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Karcagi  Hírmondó
Elkészült a Kuthen úti óvoda és az Idősek Otthona

Hamarosan költöznek az intézmények
2015. szeptember 14-én 

(hétfőn) délelőtt Dobos Lász-
ló polgármesterrel bejáráson 
vettünk részt, melynek kere-
tében megnéztük a Kuthen 
úti óvodában és az Idősek 
Otthonában zajló beruhá-
zást. 

- Hosszú építési folyamat-
nak érünk a végére, hiszen ezt 
az óvodát, úgy döntött a testü-
let, hogy felújítja. Egy sikeres 
pályázat eredményeként tet-
tük ezt meg. Volt benne egy 
komoly döccenő, hiszen az a 
cég, amelyik elnyerte a kivi-
telezést az nem tudta megol-
dani ezt a feladatot, így aztán 
a Hajdu- Alu Zrt. nyert a kö-
vetkező pályázaton- ez okozta 
a hosszabb megállást, hiszen 
a közbeszerzést újfent végéig 
kellett vinni. De a nyertes cég, 
amelyik a Dérynét és a Város-
házát is felújította, és már ott 
is bizonyított, ezt az épületet 
is nagyon szépen és viszony-
lag gyorsan elkészítette. Van 
még némi munka, de a kulcs-
átadás pénteken meg fog tör-
ténni. Már többször jártam 
az építkezésen és figyelemmel 
kísértem a munkát. Nagyon 
szép, hatalmas óvoda, de kell 

is, hiszen öt csoport elhelyezé-
sét kell megoldani, és ami im-
ponáló az az, hogy jó minő-
ségben készítették el, és olyan 
műszaki megoldásokat alkal-
maztak, ami a 21. századnak 
megfelelő. Hatalmas ablakfe-
lületeket, bevilágító ablakokat 
alakítottak ki, hogy minél szí-
nesebb, fényesebb, világosabb 
legyen az óvoda. A színekkel 
is úgy játszottak ahogy egy 
óvodában kell, vidámnak kell 

lennie, csalogatónak és krea-
tivitásra kell, hogy ösztönöz-
ze a gyerekeket, ahova szíve-
sen járnak. A pénteki kulcsát-
adást követően elkezdődhet a 
visszaköltözés- mondta Dobos 
László a helyszínen.

A Karcagi Idősek Otthoná-
ban zajló munkálatokat is el-
lenőrizte a városvezető. 

- A Zöldfa úti Idősek Ottho-
na is megérett arra, hogy egy 

nagyon komoly felújítás le-
gyen végrehajtva az épületen, 
hiszen nagyon gazdaságtalan 
volt és elhasználódott. Egy si-
keres pályázat után kezdőd-
hetett el a munka. Amint lát-
juk egy nagyon szép, megújult 
épület várja a gondozottakat. 
108 fő befogadására képes, a 
pincétől a padlásig megújult, 
illetve az energeti-
káját is korszerű-
sítették. Az épület 
műszaki átadása a 
múlt héten megtör-
tént, most a takarí-
tást végzik az ott-
honban. Hamaro-
san el lehet majd 
foglalni az épületet.

- Elégedett-e a 
munkálatokkal és a 
jövőben várható-e, 
hogy újabb beruhá-
zások kezdődnek a 
városban?

- Az elkészült 
munkával elégedett 
vagyok. Mind a két 
beruházás elkészül-
tét nagyon vártuk, 
és ezúton köszönöm 
meg az intézmények vezető-
inek, dolgozóinak kitartását, 
türelmét. Természetesen van-

nak további tervek is, hiszen 
sok grémiumon szó esett már 
arról, hogy megkezdődik az 
Európai Uniós pénzügyi ciklus 
2016-2020-ig terjedő időszaka, 
és ezek között is vannak olyan 
lehetőségek, hogy intézmények 
felújítására pályázzunk. Ter-
mészetesen élünk ezekkel a le-
hetőségekkel. Terveink között 

szerepel a bölcsőde és a Zöldfa 
úti óvoda felújítása.

Balogh Andrea

Átadásra készen a 
Karcagi Idősek Otthona

Dobos László polgármester folyamatosan ellenőrizte az 
óvodában zajló munkálatokat

Szeptember 11-én (péntek) 
szakmai napra várta a kör-
nyék gazdálkodóit a Debrece-
ni Egyetem Agrártudományi 
Központ Karcagi Kutatóinté-
zete, melynek keretében az al-
ternatív talajművelésről és az 
alternatív növényekről esett 
szó. A téma kifejezetten aktu-
ális, hiszen, ahogy az intézet 
egyik kiadványában is olvas-
ható, a talajok leromlása ma 
az egész világon veszélyezte-
ti az emberek biztonságos, jó 
minőségű élelmiszerrel való 
ellátását. A szakmai napon be-
mutatásra kerültek olyan nö-
vényfajták, amelyek jobban to-
lerálják például a szárazságot, 
és kiválóan alkalmasak takar-
mánykeveréknek, madárele-
ségnek, de némelyik emberi 
fogyasztásra is megfelel.

A szakmai nap résztvevő-
it dr. Zsembeli József igazga-
tó és dr. Vad Attila főigazga-
tó-helyettes köszöntötte. Meg-
nyitó beszédet dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
mondott. A tárcavezető hang-
súlyozta a mindenkori szak-
szerű talajművelés és növény-
termesztés fontosságát, a kuta-
tási eredmények gyakorlati al-
kalmazását. Elmondta, hogy 
a hazai földterületeknek 80%-
a művelhető, jelenleg ennek 
60%-a esik művelés alá. Az al-
ternatív művelés fontosságát 
például a talajkímélő tulajdon-
ságai kapcsán emelte ki a mi-
niszter, valamint azt is hozzá-
tette, hogy vannak olyan növé-
nyek, amelyek nem olyan érzé-
kenyek a gabonatőzsde ingado-
zásaira, így gazdaságosabban, 

akár nagyobb megtérülés mel-
lett termeszthetők. Csökkentik 
a gazdák kiszolgáltatottságát.

A témáról és a szakmai nap 

céljáról dr. habil. Zsembeli Jó-
zsef igazgató beszélt lapunknak.

– Alternatív növények – al-
ternatív talajművelés…

– Igen, ez egy találó cím. 
Úgy gondolom, hogy az al-
ternatív kifejezésben ben-
ne van az a szakmai tartalom 
is, amit kínálunk. Hiszen van 
egy hagyományos talajmű-
velési eljárás, amelyet azért 
az ország területének a 95%-
án alkalmaznak és ennek je-
lenti alternatíváját az a talaj-
művelési rendszer, amin mi 
már 1997 óta dolgozunk és 
amelyben már elég szép ered-
ményeket értünk el. Ez a ta-
lajvédő művelési rendszerek 
közé tartozik és forgatás nél-
kül, ekehasználat nélkül a ta-
laj kisebb mértékű bolygatá-
sával érjük el azt a jobb ta-
lajállapotot, amely a növény 
számára kedvező.

Folytatás az 5. oldalon...

Szakmai nap a kutatóintézetben

A rendezvény résztvevőit dr. Zsembeli József 
igazgató köszöntötte
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J á r á s o n k é nt i 
egyeztetések zaj-
lottak a 2014-
2020-as uniós 
ciklus megyénk-
be dedikált közel 
54 milliárd fo-
rint keretössze-
gű Terület- és Te-
lepülésfejleszté-
si Operatív Prog-
ram által bizto-
sított forrás fel-
használásának részleteiről. 

A településvezetők és területfejlesztési szakemberek részvéte-
lével zajló megbeszélések fő célja az JNSZ Megyei Integrált Te-
rületi Program végrehajtásával kapcsolatos konkrét teendők, 
valamint a 2015. utolsó negyedévben és a 2016. második ne-
gyedévben benyújtható támogatási kérelmek előkészítése. 

Mind a kilenc egyeztetésen részt vett Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke, Dr. Bene Ildikó megyei fejlesztési biz-
tos, országgyűlési képviselő és a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzati Hivatal tervezésért felelős szakirodájának 
munkatársai.

Közéleti szilánkok
A bevándorlás 

és a demográfiai 
deficit

avagy a nagy 
„Európa Kalandpark” 2.

Fekete Gyula magyar író, közéleti 
ember munkássága sajnos még 
életében elfelejtődött. Talán regényeit 
olvasták, de közéleti tevékenységéről 
keveseknek volt átfogó ismerte. 1922-
ben született, 2010-ben hunyt el, és 
életének utolsó 20 évét meglehetősen 
keserűen, majdnem magányosan 
élte. Nem az fájt neki, ha a népi írók 
második vonalába rangsorolták, nem 
is az, ha a nemzet lelkiismereteként 
gúnyolták, vagy eldurvult stílusban 
rigmust faragtak róla, hanem a közöny. 
Pályája végéhez közeledve Fekete Gyula 
keserűen jegyezte meg: az úgynevezett 
rendszerváltás óta egyetlen politikus 
sem volt a véleményére kíváncsi. 
Már 1964-ben megkongatta a 
vészharangot népesedés ügyben, majd 
zsigeri ellenszenvét félretéve kilincselt 
néhány akkori politikusnál. És sikerrel 
is járt, mert 1967-ben bevezették a 
gyest, aminek a hatására javult is a 
termékenységi index. 

Később a harmadikutas 
nemzeti gondolat megvalósítására 
szerveződött demokrata fórumhoz 
csalatkozott, amelynek alapító tagja 
volt. Úgy látta, Antall József kisiklatta 
az eredeti szándékot, s mivel Fekete 
Gyula bomlasztani nem akart, inkább 
hátat fordított a politikának.

De mi is volt Fekete Gyula fő 
„bűne”? Többek között az, hogy ő 
mondta ki a magyar demográfia 
kutatói közül elsőnek, hogy 
nagy veszélyben van Európa. 
Ezeket írta 1992-ben megjelent 
„Véreim, magyar kannibálok!” c. 
kötetében: „(...) Meglehet, nagyobb 
veszedelem az emberiségnek a 
civilizált népek jövőfogyasztása, 
elvénülése, lassú elfogyása, s az így 
támadt demográfiai vákuum, mint 
ugyancsak súlyos következményekkel 
fenyegető túlszaporodás. Már csak 
ezért is nagyobb veszedelemnek 
látszik a civilizáció önpusztítása, 
mert rendre kimarad az emberiség 
létét fenyegető veszedelmek 
leltárából. Példa lehet erre a Római 
Klub akárhány jelentése. Minden 
tisztelet megilleti a Római Klub 
tudományos munkásságát, világszerte 
visszhangzó, nagy vitákat kavaró 
tanulmányait, de a tevékenysége 
oly mértékben féloldalas, hogy 
szinte azt is ráfoghatnám: 
Európa öngyilkosságának a 
programvezérlése.” 

Persze, mondott ő mást is, ha 
elolvassuk, nem csodálkozhatunk, 
hogy ennek az öngyilkosságnak az 
előestéjéhez érkeztünk. Az elmúlt 
hét történései, különösen az Európai 
Bizottság elnökének „évértékelője” 
minden józan gondolkodású magyar 
embert meggyőzhetett arról, 
hányadán is állunk.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője „vá-

rosismereti sétára” hívja a választókerület lakóit és az ér-
deklődőket (nagyszülő – szülő - unoka korosztályig). 
Időpontja: 2015. szeptember 22 (kedd) 14 órai kezdettel.
Úti cél: Tűzoltólaktanya megtekintése (bemutatóval 
együtt), Tűzoltó Történeti Kiállítóterem látogatása.
Találkozás: 2015. szeptember 22-én (kedden) 13:45 –kor a 
tűzoltólaktanya előtt. 
(A kerékpárok, és elektromos járművek elhelyezése biztosí-
tott. A kirándulást esős időben is megtartjuk.)

Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár: 
Pánti Ildikó

A 8. sz. választókerület képviselője

Szeptember 13-án Kunszentmiklóson hivatalosan kezde-
tét vette a III. Kun Világtalálkozó. A idei világtalálkozó lét-
rejötte annak a példás összefogásnak tulajdonítható, amely 
több mint 700 éves magyarországi történelme során már any-
nyiszor jellemezte a kunokat. 2009-ben, a kunok betelepítésé-
nek 770. évfordulóján létrehozták a Kun Összefogás Konzor-
ciumot, amelyhez az önkormányzatok mellett múzeumok és 
egyéb intézmények is csatlakoztak. Ez a konzorcium három 
évente, szeptemberben szervezi meg a világtalálkozót, amely-
nek a rendezvényei a kiskun és nagykun településeken párhu-
zamosan zajlanak. Szeptember 19-én a világtalálkozó része-
ként a XX. Karcagi Lovasnapon rendezik meg a Kunszövetség 
által meghirdetett, „Kun őseink emléke” című helytörténeti 
pályázat eredményhirdetését. A III. Kun Világtalálkozó záró 
rendezvénye a hónap végén Kunhegyesen lesz.

Elkezdődött a III. Kun Világtalálkozó

Fotó: Internet

Fotó: Internet

Fotó: Internet

Fotó: Internet
Átadták a csaknem 600 millió forintból az Európai Unió tá-

mogatásával megújult Berekfürdői Termál- és Strandfürdőt 
szeptember 12-én (szombaton). Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter az ünnepélyes átadáson elmondta: a nettó 
582 millió forintos beruházás 60 százalékos uniós támogatás-
sal valósult meg, a korszerűsítéssel a berekfürdői lett az ország 
egyik legmodernebb fürdője. Berekfürdő az ország 33. legláto-
gatottabb települése, az elmúlt évben 114 ezer vendégéjszakát 
töltöttek a látogatók a településen, ez a Tisza-tavi régió ven-
dégéjszakáinak 32 százaléka. Mindez jelentős teljesítmény, de 
jók a kilátások a vendégek számának további növekedésére is, 
a fürdőberuházás jó kiindulópontja ennek. 

Torkos György, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a projekt ön-
erejét 10 éves lejáratú hitelből finanszírozzák. A beruházás ke-
retében megépült egy új, 500 négyzetméter vízfelületű ifjúsá-
gi élménymedence, a két korszerűsített gyógymedence mellett 
egy új élmény- és egy új gyermekmedencét, valamint szociális 
helyiségeket is magába foglaló fedett téli fürdő.

Átadták a bereki strandfürdőt

Átadták a 33-as főút Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
11,5 tonnásra megerősített csaknem 38 kilométeres szakaszát 
szeptember 11-én (pénteken) Tiszafüreden. Dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter az ünnepség előtt elmondta: a 
33-as főút Füzesabony külterülete és Tiszafüred belterülete kö-
zött megújult szakasza fontos előrelépés a teljes Tisza-tavi régió 
jobb megközelíthetősége, fejlődése szempontjából. A mintegy 6 
milliárd forintos beruházás nem csak a közlekedésre, de a tér-
ség turizmusának, gazdaságának fejlődésére is pozitív hatással 
van - tette hozzá. A kormány tervei között szerepel további út-
felújítás Karcag, illetve Kunmadaras irányába, a mellékutakat 
is szükséges korszerűsíteni.

Megújult a 33-as főút

Járásonként egyeztettek 
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INTERJÚ

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a még meg nem 
keresztelt ifjaknak, testvéreiknek, szüleiknek, keresztszü-
leiknek, rokonoknak,  felnőtteknek.
A csoportos keresztelések időpontja:

2015. október 11. és 18.
(vasárnap de. 10 óra)

Helye:  Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez a jelentkezési adatlap kitöltése szükséges. 
Érdeklődni Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a 
+36 30/ 627-86-13-as telefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református  lelkipásztor

SZÍVÜNK VILÁGNAPJA
a Kátai Gábor Kórház szervezésében

A KARCAGI LOVASNAP 
KERETÉN BELÜL

2015. szeptember 19.
Karcag, Zuglóger

Program:
10:00-10:30 Megnyitó
 Miért fontosak a rizikófaktorok? Dr. Kanász-Nagy László kardiológus
 Egészségnap kórházunkban   Dr. Kecskeméti László kardiológus
11:00-11:15 Miért ártalmas a cukorbetegség? Dr. Szabó Melinda diabetológus
11:30-11:45 Dohányzás és lélektan Herbák Péter pszichológus
12:00-12:15 Betegség-e a magas vérzsír szint? Dr. Nagy Erika belgyógyász gyakornok
12:30-12:45 Szívbarát étrend – amivel (t)ehetünk
 szívünk egészségéért Sántáné Antal Mária dietetikus

ELŐADÁSOK KÖZBEN EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK:
 - vérnyomás, pulzus, EKG ellenőrzés, vércukor, koleszterin, testzsír mérés, testtömeg-index 

számítás, rizikó felmérés
 - Életmód és dietetikai tanácsadás
 - Újraélesztés gyakorlati oktatása, relaxációs torna
 - Tombola - főnyeremény: vérnyomásmérő, vércukormérő készülék

HIRDETMÉNYEK

Az év elején beszámoltunk 
arról, hogy a főtér-rekonstruk-
ciós munkák befejeztével az Új 
Széchenyi Terv „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása” című 
pályázatának köszönhetően új 
napelemes rendszerek kerülnek 
kialakításra az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületeken. 
Erre az önkormányzat 50 mil-
lió forintos vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a pályáza-
ton, és a beruházás kivitelezése 
nemrég megvalósult. A beruhá-
zás részleteiről Gyurcsek János 
alpolgármester nyilatkozott la-
punknak.

– Az önkormányzat megpá-
lyázott egy napelemes, háztar-
tási kis erőmű telepítésével já-
ró projektet. Ez két telephe-
lyet érint. Az egyik a Polgár-
mesteri Hivatal, a másik pedig 
a Sportcsarnok épülete. A hi-

vatal tetőszerkezetére felkerült 
egy 49 kilowatt teljesítményű 
napelempark, a Sportcsarnok 
esetében pedig 30 kilowatt tel-
jesítményű telep került kiala-
kításra. Ezeket a teljesítmény 
méreteket meghatározta a vil-
lamos energiáról szóló törvény, 
amely azt mondja ki, hogy egy-
egy adott helyen 50 kilowatt 
teljesítmény alatti napelempark 
beépítése minden engedélyez-
tetési eljárás alól mentes.

Amennyiben ilyet létesít va-
laki, azt a szolgáltató köteles 
befogadni. Ez azt jelenti, hogy 
egy úgynevezett ad/vesz mé-
rővel a villamosteljesítmény 
plusz növekedését átveszi. 
Ilyen rendszerek épültek ki 
Karcagon is.

– Az érintett ingatlanok vil-
lamos energia felhasználá-
si igényei nagyságrendileg úgy 
alakultak, hogy megfelelnek 
a beépített teljesítmény-mére-
teknek, így nagymértékben elő 
fog állni a gazdaságosságuk. 
Csak néhány adatot monda-
nék ezzel kapcsolatosan. A Pol-
gármesteri Hivatal éves villa-
mos energia fogyasztása 83800 
kWh/év, ezzel szemben a meg-
termelt energia elméleti meny-
nyisége 52600 kWh/év. Ez azt 

jelenti, hogy nagyjából az ener-
giaigény 62%-át képes fedez-
ni ez a rendszer. Természetesen 
időben az elosztása nem pon-
tosan felel meg ennek, hiszen 
hétvégeken is van napenergia-
termelés, amikor egyébként az 
igénybe vett energia nem éri el 
azt a mennyiséget. Ebben az 
esetben veszi meg tőlünk az 
áramszolgáltató a plusz meny-
nyiséget.

Ennél még sokkal jobb a 
Sportcsarnok esetében a két 

szám viszonya: 34500 kWh/
év az áramfogyasztási igény, a 
megtermelt elméleti mennyi-
ség pedig 32200 kWh/év. Tehát 
körülbelül 93%-os elméleti vil-
lamos energia termelés törté-
nik. Itt nyilván a hétvégék ki-
használtsága magasabb, tehát 
a valóságban felhasznált meny-

nyiség még nagyobb százalék-
ban fordul elő. 

– Gyakorlatilag az egyik leg-
korszerűbb napelemes rend-
szer került telepítésre. Ezzel 
– túl a gazdaságosságon – két 

nagyon fontos kitételnek te-
szünk eleget. Egyrészt az üveg-
ház hatású gázok kibocsátását 
tudjuk csökkenteni városunk-
ban – ez éves szinten 80 tonna/ 
év, ami nagyon komoly meny-
nyiség. Másrészt a megújuló 
energiahordozók felhasználása 
is növekszik, így környezetvé-

delmi szempontból is jónak tű-
nik ez a beruházás.

Még annyit kell tudni ró-
la, hogy teljesen automatikus 
működésű, külső beavatkozást 
nem igényel. Üzemideje gya-
korlatilag az erős fény, illetve a 
napsütés időszakával esik egy-
be, amely átlagosan napi 6-12 
óra üzemelést jelenthet. Mivel 
az elhelyezésük déli/délnyuga-
ti tetőfelületekre történt, így ez 
az üzemidő a valóságban is lét-
re tud jönni. Mivel a Városhá-
za műemlékvédelem alatt ál-
ló épület, az elemek elhelyezése 
úgy került kivitelezésre, hogy 
ne zavarják az épület látképét.

Végezetül még annyit, hogy 
miután 100%-os támogatott-
ságú pályázaton keresztül sike-
rült kivitelezni a projektet, így 
elméleti megtérülésről kell be-
szélnünk. Hiszen a városnak 
ez valójában nem került pénz-
be, azonban a megtakarítási 
összegek a rendszer működésé-
ből fakadóan elvárhatók.

-dh-    

Napelemes rendszer a Városháza tetőszerkezetén

Több milliót takarítanak meg az intézmények az új napelemes rendszerrel

– Pontosan milyen napele-
mes rendszerről van szó, és 
mely épületeket érintett a be-
ruházás?

– Tudván, hogy szinte fo-
lyamatosan működő köz-
épületekről van szó – meny-
nyire gazdaságosak ezek a 
napelemparkok?

– A gazdaságosság mel-
lett mit kell még tudni erről a 
rendszerről? Mennyire számít 
korszerűnek és környezetba-
rátnak? Hiszen, ma már ezek 
alapvető elvárások…

Éves szinten a Polgár-
mesteri Hivatal villa-
mos energia fogyasztá-
sának a megtakarítása 
az 1,8 millió forintot ér-
heti el, a Sportcsarnoké 
pedig 1,2 milliós megta-
karítást jelenthet.
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OTTHON
Szőlős rétes recept

Hozzávalók / 6 adag:
 - 750 g szőlő (fehér és piros vegyesen), 
 - 25 dkg dió (darált), 
 - 3 ek cukor, 
 - 1 dl tejföl, 
 - 3 ek vaj (olvasztott), 
 - 1 csomag 12 lapos réteslap

Elkészítés:
1. A tejfölt elkeverjük az olvasztott vajjal.
2. A megmosott szőlőfürtöket leszemezzük, a szemeket (nagyobb szemű szőlő eseté-

ben) kettévágjuk.
3. Egy tiszta konyharuhán 4 réteslapot egymásra terítünk, vékonyan megkenjük vajas 

tejföllel, a szőlő harmadát elosztjuk rajta, a széleket szabadon hagyva. 
4. Meghintjük 4 ek darált dióval és 1 ek cukorral. Hosszanti irányban feltekerjük és olaj-

jal kikent, vagy szilikon lappal bélelt tepsire helyezzük. A tetejét megkenegetjük a tej-
föllel.

5. Ugyanígy járunk el a maradék nyolc réteslap (2 rétes) esetében.
6. 180 fokra előmelegített sütőbe dugjuk (mehet légkeverésen), és addig sütjük, míg a 

rétesek teteje szépen megpirul.

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Hol volt a III. Kun Világtalálkozó nyitóren-
dezvénye?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben szeptember 21-

én (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Dobos János (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Az Illéssy Sándor Szakis-
kola, a Varró István Szak-
középiskola és Szakiskola, a 
Szakképzési Centrum veze-
tői, a tanulók és az alkalma-
zottak jelenlétében új tanmű-
helyt avattak 2015. szeptem-
ber 1-jén a Sárkány-Modul Kft. 
kunmadarasi telephelyén.

A kft. Kunhegyesi úti üze-
mében vasipari termelő tevé-
kenység folyik, a cég mező-
gazdasági gépek alkatrészei-
nek utángyártását végzi. A jól 
felszerelt termelőüzem szom-
szédságában berendezett tan-
műhelyben harminc szakisko-
lai tanulónak lesz lehetősége el-
sajátítani a forgácsolási ismere-
teket.

„A jó szakember érték. Érték 
Európában, érték Magyaror-
szágon, érték Budapesten, érték 
vidéken. A Sárkány-Modul Kft. 
vezetősége ezt az értékterem-
tést tűzte ki egyik céljául, ami-
kor ezt a tanműhelyt létrehoz-
ta – mondta az új létesítményt a 
Varró István Szakiskola képvi-
seletében köszöntő Mihályi Ist-
ván tanár úr. – A Varró István 
Szakiskolával több éves gyü-
mölcsöző kapcsolat újabb állo-
mása ez. Tudom, hogy tanuló-
ink jó kezekben lesznek, meg 
fognak kapni mindent, amit 
egy jól felszerelt gyakorlati kép-
zőhely adhat.”

A céget alapító Nagy Béla 
ügyvezető igazgató Budapesten 
a Kilián György Szakmunkás-
képzőben szerzett képesítést, és 
több cégnél is dolgozott mielőtt 
a SZIM karcagi gyárába került 

és mestervizsgát tett. A SZIM 
feloszlása után előbb Német-
országban dolgozott, majd itt-
hon lett egy cég társtulajdono-
sa. Abból kilépve alapította a 
Sárkány-Modult Kft.-t, amely-
nek az ügyvezető igazgatója.

- Sajnos nem találtam meg-
felelő szakembereket, ezért 
kezdtem bele a tanulóképzés-
be. Előbb egy tanulóm volt, de 
később az iskola megkeresett, 
hogy foglalkoztatnék-e tanuló-
kat? Persze! Akkor vágtam be-
le. Csináltam egy kis tanmű-
helyt. Először tizenegy tanu-
lóm volt, akik közül hárman si-
keresen felszabadultak. Most 
pedig úgy tűnik, hogy a kisúj-
szállási és a karcagi szakmun-
kásképzőből huszonhat tanu-
ló fog itt tanulni, de jelzéseket 
kaptam, hogy még szeretnének 
hozzám jönni, és így a létszám 
feltehetően harminc főig fog 
bővülni. A most átadott tan-
műhelybe gépeket vettem, és is-
kolapadokat is beállítottam. A 

tanműhelyt teljesen önerőből 
fejlesztette ki a cég, pályázatot, 
egyéb külső forrást nem vet-
tünk igénybe.

- Hogyan folyik majd az ok-
tatás?

- A Varró és az Illéssy Szak-
iskolákkal vagyok kapcsolat-
ban. Ha elkezdődik az isko-
la, beosztást készítünk a tante-
rem használatáról. A gyerekek-
nek a gyakorlati foglakozáson 
elméleti oktatást is tartok, vagy 
szakrajzot tanulhatnak itt. Itt 
a tanműhelyben összesen ki-
lenc gép áll a tanulók rendelke-
zésére. Meg kell jegyezni, hogy 
itt hagyományos szakmunkás-
képzés folyik, mert szerintem 
a CNC-vel dolgozó esztergá-
lyosoknak is szükségük van az 
alapok ismeretére. Vagyis, a ha-
gyományos forgácsolás ismere-
te nélkül nagyon nehezen sajá-
títható el a legmodernebb tech-
nikának számító CNC megfe-
lelő kezelése.

Elek György

Tanműhelyt avattak Kunmadarason

Az együttműködés alapja a közös gondolat: a jó szakember érték

Az augusztus 14-én Hajdú-
böszörményben megnyitott 
Hajdúsági Expo eseményei kö-
zött immár negyedik alkalom-
mal szerepelt a traktorhúzó 
(traktor-pulling) verseny, (lé-
nyege, hogy a különböző kategó-
riákba sorolt traktorok és teher-
autók 40 másodpercen 
belül próbálnak végig-
húzni egy speciálisan 
erre a célra kialakí-
tott, hitelesített szer-
kezetet egy 100 méte-
res pályán.) A Hiva-
talos Magyar Bajnok-
ságként és Európa Baj-
nokságként is jegyzett 
h ajdúb ö sz ör mény i 
versenyen az idén kar-
cagi siker született.

Ifj. Szopkó László 
a Szentannai Sámuel 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium negyedikes gépész 
tanulója, aki az iskolai teen-
dők mellett a négyszáz holdas 
családi gazdaságban is helyt 
áll. Nem véletlen tehát, hogy  
2014-ben Karcagon megnyerte 
a traktoros ügyességi versenyt,  
ugyanez év szeptemberében pe-

dig az országos szántóverseny 
regionális fordulóján ért el má-
sodik helyezést.

A hajdúböszörményi trak-
torhúzásra a családi gazdaság 
DT 75-ös lánctalpasával nevez-
tek, amit traileren szállítottak a 
helyszínre, és ha jól sejtem, így 
vett részt az egész Böszörményt 
bejáró felvonuláson is.

- Augusztus 15-én húztuk 
az első fordulót – emlékszik if-
jabb Szopkó László. - Ekkor 
még volt, aki a kategóriámban 
beelőzött, vagyis jobbat hú-
zott, de a másnapi fordulóban 
már nyolc méterrel mindenki-
nél jobbak lettünk. Ez jelentet-
te az első helyezést, az arany-
nyal járó kupát és az oklevelet. 

Nagyon örültem. A lánctalpast 
én vezettem, de családi családi 
győzelem ez. Szeretném meg-
köszönni édesapám id. Szopkó 
László, és nagyapám, Szendrei 
Imre támogatását, a szántóver-
senyeken pedig iskolám segít-
ségét.

Elek György

Traktorhúzásban országos bajnok

A családi gazdaság lánctalpasával a 
hajdúböszörményi versenyen
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A Szent Pál Marista Álta-
lános Iskola jelentős felújítá-
si munkák után kezdte meg 
a 2015/2016-os tanévet. Első 
pillantásra kifelé nem túl lát-
ványos a változás, pedig igen 
nagy munka zajlott az épület 
falain belül az elmúlt hóna-
pokban. A felújításról Nagy 
Józsefnét, az iskola igazgató-
ját kérdeztük.

– Már a hetedik tanévet 
kezdjük. Első évben még az 
Egri Főegyházmegyéhez tar-
toztunk, 2010 óta pedig a Má-
ria Iskolatestvérek Szerzetes-
rend tart fenn bennünket. Le-
het mondani, hogy majdnem 
minden évben történt vala-
milyen felújítás az épületein-
ken. Most ebben az évben az 
úgynevezett zárdaépület ke-
rült sorra. Két tanteremben 
aljzatot cseréltünk – látszik, 
hogy nedvesedik a régi fal és 
ez a tantermekben is kiütkö-
zött. (Az épület az 1920-as 
években épült.) Teljes aljzat-
cserét hajtottunk végre, szige-
telés, hőszigetelés és járólapo-
zás történt. Hogy ezt a felned-
vesedést és a salétromosodást 
megakadályozzuk, falátvágás 
módszerével az egész épület 

körbe lett szige-
telve. Ez nem iga-
zán feltűnő, de a 
nyáron elkészült.

Ami már lát-
ványosabb, az az 
épület teljes nyí-
lászáró cseréje, ami 
nagyrészt már el-
készült, illetve 
még folyamato-
san zajlik a hátra-
lévő munka. Most 
már teljes lesz, hi-
szen minden épü-
letünkön hőszige-
telt ablakok van-
nak. Reméljük, 
hogy ez a gázszámlánkon is 
meg fog mutatkozni!

– Több épülettel is rendelke-
zünk, jelenleg háromban folyik 
az oktatás. Az egyiket „doboz-
épületnek” szoktuk nevezni, bár 

ez is már rendes tetőszerkezetet 
kapott. Aztán van a zárdaépület 
– annak idején, amikor megala-
pult az iskola ez volt az apácák 
zárdarésze – és itt van még az 
úgynevezett sarki épület, amely 
2003-ban lett átadva. Ezekben 
az épületekben folyik az okta-
tás. A hagyományos Zádor ut-
cai épületben, amely eléggé le-

romlott állapotú jelenleg, isko-
lai oktatás nem folyik. Egyik ré-
sze raktárként üzemel, a má-
sik pedig tavaly még a fenntartó 
által működtetett tanoda volt, 
most pedig Találkozó Oktatási 
Pontként működik. Eddig uni-
ós támogatással működött a ta-
noda – ez most ugye megszűnt 
– de a fenntartó most várja az 
újabb kiírást és lehet, hogy egy 
újabb tanoda-programra fog-
nak pályázni.

– A két tanterem aljzatfel-
újítása fenntartói forrásból va-
lósult meg, de az ablakcserére 
pályáztunk is, melynek kereté-
ben a szükséges forrás felét si-
került megnyernünk. A többi 
részét fenntartói forrás finan-
szírozta. Általában egyébként a 
legtöbb felújítás rendi támoga-
tással szokott megvalósulni.

-dh-    

Szigetelés-, és nyílászárócsere a Szent Pál Marista Általános Iskolában

A zárdaépületben is kicserélték a 
nyílászárókat

Folytatás az 1. oldalról...
Az alternatív növények kap-

csán el kell mondanom, hogy 
Magyarországon általánosan, 
sajnos a biodiverzitásnak el-
lentmondó összetétele van a 
növényeknek. Túlnyomó rész-
ben őszi kalászosok, búza, ku-
korica, napraforgó, repce fog-
lalja el a terület nagy részét. 
Sok szempontból ez nem sze-
rencsés. Mi olyan alternatívát 
kínálunk például a cirok ese-
tében, amely a manapság egy-
re inkább jellemző szélsősé-
ges időjárással szemben jobban 
megállja a helyét, mint mond-
juk a kukorica.

– Mennyire valóságos az, 
hogy egy picit északabbra vo-
nulnak bizonyos növényfajták, 
mivel az éghajlati övek is elto-
lódtak kissé? Ezt már több he-
lyen olvastam, hallottam. Sőt az 
is elhangzott már szakemberek 
szájából, hogy hamarosan nem 
leszünk valami nagy szilvater-
mő vidék – inkább az ősziba-
rack és néhány mediterrán gyü-
mölcs lesz jellemző. Ez érezhető 
már a honi mezőgazdaság bár-
melyik területén?

– Ez a kérdés azért nem ilyen 
egyszerű. Mi még azt tanultuk 
földrajzból, hogy kontinentá-
lis klímánk van, de tényleg azt 
mutatják a legújabb mért ada-
tok is, hogy egyre inkább a me-
diterrán jelleg lesz hangsúlyo-
sabb. A medencejellegből adó-
dóan itt több zóna találkozik, 
akár az óceáni, kontinentális, 
vagy a mediterrán elemek is 
megjelenhetnek és keveredhet-

nek. Ezekből adódhatnak olyan 
időjárási helyzetek, amelyek az-
tán nem kiszámíthatóak. Ha az 
átlag értékeket nézzük, a felme-
legedés valóban jellemző. Ez a 
Kárpát-medencében az évi át-
laghőmérsékletet tekintve az 1 
fokot is elérheti, vagy megha-
ladhatja. Kis számnak tűnik, de 
évi átlagként ez óriási különb-
ség. Pont emiatt mi is úgy gon-
doljuk, hogy azon növényfajok, 
illetve fajták választékát ki kell 
bővítenünk, amelyek ezekhez a 
körülményekhez jobban alkal-
mazkodnak.

A mezőgazdaságot tekintve a 
talajtényezőket és az éghajlati-, 
időjárási tényezőket is minden-
képpen figyelembe kell venni. A 
mért adataink is azt mutatják, 
hogy enyhébbek a telek, akár 
hómentesek is, mediterrán jelle-
gűek, tehát esős teleink vannak. 
A mostani nyarat pedig nem is 
kell ecsetelni, ilyen nagyszámú 
hőségnap nagyon rég volt.

Ettől függetlenül én úgy 

kezdtem, hogy azért összetet-
tebb ez a kérdés. Személy sze-
rint meggyőződésem, hogy a 
mai ember érzékenyebb a vál-
tozásokra, mint régebben. 
Mindig el szoktam mondani, 
hogy szélsőséges időjárási hely-
zetek mindig voltak. Ezek gya-
korisága lehet, hogy növekszik, 
sőt az a legjobb kifejezés, hogy 
a gyakoriságuk növekszik. Ha 
belegondolunk, a Föld történe-
tében 10 ezer év az semmi. Tíz-
ezer évvel ezelőtt itt jégkorszak 
volt, tehát, ha a szélsőségekről 
beszélünk, ezt nem szabad elfe-
lejtenünk. Valóban érzékenyeb-
bek vagyunk, több a mért ada-
tunk és tudatosabban látjuk, 
hogy milyen változásokat lehet 
detektálni.

Egy nagyon felgyorsult világ-
ban élünk, változnak a körül-
mények és így, nekünk is gyor-
sabban kell változnunk, illetve 
alkalmazkodnunk. 

-dh-

Szakmai nap a kutatóintézetben
Szeptember 11-én került átadásra a Kiskulcsosi Tagiskola 

udvarán a nemrég elkészült fedett kerékpártároló. Az ünnepé-
lyes átadón Futóné Szabó Margit tagintézmény-vezető köszön-
tötte a tanulókat, szüleiket, pedagógusokat, valamint a jelen-
lévő városi vezetőket, önkormányzati képviselőket. Beszédé-
ben megköszönte a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért 
Alapítványnak, a Városgondnokságnak, valamint a kivitelező-
nek a segítségét és munkáját, melynek köszönhetően az isko-
lások kerékpárjait az esős, havas időjárás kevésbé tudja meg-
rongálni. A rendezvényen Dobos László polgármester is szólt 
az egybegyűltekhez, majd pedig ünnepélyesen átadta a kerék-
pártárolót.

A szalagvágásnál jelen volt Szepesi Tibor önkormányzati kép-
viselő, Csányi Sándor kuratóriumi titkár, Nagy Sándorné, a szü-
lői munkaközösség vezetője, valamint Selettye Róbert kivitelező.

Futóné Szabó Margit lapunk kérdésére elmondta, hogy az is-
kola alapítványa 788 ezer forinttal támogatta a tetőszerkezet-
hez szükséges vasanyag beszerzését, a tároló alapjához és tér-
burkolatához pedig a Városgondnokság biztosította az építő-
anyagot. A kivitelezést az előbb említett Selettye Róbert vállal-
ta, akinek a gyermeke is az iskola diákja. 

-dh-

Fedett kerékpártárolóval 
gazdagodott a Kiskulcsosi Tagiskola

– Amióta az egyház átvette 
az iskola működtetését folya-

matosan újul, szépül és fej-
lődik az épületegyüttes. Mit 
kell tudni, hogy indultak ne-
ki az új tanévnek?

– Hány épülete van az is-
kolának egyébként?

– Milyen forrásból került 
felújításra a zárdaépület?
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A csapat tavaszi összeková-
csolásával kezdték a „szezont” 
a Pusztai Róka Nomád Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjai, 
akik számára bemutatók és ver-
senyek sorát hozta a nyár. A má-
jus elsejei karcagi Kun Hagyo-
mányok Napja után Jászberény-
be indultak, majd a füredi Ka-
paró csárdánál rendezett ma-
jális rendezvényeit gazdagí-
tották. Később Besenyszögön, 
Hortobágyon, Jászkiséren, Jász-
alsószentgyörgyön, Csányban 
mutatkoztak be, augusztus kö-
zepén pedig a Bugacon megren-
dezett Ősök Napja eseményein 
vettek részt.

Bugacon 2008 óta kétéven-
ként szervezik meg a Kurultájt 
(törzsi gyűlést), a türk népek 
hagyományőrzőinek nem-
zetközi találkozóját, ame-
lyet a következő évben a ma-
gyar hagyományőrzők részé-
re meghirdetett Ősök Napja 
követ. Ez az esemény ma már 
a Kárpát-medencei magyar-
ság legnagyobb hagyományőr-
ző találkozója, amelyen sereg-
szemle, jurtatábor, csak való-
di kézkézműves termékeknek 
helyt adó vásár, és mintegy fél-
száz egyéb program várja a né-
zőket. Egy hatalmas jurtában 
pedig, ami az Attila sátra nevet 
kapta, a hun történelmet be-
mutató kiállítás látható, s a té-
máról szakemberek előadása-
it hallgathatják meg az érdek-
lődők. A jurtatáborban több 
tucat jurtát állítanak fel, ame-
lyek közül többet is korhűen 
rendeznek be. Vagyis az ősök-
re emlékező nagy bugaci sereg-

szemle szerteágazóan igyek-
szik bemutatni a török népek 
régi, nomád kultúráját, élet-
módját. 

- Ez a többnapos rendezvény 
mivel eljönnek velünk a család-
tagok is, igazából családi nap-
nak számít az egyesület életé-
ben – mondja Bene Sándor. – 
Ezért aztán az idén tizenöt ló-
val és huszonöten-harmincan 
jelentünk meg Bugacon. Van 
egy bejáratott helyünk, ahol 
felállítjuk a jurtát, pányvára 
fogjuk a lovakat és nem zava-
runk senkit, mert ide minden 
alkalommal nagyon sok ha-
gyományőrző csoport, és több 
tízezer látogató érkezik. Sok 
programban mi is részt vet-
tünk. Megtartottuk a magunk 
saját harci lovasbemutatóját tíz 
lóval, ami már nagy seregnek 
számít. A „Puszták népe” vi-
adal, a könnyűlovas harcmo-
dorra alapozott lovas-ügyessé-
gi verseny. Volt köböre bajnok-
ság, amit rendesen, egy levá-

gott és kizsigerelt kecskével ját-
szottunk, és a döntőben nagy 
fölénnyel, 3:0-ra vertük az el-
lenfelet. A lovasbirkózó verse-
nyen két ifjú csapattársunkat 
indítottuk – és nagyon jól sze-
repeltek. Volt Pusztavágta cí-
mű csapatverseny, amiben az 
egyik csapattársunk harma-
dik lett. A program fő látvá-
nyossága a seregszemle, ami-
kor a résztvevő sok száz lovas 
és a több ezer gyalogos hagyo-
mányőrző egyszerre vonul fel 
az arénában, a nagypályán, be-
mutatót tartanak a közönség-
nek, azután felsorakoznak és 
ünnepélyes külsőségek között 
emlékeznek az ősökre. Ez a ha-
gyományőrzők és a látogatók 
számára is felemelő esemény. 
A lovasok mellett a gyalogos 
hagyományőrzők is elküldik a 
képviselőiket. Számukra is biz-
tosítanak bemutatókat és népes 
talpasíjász versenyeket rendez-
nek.

Elek György

Ősök Napja 
Karcagi lovasok a hagyományőrzők bugaci seregszemléjén 

Fotó: PRNHE

A hét kérdése: Elmegy-e az orvosok által javasolt 
időszakonkénti szűrővizsgálatokra?

Ferenczi Hajnalka (33) 
Sokat hallok és olvasok ezek-
ről, de én még nem voltam. 
Egészségesnek érzem magam.

Porok László (79)
Igyekszem elmenni a szűré-
sekre, és időben észrevenni, 
ha valami probléma van. A 
vércukrommal vannak gon-
dok, de odafigyeléssel szinten 
tudom tartani.

Nagy Emese (45)
A tüdőszűrés mellett is rend-
szeresen járok az évi szűrő-
vizsgálatokra. Ma már ez is 
hozzá tartozik az egészség 
megőrzéséhez, másrészt pe-
dig sok betegség időben fel-
deríthető így.

Rendőrségi hírek
Betörtek a parókiába

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást F. Alexandra 
24 éves, F. Lívia 27 éves, P. Ró-
za 42 éves és F. Gergő 18 éves 
tiszaburai lakosok ellen. A 
csoport tagjai 2015. szeptem-
ber 10-én 17 óra körüli idő-
ben átmásztak egy tiszaburai 
parókia kerítésén és a mellék-
épületből tetőléceket és csa-
tornatartó vasakat vittek el. 
A rendőrök rövid időn be-
lül azonosították és elfogták a 
bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítha-
tó helyi lakosokat. A járőrök 
2015. szeptember 11-én előál-
lították a három nőt és társu-
kat az Abádszalóki Rendőr-
őrsre, ahol a nyomozók gya-
núsítottként kihallgatták őket. 
A rendőrök a gyanúsítottak-
nál tartott házkutatáskor az 
ellopott holmi nagy részét 
megtalálták és lefoglalták.

Fizetés nélkül 
távozott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság tulajdon elleni szabálysér-
tés elkövetése miatt szabály-
sértési őrizetbe vett egy karca-
gi férfit. A 23 éves férfi 2015. 
szeptember 10-én 11 óra 20 

perc körüli időben egy karcagi 
üzletből kozmetikai terméke-
ket vitt el fizetés nélkül. A bolt 
dolgozói észlelték a lopást, de a 
férfit nem tudták feltartóztat-
ni. A helyszínre érkező rend-
őrök a jó személyismeretüknek 
köszönhetően gyorsan azono-
sították és alig fél órán belül 
elfogták a jogsértőt. A járőrök 
előállították a 23 éves férfit a 
Karcagi Rendőrkapitányságra.

 

Hordót loptak

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást N. Zsolt 
és F. Szilvia kenderesi lako-
sok ellen. A jelenleg rendel-
kezésre álló adatok szerint a 
férfi és társa 2015. szeptem-
ber 10-én délután bement egy 
kenderesi ház udvarára, ahon-
nan eltulajdonítottak egy hor-
dót. A helyi polgárőr értesítet-
te a rendőröket a történtekről. 
A járőrök elfogták a bűncse-
lekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható he-
lyi lakosokat, majd előállítot-
ták őket a Kisújszállási Rend-
őrőrsre. A nyomozók gyanúsí-
tottként kihallgatták a 20 éves 
férfit és 18 éves társát. A rend-
őrök az ellopott hordót egy 
közeli lakatlan épületbe rejtve 
megtalálták és lefoglalták.

Állásajánlat
Az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

gyógymasszőr munkakörbe felvételt hirdet!
Elvárások:
 - Szakirányú végzettség
 - Jó kommunikációs készség
 - Csapatmunka

Jelentkezni lehet fényképes szakmai önéletrajzzal az 
akacligetfurdo@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen 
a fürdőben (5300 Karcag, Fürdő u. 3.).

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25.

Kunhalom Polgári Kör
Felhívjuk a kör tagjainak és minden érdeklődőnek a fi-

gyelmét, hogy a hagyományoknak megfelelően szeptem-
ber végén indul a civil szervezet őszi előadás sorozata!

Szeptember 22-én, kedden 17 órától a Déryné Kulturá-
lis Központ első emeleti klubtermében (a szokásos időben 
és helyen) várjuk a kör tagjait, ismerőseiket és bárkit, akit 
érint és érdekel az összejövetel témája: a Karcagi Szimfoni-
kus Zenekar lengyelországi vendégszereplése és programja, 
valamint a jelenlévők színes nyári élményei és beszámolói.

Összejöveteleinkre mindenkit szeretettel várunk akár ak-
tív résztvevőként, akár passzív hallgatóként. Örömmel lá-
tunk bárkit, aki egy-két órát szívesen eltölt társaságunkban!

A klub vezetősége nevében: 
dr. Varga Gyöngyi

a kör elnöke
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Toporgók
Korosztály: óvodás korú 
gyermekek ismerkedhetnek 
a néptánc alaplépéseivel, 
körjátékokkal.
Időpont: kedd és csütörtök 
17.00 -17.45
Első foglalkozás: 2015. októ-
ber 06. (csütörtök)
Ára: 1.500.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Kunné 
Nánási Mónika

Árendás
Korosztály: általános iskola – 
alsó tagozatos tanulói
Időpont: kedd és csütörtök 
16.30 – 17.30
Ára: 1.500.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Oroszné 
Millinkhoffer Rita

Bokréta
Korosztály: általános iskola - 
felsős tagozatos tanulói
Időpont: péntek 17.00 – 19.00
Ára: 1.500.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Oroszné 
Millinkhoffer Rita és Nagy 
Csaba

Pántlika
Korosztály: középiskolás
Időpont: péntek 17.00 – 19.00
Ára: 1.500.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Oroszné 
Millinkhoffer Rita és Nagy 
Csaba

Iringó
Örökifjak jelentkezését vár-
juk felnőtt néptánccsopor-
tunkba!
Időpont: szerda 18.30 – 20.00
Ára: 1.500.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Nagy 
Emese

Picinke csoport
A legkisebbek néptánccso-
portja 4 éves korig. A foglal-
kozásokon – szülőkkel együtt- 
mondókákat, népdalokat ta-
nulnak, énekelnek, népzenét 
hallgatnak.
Időpont: szerda 17.00-17.30-ig
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Balla Ág-
nes

A Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár a 
2015-2016-os tanévben 
felvételt hirdet az alábbi 

NÉPTÁNCCSOPORTJAIBA:

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy 

Karcag Városi Önkormányzat a jelenleg hatályos
- Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének (jóváhagyó Ök. rendelet száma: 18/2001. (VII.04.)
módosítását határozta el.
A Településrendezési terv módosításának dokumentumai megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal 23. számú helyiségé-

ben, munkaidőben, illetve Karcag város weboldalán az alábbi címen: www.karcag.hu közhírelés menüpont alatt.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés a.) pontja és (3) be-
kezdése alapján kérem, hogy a Településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat 
a hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban tegyék meg. Írásos véleményüket a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala Farkas Renáta főépítész részére 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék településünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Dobos László
polgármester
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Szeptember 19-20. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös utca 40. Tel.: 06/30 218 5722.

Anyakönyv
Születés

Füzesi Krisztina - Szappanos 
Dávid
Kg., Liliom u. 6.

Dávid Alex

Kun Erzsébet – Ternován József
Kg., Magyarka

Dávid

Bíró Zsanett – Mile Sándor
Kg., Arany János u. 1.

Viktória

Gacsal Eszter - Tóth Roland
Kg., Hortobágy u. 8.

Norbert

Halálozás
Papp Teréz
 Karcag (1980)

Jobbágy Antal
 Karcag (1952)

Nyéki Sándor
 Karcag (1929)

Ábrahám Julianna
 Karcag (1922)

Györfi Jánosné 
(Molnár Mária)
 Karcag (1930)

Szeptember 19. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc u. 1.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)
Szeptember 20. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. szeptember 18. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Térségi események
 Bereki strandfürdő fejlesztés
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor    
 Téma: Lovasnapok
 Karcagi hírek
 - Beruházások a városban
 - kátyúzás és útjavítás a 2.sz  
 választókörzetben
 - Mi lesz a malommal?
 - Konyhakertek
 - Horgászverseny volt
 - Asztalitenisz verseny 
 Háttér
 Vendég: Sántha László
 Téma: Újra motoros találkozó
20.30 Önkormányzati ülés
21.30 Kórház a kertvárosban

2015. szeptember 12. szombat
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Aranybánya - amerikai film
20.00 Városnapja és Cefrefesztivál 2014. 
Abádszalók- Sólymos Tóni koncert

20.30 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin

2015. szeptember 22. kedd ism. szerda
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015.08.30 du 
19.20 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise  2015.08.23.
20.40 Karcag Sport : Karcagi SE - 
Újszászi VVSE megyei I. osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés

2015. szeptember 24. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Tour de Hongrie verseny
18.30 Széchenyi Iroda Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Miniszteri elismerés
 Karcagi hírek
 - Makett kiállítás
 - Együttműködési szerződés aláírása
 - Konyhakertek
 Háttér
 Téma: Városi kitűntetések
20.30 XX. Karcagi Lovasnap 2015

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

Lapzárta: 
2015. szeptember 21. 

(hétfő) 12 óra

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottsága meghirdeti a karcagi állandó lakóhellyel rendelkező 
hallgatók és tanulók 2015. II. félévi tanulmányi támogatásáról 
szóló pályázatát, amely egy naptári évben egyszer igényelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a 
www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában el-

vihető a Polgármesteri Hivatalból.
A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell be-

nyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 52. iroda) 
A beadás határideje: 2015. október 15.
Az elbírálás határideje: 2015. október 31. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 
 - Általános iskolai matematika tanár (Kisújszállás),
 - Gyógypedagógus (Kisújszállás),
 - Nyelvtanár-angol szakos (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus (Karcag),
 - Területi képviselő (Kisújszállás),
 - Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás 

ügyintézője-adminisztrátor (Karcag),
 - Eladó (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Gipszkartonozó, stukkozó (Karcag),
 - Egyéb építési, szerelési foglalkozás (kőműves, szobafestő, 

mázoló) (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Elektronikai berendezés összeszerelője (Jászfényszaru),
 - Konyhalány (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (kézbesítő) (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (segédmunkás) (Kisújszállás),
 - Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású 

(egyszerű mezőgazdasági munka) (Berekfürdő). 
 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás el-
adó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30- 
385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó álla-
potú 2,5 szobás (84 m2+ 49 m2 al-
sóépület) családi ház alkuképes 
áron sürgősen eladó. Tel.: 06/30-
922-8958.
ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM ki-
sebb földszinti tömblakásra, 641 
m2-es telken 83 m2-es karcagi 
összkomfortos családi házamat 
értékegyeztetéssel. Többféle fű-
tési lehetőséggel (vegyes tüze-
lés, központi fűtés, gázkazán, há-
rom helységben nagyméretű cse-
répkályha van). Gazdasági épü-
let és garázs is tartozik hozzá. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcagon 100 m2-es, nagycsa-
ládnak, több generációnak al-
kalmas családi ház eladó, vagy 
debreceni, karcagi lakásra I-II. 
emeletire cserélhető. Tel.: 06/20-
533-8934. (Rejtett számra nem 
válaszolok!)
Eladó, esetleg kertes házra cse-
rélhető Karcagon, a Széchenyi su-
gárúton lévő 56 m2-es 2. emele-
ti 2 szobás, jó állapotú lakás. Tel.: 
06/30-390-0291, vagy a 06/30-
715-4404.
Eladó lakás! Karcagon a Kossuth 
téren 57 m2-es erkélyes, kétszobás 
3. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
06/30-298-0276.
Karcagon kertes családi ház el-
adó a Bethlen Gábor u. 11/A 
alatt. Csere is érdekel. Érdeklődni 
egész nap.

Karcagon 3 szobás családi ház 
(új ajtók, ablakok, tető és fali szi-
getelés, két garázs) eladó, vagy 
földszinti lakásra cserélhető. Tel.: 
06/20-353-2939.
Karcagon rendezett telken téglá-
ból épült, teljes közműves kisebb 
kertes ház betegség miatt eladó. 
Tel.: 06/30-635-9662.
Kertes családi ház és mellette egy 
500 m2-es telek sürgősen eladó. A 
telek elcserélhető autóra, házra, 
vagy termőföldre. Továbbá 40 db 
szék eladó. Tel.: 06/20-230-1202.
Főtér közeli három szobás, össz-
komfortos családi ház eladó. 
Debreceni lakáscsere is érdekel. 
Tel.: 06/20-502-6183.
Karcagon négy szobás családi 
ház közel a főtérhez eladó. Első 
emeleti lakást beszámítunk. Tel.: 
06/70-391-4295.
Bánhalmán két szobás összkom-
fortos kocka ház 1500 m2-es tel-
ken, melléképületekkel sürgősen 
eladó, vagy cserélhető karcagi, il-
letve kisújszállási hasonló ingat-
lanra. Tel.: 06/20-580-8946.
Két szoba nappalis ház eladó vagy 
kisebbre cserélhető, esetleg tár-
sasházi lakásra 2. emeletig érték-
egyeztetéssel. Érdeklődni: Karcag, 
Arany János utca 4. szám alatt. Tel.: 
06/59-400-954.
Ház eladó a Reggel utca 26. szám 
alatt. Tel.: 06/70-248-2208.
Karcag központjában I. emeleti, 2 
szobás, jó elosztású, erkélyes, fel-
újított lakás alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/30-527-2980.

Karcagon vállalkozásra alkalmas 3 és 
fél szobás ház teljes közművel, mel-
léképületekkel, garázzsal eladó 840 
m2-es telekkel Karcagon, a Nap ut-
ca 7. szám alatt. Tel.: 06/59-887-169.

Állat
Kopasztott csirke kapható min-
den pénteken csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet lead-
ni. Karcag, Soós István u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Liba eladó vagy takarmányra cse-
rélhető. Tel.: 06/20-316-0136.
Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken csak megrende-
lésre, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
6 db kecske és 1 db két éves vi-
etnámi tenyészkan eladó. Tel.: 
06/30-336-6142.
Vietnámi csüngőhasú kismalac el-
adó. Tel.: 06/70-284-4582, 06/70-
287-9409.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, 
asztalt, komódot, hokedlit, szeny-
nyesládát, sózóteknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, bekö-
tött boros demizsonokat, ablakra 
való spalettákat, és minden egyéb 
régiséget, teljes körű hagyatékot, 
tollat. Tel.: 06/20-996-1346.
800 db téglavörös 10x10 - es 
metlaki lap, az erősebb 10 mm 
vastag változat cserélhető 5cm-es 
hungarocellre, vagy öntöttvas lá-
basra. Tel.: 06/70-391-4295.

140x260-as szobai középsző-
nyeg eladó. Irányár: 5.000 Ft. Tel.: 
06/30-635-9662.
Bútorok és sok más eladó, továb-
bá egy komfort nélküli ház nagy 
portával. Tel.: 06/20-282-8697.
Szövőszék (hozzá fonal és anyag), 
Kinetic 50 cm3 segédmotor kerék-
pár, 26-os női kerékpár új gumik-
kal eladó. Tel.: 06/30-455-6092.
Bejárati ajtóra redőny, nagymére-
tű oxigénpalack, ipari varrógépek, 
otelló szőlő, és 4x3-as világos sző-
nyeg eladó. Tel.: 06/30-261-2935.
6x2 méter széles, 1,5 méter magas 
szögvas kerítéselemek eladók. Tel: 
06/30-518-1425.
Új jobbos sparhelt eladó. Tel.: 
06/59-400-335.
Öntvény fürdőkád (kék színű, 
180x80-as), 2db WC tartály, 1db 
tálcás mosogató, 1db WC csésze, 
1db mosdókagyló, 2db kapasz-
kodós szappantartó, és 3 db csil-
lár eladó Karcagon a Hajnal utca 
7. szám alatt. Tel.: 06/30-485-5551.
Mikrohullámú sütő (700 W-os, 17 
literes), kecskelábú asztal (2 m x 90 
cm), üstház üsttel (70 literes), gáz-
palack égőfejjel, gázperzselő, gáz 
sparhelt, kézi fűrész, keresztvágó 
fűrész, tárcsás mosógép és cent-
rifuga eladó. (Rejtett számra nem 
válaszolok.) Tel.: 06/20-572-6285. 
Eladó Karcagon 4 db FÉG gyárt-
mányú F8-gázkonvektor. Tel.: 
06/30-527-2980.
4 db fotel eladó. Tel.: 06/59-300-
625. 
Plüss kárpitozott garnitúra (ágyaz-
ható kanapé, két fotel, egy zsámoly), 
egy dohányzó asztal, és egy nagy-
méretű szőnyeg jelképes összegért 
elvihető. Karcag, Dózsa György utca 
9. fszt. 2. Tel: 06/70- 326-7291.
10 sor kertföld termő gyümölcs-
fákkal, lakható épülettel eladó. 
Ugyanitt patkány-, egér-, csó-
tány-, hangya-, darázsirtás, ter-
ménygázosítás. Továbbá egy 10 
q-ig mérő mázsa, és 400 liter cefre 
eladó. Tel.: 06/30-587-2980. 
Családi ház beépíthető telekkel 
áron alul eladó. Ugyanitt 2 db ab-
lak és bercencei szilva eladó. Tel.: 
06/70-275-1937, 06/70-275-2045.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, 
háztartási eszközök élezése, kö-
szörülése. Varga Mihály Karcag, 
Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-
6038.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester 
Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. Tel.: 06/30-447-3918.
Szárzúzóval munkát vállalok. Tel.: 
06/20-316-0136.
ABLAK-AJTÓCENTRUM: Rehau 
prémiumkategóriás német ter-
mékek a piaccsarnok bejáratá-
nál. Rövid határidővel precíz, pon-
tos beépítés, ingyenes felmérés, 
egyedi méretek. Tel.: 06/30-690-
8810 és 06/30-322-7167.
Berekfürdői ápolónő szállást és 
segítséget nyújt gyógykezelésre 
érkezőknek. Tel.: 06/30-540-1088.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.
Karcagi nyugdíjas hölgy takarí-
tást (irodákban és magánházak-
nál is) és gyermekfelügyeletet vál-
lal. Referenciákkal rendelkezem. 
Tel.: 06/59-312-802.
A Szendrei Üvegező Bt. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök ki-
dolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét. Karcag, Villamos utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-684-4941.
Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun, 
valamint Békés megye térségei-
ben. Tel.: 06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari tér-
ségében. Ár: 50 ezer Ft/ha. Tel.: 
06/70-370-1149.

APRÓHIRDETÉS

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék 
Szerkesztőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy 
telefonon a 06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

Tisztelt Főzetők!

A karcagi Szentannai 
Középiskola megkezdte pá-
linkafőző tevékenységét.

A főzésre jelentkezni a 06-
70-491-2537 telefonszámon 
lehet Orvos-Nagy István 
pálinkafőzőnél.

Legkisebb kifőzhető meny-
nyiség 100 liter.

Minden üstöt külön fi-
nomítunk.
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HIRDETMÉNYEK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Karcagi Rendőrkapitányság és a Roma Kisebbségi Önkormányzatok 
együttműködése kapcsán meghirdeti gyermek- irodalmi pályázatát:

„ Erőszak az iskolában” címen
felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolások részére.
A pályázat formai követelményei:

 - Egy pályázó maximum 1 művet küldhet be a pályázatra.
 - Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 

gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
 - A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 

12-es – sorköz: szimpla
A pályázatokat kizárólag csak nyomtatott formában kérjük leadni.

A pályázatokra (hoz) kérjük megadni a:
 - készítője nevét, életkorát, csoport/osztályát
 - lakcímét, valamint
 - az oktatási intézmény nevét, címét és telefonszámát.
A beérkezett pályaművek értékelését a Karcagi Rendőrkapitányság és 

a Roma Kisebbségi Önkormányzatok képviselőiből álló bíráló bizottság 
zsűrije végzi, a legjobbak 2015 novemberében megtartásra kerülő díjátadó 
ünnepség keretében értékes tárgyjutalomban részesülnek. 

Beküldési határidő: 2015. október 10.
Beküldési cím: Karcagi Rendőrkapitányság, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
A díjátadó ünnepség idejéről a nyertesek kiértesítésre kerülnek.
A pályaműveket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Összekötő: Antal Júlia c.r. alezredes r. fhdgy, tel: 06/59/500-250 42-32 mellék.
Teleki Zoltán r. alezredes

kapitányságvezető
VBB elnök 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Karcagi Rendőrkapitányság és a Roma Kisebbségi Önkormányzatok 

együttműködése kapcsán meghirdeti gyermekrajz pályázatát:

„Bringával szabályosan a suliba” címen
alsó tagozatos (7-10 éves) általános iskolások részére.
Az alkotások mérete kizárólag A/4 lehet.
Az alkalmazott technikák: színes ceruza, színes festék, zsírkréta, tus, 
tempera, olaj, szénrajz.

A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni:
 - készítője nevét, életkorát, csoport/osztályát
 - lakcímét, valamint
 - az oktatási intézmény nevét, címét és telefonszámát.
 
A beérkezett pályaművek értékelését a Karcagi Rendőrkapitányság és 

a Roma Kisebbségi Önkormányzatok képviselőiből álló bíráló bizottság 
zsűrije végzi, a legjobbak 2015 novemberében megtartásra kerülő díjátadó 
ünnepség keretében értékes tárgyjutalomban részesülnek. 

Beküldési határidő: 2015. október 10.
Beküldési cím: Karcagi Rendőrkapitányság, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
A díjátadó ünnepség idejéről a nyertesek kiértesítésre kerülnek.
A pályaműveket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Összekötő: Antal Júlia c.r. alezredes r.fhdgy, tel: 06/59/500-250 42-32 mellék.
Teleki Zoltán r. alezredes

kapitányságvezető
VBB elnök 

Karcagi SE - Újszászi VVSE 
4:0 (2:0)

Az elmúlt heti vereség –
Jánoshidán - után most biza-
kodva várták a mérkőzést a 
karcagi labdarúgók. Az időjá-
rás és a jó talajú pálya is adta 
a lehetőséget, hogy jó futball-
mérkőzést láthasson a közön-
ség.

A hazai csapat rögtön ma-
gához ragadta a kezdeménye-
zést és kapujához szögezte el-
lenfelét. És már a kilencedik 
percben- az új játékos Ró-
zsa révén- a vezetést is meg-
szerezte. Állandósultak a ha-
zai támadások ennek ered-
ményeként, egy karcagi szög-
letrúgás után Kovács Csa-
ba a léc alá fejelte a labdát, 
és máris 2-0-ra vezetett csa-
patunk. Később a szélvész 
gyors játékosunk Bukovszki 
is megpróbálkozott kétszer 
is a gólszerzéssel, de nem 
volt szerencséje a lövésekkel. 
Majd szintén kétszer céloz-
ta meg a kaput Erdei is, de a 
vendégek kapusának sikerült 
hárítania. A félidő vége fe-
lé a karcagi „gólzsák” Balogh 
„Babának” volt ígéretes lövé-
se, de Nagy megkaparintot-

ta a labdát a jobb kapufa tö-
vénél. 

A második félidő elején, ami 
nem sikerült az elsőben, most 
Balogh „Babának” összejött, 
egy lepattanó labdát a jobb alsó 
sarokba suhintott. Ezzel már 
3-0-ra állt az eredmény. Állan-
dósultak a karcagi rohamok, 
tetszetős támadásokat vezet-
tek Nagy kapujára. Rá sem le-
hetett ismerni a csapatra az el-
múlt heti fiaskó után. Csak idő 

kérdése volt, hogy mikor talá-
lunk ismét a kapuba. Ez a 69. 
percben meg is történt, Balogh 
„Baba” a jobb alsó sarokba he-
lyezte a labdát. Ezután is vol-
tak lehetőségeink, de már nem 
sikerült a hálóba találni. Re-
méljük azt a mostani jó játé-
kot sikerül majd tovább vinni 
a Szajol elleni idegenbeli mér-
kőzésre, amely vasárnap kerül 
megrendezésre. 

B.I.

Lefocizták a bajnokverő Újszászt
A nevezések alapján vár-

hatóan kilenc csapat részvé-
telével indul a csapatbajnok-
ság. Ahol a Kováts DSE ré-
széről két csapat vesz részt. 
Az egyik csapat zömmel fia-
talokból áll, dr. Hubert Atti-
la edző irányításával és rész-
vételével, és két-három fő fel-
nőtt versenyző játékával. 

A csapat kerete: dr. Hu-
bert Attila, Dobrai István, 
Czombos Bence, Dobó István, 
ifj. Dobó István, Sebők János. 

A másik csapat kerete a 
már megszokott összeállítás: 
dr. Farkas Béla, Szlovik Fe-
renc, Csornai Csaba, Czinege 
Ferenc, Kun Szabolcs, Nagy 
Norbert, Hermán Sándor, 
Metykó László.

Mindkét csapatban szere-
pelhetnek a megyei II. osz-
tályú csapatbajnokság részt-
vevői is. A megyei II. osztá-
lyú csapatbajnokságon is két 
csapatot tervezünk indíta-
ni, a következő kerettel: Laczi 
Sándor, Nagy Sándor, id. Fási 
Miklós, ifj. Fási Miklós, Fü-

löp Miklós, Takács István, Vál 
Tamás, Nyíri László, Palotai 
János, Fógel Béla.

Az elmúlt évekhez hason-
lóan nyolc-tíz fő utánpótlás-
korú versenyzőnk szerepel, a 
szakmai munkát szakképzett 
edzők irányítják. Az után-
pótlás nevelés új formáját 
kezdik el szeptemberben, hi-
szen részt veszünk az EMMI 
és a MOATSZ közös pályáza-
tán a KLIK, a Kováts tagin-
tézmény és a Kováts DSE kö-
zös munkájában egy felmenő 
rendszerű asztalitenisz osz-
tály indításában. Ez azt je-
lenti, hogy a kijelölt I. osz-
tály testnevelés óráiból he-
ti két alkalommal az illetékes 
pedagógus és a DSE szakem-
berei közösen készítik fel a 
fiatalokat. Ettől a kezdemé-
nyezéstől a tárgyi feltételek 
jelentős javítása mellett az 
utánpótlás nevelés színvona-
lának jelenetős emelkedését 
is várjuk - tudtuk meg Csor-
nai Csaba szakosztályvezető-
től.

B.I.

Kilenc csapat részvételével indul a 
csapatbajnokság

Fotó: KLBK


