köszöntötte az ünne-
peltet, Szepesi Tibor, a Déryné 
Kulturális Központ megbízott 
igazgatója pedig az intézmény 
nevében adott át részére egy 
csokor virágot. A jubileum al-
kalmából Márkus Ica család-
ja is készült egy meglepetés-
sel, nyitószámként lányai, ve-
jei és unokája adtak egy rövid 
műsort. A több órás műsor-
ban Márkus Ica mellett fel-
lépett még Tarnai Kiss Lász-
ló előadóművész, a Dankó Rá-
dió vezetője, Lente Lajos nóta-
énekes, Drágán Lajos énekes, 
műsorvezető, valamint a két 
együttes, melynek a művésznő 
a vezetője: Karcagi Nótakör és 
a Berekfürdői Nádirigó Nép-
dalkör, kísért Jeremiás Béla és 
cigányzenekara. Márkus Ica 

már az iskolai 
énekkarban is 
énekelt. Fel-
nőttként ke-
reste fel Vörös 
Sárit, aki biz-
tatta, képez-
ze a hangját, 
így Márkus 
Ica 1973-ban 
megszerezte a 
működési en-
gedélyt, és az 
Országos Filmharmónia elő-
adóművésze lett. 1978-tól ké-
szülnek vele rádiós és televí-
ziós felvételek, eddig 8 CD-je, 
9 kazettája és 5 hagyományos 
lemeze jelent meg. Az általa 
vezetett bereki Nádirigó nép-
dalkörrel, valamint a karca-
gi nótaklubbal is készült CD-
felvétel. A Tisza Táncegyüt-
tes szólóénekeseként több tu-
cat országban énekelt. 1990 
óta szabadúszóként járja a vi-
lágot, az Amerikai Egyesült 
Államok magyar lakta terüle-
tein rendszeresen fellép. Fon-
tosnak tartja, hogy műsorai-

ban mindig élőben, zenekari 
kísérettel énekeljen. Karitatív 
tevékenységet is folytat, rend-
szeresen fellép a karcagi idő-
sek otthonában, jótékony es-
teket, országos nyugdíjas ta-
lálkozókat szervez. Nagyon 
büszke lányaira, akik járják a 
világot, táncolnak, énekelnek, 
báboznak, gólyaláboznak. 
A hét unoka jelenti számá-
ra a kikapcsolódást. Kitünte-
tései: Karcag Város Kultúrá-
jáért, Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Művészeti Díj, Megyei 
Prima Primissima díj.

DE

Jubileum

Október 27-én a városházán tartotta alakuló ülését a Karcag 
Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 
A megválasztott négy képviselő esküt tett dr. Czimbalmos Ró-
bert, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt, majd megválasz-
tották társadalmi elnökké Varga Istvánt.

Eskütétel

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást folytat lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt B. Ferenc és két 
fiatalkorú karcagi lakos ellen. 
Az elmúlt hónapban a fiatalok 
Karcag város területén több ke-
rékpárt, illetve vashulladékot 
tulajdonítottak el, mely ügyek-
ben a nyomozók gyanúsított-
ként kihallgatták őket. A csa-
pat azonban nem hagyott fel a 
jogsértések elkövetésével. A fi-
atalemberek 2014. október 27-
én a délelőtti órákban egy kar-
cagi áruházból 
műszaki cik-
ket loptak el. 
Még aznap es-
te visszatér-
tek az üzlet-
be, ahonnan 
parfümöket és 
egy hangszó-
rót kíséreltek 
meg eltulajdo-
nítani, azon-
ban a bizton-
sági szolgálat 

munkatársai ekkor észlelték a 
lopást és értesítették a rendőr-
séget. A nyomozók a három fi-
út a helyszínen elfogták és elő-
állították a rendőrkapitányság-
ra, ahol gyanúsítottként kihall-
gatták és őrizetbe vették őket. 
Volt olyan nap, amikor több ke-
rékpárt is eltulajdonítottak. A 
vasútállomáson lapunk munka-
társa éppen ott járt, amikor egy 
karcagi nő a lezárt kerékpárjá-
ból csak a lezáró zárszerkezetét 
találta meg (1. képünkön). Egy 
másik kerékpár megmenekült, 
mert erős volt a lezáró. Az elkö-
vetők fadarabokkal próbálták 
azt csavargatni, de nem a lezá-
ró tört el, hanem a fadarabok. A 
rendőrök kiérkezésekor is tele 
volt lécdarabokkal a kerékpár-
tároló (2. képünkön). Felhívjuk 
olvasóink figyelmét arra, hogy 
vásároljanak jó minőségű le-
zárókat, mert bár azok drágáb-
bak, de nagyobb biztonságot és 
védelmet nyújtanak kerékpár-
jaink védelmében.

Őrizetben a banda

A Kunszövetség csapata – Juhász János, Kacsándi István, 
Nagy László, Szendrey Zoltán és dr. Nagy Molnár Miklós – va-
lamint a kaposvári kunok „válogatottja” képviselte Karcagot a 
csabai Kolbászfesztiválon. Az ötszázötven induló között a ku-
nok is megállták a helyüket. Helyezést nem értek el, de az álta-
luk töltött kolbász mind elfogyott.

Kunok a Kolbászfesztiválon

Örömlány 
Kenderesen

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított tiltott 
prostitúció szabálysértés el-
követése miatt egy tiszabői la-
kossal szemben. A 28 éves nő 
2014. október 30-án 11 óra-
kor Kenderes külterületén, a 
4-es számú főút mellett követ-
te el a jogsértést. A rendőrök a 
nőt előállították a Kenderesi 
Rendőrőrsre, ahol szabálysér-
tési őrizetbe vették.

Lopás 
Kunhegyesen

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt A. Dávid 
kunhegyesi lakos ellen. A 22 
éves férfi 2014. október 21. és 
2014. október 28. között be-
jutott egy kunhegyesi lakat-
lan ingatlanra, majd a nyitott 
melléképületből eltulajdoní-
tott egy fúrót, egy morzso-
lót, egy kiskaput és több ki-
logrammnyi vashulladékot. 
A rendőrök a beszerzett ada-
tok alapján azonosították a 
jogsértőt, akinek otthonában 
megtalálták az ellopott tár-
gyakat, melyeket lefoglaltak. 
A férfi gyanúsított kihallgatá-
sakor beismerte a bűncselek-
mény elkövetését.
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Magyarországot képviselte a 
közelmúltban két karcagi diák 
a franciaországi „Ovinpiades” 
versenyen. Raczkó Viktória 
és Szabó Zoltán, a Debrece-
ni Egyetem Agrártudományi 
Központ hallgatóival Zoliék 
tanyáján beszélgettünk élmé-
nyeikről.

- A tanyánkon édesapám 
brit tejelő juhállománya leg-
elészik. Kiskorom óta ebben 
vagyok, sokat vagyok kint 
öcsémmel segíteni. Így érett-
ségi után nem is gondolkod-
tam más pályában - kezdi Zo-
li, aki a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Centrumá-
nak utolsó éves hallgatója. Ha 
végez, a családi gazdaságban 
helyezkedik el.

Zoli már volt kint tavaly a 
Juhász Európa Bajnokságon.

- A tavalyi év a tapasztalat-
szerzésé volt, most tudatosan 
készültem a versenyre. Ami-
kor Párizsba megérkeztünk 
dr. Oláh Jánossal, az egyetem 
tangazdaságának telepveze-
tőjével, dr. Monori Istvánnal, 
a karcagi kutatóintézet kuta-
tójával és csapattársammal 
Raczkó Viktóriával, alig tud-
tam betelni az élményekkel. 

Bár az Eiffel-tornyot csak kí-
vülről néztük meg, szeretnék 
egyszer visszamenni belülről 
is megnézni.

- A több napos verseny 
Murolban szintén egy gyö-
nyörű, erdős részen volt. Itt ti-
zenhat ország huszonkilenc 
versenyzőjével írásban kel-
lett számot adni a juhokról. Ez 
nem is egyszerű, hiszen a vi-
lágban több mint ötszáz féle 
juhot tenyésztenek. Erre azon-
ban az internet segítségével 
jól felkészültünk. A gyakor-
lati feladatok közül a körmö-
lés, a nyírás nem okozott gon-
dot, bár más technológiával 
dolgoznak, de hamar belejöt-
tünk. A quaddal való ügyes-
ségi verseny és a juh szállítása 
már feladta a leckét, hiszen mi 
ilyet nem használunk. Karca-
gon Szilágyi Jánosék tanyáján 
azonban előtte gyakorolhat-
tunk, ezért hálásak is vagyunk 
nekik. Az anyajuh válogatás 
itthon nekem rutinosan megy 
szemre, a fülszámok alapján. 
Na, ott már nem így volt, hi-
szen a chipleolvasóval nehe-

zebben ment - sorolja Zoli, 
aki szeretne visszamenni még 
Franciaországba, ha lehetősé-
ge lesz versenyzőként és szak-
mai tapasztalatszerzésre is. Az 
üzemlátogatások és a farmer 
expó mellett a rockforti sajt-
üzemben tett látogatás ragadta 
magával, ahol láthatta hogyan 
alkalmazzák a legmodernebb 
technikát a régi ízeket meg-
tartva.

- Nagyon megtisztelő volt 
az eredményhirdetéskor a ma-
gyar zászló alatt állni, hazán-
kat képviselni. A látott és ta-
pasztalt dolgokat szeretném 
itthon is hasznosítani. Jó len-
ne, ha nálunk is olyan elismert 
lenne a juhász szakma, mint 
náluk - fogalmaz Zoli, aki elé-
gedett a juhász világbajnoksá-
gon elért 15. helyével, de tudja, 
van még mit fejlődnie.

- Hogyan lesz egy fiatal, tö-
rékeny leányzóból juhász?- 
kérdeztem Raczkó Viktóriát.

- Szabó Gyuri barátom ré-
vén kerültem kapcsolatba 
gimnáziumi tanulmányaim 
alatt a juhokkal, ma már van 

két saját juhom. Mezőgazda-
sági mérnökként utolsó éves 
vagyok Debrecenben. Ha a 
családot nézzük, kakukkto-
jás vagyok, édesanyám nővér 
a kórházban, édesapám elekt-
roműszerész. Elég távol áll tő-
lük a mezőgazdaság, de kez-
dem velük megszerettetni - 
mondja Viki. - Kemény hó-
napok állnak mögöttünk, fel 
kellett rendesen készülni. Ne-
kem a modern technológiájuk 
mellett a felfogásuk tetszett, 
az, hogy ők a minőségi juhtar-
tást helyezik előtérbe. Ehhez 
persze irigylésre méltóak a fel-
tételeik, nekünk még van hova 
fejlődnünk. A feladatok közül 
a körmölés, nyírás nem oko-
zott nehézséget, dr. Monori 
István révén egy nyíró ember 
megtanított erre. A quadozást 
én sem említeném a kedvenc 
számaim között, de megbir-
kóztam vele - mondja Viki, 
aki Franciaországba szeretne 
kimenni tanulni, hogy pár év 
múlva saját, minőségi juhállo-
mánya lehessen.

DE

Karcagiak a juhászok világversenyén

A temetői lopások, a ke-
gyelet, az emlékezés eme ga-
lád megzavarása a gyászoló-
nak, fenntartónak egyaránt 
az örök problémát jelenti. Ko-
rábban (értsd 15-20 éve) a sír-
kövek és kovácsoltvas kerí-
tések szervezett lopkodása 
okozott gondot. Ez azóta úgy 
tűnik abbamaradt, de megje-
lentek a fémtolvajok, akik pár 
éve a temetői hulladéktároló-
kat, sőt a fenntartó által fel-
állított kerti kutakat vitték 
el. Azóta ez is megszűnni lát-
szik, hallom Koncz Tibor ve-
zető lelkésztől, de sajnos ma-
radt a hétköznapi tolvajlás, a 
virágok, csemeték, palánták 
elemelése, amit – úgy véljük – 
sokszor nem is csak az értéke 
gerjeszt, hanem az irigység, 
hogy szebb. De hát nem is az 
érték az, ami ilyenkor bosz-
szantó, hanem a kivédhetet-
len kegyeletsértés. 

- Bár mostanában kevesebb 

jelzést kapunk, de a probléma 
valós – mondja Koncz Tibor, 
aki rövid sétát indítványozott 
a Déli temetőben. - Csak azt 
tudjuk mondani, hogy a meg-
előzés, az odafigyelés veheti 
elejét a hasonló eseteknek.

Az egyházközség jó kapcso-
latokat ápol a rendőrséggel, a 
polgárőrséggel és a mezőőr-
séggel, de a temetőben dolgo-
zóktól, a temető-gondnokok-
tól, a temetőket látogató pres-
biterektől is fokozott ébersé-
get, odafigyelést kértek.

- Úgy látom ennek folyama-
tosan van is eredménye. Eb-
ben az esztendőben jóval ke-
vesebb visszajelzést kaptunk 
olyan esetekről, amikor vala-
honnan virágot, esetleg sír-
tartozékot vittek volna el. 
Egyébként mi is megtesszük 
az előkészületeket, amelyek 
majdan a körülkerítést, illet-
ve egy kamerarendszer kiépí-
tését irányozzák. Ez a jövő.

- A kerítést már régen, leg-
alább tizenöt éve tervezik...

- Ha minden hozzánk tar-
tozó temetőt számba vettük, 
akkor kiszámítható, hogy 
több kilométer kerítésre, en-
nek a költségeire pedig leg-
alább 30 millió forintra len-
ne szükség. Az ilyen beru-
házások elvégzésére viszont 
nincsenek pályázatok, a sír-
helyárakat és a temetői díja-
kat pedig nem tervezzük ezért 
emelni. Egyéb bevétele pedig 
a temetőknek nincsen. Ha-
sonló költség lenne a terület 
bekamerázása is, amire szin-
tén gondoltunk már – első-
rendűen a főúton, a ravata-
lozó környékén és a temető 
frekventáltabb helyszínein jó 
lenne kiépíteni, mert nemcsak 
az a probléma, mit visznek ki 
innen, hanem az is, hogy mit 
hoznak be. Ez sajnos legalább 
akkora gond. Irgalmatlan 
pénzbe kerül a lakossági hul-
ladék elhordatása. A kame-
rákkal ez a sajnálatos jelenség 
is kiszűrhető lenne.

A teendők tehát érlelődnek, 
de azt hiszem az igazi meg-
oldás az lenne, ha a temető 
mindenkinek a kegyelet, az 
elhunytakra emlékezés, tisz-
telet adás helyét jelentené. Ha 
ez megteremtődik, akkor már 
kerítésre és kamerákra se lesz 
szükség.

Elek György

Halottak Napja után

A közösségi munkát kívánó 
kukoricatörés, vagy a harsány 
szüret mellett – a nálunk ide-
gennek számító Halloween-i 
tökfarigcsálást leszámítva – 
igazán alig észrevehetők a tök-
kel kapcsolatos („őshonos”) 
szokások. Az ősz előrehaladá-
sát jelenti ugyanis, amikor a 
piacon megjelentek a szürke 
sütőtökök, az első komolyabb 
hidegek után – mert akkor iga-
zán finom, ha megcsípi a dér 
– pedig már ott volt a kínálat-
ban a tenyérnyi darabokra vag-
dalt sülttök. („Vastag, szíles/
Parázs, ídes” - kínálták vala-
mikor a sütőtök áruló nénik.) 
De persze nemcsak sütni, főzni 
is lehet, a magját pedig pirítva 
rágcsálják, sőt mi több, olajat 
ütnek belőle, s ennek az olaj-
nak nemcsak gasztronómiai, 
hanem gyógyászati, gyógysze-
részeti hatásai is vannak. Dr. 
Szalay Annamária gyógysze-
rész szerint egészen univerzális 
növényről van szó.

- A tök ún. „szu-
perétel” minősítést 
kapott, igazi vita-
minraktár. Három 
kiemelten említhe-
tő élettani hatása: a 
daganat-ellenes, az 
immun-stimuláns 
és a látásjavító hatás. 
Ezeken felül még 
magas C és E-vita-
min tartalmának 
köszönhetően kitű-

nő antioxidáns, illetve magas 
az ásványi anyag tartalma (sok 
benne a kálium, a magnézium 
és a szelén), ami szintén pozitív 
élettani hatást fejt ki.

A kedvelt csemegének szá-
mító tökmag a gyógyszerész-
nő szerint komplett gyógyí-
tó hatással bír: féreghajtó, ko-
leszterinszint-csökkentő, alta-
tó/nyugtató, hatékonyan kezeli 
a prosztata jóindulatú elválto-
zásait, segít megelőzni a prosz-
tatarákot, rendezi a nők hor-
monháztartását, segít a szív-
infarktus megelőzésében, védi 
az érrendszert, segítségére van 
a köszvényben szenvedőknek – 
és így tovább.

Fogyasszuk tehát bátran ezt 
a finom, késő őszi csemegét, ja-
vallja a szakember, hiszen egy 
sor betegséggel szemben tesz 
jószolgálatot és szervezetünk 
vitaminraktárait is feltölthet-
jük vele.

Elek György

Az ősz szupernövénye: a tök
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Születés

Nagy Borbála – Divinyi Zoltán
Kg., Vasút u. 77. 

Zoltán Noel
Kovács Terézia – Baksa 
András
Kg., Széchenyi sgt. 67/c. I/8. 

Liliána

Halálozás
Disznós Mihályné
 Karcag (1942.)
Hangyási Mihályné 
(Cs. Nagy Julianna)
 Karcag (1932.)
Kis Jánosné (Egri Margit)
 Karcag (1933.)
Papp András
 Karcag (1976.)

November 08. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth 

F. u.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 09. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth 

F. u.

November 15. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

utca

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő te-
rületére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 
16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

November 08-09. 
Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. 
Tel.: 06/20-939-4650.
November 15-16. 
Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. 
Tel.: 06/30-205-3260.

2014. november 07. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Konyhakertek díjátadó
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kurucz István, az  
 Ipartestület elnöke
 Téma: választási eredmények
 Karcagi Hírek
 - Kutyatáp adomány
 - TEKO sportnap
 - Tökfaragás
 - Birkózók
 Háttér
 Vendég:Boros István, a MIÉP  
 karcagi elnöke
 Téma: választási eredmények
20.20 Soros Testületi ülés

2014. november 11. kedd

18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református 
istentisztelet 2014.10.31.

18.50 Karcagi hírek
19.20 A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise 2014.11.09.
20:10 Ladány Nyár 2014. Kakasfőző 
fesztivál  összefoglaló

2014. november 20. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi tükör
 Kazak delegáció Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor  
 földművelési miniszter
 Téma:választási eredmények
 Karcagi Hírek
 - Szivacs kézilabda verseny
 - Diákönkormányzat választás
 - CKÖ alakuló ülése
 - Fürdő Kultúra napja
 Háttér
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: új vezető az iskolák élén
20.20 Márkus Ica Jubileumi műsora 1. rész

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

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központ Családsegítés, családgondozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Karcag, Püspökladányi út 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 

feladatok: Az 1993. évi III. törvényben és a vonatkozó rendeletekben a csa-
ládsegítés körében előírt feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírt végzettség, 
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szak-
mai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes 
adatainak kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - Főiskola, tereptanári végzettség, adósságkezelési tanácsadó, családtera-

peuta, szociális munkás, szociálpedagógus végzettség, 
 - családsegítés területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 
 - Kiváló szintű önálló munkavégzés, megbízhatóság, együttműködési 

készség, problémamegoldó készség, empátia.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 17. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla intéz-

ményvezető nyújt a 06-59/311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociá-

lis Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspök-
ladányi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 217-1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 
családgondozó, vagy elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatásra csak 
a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmas jelöltek esetében kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 28.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Köz-
pont a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat, családgondozó (2 fő) 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Karcag, Püspökladányi út 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok: Az 1997. évi XXXI. törvényben és a végrehajtási rendeletek-
ben megfogalmazott gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 - Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírt végzettség, 
 - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó hozzájáruló nyilatkozata 
személyes adatainak kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tör-
vény 15.§ (8) bekezdésében foglalt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus végzettség, 
 - gyermekjólét területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló munkavégzés, megbízható-
ság, együttműködési készség, problémamegoldó készség, empátia.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 17. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla intéz-

ményvezető nyújt a 06-59/311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökla-
dányi út 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: 216-1/2014, valamint a munkakör megnevezését: család-
gondozó (2 fő), vagy elektronikus úton Kun Csilla intézményvezető részére a 
szszkkarcag@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatásra csak 
a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmas jelöltek esetében kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 28. 

www.facebook.com/akacliget
www.akacligetfurdo.hu

TÁMOGATÓINK:
MÉDIATÁMOGATÓK:

Karcagi Kunlovarda
Méntelep út 1.
5300 Karcag

Tel.: 06/59-707-303 

Mobil: 06/20-92-42-533 

E-mail: essen@t-online.hu

A rendezvények érvényes napijeggyel
és bérlettel látogathatóak!

Belépés: 2200 óráig | Kapuzárás: 2400 óra

A szaunaszenánszok ára:
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2014. NOVEMBER 21. (PÉNTEK)

2014. NOVEMBER 7. (PÉNTEK)

2014. NOVEMBER 28. (PÉNTEK)

2014. NOVEMBER 14. (PÉNTEK)

2000 - 2400

2000 - 2400

2000 - 2400

SZAUNASZEÁNSZOK 
KÓKUSZOS - MÉZES HIDRATÁLÁS

 
JOGHURTOS - UBORKÁS HIDRATÁLÁS

VITAMINOS HIDRATÁLÁS

SZAUNASZEÁNSZOK 

SZAUNASZEÁNSZOK 
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. 
Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-245-7147.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 3 
szobás, klímás, egyedi fűtésrendsze-
rű lakás garázzsal együtt is eladó. Tel.: 
06/20-451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Karcag központjában 1054 m²-es tel-
ken 145 m²-es tégla építésű, 4 szoba 
összkomfortos családi ház rendezett 
udvarral, garázzsal, alápincézett mel-
léképülettel eladó. Tel.: 06/30-206-
5343.
120  m ² - e s  c s a l á d i  h á z  e l a d ó 
Karcagon. Tel.: 06/30-643-8315.
Régi típusú ház nagy portával, vállal-
kozásra alkalmas, eladó. Tel.: 06/20-
282-8697.
Karcagon a Bercsényi utcában 2 szo-
bás (cserépkályhás, gázkonvektoros) 
családi ház eladó. Tel.: 06/70-409-
3470.
Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es össz-
komfortos családi ház nagy alsó-
épülettel alku képes áron eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Eladó Karcag központjában a gimná-
zium mellett egy 33 m²-es földszin-
ti garzonlakás új bútorral, szőnyeg-
gel, függönyökkel, háztartási gépek-
kel berendezve azonnal beköltözhe-
tő. Tel.: 06/20-925-2991.
Karcagon 3 szobás ház, zárt+nyitott 
garázzsal, 495 négyzetméteres telek-
kel eladó vagy társasházi cserével is 
megoldható. Tel.:06/30-394-1350

Kertföld lakóépülettel eladó! Sok 
gyümölcsfa, 17 sor szőlő, víz, kövesút, 
villany. Tel.:06/30-390-2818.
K is  családi  ház eladó!  Karcag, 
Cserepes u.26. Tel.: 06/59-311-090
Karcagon eladó Kossuth téri III.eme-
leti, 2 szobás, 56 négyzetméteres, er-
kélyes lakás. Tel.:59/311-975, 06/30-
385-4300
Eladó 2 szoba összkomfortos ker-
tes ház akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvar-
ban. Érd.: Kg., Rába u. 51. (volt SZIM 
lakás).
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közművesí-
tett, ipari árammal ellátott, bontásra 
vagy felújításra ítélt ház eladó. A telek 
alkalmas üzleti vagy ipari tevékeny-
ségre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 
06/30-478-2714.
Főtérhez közeli családi ház lakható al-
sóépülettel eladó vagy cserélhető. 
Tel.: 06/70-389-2119.

Albérlet
Szoba-konyha-fürdőszobás lakás ki-
adó. Tel.: 06/70-389-2119.

Állat
Liba van eladó. Érd.: Kg., Rákóczi u. 
24.
Szemes takarmányon tartott tarka 
magyar kacsák, bóbitás kacsák, né-
ma kacsák és fehér vadkacsák el-
adók Karcagon. Tel.: 59/311-237 vagy 
06/30-287-3662.
Két anyakecske két gidával, bakkal el-
adó. Tel.: 06/20-260-3978
Pulyka, nyúl, kishízó és galambfióka 
eladó!. Tel. 06/30-362-0869
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I.u.12., Tel.: 59/311-969; 
06/30-244-5160
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I.u. 12., Tel.: 59/311-969; 
06/30-244-5160
Tíz darab  nyolchetes kismalac eladó! 
Tel.:06/30-470-8186

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Bontakoztassa ki képességeit. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 2 db 
grillsütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges fa-
ragott fali téka, 1 db új tölgyfa guru-
lós zsúrkocsi, 1 db új Lampart LB 30-
as faláttöréses gázkonvektor, 1 db új 
elektromos 4 csirkés 8260 W 50 Hz 
2200 V kosaras grillsütő, 1 db fekvő 
kondipad súlyok nélkül, 3 db világos 
piros huzatú kagyló fotel, 1 db do-
hányzó asztal, TV asztal, bárszekré-
nyek. Tel.: 06/70-300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futó-
szőnyegek, elektromos seprű, dísz-
párnák, befőttes üvegek, Panasonic 
TV eladó. Tel.: 06/20-258-8997.
Ezüst felvásárlás napi legmagasabb 
áron. Tel.: 06/30-974-2690.
Vásárolok régi fenyő paraszti búto-
rokat: komód, kredenc, kanapé, asz-
tal, stb., kar-, zseb- és faliórákat, 
festményeket, Herendi – Zsolnay –  
Hollóházi porcelánokat, nippeket, ill. 
mindennemű régiségeket, régi dísz-
tárgyakat, teljes hagyatékot! Tel.: 
06/20-996-1346.
Eladó fekete napraforgó 80 Ft/kg 
áron, zsákonként is. Cserezsák szük-
séges vagy +100 Ft/db. Tel.: 06/30-
812-0396.
Eladó 1 db 3 ajtós szekrény, 1 db üve-
ges TV szekrény, 2 db nagyméretű 
fotel, 2 db kisméretű fotel, 2 db do-
hányzó asztal, 1 db varrógép, 1 db 
rácsos gyermekágy, 2 db íróasztal, 1 
db konyhai tárolószekrény, kukorica 
morzsoló, üstház üsttel, Belker mér-
leg, 1 db 60x120-as kókuszmatrac. 
Tel.: 06/70-409-3470.
Jó állapotban lévő 4 db 60 literes bo-
roshordó olcsón eladó. 1 db vezeté-
kes 3 égős gáztűzhely; 2 db gázpa-
lack; 1 db étkező asztal 4-6 fősre ál-
lítható; 4 db régebbi díszes szék reá-
lis áron; 1 db 10 fm-es slagvízmérték; 
1 db 0,5 m³-es keverő vasláda, 1 db 
fürdőkádhoz lévő ülőke még hasz-
nálva sem volt, kedvező árért elvi-
hetők. Érd.: Kg., Szamos u. 62. Tel.: 
59/400-526.

Eladó elöltöltős Zanussi szárítós 
mosógép, 2 db éjjeliszekrény, ba-
bamérleg, 4 személyes konyhaasz-
tal (130x68-as), új egykerekű bicikli 
(monocikli), 1 db DIGI tv antenna, ál-
lólámpa és sarok állvány. Tel.: 06/30-
530-1134.
Cefre 500 liter eladó! Tel.:06/30-390-
2818.
Eladó 28-as női kerékpár, régiség 
Singer varrógép, kézifűrészek, kisebb 
szőlőprés, új vasalóállvány, autó te-
tő-csomagtartó, elektromos 4 kerekű 
moped. Tel.:59/312-157
Eladó 28-as női kerékpár, régiség 
Zinger varrógép, kézi fűrészek, ki-
sebb szőlőprés, új vasaló állvány, au-
tó tetőcsomagtartó, elektromos 4 ke-
rekű moped. Tel.: 59/312-157.
Megkímélt állapotban eladó 2 db sta-
bil szék, 1 db több műveletet vég-
ző konyhai robotgép, 1 db olajsütő, 
1 pár korcsolya cipő. Tel.: 59/610-141 
vagy 06/30-587-7608.
Hagyományos gyümölcsfa csemete 
áron alul eladó 12 fajta + szeder, mál-
nák, szamócák, hársfák, lilaakác, ma-
hóniák, hibiszkuszok, 5 fajta szőlők, 
fagyalok, orgonák, mogyoró. Érd.: 
Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-266-2859.
Eladó 2 db 1 személyes plüss ágyne-
műtartós heverő, 1 db automata mo-
sógép – mindkettő újszerű állapot-
ban. Tel.: 59/311-658 vagy 06/70-310-
6050.
Házi turi! Kókusz pólya, 1-2 éves ko-
rú leányka ruhaneműk: body, overál, 
kabát, nadrág, cipő stb., valamint fel-
nőtt ruhák is eladók. Érd.: Kg., Hajnal 
u. 7. Tel.: 06/30-485-5551.
Eladó kovácssatu állvánnyal, szőlőzú-
zó 15 l-es préssel, antik kályhák csö-
vekkel, díszállatketrecek, 250 cm-es 
fagereblye, 230x60 cm-es ajtó, vas-
favágó bak, 50 l-es műanyag dézsák, 
személyi szánkók, vas favágó bak, 3,5 
tonnás pótkocsi sátorvas. Tel.: 06/20-
223-0707.
3 kerekű elektromos rokkantkocsi el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.
Keresem azt a férfit, aki november 
1-jén a Szívos temetőben segített to-
latni, az autómban felejtett egy ér-
tékes kerti szerszámot. Érdeklődjön 
az alábbi telefonszámon: 59/314-726.
Édes és erős őrölt fűszerpaprika kap-
ható termelőtől. Érd.: Kg., Rákóczi u. 
13. Tel.: 06/70-943-3479.
Kóstolóval egybekötött méz vásár 
november 8-án és 15-én 9 – 15 óráig. 
Vendégem egy gyógyteára! Érd.: Kg., 
Reggel u. 33. Tel.: 06/30-696-5288.
Kerékpárok: Mountain bike, 26-os; 2 
égőfejes gázrezsó, olajemelő, láncfű-
részek eladók. Tel.: 06/30-914-5503.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 
Pala, cseréptetők át fedése táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Eres zc s ator nák c s eréje ,  b ádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! Tel.: 
06/30-447-3918.
Szendrei Üvegező Bt. Üvegezés, kép-
keretezés, műanyag nyílászárók, tük-
rük, redőny, reluxa, szúnyogháló. 
Karcag, Villamos u. 21. Tel.: +36/30-
684-4941.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-325-
7724.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Gépjármű
Suzuki 1.3-as GLX szürke 2002-es ki-
adású 14 hónap műszakival eladó. 
I.ár: 350.000 Ft. Tel.: 06/30-914-5503.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL!

Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 
meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék Szerkesz-
tőségünkben személyesen 
(Karcag, Kertész J. utca 2.), 
vagy telefonon a 06/59-312-
415-ös telefonszámon!
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Jászárokszállás – Karcag 0:3 (0:2)
Jászárokszállás, 25 néző. Jv.: 

Kóródi F. Segítői: Csányi T., 
Kuszt T.

Karcag: Bajusz, Kovács L., 
Orosz (Németh M.), Szívós G., 
Domokos A. (Ungi), Kupai K., 
Nagy R., Erdei, Szentannai, Szé-
kely, Bukovszki.

Edző: Orosz István
A huszonhetedik percben 

Szentannai szögletét Bukovszki 
a védőket megelőzve a bal alsó 
sarokba fejelte (0:1). A negyven-
negyedik percben Orosz indí-
totta a jobboldalon Székelyt, aki 
egy csel után az alapvonal mellől 
beadott és Domokos A. laposan 
a jobb alsó sarokba lőtt (0:2). Az 
ötvenharmadik percben Nagy 
R. szögletét Székely az ötösről a 
jobb alsó sarokba fejelte (0:3).

Jók: Nagy Gy., Nagy B. ill. 
Bukovszki, Domokos A., Székely

Kaszab Gyula: Megérdemelt 
vendéggyőzelem született.

Orosz István: Féltem a mér-
kőzéstől, de a fiúk jó hozzáál-
lása révén biztosan hoztuk a 
mérkőzést.
Tiszafüred – Karcag 4:1 (2:0)

Tiszafüred, 230 néző. Jv.: Mo-
zsár G. Segtői: Ondon F., Rusz T.

Karcag: Agócs, Kovács L. 
(Bukovszki), Orosz, Szívós 
G., Domokos A. (Domokos 
R.), Kupai K., Nagy R., Erdei, 
Szentannai, Székely, Szívós Gy.

Edző: Orosz István
A hetedik percben Bozsó el-

húzott a jobboldalon, beadását a 
jókor érkező Angyal a jobb sa-
rokba fejelte (1:0). A harminc-
hatodik percben Bozsó elment 
a jobboldalon, lövését Agócs ki-
ütötte Angyal elé, aki 10 m-ről a 
jobb sarokba lőtt (2:0). Az ötven-
kettedik percben Erdei elhúzott 
a jobbolalon, majd egy visszahú-
zó cselénél a védő elhúzta a lá-
bát – 11-es. A büntetőt Székely a 
jobb alsó sarokba vágta (2:1). A 
hetvenharmadik percben Pata-
ki balról ívelte be a labdát és An-
gyal a kapuba lőtt (3:1). A het-
venhetedik percben egy hosszú 
indítás után Angyal elől Agócs 
vetődve kiejtette a labdát és a 
csatár az üres kapuba lőtt (4:1).

Jók: Angyal, Ulveczki, 
Pelles, Csábi, Pataki, Bozsó ill. 
Székely, Nagy R.

Gál Zoltán: A legjobbkor ját-
szottunk a legjobban.

Orosz István: Sok hibával ját-
szottunk.

Ifjúsági mérkőzés
Jászárokszállás – Karcag 0:4 (0:2)

Karcag: Orosz, Németh E., 
Bencsik, Kupai D., Herczeg Zs., 
Balogh Cs., Lázók N., Nábrádi, 
Marton, Szajkó, Hamar

Csere: Kónya N.
Edző: Varga János
Góllövők: Balogh Cs. (2), 

Marton, Szajkó
Varga János: A körülmények-

hez képest biztos győzelem.
Tiszafüred – Karcag 0:3 (0:1)

Karcag: Bajusz, Kónya, Kupai 
D., Daróczi, Herczeg Zs., Lázók 
N., Balogh Cs., Marton, Szajkó, 
Majláth, Németh E.

Cserék: Oros, Bencsik
Edző: Varga János
Góllövők: Balogh Cs., Szajkó, 

Lázók N.
Varga János: Győzelmünk 

értékét növeli, hogy több 
kulcsjátékos hiányzott. Az itt le-
vők jól pótolták őket.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

NB. III. Alföld-
csoport

Kováts DSE Karcag – Jász-
kun Volán SC Szolnok II. 
14:4

Karcagi győzelmek: Hubert 
Attila – Imrei Ferenc 1, Ko-
vács Csaba – Csiszár Csaba 1 
győzelem párosban. Hubert 
Attila 4, Kovács Sándor 4, Csi-
szár Csaba 2, Imrei Ferenc 2 
győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: A képzett 
játékosokból álló Volán ellen 
biztos győzelmet arattunk.

Megyei I. osztályú 
bajnokság

Újszász VVSE – Kováts 
DSE Karcag II. 7:11

Karcagi győzelmek: Csiszár 
Csaba – Nagy Norbert 1 győ-
zelem párosban. Csiszár Csa-
ba 4, Nagy Norbert 4, Dr. Far-
kas Béla 2 győzelem.

Csornai Csaba: A min-
dig nagy játékerőt képvise-
lő és egységes Újszász ellen 
a két százszázalékos telje-
sítményű versenyző mellett 

dr. Farkas Béla küzdeni tu-
dása hozta meg az igen szép 
eredményt.

Tiszafüred ASE II. - 
Kováts DSE II. Karcag 12:6

Karcagi győzelmek: Nagy 
Norbert 4, Szlovik Ferenc 2 
győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: Erre a mér-
kőzésre a tiszafürediek na-
gyon összekapták magukat és 
– bár szoros mérkőzésben – 
biztos győzelmet arattak.

Megyei II. osztályú 
bajnokság

Szolnoki Honvéd SE – 
Kováts DSE Karcag III. 16:2

Karcagi győzelem: Dobrai 
István 2 győzelem.

Csornai Csaba: A volt NB 
III-as Honvéd ellen szoros 
mérkőzéseket játszottunk, de 
a nagyobb tudás érvényesült. 
Külön elismerés illeti Dobrai 
István kiváló győzelmeit.

Október 26-án a Városi 
Sportcsarnokban bonyolítot-
ták le a megyei II. osztályú 
bajnokság teljes fordulóját 9 
csapat részvételével.

Kováts DSE Karcag IV. - 
PAN SC Törökszentmiklós 
4:6

Karcagi győzelmek: Fási 
Miklós – Sebők János 1 győ-
zelem párosban. Laczi Sándor 
1, Sebők János 1, Fási Miklós 1 
győzelem egyéniben.

Jászalsószentgyörgy I. - 
Kováts DSE Karcag IV. 3:7

Karcagi győzelmek: Fási 
Miklós – Nagy Sándor 1 győ-
zelem párosban. Laczi Sándor 
1, Fási Miklós 2, Nagy Sándor 
3 győzelem egyéniben.

Kováts DSE IV. - Szolnoki 
Honvéd II. 5:5

Karcagi győzelmek: Fási 
Miklós – Nagy Sándor 1 győ-
zelem párosban. Fási Miklós 
2, Sebők János 1, Nagy Sándor 
1 győzelem.

Széchenyi Piros Iskola 
DSK Szolnok – Kováts DSE 
Karcag IV. 3:7

Karcagi győzelmek: Fási 
Miklós – Sebők János 1 győ-
zelem párosban. Laczi Sándor 
2, Fási Miklós 2, Sebők János 
2 győzelem egyéniben.

Jászalsószentgyörgy II. - 
Kováts DSE IV. 4:6

Karcagi győzelmek: Fási 
Miklós – Nagy Sándor 1 győ-
zelem párosban. Nagy Sándor 

2, Fási Miklós 2, Sebők János 
1 győzelem egyéniben.

Kováts DSE Karcag V. - 
Jászalsószentgyörgy II. 2:8

Karcagi győzelem: Kun Sza-
bolcs 2 győzelem egyéniben.

Kováts DSE Karcag V. - 
Jászalsószentgyörgy I. 1:9

Karcagi győzelem: 
Czombos Bence 1 győzelem 
egyéniben.

Szolnoki Honvéd SE II. - 
Kováts DSE Karcag V. 10:0

Kováts DSE Karcag V. - 
Széchenyi Piros Iskola DSK 
Szolnok 6:4

Karcagi győzelmek: Kun 
Szabolcs – Palotai János 1 
győzelem párosban. Kun Sza-
bolcs 2, Palotai János 1, Fülöp 
Miklós 1, Czombos Bence 1 
győzelem egyéniben.

PAN SC Törökszentmiklós 
– Kováts DSE Karcag V. 9:1

Karcagi győzelmek: Fülöp 
Miklós 1 győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: Az össze-
vont forduló nagy megter-
helést rótt a játékosokra, hi-
szen volt olyan játékos, aki-
nek 20 mérkőzést is le kellett 
játszania. A karcagi csapa-
tok változó sikerrel szerepel-
tek. Az első csapat jelenlegi 
eredményével az élcsoport-

ban végzett az őszi fordulók-
ban.

Október 12-én rendezték 
meg Békéscsabán a hagyo-
mányos Bándi Andor veterán 
emlékversenyt, ahol szakosz-
tályunk versenyzője, Szlovik 
Ferenc a 75 évesek korosztá-
lyában bronzérmet szerzett. 
Gratulálunk az eredményé-
hez!

B. I.

A KSE birkózóinak zavar-
talan és folyamatos felké-
szülését szolgája az az edző-
terem, amit évekkel ezelőtt 
Kurucz István vállalkozó, a 
szakosztály elnöke építtetett 
és bocsátott a sportolók ren-
delkezésére. Az esztendők so-
rán már tovább bővített Papp 
Béla utcai létesítmény – egy 
sikeres pályázat után – most 
egy új nagy felületű, korszerű 
szőnyeggel gyarapodott. Az 

utóbbi edzésen Szűcs István 
vezető edzőtől azt is megtud-
tuk, hogy az alapvető sport-
szert a Magyar Birkózó Szö-
vetség pályázatán nyerte el a 
szakosztály. A 10x10 méte-
res szőnyeget önerőből, ado-
mányból és alapítványi pénz-
ből pótolták ki, amivel immár 
180 négyzetméteres szőnyeg-
felület áll a szakosztály har-
mincnégy sportolója rendel-
kezésére.

Új szőnyeg a birkózóknak

Kérjük
ne 

feledje! 
Lapzárta: 

2014. 
november 10. 
(hétfő) 12 óra


