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Karcagi  Hírmondó
Az 1956 őszén lezajlott for-

radalom és szabadságharc em-
léke előtt tisztelgő városi ren-
dezvénysorozat bevezetéseként 
október 22-én este a Mártírok 
(Pesti Srácok) című musicalt 
láthatták az érdeklődők. A vá-
rosi ünnepség másnap – nagyon 
szép őszi időben – hagyomá-
nyosan az Országzászló ünne-
pélyes felvonásával kezdődött, 
majd - az ünnepi istentisztele-
tet követően - a Városháza előt-
ti dísztéren folytatódott. Az 59. 
évforduló szónoka Szabó Ist-
ván, Szolnok megyei jogú város 
alpolgármestere volt. 

„A mai napon, ebben a tör-
ténelmi pillanatban fontos 
hangsúlyozni, hogy Magyar-
ország a magyaroké és a haza 
nem eladó! Ezt az örök és meg-
cáfolhatatlan igazságot több 
mint 1100 éve igazolja a ma-
gyar történelem. A Honfogla-
lástól itt élt legalább 35 gene-
ráció - nagyon különböző tör-
ténelmi helyzetben, - óriási ál-
dozatokat hozott, küzdött a 
hazáért és Európáért. Az el-
múlt száz évben is élet-halál 
harcot kellett vívni megmara-
dásunkért. A 20. század világ-
égései és küzdelmei között 1956 
októbere, amikor hazánk a fél 

világgal szállt szembe az igazá-
ért és a szabadságáért, külön is 
kiemelésre érdemes – méltat-
ta az ünnep jelentőségét a szó-
nok. - A 2. világháborút lezáró 
hatalmi átrendeződés Európa 
számos országát a kommuniz-
mus börtönébe, koncentráci-
ós táborba, azaz a GULAG-ba 
zárta. Oda, ahol az elnyomás, 
a megfélemlítés, a szabadság 
korlátozása, a cenzúra, a tör-
vénytelenség és az igazságta-

lanság, azaz  maga Sztálin volt 
az úr. Attól kezdve Kelet-Euró-
pában a római császár felfogá-
sa – Gyűlöljenek, csak féljenek! 
- érvényesült”. 

1956 őszén adódott a törté-
nelmi pillanat, amikor a ma-
gyarság újból a kezébe vehet-
te sorsát. A világpolitika válto-
zása ugyanis felcsillantotta a re-
ményt, hogy az ország megsza-
baduljon a magyar, de az euró-
pai kultúrától is idegen, ember-

telen szovjet politikai rendszer-
től és befolyástól. „Miután Ke-
let-Ausztriából kivonták a Vö-
rös Hadsereget, joggal lehetett 
abban reménykedni, hogy vég-
re hazánk is megszabadul a 
szovjet megszállástól. Ebbe az 
irányba mutatott, hogy '56 feb-
ruárjában a SZKP XX. Kong-
resszusán Hruscsov leleplezte 
a sztálini terrort- mutatott rá 
a magyar forradalmat bevezető 
nemzetközi eseményekre Sza-

bó István. Mindez pedig kicsit 
előrevetítette a jövő eseményeit, 
hiszen Magyarország a „szocia-
lizmus építése” 1948-56 közöt-
ti szakaszának végére „totális 
gazdasági, politikai csődhely-
zetbe jutott. ... Ebben a társa-
dalmi apátiában mégiscsak 
adódott egy reménysugár: mi-
után a szovjet hadsereget visz-
szavonták Ausztriából miért is 
ne történhetne ez meg Magyar-
országgal is!? Utólag már tud-
juk, hogy ismét csalódnunk 
kellett, mert az Ausztriából ki-
vont katonai egységeket a ma-
gyar laktanyákban telepítették 
le”. A belpolitikai történések 
ezt követően egyenesen vezet-
tek október végének hangulatá-
hoz és eseményeihez: „Október 
6-án elérkezett Rajk László új-
ratemetése, ahol százezres né-
ma tömeg jelezte a helyzet tart-
hatatlanságát.” A temetés után 
több helyen is spontán tünte-
tések szerveződtek, amelyek 
után, elsősorban a diákság kez-
deményezésére, már sűrűsöd-
tek az események: megalakult 
a MEFESZ, október 16-án nagy 
diákgyűlés következett, három 
nappal később pedig már moz-
golódtak a Budapesti Műszaki 
Egyetem diákjai.

(folytatás a 2. oldalon...)

A forradalom és szabadságharc ünnepe

Karcag Város Önkormányzata nevében Rózsa Sándor jegyző, Gyurcsek János alpolgármester, 
Kovács Szilvia alpolgármester és Szabó István, Szolnok megyei jogú város alpolgármestere koszorúzott

Október 17-én (szomba-
ton) Karcagon a Déryné Kul-
turális Központban rendez-
ték meg a Jászkun Világ - 
Gyermek és Ifjúsági Művé-
szeti Szemle területi elődön-
tőjét. A tizenhét évvel ezelőtt 
útnak indított megyei kultu-
rális seregszemle manapság 
is nagy népszerűségnek ör-
vend, hiszen a karcagi meg-
mérettetésen Karcag, Kisúj-
szállás, Kenderes, Tiszafü-
red és Túrkeve településekről, 
vokális zene, hangszeres ze-
ne, vers-, próza és mesemon-
dás, néptánc és tánc kategóri-
ákban, huszonhat produkció-
ban mintegy százhatvan fia-
tal lépett színpadra. 

- Látható, hogy igen kiter-
jedt, színes és változatos az is-
kolás korúak művészeti éle-

te – mondta a rendezvény szü-
netében Bukor Irén szerve-
ző, a Nemzeti Művelődési In-
tézet JNSZ megyei irodájának 
munkatársa. - Érdekes módon 
változik azonban időszakon-
ként a szemlén látható mű-
vészeti ágak aránya. Hol az 
egyikben, hol a másikban van 

a legtöbb jelentkező. Ezt va-
lószínűleg az határozza meg, 
hogy adott településeken ép-
pen milyen tanár a felkészítő, 
a domináns, hiszen mindig 
köréjük gyűlnek a gyerekek. 
Tehetségek minden települé-
sen vannak, csak őket felfe-
dezni és menedzselni kell. Az 

nehezebb dolog. Népes a ver-
seny, valóban, és a továbbju-
tók száma is véges. De mindig 
– most is – elmondom: sen-
ki ne keseredjen el, ha az idén 
nem jutott be a döntőbe, hi-
szen a részvétel sokkal fonto-
sabb, mint a győzelem!

Az egész délelőttöt kitöltő 
karcagi elődöntőn a Püspöki- 
Markó Ágnes, Simon Gyula, 
Kató József és Bukor Irén al-
kotta zsűrinek nehéz dolga volt. 
A martfűi döntőbe jutottak:

Kovács Ágota Csenge - KÁI 
AMI Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolai Tagintézmény,

Márki Szabina Ildikó - 
Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma, 

Bakó Irén - KÁI AMI 
Kiskulcsosi Általános Iskola 
Tagintézménye,

Sz. Nagy Nóra Janka - KÁI 
AMI Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskolai Tagintézmény,

Kvami Néptánccsoport - 
Korda Vince Táncművésze-
ti, Képzőművészeti és Színjá-
ték Alapfokú Művészeti Isko-
la, Túrkeve,

Karakasok Néptáncegyüttes  
13-14 - Baptista Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Kisújszállás,

A továbbjutóknak gratulá-
lunk és további jó versenyzést 
kívánunk!

A JÁSZKUN VILÁG – 2015. 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Szemle martfűi döntője 2015. 
november 7-én (szombaton) 9 
órakor kerül megrendezésre 
a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtárban (5435 Marfű, 
Mártírok út 1.).

Elek György

Jászkun Világ - területi elődöntőt rendeztek a Dérynében
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Közéleti szilánkok
Kolumbusz 

tojásától a Rubik 
kockáig (3.)

Van abban azért valami 
„diszkrét báj”, hogy Törökországé 
a kulcsszerep a muszlim 
bevándoroltatás megállításában. 
Az iszlám ugyanis továbbra is a 
török nemzeti identitás fontos 
eleme maradt: a körülbelül 75 
milliós ország társadalmának közel 
100 százaléka muzulmán vallású, 
és nagy részük a szunnita ághoz 
sorolható. De éppen ez mutatja, 
hogy a bevándorlás nem pusztán 
„vallásexport” probléma, ahogy a 
magyar kormány ezt már nagyon 
régen leszögezte. (Az majd a jövő 
zenéje lesz, amikor a törökök 
licitálnak, mint az ulti – játékban: 
ahol tudjuk, a kontráknál van 
„fedáksári” is! ).
A tárgyilagosság kedvéért 
említsük meg, hogy a magyar 
liberális gondolkodók között is 
vannak többen, akik – bár más 
érdekfölismerésből –, de kezdetektől 
fogva igazat adtak Orbán Viktor 
bevándorláspolitikájának. És 
nem is akármilyen nevek: Konrád 
György, Kertész Imre Nobel-díjas 
író, és mások is, akik józanul 
gondolkodnak. Nem úgy, mint 
pl. Krémer Ferenc szociológus, 
aki az ATV-ben, meglehetősen 
zagyva megközelítésben tálalta 
a menekültjogokat és nem 
kevés alulinformáltságról tett 
tanúságot amikor azt állította, a 
„tudomány és emberei” soha nem 
igazolták a kormány koncepcióját.  
Valószínűleg elkerülte a figyelmét 
Csányi Vilmos etológusm (az MTA 
rendes tagja, a Magyar Tudomány 
c. folyóirat főszerkesztője) a 24.hu-
n megjelent interjúja, amelyben 
tudományos érvekkel bizonyítja 
az Orbán -i koncepció helyességét  
a bevándorlás ügyében. (Hozzá 
képest Tamás G. M. és Ungvári 
Rudolf legutóbbi ATV-s „vitája” már 
a vicc kategóriájába tartozik. ) 
Az EU vezető politikusainak, 
Juncker úrnak vagy Merkel 
kancellár asszonynak az érvei 
is inkább a „szánalmas” jelzőre 
hajaznak, mintsem a „konkrét 
helyzet konkrét elemzésére”. 
Valószínűleg soha nem volt 
még a kezükben Rubik kocka, a 
zseniális magyar logikai játék, 
amely valamivel bonyolultabb, 
mint a Kolumbusz tojása, ám ha 
forgatnák, rájönnének talán, 
hogy a csavaros magyar észjárást 
és a problémamegoldást is 
szimbolizálja! 

-ács-

KÖZÉLET

Az október 12-én (hétfőn) 
Gyurcsek János alpolgármester 
elnöklete alatt lezajlott soron 
kívüli testületi ülés alkalmával 
négy nyilvános napirendi pon-
tot tárgyaltak a képviselők. Az 
első két pont Karcag Város He-
lyi Építési Szabályzatának mó-
dosításával volt kapcsolatos. A 
szabályzat módosításáról még 
augusztus elején döntött a tes-
tület egy munkahelyterem-
tő beruházás kapcsán – most 
pedig a módosításhoz beérke-
zett szakvélemények kerültek 
asztalra. A véleményezés so-
rán a módosítással kapcsolat-
ban jogszabálysértést vélelme-
ző, illetve egyet nem értő véle-
mény egyetlen hivataltól sem 
érkezett, így egyeztető tárgya-
lás megtartására sincs szük-
ség, csakúgy, ahogy környezeti 
vizsgálatra sem. Ennek tükré-
ben a képviselők mindkét na-
pirendet elfogadták.

A Nagykunsági Környezet-
védelmi Kft. fejlesztési célú hi-
telfelvétele, valamint az eh-
hez szükséges kormányenge-
dély kérelme miatt módosítani 
kellett az úgynevezett költség-
vetési kitekintő határozatot is. 

Ezt a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló törvényhez 
illeszkedve teszi meg önkor-
mányzatunk. Az erről szóló ja-
vaslatot egy nem szavazat mel-
lett fogadta el a testület.

Az ülés utolsó napirendi 
pontja a „Komplex kísérőgáz-
hasznosítási beruházás Karca-
gon” című meghiúsult pályá-
zattal kapcsolatos kárigény ér-
vényesítéséről szólt. A nyertes 
pályázat megvalósítása a köz-
beszerzési eljáráson nyertes ki-
vitelező mulasztásából fakadó-
an nem valósulhatott meg, így 
az önkormányzat jelentős tá-
mogatástól esett el, de emel-
lett a tervezési tanulmány és a 
közbeszerzési eljárás költségei 
is jelentős összegbe kerültek. 
Az ide vonatkozó törvény ér-
telmében önkormányzatunk a 
nyertes kivitelezővel szemben 
kártérítési pert indíthat, mely-
nek során nem csak a közvet-
len vagyoni kárt, de az elma-
radt haszonból eredő kárigény-
ét is érvényesíteni szándékozik. 
A képviselők ellenszavazat nél-
kül szavazták meg a javaslatot.

-dh-

Soron kívüli testületi ülés

(...folytatás az 1. oldalról)
„Október 22-én a Budapes-

ti Műszaki Egyetem nagygyű-
lésén felolvasták a forradalmi 
konszolidációt, a demokráci-
át és emberi jogokat követelő 
16 pontot. Október 23-án dél-
után 3 órára a Petőfi szobor-
hoz hívták a fiatalokat. Ez a 
tüntetés volt az, amit a párt-
vezetés előbb megtiltott majd 
megengedett, majd ismételten 
megtiltott, de azért a Petőfi 
térről a Bem szoborhoz, majd 
a Parlamenthez nemcsak az 
egyetemisták, de munkások 
és polgárok tízezrei is érkez-
tek – és Nagy Imrét követel-
ték. Este az ÁVH által bizto-
sított Magyar Rádiónál a ti-

zenhat pontos követelés beol-
vasását akarták elérni a fia-

talok, sikertele-
nül. Ezért fegyve-
res tűzharcra ke-
rült sor”. Vagyis 
kitört a forrada-
lom, ami azonban 
néhány nap múl-
tán, a Vörös Had-
sereg alakultainak 
beözönlésével sza-
badságharccá vál-
tozott. „A magyar 
történelem legfé-
nyesebb tizenhá-
rom nap-
ja volt ez” 
- mondta 
a szónok. 

- Büszkék lehetünk az 
'50-es évek fiataljai-
ra, mert tettükkel e kis 
közép-európai ország 
1956 októberében is-
mételten beírta a nevét 
a világtörténelembe.” 
A világ legerősebb had-
seregével szembeni el-
lenállás végül elbukott, 
de „az 1956-os szabad-
ságharc szellemi örök-
sége – úgy itthon, mint 
Európában és az egész 
világon – ma is megke-
rülhetetlen. …A forra-
dalom ugyan elbukott, 
de mégis volt értelme, 
mert a kelet-európai 
térségben ettől kezd-
ve enyhült a diktatú-

ra nyomása” - zárta beszédét 
Szabó István.

Az ünnepséget követően az 
önkormányzat, a karcagi pár-
tok és civil szervezetek helyez-
ték el koszorúikat a Városhá-
za falán, a Karcagi Forradalmi 
Munkástanács és 1956 hősei-
nek tiszteletére elhelyezett em-
léktáblánál. A megemlékezés 
az Északi temetőben a forrada-
lom karcagi mártírja, Kemény 
Pál sírjának megkoszorúzásá-
val folytatódott és ért véget. 

Elek György

A forradalom és szabadságharc ünnepe

A megemlékezés a forradalom karcagi mártírja, Kemény Pál 
sírjának megkoszorúzásával ért véget

A rendezvényen Szabó István, Szolnok 
megyei jogú város alpolgármestere mon-

dott ünnepi beszédet

Az ünnepség az Országzászló 
ünnepélyes felvonásával kezdődött

Emlékezünk
Elment dr. Varga Lászó az örök létbe.
Az az ember, aki ügyvédként 1989-ben emlékezetes jót 

tett a kórházban ellátásra kerülő gyermekekért. A Gyer-
meképség Alapítvány négy alapítójának egyike volt.

Figyelemmel kísérte tevékenységünket, és nem sajnálta 
szakmai tanácsait sem.

Búcsúzunk Tőled, emlékedet megőrizzük.

A Gyermeképség Alapítvány alapító okiratát így újra elő 
kell vennünk és módosítanunk kell Miattad, de már nem 
általad.

Köszönjük, amit tettél értünk, nyugodj békében.

dr. Aradi Erzsébet
Gyermeképség Alapítvány

kuratóriumi elnök

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!
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HÍREK

A minőségi helyi élelmi-
szerek készítésének és pi-
acra juttatásának fontossá-
gát hangsúlyozta dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
miniszter a Szentannai Sá-
muel Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium októ-
ber 16-án rendezett szakmai 
konferenciáján. Az őszi is-
kolanapok alkalmával adták 
át ugyanis az iskola legújabb 
létesítményét, az élelmiszer-
ipari tanüzemet. 

Az ünnepélyes megnyitót 
követően elhangzott előadások 
is a gazdaságok élelmiszer-ipa-
ri lehetőségeit érintették. Sza-
badkai Andrea, a termék elő-
állítók érdekképviseletét felvál-
laló Kislépték Egyesület elnö-
ke a kistermelői élelmiszerek 
előállításának és értékesítésé-
nek lehetőségeit és problémá-
it ismertette. Zsolnay Gábor, a 
Vendéglátóipari Szakmai Ok-
tatók Országos Egyesületének 
elnöke – mesterszakács – pe-
dig a gasztronómiai elvárások 
(a gasztrodivatok és a hagyo-
mányos ételek) oldaláról köze-
lítette meg az élelmiszerek-elő-
állítás kérdését.

A száztizenhatodik tanévébe 
lépett iskola történetének ta-
lán legnagyobb, 2012-ben kez-
dődött szakképzés fejleszté-
si beruházása ért véget az em-
lített üzemátadással. A számos 
beruházást jelentő fejlesztői 
munkát, - ahogyan azt Gyö-
keres Sándor igazgató úr az 
üzemátadás alkalmával mon-
dott beszédében megfogal-
mazta - az „elmúlt években - 
miniszter úr segítségének kö-
szönhetően - nem esemény-
ként, hanem folyamatként él-
hette meg az iskola.” A beruhá-
zás-sorozat utolsó részleteként 
október 16-án átadott üzem-

épület megvalósításában sokan 
vállaltak részt: „Pályi Guidó 
a minisztérium beruházási 
szakértőjeként, Csanády Gá-
bor építészmérnök az épület 
tervezőjeként, a kivitelezésben 
Lengyel Ágoston és Tokai Já-
nos, Sághy Attila - az Sz Épí-
tők kft. munkatársaival - pe-
dig a műszaki ellenőrzésben 
vállaltak aktív szerepet. Kö-
szönjük munkájukat! Köszö-
net illeti iskolánk vezetőit, és 
alkalmazottait is azért a ren-
geteg ötletért, munkáért, ami-
vel kiegészítették, a hatóságok 
számára is elfogadottá tették 
üzemünket.”

Dr. Fazekas Sándor az isko-
la fejlesztésének folyamatossá-
gát hangsúlyozta. Mint mond-
ta, az évszázados múltú iskola 
ma már az agrárképzésnek és 
a karcagi oktatásnak is rend-
kívül értékes része, ahol „min-
den generációnak sikerül hoz-
zá tenni ahhoz, amit az alapí-
tók évtizedekkel ezelőtt elgon-
doltak.” Az utóbbi években le-
zajlott intézményfejlesztésről 
szólva kiemelte, hogy „közel 
félmilliárd forintos beruhá-
zás-sorozat ér most véget. Egy 
olyan fejlesztés, amit a kor-

mány 2012 decemberi dönté-
se tett lehetővé egy pénzma-
radvány, egy tartalék felsza-
badításával. Ennek az ered-
ményei számokban: megújult 
az intézmény kollégiuma - 
120 millió forintos volt a beru-
házás; 80 millió forint érték-
ben gépek váráslására is sor 
került; a most átadásra vá-
ró, minden igénynek megfele-
lő tanüzemi épület pedig 275 
millió forintos fejlesztést je-
lent. Mindenképpen jelentős 
fejlesztés ez, amellyel az okta-
tás, a korszerű képzés – orszá-
gos viszonylatban is – egy je-
lentős előrelépést tudhat ma-

gáénak. Amikor a kormány 
és a Vidékfejlesztési Minisz-
térium mérlegelte, hogy mi le-
gyen az az irány amire ezeket 
az összegek fel lehet áldozni?- 
Abból indultunk ki, hogy mi-
vel a magyar mezőgazdaság 
döntően alapanyagot termel, 
a gazdák nem tudnak piacra 
jutni a késztermékeikkel, s az 
élelmiszert a kereskedők jut-
tatják el a lakossághoz. Ezért 
kell a gazdákat olyan helyzet-
be hozni, hogy a terményeiket 
maguk is feldolgozhassák, el-
adhassák, vagyis késztermék-
kel legyenek jelen a magyar 
élelmiszerpiacon. Ehhez pedig 
képzés szükséges, mintaüze-
mek, tanműhelyek kellenek. 
Ebből az elgondolásból szüle-
tett aztán az a terv, ami most 
itt Karcagon megvalósult.”

Az épület használatba véte-
lét jelentő szalagátvágás után 
dr. Fazekas Sándor az isko-
la vezetőinek és az épület ki-
vitelezőinek kalauzolása mel-
lett megtekintette a tanüze-
met, amelynek nyugati vé-
gében a gabonavizsgáló la-
bor, mellette egy minimalom 
található, majd egy tészta-
prés és szárítókamrája követ-
kezik. A gyümölcsfeldolgo-
zó részben a mosás, magozás, 
darálás műveletei igény sze-
rint építhetők össze, attól füg-
gően, hogy a felhasználó lek-
várt, gyümölcslevet, esetleg 
aszalványokat akar készíteni. 
A következő egység a pálinka-
főzde. (Amint Gyökeres Sán-
dortól hallhattuk: az utóbbi 
üzemrészekhez rövidesen az 
iskola diákjai által három éve 

ültetett, eltolt érésidejű, több 
mint félezer gyümölcsfa szol-
gáltatja az alapanyagot.) Van 
még itt egy növényolaj prés, 
ami jelenleg az iskola által ter-
mesztett napraforgó egy részét 
dolgozza fel. 

- Most van a helyi termé-
kek éve. A kistermelői, illet-
ve a bio-élelmiszerek iránt ko-
moly az érdeklődés. A tanmű-
hely lehetővé teszi azt, hogy a 

diákok megtanulják miként le-
het ezekkel piacra jutni. Ezen 
ismeretek birtokában, gazdál-
kodóként az általuk termelt 
gabonát, gyümölcsöket egyéb 
termelvényeket fel tudják dol-
gozni, és kész termékként tud-
ják majd értékesíteni. Remé-
lem, hogy az üzletek kínálatá-
ban is minél több ilyen helyi 
termék lesz. Ehhez képest ez a 
tanüzem bemutató jellegű ér-

dekességeket jelent, de megala-
pozza azt is, hogy a termelők-
nek minél több helyi élelmisze-
re legyen majd kapható a vá-
rosban és környékén – értékel-
te az új létesítményt az ünnepé-
lyes átadást követően dr. Faze-
kas Sándor.

A nap másik eseménye an-
nak az 1920-as évek elején 
gyártott Austro Hoffer típu-
sú cséplőgépnek az átadása – 

és elindítása - volt, amelyet egy 
karcagi tulajdonostól vásárolt 
meg a minisztérium. A má-
ra teljesen üzemképes, favázas 
cséplőgépet az iskolának ado-
mányozták, s itt a mezőgazda-
ság múltjának bemutatására, a 
intézmény - fejlesztés alatt ál-
ló - mezőgazdasági gép múze-
umának része lesz.

Elek György

Átadták az új tanüzemet a Szentannaiban
Félmilliárd forintos beruházás zárult le

A minisztérium, a város és az iskola vezetői: Román István helyettes államtitkár, Gyökeres Sándor 
igazgató, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Gyurcsek János alpolgármester

A rendezvényen átadták az Austro Hoffer típusú cséplőgépet

A tanüzemben gabonavizsgáló labort is létrehoztak
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Október 16-án (péntek) ün-
nepélyesen is átadták a Recy-
Pet Hungária Kft. „Food-
Grade” Élelmiszeripari PET 
műanyaghulladék újrahasz-
nosító Innovációs Központ 
nyáron elkészült üzemét és 
kutatóközpontját városunk-
ban. A központ alapkőleté-
telére két évvel ezelőtt került 
sor a Karcagi Ipari Park terü-
letén.

Ahogy korábban arról beszá-
moltunk a létesítmény elsősor-
ban az élelmiszeriparban a cso-
magolás által keletkező PET 
műanyaghulladék újrahaszno-
sításával foglalkozik. A teljes 
folyamat a szelektív hulladék-
gyűjtésen alapul. Az összegyűj-
tött műanyaghulladékot a kar-
cagi üzemben bezúzzák, meg-
tisztítják, majd pedig fröccsön-
téssel a palackgyártásban hasz-
nált regranulátumot gyártanak 
belőle. Ezzel kiváltják a jelenleg 
elterjedt, drága, külföldi im-
portból származó, úgynevezett 
szűzgranulátumot és nem utol-
sósorban a környezetterhelést 
is jelentősen csökkentik.

Az ünnepélyes üzemavatón 
a Recy-Pet Hungária Kft. és a 
vele együtt működő Aquarius-
Buszesz cégcsoport részéről 
Plutzer Tamás tulajdonos kö-

szöntötte a vendégeket. Beszé-
dében elmondta, hogy cégük 
már a kezdetektől fogva tel-
jesít egy zöld missziót, mely-
nek köszönhetően 50 száza-
lékkal sikerült csökkenteni-
ük a palackok súlyát, amellett, 
hogy a stabilitásukat megőriz-
ték. Mint mondta, a karcagi 
beruházásnak köszönhetően 
már dolgoznak a PET palac-
kok élelmiszer minőségű újra-
hasznosításán. Ezzel elsőként 

az országban teljes mértékben 
kiszélesítik és lefedik a palac-
kozás, illetve az ahhoz szüksé-
ges alapanyag ellátás teljes fo-
lyamatát.

Az üzemet dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
ter avatta fel, aki beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy az 
üzemegység és a kutatóköz-
pont Karcagra településével 
egy szellemi műhely is létre 
jött, hiszen a technológia ki-

dolgozása, fejlesztése itt, vá-
rosunkban zajlik. Kiemelte 
azt is, hogy az ilyen vállalko-
zások célkitűzései a kormány 
szándékaival is összhangban 
vannak, mivel a kormányzat-
nak az a célja és a Földműve-
lésügyi Minisztériumnak ki-
emelt feladata, hogy a hulladé-
kokat újra hasznosítsuk, úgy 
hogy ezáltal munkahelyek és 
valódi, használható termé-
kek jöjjenek létre. Így tisztább 

a környezet, és nem kell olyan 
mennyiségű kőolaj ipari ter-
méket importálni, mint ko-
rábban. A rendezvényen a mi-
niszter lapunknak a követke-
zőket nyilatkozta:

„Karcagon egy olyan vál-
lalkozás kezdte meg a műkö-
dését, amely képes arra, hogy 
a kidobott műanyag palacko-
kat újrahasznosítsa és olyan 
műanyag granulátumot ál-
lítson elő, amely újabb palac-
kok készítésére is alkalmas. Ez 
a beruházás több mint kétmil-
liárd-nyolcszázmillió forint-
ból valósult meg. Közel két-
milliárd forint az, ami euró-
pai uniós és kormányzati tá-
mogatás. Ezzel ötven új mun-
kahely jött létre – jelentős ré-
szük felsőfokú végzettségű – és 
szinte kizárólag karcagi embe-
rek kaptak itt megélhetésre le-
hetőséget. Bízom abban, hogy 
olyan eredményes lesz a cég 
működése, hogy az elkövetke-
ző három évben ez a létszám 
akár meg is duplázódhat. Ez 
jó példája annak, hogy a Kar-
cagi Ipari Parkba folyamato-
san települnek be vállalkozá-
sok és új munkahelyek jönnek 
létre. Remélem, hogy csalogat-
ja, hívogatja a jövőben idete-
lepülő vállalkozásokat is.”

-dh-

Hárommilliárd forintból épült kutatóközpontot avattak fel Karcagon

Dr. Fazekas Sándor és Plutzer Tamás adták át ünnepélyes keretek között az üzemet

Október 20-án délután az If-
júsági Ház emeleti nagyterme 
adott helyet annak az emlék-
konferenciának, amely az I. vi-
lágháború 100. évfordulója al-
kalmából került megrendezésre. 
A Györffy István Nagykun Mú-
zeum szervezésében három elő-
adást hallgathattak végig az ér-
deklődők – javarészt diákok, hi-
szen első sorban őket várták erre 
a délutánra.

A tematikusan felépített elő-
adássorozat a nagy háború éve-
it Karcag viszonylatában ele-
mezte. Elsőként Szikszai Imre, 
a múzeum történész-muzeoló-
gusa a háborúhoz vezető folya-
matokat, Európa vezető állama-
inak gazdasági, politikai és tár-
sadalmi helyzetét tárta a hall-
gatóság elé. Ezt követően Pintér 
Zoltán, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium történe-
lem tanára Hadsegélyező prog-
ramok Magyarországon – Kar-
cag az I. világháború éveiben 
címmel tartott előadást, amely 
városunk hátországban betöl-
tött szerepét mutatta be. Előadá-
sából megtudhattuk, hogy nem 
csak a karcagi lakosság, hanem 
a gimnázium diáksága is kivet-
te részét a hadsereg számára in-

dított adomány- és segélygyűj-
tésből. Az iskola növendékei kö-
zül jó néhányan pedig könnyí-
tett hadiérettségivel, vagy vég-
bizonyítvánnyal kerültek ön-
kéntes frontszolgálatra. A ta-
nár úr azt is kiderítette, hogy dr. 
Rimaszombati Imre személyé-
ben egy olyan hőse is van város-
unknak, aki kiemelkedő hadi-
tette elismeréseként személyesen 
IV. Károlytól vehette át a legma-
gasabb császári és királyi kitün-
tetést, a Lipót-rendet, amelyet a 
monarchia hadseregéből mind-
össze 170-en kaptak meg.

Utolsó előadóként Ruzicska 
Ferenc helytörténeti kutató Az 
I. világháború hősi halottainak 
emlékezete Karcagon című elő-
adásában azokat az emlékmű-

veket ismertette, amelyek az el-
ső világégés karcagi áldozatai 
emlékére állíttattak. Többek kö-
zött szó esett a Levente emlék-
mű, az Országzászló felállítá-
sának körülményeiről és a mai 
napig tartó hadisír gondozásról 
is. Természetesen előadásának 
központi témája a Városháza 
előtt felállított lovasszoborként 
emlegetett első világháborús 
emlékmű felállításának törté-
nete volt – érdekes, eddig még a 
nagyközönség előtt ismeretlen, 
korabeli fotóanyag bemutatásá-
val kísérve.

Az emlékkonferencia záró-
akkordjaként Kovács Szilvia al-
polgármester az év elején meg-
hirdetett Eleink élete – a család 
című pályázatot értékelte, majd 

pedig a legeredményesebb pá-
lyázók díjait adta át. A pályáza-
ton összesen 20 fő vett részt, és 
477 darab fénykép érkezett be. 
A személyeket, családokat meg-
jelenítő fotók az 1800-as évek 
végétől az 1950-es évekig terje-
dően a kunság jellegzetes arcai 
mellett a korabeli viseleteket is 
dokumentálták.

Díjnyertes pályázók: I. dí-
jas: Bodnár Józsefné 153 fény-
képpel, II. díjat kapott: Fejesné 
Koppány Gabriella és Koppány 

Mária 137 fényképpel, III. dí-
jas: Fórizs Lászlóné 59 fény-
képpel. Különdíjasok: Kovács 

Imréné (Györfi Zsuzsanna) 30 
db képpel, Vona Pálné (Bosnyák 
Katalin) 21 fotóval, özv. Bakó 
Mihályné és Szikszai Imréné 
10-10 db fényképpel. (A többi 
pályázó munkáját egy-egy okle-
véllel köszönték meg.)

Az alpolgármester megragad-
va az alkalmat, meghirdette a 
következő fotópályázatot, amely 
az Eleink élete – a munka cí-
met viseli, és az első pályázat-
hoz hasonlóan szintén a század-
fordulótól az ’50-es évekig terje-

dő időszak témába vágó felvéte-
leit várja.

-dh-

Emlékkonferencia és pályázatértékelő

Kovács Szilvia alporgármester és dr. Nagy Molnár Miklós múzeum-
igazgató a II. díjas Koppány Máriával és Fejesné Koppány Gabriellával
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Közeledik mindenszentek 
és halottak napja, vagyis az 
év azon időszaka, amikor a 
hétköznapoknál jóval több 
figyelmet szentelünk a te-
metőknek. Karcag tíz teme-
tője három egyház kezelésé-
ben van, fenntartásukról az 
adott egyházközség gondos-
kodik. Az utóbbi években el-
sősorban a Déli és Borjúdű-
lői temetőkben fejlesztették 
az infrastruktúrát: útalapot, 
utat építettek, területtakarí-
tást végeztek, hulladéktáro-
lókat, a sírok rendben tartá-
sát megkönnyítő kerti kuta-
kat helyeztek el.

A fejlesztői-, karbantartói 
munka azonban sosem ér vé-
get – hangzott el egy évekkel 
ezelőtti riportban. Koncz Ti-
bor vezető lelkészt a legújabb 
eredményekről és az újabb el-
képzelésekről kérdeztük. 

- A két nagy, használatban 
lévő temetőnk továbbra is a 
Déli és a Borjúdűlői. Ezekben 

rendszeresen történnek a te-
metések – tájékoztat Koncz 
Tibor. - A két másik aktív te-
metőnk a Szívos, illetve az 
Északi. Ezek, ahogy mond-
tam aktív temetők, de mégis 
olyan minimális bennük a te-
metkezés, hogy a (viszonylag 
könnyen kivitelezhető) szin-
ten tartáson túl, nincsen je-
lentősebb fejlesztési gondola-
tunk. Van két teljesen haszná-
laton kívüli, lezárt temetőnk 
is: a Bika és a Karcagtelki. 
Ezek esetében - hosszú távon 
az a terv, hogy onnan ki kell 
menekíteni az értékeket, – és 
azonak valamelyik nagy te-
metőnkben nyitni egy parcel-
lát, mert - lévén lezárt teme-
tők – hosszú távon sem a kör-
bekerítés, sem az infrastruk-
túra megépítése nem áll szán-
dékunkban.

- Hosszú távú terveink kö-
zött van az, hogy a két teme-
tőben ne legyen aszfalt nélküli 
út. Ez a legfontosabb cél, amit 
jelenleg a kerítésnél is jelen-
tősebbnek gondolunk. Annál 
is inkább, mer a Déli teme-
tő esetében tizenegy hektár-
nyi, a Borjúdűlői temető ese-
tében pedig hat hektárnyi te-
rület körbekerítése egyelőre 
teljesen illuzórikusnak tűnik. 
Az idei évben sikerült megol-
danunk, hogy e két temető-
ből – a Városgondnoksággal 
megkötött szerződés alapján 
– nem ad hoc jelleggel, hanem 
heti rendszerességgel törté-
nik a temetői szemét elvitele. 
Bizonyára mindenki számá-

ra érezhető, hogy ezzel jócs-
kán csökkent a felgyülemlett 
szemét miatti gond. Az elszál-
líttatás egyébként nem kevés 
pénzünkbe kerül, de nyilván 
mindenképpen meg kellett ol-
danunk. A Borjúdűlő teme-
tőben megkezdtük egy út-
alap felmérését, aminek ebben 
az esztendőben az előkészí-
tését, jövőre pedig az aszfal-
tozását szeretnénk megolda-
ni. Ami még fontos: folyama-
tosan figyeljük a pályázato-
kat, mert régen esedékes már 
a Déli temetőben egy új rava-
talozó építése. Amennyiben 
lesz rá lehetőség, akkor az el-
sők között szeretnénk pályáz-
ni, és ha nyerünk szeretnénk 
egy, a környezetünkhöz és a 
városhoz is méltó ravatalozót 
építtetni.

- A vasárnapi istentiszte-
leten is a halottak napjával 
kapcsolatban fognak szólni 
az igehirdetések: a vigaszta-
lás üzenetét már ott el fogjuk 
mondani. November 1-jén a 
megszokott időben, 14 órá-
tól a Déli és az Északi, 15 órá-
tól pedig a Borjúdűlöi, illetve 
a Szívos temetőben párhuza-
mosan tartjuk a megemléke-
zéseket. Tehát mindenki elő-
re tudja tervezni program-
ját, akinek a több temetőben 
is nyugszanak hozzátartozói. 
Ilyenkor mindig egy nagyon 
rövid igeszolgálat van, illetve 
az elmúlt 12 hónapban a mi 
egyházunk szertartása sze-
rint elhunytak és eltemetettek 
névsorát olvassuk fel és imád-
kozunk a gyászban itt marad-
tak megvigasztaltatására.

A Római Katolikus Egy-
házközség régi hiányosságot 
szüntetett meg amikor két év-
vel ezelőtt körbekeríttette az 
Újtemetőt.

- Úgy gondolom, hogy ami 
a kerítés megépítésével jelen-
tős változást jelent az az, hogy 
vadkárokat azóta nem jelez-
tek felénk. Vagyis az őzek 
nem tudnak bemenni, de az 
ember közérzete is más egy 
bekerített, rendezett terü-
leten. Azt gondolom, hogy 
alapvetően az akkor állított  
két kapu is szép, bízom ben-
ne, hogy sokáig fogja őriz-
ni azok emlékét, akik annak 
idején erre adakoztak. Ron-
gálásokról sem érkeztek hí-
rek. Nagy probléma, hogy ar-
rafelé áram sincsen, tehát pél-
dául kamerarendszer kiépíté-
se elég költséges lenne. Per-
sze, gondolkodunk ezen a 
megoldáson is  – mondja Gu-
lyás Zsolt plébános. - Az el-
múlt évben hulladéktárolók 
kerültek elhelyezésre az Ó ka-

tolikus és az Új Katolikus te-
metőkben. Annyi rendezés 
történik még, hogy a kerí-
tés mellett a hulladéktárolók 
rendes ürítése érdekében sze-
retnénk egy utat. Egyébként 
a folyamatos rendben tartás 
szintén nem kis dolog, mert 
erőinkhez képest elég nagyok 
a temetők. Tehát a nyári fű-
nyírás, gaztalanítás elég nagy 
feladatot jelent.

- Terveink vannak, de azok 
kivitelezése mindig az anyagi 
lehetőségeink függvénye. Ter-
veink között szerepel a csősz-
ház, amivel valamit kezde-
nünk kell, mert egyre hasz-
nálhatatlanabb. Ebben gon-
dolkodunk - és egyelőre vá-
runk.

- A vasárnapi miserendnek 
megfelelően reggel 08:30-kor 
kezdődik a szentmise, és 15 
órakor az Ó katolikus teme-
tőben a keresztnél kezdődik 
a halottak napi kis szertartás. 
Másnap, november 2-án, ha-
lottak napján, 07 órakor mu-
tatunk be szentmisét minden 
elhunytért, de a mindenszen-
tek napi szentmisének van 
egy olyan sajátos része, ami-
kor minden halottért imád-
kozunk. Akik szeretnék az 
új síremléküket megáldatni, 
azok a szertartás végén, tehát 
a vasárnap 15 órakor kezdő-
dő szertartás után megtehe-
tik. Jelezzék a szándékukat és 
megszentelem a sírokat.

Elek György

Fejlesztik a karcagi temetőket

Koncz Tibor vezető lelkész

Gulyás Zsolt plébános

POSTALÁDA

Református általános isko-
lánkban hagyománnyá vált 
az Iskolaelőkészítő foglalko-
zások szervezése, megtartása, 
a nagycsoportos óvodások ré-
szére.

Az előkészítő szervezésével 
az óvoda és az iskola közötti 
átmenet problémáját kívánjuk 
csökkenteni, és nem az óvo-
da feladatait átvenni, hang-
súlyozva és megköszönve min-
denkor az óvónők lelkiismere-
tes, felkészítő munkáját. Fon-
tosnak tartjuk az óvoda és az 
első osztály munkájának össze-
tartozását. Rendszeresen láto-
gatjuk egymás foglalkozásait, 
programjait.

Tevékenységünk egyedi: nem 
óvodás, nem iskolás. Játékos 
módon fejlesztünk mozgás- és 
beszédkultúrát, megfigyelőké-
pességet, emlékezetet formá-
lunk.

A foglalkozások komplexek, 
modulokból állnak. Pl. anya-
nyelv (énekek, mondókák, be-
szédjavítás és helyes kiejtés), 
magatartás, mozdulatművé-
szet, tánc- és illemnevelés, lá-
táskultúra.

Nagy előnye az előkészítő-
nek, hogy a foglalkozásokat 
mindig a leendő első osztályos 
tanító nénik tartják. Az ismer-
kedés, megszólítás – tanító né-
ni – könnyen és gyorsan megy. 

Szeretetteljes kapcsolat alakul 
ki köztük.

A különböző óvodákból ér-
kező gyerekek hamar össze-
ismerkednek, barátokra ta-
lálnak. Az előkészítő végére a 
szülők is megismerik egymást 
és részletes tájékoztatást kap-
nak az iskolánkban folyó ok-
tató-nevelő munkákról, szemé-
lyi-tárgyi feltételekről.

A Szülők iskolája c. fórumon 
már konkrét segítséget, hasz-
nos, gyakorlati jó tanácsokat 
kapnak arról, hogy hogyan ké-
szítsék fel gyermeküket az isko-
lás életre.

Március végéig 8-10 fog-
lalkozást tartunk. Érezhe-

tő, mennyire szeretnek az elő-
készítőre járni a kicsik. Má-
jus hónapban programot szer-
vezünk a gyerekeknek és az ér-
deklődő szülőknek. Több éves 
tapasztalatunk, hogy valóban 
csökken az óvoda és az iskola 
közötti átmenet problémája.

Ezt nagyon fontosnak tart-
juk, pontosan ez a célunk az 
előkészítő szervezésével.

A szeptemberi tanévkezdés-
kor nincs sírós gyerek, isme-
rik a tanító nénit, tantermü-
ket, osztálytársaikat. Minden-
ki tudja a helyét, és tudja ki 
lesz a padtársa.

Várakozással, nagy öröm-
mel érkeznek. Néhány éve az 

Iskolaelőkészítő foglalkozáso-
kat kibővített formában szer-
vezzük. Az előkészítő foglalko-
zások mellett angol nyelvi fog-
lalkozásokat is tartunk az is-
kolánk iránt érdeklődő nagy-
csoportos óvodások részére.

Célunk: legyen a gyermek is-
kolába indítása felelősséggel 
kísért, vidám és reménykedő.

A foglalkozások alapja a já-
tékosság, hiszen abban szeret-
nénk segíteni, hogy az iskola 
egy várva várt esemény legyen.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
az érdeklődő szülőket gyerme-
keikkel együtt.

Földváriné Simon Ilona
igazgató 

„Iskolára hangoló”

- Régebben egyszerre je-
lentkezett feladatként az út 
és a kerítés megépítése. Je-
lenleg hol tart az ilyen irányú 
fejlesztés?

- Hogyan alakul az min-
denszenteki, illetve a halot-
tak napi szolgálat?

- Terveznek-e újabb beru-
házást?

- Mi lesz a temetők rendje 
az halottak emléknapján?
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Ötvenöt éves érettségi talál-
kozóját tartotta október 17-én 
az egykori alma materben - a 
mai Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolában 
az 1965-ben végzett fiú osz-
tály. A találkozó szervezője a 
mai is Karcagon élő K. Sza-
bó Ferenc volt, így a pótosz-
tályfőnöküknek Katona Mi-
hály tanár úrnak is ő jelentett 
az egykor 21 fős osztály nevé-
ben. A jelenlévők egy perces 
felállással emlékeztek elhunyt 
öt osztálytársukra és osztály-
főnökeikre, Filep Istvánra, 
Beniczky Ádámnéra és B. Ma-
jor Lászlóra.

A karcagi, kunhegyesi, 
kunmadarasi, tiszaörsi, fegy-
verneki, tiszaigari fiúk, akik 
többsége mára többszörös 
nagyapa, sőt dédnagyapa - 
ezen a csepergős szombaton 

arról számoltak be, hogy az 
öt évvel ezelőtti találkozóhoz 
képest mi történt velük. Kide-
rült sokan már nem dolgoz-
nak, többen betegségeken, sú-
lyos műtéteken estek át sike-
resen, s van köztük, aki most 
jár kezelésekre. Őt társai biz-
tatták, hogy ne adja fel. Né-
hányan már átvették arany-
diplomájukat, s van, aki ez-
után megy egykori iskolájába 
ugyanezért.

Az élet bár sokfelé sodor-
ta őket Karcagról, s az út is 
elég rögösre sikeredett többek-
nek, azért nem panaszkodtak. 
A szakmát, hivatást tekintve 
van köztük pedagógus, újság-
író, geofizikus, gyógyszerész, 
tanszékvezető egyetemi tanár, 
sportember - testnevelő tanár, 
mezőgazdasági gépészmérnök, 
s kétkezi munkás is. Minden-
ki arról számolt be, jó alapokat 

kapott a karcagi gimnázium-
ban, és a nehézségek ellenére 
boldog ember lett belőle.

Volt, aki szégyenlősen val-
lotta be a devizahitel-csap-

da miatti elszegényedését, s 
ahogy fogalmazta, emiatt a 
hajléktalanság szele is meg-
csapta, de szerencsére volt, aki 
felkarolta és segített rajta. Volt 

olyan egykori nebuló, ma ősz 
hajú nagyapa, aki arról szá-
molt be, segíteni tudta gyer-
meke és unokája jövőjét is. 

Katona Mihály tanár úrnak 
mindenkiről volt egy gimis 
története, előkerültek a ré-
gi sportos és osztályfotók is, 
amit többször öniróniával és 
humorral fogadtak az öregdi-
ákok. Többen büszkén vallot-
ták meg, ők még az első há-
zasságukban élnek, immár 
ötvenéves házasokként, ami-
hez a többiek szintén gratu-
láltak. Az osztálytársak azt 
is megfogadták, ezentúl két-
évente találkoznak majd. Az 
osztályfőnöki óra végén meg-
koszorúzták B. Major László 
tanár úr emléktábláját, majd 
fehér asztal mellett folytatták 
egy étteremben a beszélgetést, 
ott már a házastársak is jelen 
voltak.

Ötvenöt éve érettségizettek találkoztak

Az 1960-ban végzett fiúosztály és a pótosztályfőnök 
Katona Mihály (a hátsó sorban balról az ötödik)

Sikeresen megküzdöttek a 
sok lépcsőfokkal húsz kilós 
felszerelésben, de az egri táj-
futó versenyen és a normafai 
terepversenyen is helyt álltak 
a Karcagi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Karcagi Hivatá-
sos Tűzoltóság tűzoltói.

A BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság Lép-
csőfutó Országos Bajnokságán 
a Karcagi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Karcagi Hivatásos 
Tűzoltói közül hárman vettek 
részt: Dániel Sándor főtörzs-
őrmester, aki egyéniben 3., pá-
rosban 4., Nagy-Bana Dávid 
főtörzsőrmester, aki egyéni-
ben 4., párosban 3., Kőrösi Ba-
lázs törzsőrmester, aki egyéni-
ben 31. lett, párosban a szolno-
ki tűzoltóságról Mészáros Má-
té István törzsőrmesterrel in-
dult, s a 11. helyen végeztek. 

- Készülni igazából most sem 
volt lehetőségünk, hiszen Kar-
cagon nincs 22 emeletes ház, 
ahol gyakorolni tudnánk – 
mondja Dániel Sándor, így jó 
erőnlét kellett ahhoz, hogy a 
több mint 20 kilogrammos vé-
dőfelszerelést elbírjuk. Körül-
belül a negyedik emeletig ahogy 
csak bírtam, úgy futottam. Ott 
éreztem, visszább kell vennem. 
A kollégám, Dávid volt az, aki 
két emelettel a vége előtt kia-
bált nekem, húzott felfelé, amit 
ezúton is köszönök, hiszen így 
dobogón végeztem. Párosban 
is nagyon figyeltünk egymás 
mozdulataira.

Nagy-Bana Dávid szerint 
egy ilyen versenyen már elin-
dulni sem egyszerű, mert mint 
fogalmazott, az embernek meg 

kell találni a saját ritmusát. 
Amikor elindul a lépcsőn felfe-
lé, tudja, hogy majd megérke-
zik, s csak megy előre. 

Körösi Balázs a lépcsőfutó 
verseny mellett terepversenyen 
is részt vett.

- A párosban szolnoki kollé-
gával vettem részt, ő ment elől, 
egy lépcsőfordulónyi távolság 
volt köztünk, így tudtunk szól-
ni a másikhoz, hogy lassítsunk, 
vagy gyorsítsunk. Elsőre a ti-
zenegyedik hely jó eredmény. 
Az egyéniben a legsűrűbb me-
zőnyben a 31. lettem. Jövőre az 
első tizenötben szeretnék vé-
gezni - sorolja Balázs, aki az el-
múlt héten a BM terepfutóver-
senyén is részt vett a Norma-
fánál. Az öt kilométeres verse-
nyen, ahol 0-200 méter volt a 
szintkülönbség, a több száz in-
duló között a középmezőnyben 
végzett. 

Lévai Kálmán ezredes, ki-
rendeltség-vezető több száz 
versennyel a háta mögött ru-
tinos tájfutó. A Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-

ság tűzoltók tájfutó egri ver-
senye számára is kihívás volt, 
mert nem az erdőben, hanem a 
városban rendezték meg.

- A rutin mellett kellett a 
nyúlcipő is emiatt - magya-
rázza. A táv nem volt hosz-
szú, nem nagyon lehetett takti-
kázni, hogy az elején lassabban 
megyek, a közepén pihenek egy 
kicsit, itt végig minden erőt 
bele kellett adni. A rövidebb, 
technikásabb részeknél jön ki 
a rutin, az, kinek mennyire jó 
a térképlátása. Az erdőben is 
igyekezni kell, de a városban 
rendkívüli módon, nagyon kell 
az ember agyának, eszének pö-
rögni, hogy tudja követni a lá-
bát – árulja el titkát Lévai Kál-
mán, aki ezen a versenyen nem 
talált legyőzőre. Dániel Sán-
dort is ő készítette fel.

- Kaptam ezredes úrtól karca-
gi térképet és szakmai segítsé-
get, hogy belerázódjak a térkép-
ismeretbe. Első megméretteté-
semen sikerült a harmadik he-
lyet hazahozni, ami szerintem a 
jövőre nézve biztató.

Sikeres lépcső-, és tájfutó tűzoltók
A Karcagi Általános Isko-

la Kováts Mihály Tagintéz-
ményének Chéfecskék csapata 
immár a harmadik tanévben 
havonta egyszer a Lovagi ud-
varban főz Szatmári János ve-
zetésével.

– Az október 15-ei foglal-
kozásunkon a lányokkal sü-
tőtököt készítettünk ránt-

va és újdonságként, gersli-
vel. A kis séfek közül töb-
ben a kézműves szakköröm-
be is járnak, így az ünnepi, 
halloweenes terítéket is kö-
zösen alkottuk meg – mond-
ta Nyíriné Kátai Katalin pe-
dagógus, a szakkör vezető-
je. A mai nap kóstolódiáko-
kat is hívtunk, hogy elmond-
hassák véleményüket egész-
séges ételeinkről. A foglal-
kozásokon a recepteket min-
dig leírjuk, hogy a szülőkkel 
otthon is elkészíthessék az itt 

tanult ételt – mondta a szak-
körvezető.

- A sütőtököt ismerték a 
gyerekek, de a gersli újdonság 
volt a számukra. Azért főz-
tünk ma ilyet, mert a sütőtök-
nek most van a szezonja. Így 
ebből készítettünk háromfé-
le, könnyen elkészíthető ételt. 
Most vendégdiákokat is hív-

tunk, hogy kóstolják meg me-
lyik ízlik nekik a rántott hal, 
a tök vagy a gersli. Ezek az 
őszi ételek nagyon egészsége-
sek és otthon is elkészíthetők 
- mondta Szatmári János.    

A Chéfecskék főzését meg-
nézte Herczegh Zsolt, Mező-
túr polgármestere is, akitől 
megtudtuk, látva a jó példát, 
ők is szeretnének hasonló fő-
ző foglalkozásokat szervezni a 
gyerekeknek, ehhez jött most 
el a szakemberekkel tapaszta-
latszerzésre.  

Kováts-os Chéfecskék a 
konyhában

Munkában a Chéfecskék

A képen a sikeres lánglovagok: Lévai Kálmán, 
Kőrösi Balázs, Nagy-Bana Dávid és Dániel Sándor
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OTTHON
Sütőtökös süti recept
 - 45 dkg sütőtök (sült sütőtökből készült tökpüré)
 - 10 dkg vaj
 - 17,5 dkg finomliszt
 - 17 dkg porcukor
 - 1 csomag vaníliás cukor
 - 2 db tojás
 - 0,5 dl tej
 - 0,5 csomag sütőpor
 - 1 csipet só
 - 0,5 kávéskanál szegfűszeg (őrölt)
 - 1 kk fahéj (őrölt)

1. A tököt puhára sütjük 200 fokon (kb. másfél óra alatt). Kihűtjük, majd leszedjük a héját, és villával 
összenyomkodjuk, vagy összeturmixoljuk a belsejét.

2. A vajat a cukrokkal habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tojásokat.
3. Belekeverjük a sütőtökpürét, a lisztet, a sütőport, a sót, a fűszereket, és a tejet.
4. Sütőpapírral bélelt tepsiben, előmelegített sütőben 200 fokon kb. 35 perc alatt megsütjük.

Sütési hőfok: 200°C, sütési mód: hőlégkeveréses, tepsi mérete: 21x21 cm.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor adták át az új tanüzemet a 
Szentannai  középiskolában?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-

mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

november 2-án (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.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A hét kérdése: Ön beoltatja-e magát a közeledő influenza szezon előtt?

Mészáros István (66)

Eddig még sohasem éltem ez-
zel a lehetőséggel. Most sem 
fogom igénybe venni. Bízom 
az immunrendszeremben.

Kiss Gyuláné 
Szitai Emília (71)

Nagyon sok pozitív dolgot hal-
lottam a védőoltásról, de saj-
nos olyan egészségügyi prob-
lémáim vannak, amelyek mi-
att nem vehetem igénybe.

Federics László (57)

Én krónikus beteg vagyok, az 
idén is igénybe fogom venni. 
Rajtunk is múlik, hogy sike-
rül-e influenza nélkül meg-
úszni a téli időszakot.

Hozzávalók / 6 adag

Elkészítés:

Eltiltás alatt vezetett
A Karcagi Rendőrkapitányság 

eljárást indított járművezetés az 
eltiltás hatálya alatt szabálysér-
tés elkövetése miatt egy kisúj-
szállási lakossal szemben. A jár-
őrök 2015. október 26-án 19 óra 
39 perckor Kisújszállás belterü-
letén ellenőrizték a személygép-
kocsival közlekedő 25 éves fér-
fit. A rendőrök megállapítot-
ták, hogy a hatóság korábban el-
tiltotta a járművezetéstől a so-
főrt, ezért előállították a Karcagi 
Rendőrkapitányságra, ahol sza-
bálysértési őrizetbe vették.

Kerékpárt loptak
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított tulajdon 
elleni szabálysértés elköveté-
se miatt egy karcagi lakos el-
len. A 40 éves nő 2015. októ-
ber 26-án 10 óra 40 perc körü-
li időben Karcagon, egy bevá-
sárlóközpont kerékpártárolójá-
ból eltulajdonított egy lezárat-
lan biciklit. A járőrök a beszer-
zett adatok alapján azonosítot-
ták a jogsértőt, majd lakcímén 
elfogták és előállították a helyi 
rendőrkapitányságra. A nyo-
mozók a nőt meghallgatták és 
szabálysértési őrizetbe vették. 
A rendőrök a kétkerekűt lefog-
lalták, majd a tulajdonosának 
visszaadták.

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított szintén tu-
lajdon elleni szabálysértés el-
követése miatt egy karcagi la-
kos ellen. A 39 éves férfi 2015. 
október 24-én 18 óra 50 perc 
körüli időben Karcagon, egy 
üzemanyagtöltő állomás mel-
lől eltulajdonított egy lezárat-
lan kerékpárt. A járőrök a be-
szerzett adatok alapján azono-

sították a jogsértőt, akit lakcí-
mén elfogtak és előállítottak 
a helyi rendőrkapitányságra. 
A nyomozók a férfit meghall-
gatták és szabálysértési őrizet-
be vették. A rendőrök a kétke-
rekűt lefoglalták, majd tulajdo-
nosának visszaadták.

Fát vágott ki 
Kunmadarason

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást B. L. kunmadarasi 
lakos ellen. A jelenleg rendel-
kezésre álló adatok szerint a 39 
éves férfi 2015. október 23-án 
18 óra körüli időben Kunma-
daras külterületén, az erdőben 
tölgyfát vágott ki és darabolt fel. 
A férfi a motorkerékpárja mö-
gé kapcsolt kézikocsira pakolta 
a fát, amikor a bűncselekmény 
elkövetését a járőrök észlelték és 
a férfit ellenőrizték. A rendőrök 
lefoglalták a szállításra összeké-
szített fát és a motorkerékpárt. 
Az egyenruhások a 39 éves fér-
fit előállították a Kunmadarasi 
Rendőrőrsre, ahol gyanúsított-
ként kihallgatták.

Verekedtek a sörözőben
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított garázda-
ság vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt J. A. 
kenderesi lakos ellen. A rendel-
kezésre álló adatok szerint a 36 
éves férfi 2015. október 23-án 2 
óra 30 perc körüli időben Ken-
deres egyik sörözőjében szóvál-
tást követően ököllel megütött 
egy 22 éves férfit. A rendőrök a 
helyszínről a Kenderesi Rend-
őrőrsre előállították és gyanúsí-
tottként kihallgatták a támadót.

Rendőrségi Hírek
Október 19-án az Ifjúsági 

Házban tartotta soros ülését 
a MAGOSZ JNSZ Megyei el-
nöksége. Hubai Imre Csaba 
(képünkön) elnöktől megtud-
tuk, a jelenlévő gazdaköri el-
nökök, falugazdászok számá-
ra az állami földek novem-
ber 16-tól kezdődő értékesí-
téséről és a finanszírozási le-
hetőségekről - a föld, állatte-
nyésztés, öntözés, kertészet 
- valamint a kiírt pályázatok-
ról volt szó. Az előadásokat a 
Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal me-
gyei vezetői és egy bank regi-
onális vezetője tartotta.

- Megyénkben az 51 gazda-
körből jelenleg 38 működik. 
A jövőben ezen is szeretnénk 

erősíteni - mondta 
Hubai Imre Csaba, 
mert mint fogalma-
zott, ezen a szerve-
zeten keresztül jut-
hatnak fontos infor-
mációkhoz a gazda-
társak.

- A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara 
mellett a gazdakör az 
a szervezet, amelyik 
megfelelőképpen tud-
ja képviselni a gazdák 
érdekeit. A novembe-
ri földárverések előtt 
még több fórumot 
tartunk a falugazdá-
szok, a kamara szak-
embereinek bevonásával, hogy 
olyan információhoz juttassuk 
a gazdatársakat, amelyekkel 

a szolnoki árveréseken is ver-
senyképesek lehetnek - sorolta 
Hubai Imre Csaba.

Karcagon ülésezett a MAGOSZ
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Az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség tíz évvel ez-
előtt, 2006-ban indította el 
az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvényeit, amelynek 
célja, hogy a különböző kor-
osztályok eltérő igényeit és 
érdeklődését figyelembe vé-
ve színes és változatos prog-
ramok szervezésével ráirá-
nyítsák a lakosság figyelmét 
a könyvtárakra, a könyvtá-
ri szolgáltatásokra. Az olva-
sóknak és a leendő olvasók-
nak szóló szakmai napokat 
2014-ben már közel ezeröt-
száz magyarországi könyv-
tárban rendezték meg. A kar-
cagi Városi Csokonai Könyv-
tár 2006-ban csatlakozott az 
idén a „A könyvtárba men-
tem! Gyere utánam!” hívoga-
tóval meghirdetett kezdemé-
nyezéshez. 

- A szolgáltatásaink a könyv-
kölcsönzés mellett, a kézi-
könyvtár, a hanglemez és a 
CD-tár, a DVD-tár, a hely-
történeti gyűjtemény, a gyer-
mekkönyvtár és a számítógé-
pes terem. Mindent egybevé-
ve 110 ezer dokumentummal 
várjuk a könyvtárhasználó-
kat. Jelenleg mintegy kétezer 
beiratkozott olvasónk van – 

vázolta jelent a hét eseménye-
it bevezető tájékoztatójában 
Fülöp Ilona könyvtárvezető. - 
Az idei könyvtári napokkal a 
leendő könyvtárhasználókat, 
vagyis a gyerekeket céloztuk 
meg. A kisgyerekes családo-
kat Ringató foglalkozás, az 
elsősöket Sólyom Tamás ze-
nés előadása várja, az óvo-
dások és az iskolások részére 
pedig rajzpályázatot hirdet-
tünk.

Természetesen a szakmai 
előadások sem maradhattak 
el. Az első könyvtári napon 
az iskolai könyvtárosok már 
hagyományos évi tapasztalat 
cseréjének adott helyet az in-
tézmény. 

- Az idei megbeszélésünk-
nek két apropója is van. Az 
egyik a városi és az isko-
lai könyvtárak által közö-

sen szervezendő őszi me-
gyei könyvnapok, a másik 
az, hogy ez a hónap a szakis-
kolai könyvtárak nemzetkö-
zi hónapja. Mindent össze-
véve látható, hogy ez a hónap 
alkalmas arra, hogy az isko-
lai könyvtárosok egy ki pro-
pagandát csináljanak - a diá-
kok és a nevelők felé - az olva-
sásnak. Munkaközösségünk 

a tizedik évét ünnepli ebben 
az évben. Ezek az alkalmak a 
szakmai beszámolókon és esz-
mecseréken kívül az ismerke-
désre, egymás munkájának, 
elképzeléseinek a megismeré-
sére is kiváló alkalmat jelen-
tenek - mondta dr. Kasuba 
Jánosné, a szakmai közösség 
vezetője, aki a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete nyári ván-
dorgyűlésén elhangzott szak-
mai tapasztalatokról számolt 
be a kollégáknak.

A könyvtár, a sok könyv ta-
lán azok számára jelent igazán 
izgalmas, felfedezésre váró te-
repet, akik most ismerkedtek 
meg a betűkkel, az olvasással 
feltáruló világgal. Az iskolák 
első osztályosait, a leendő ol-
vasókat szerdán délután önálló 
rendezvénnyel, Sólyom Tamás 
Alig látszom, mégis játszom cí-
mű előadásával várta a gyer-
mekkönyvtár. Szabó Péterné 
könyvtáros hagyományt sze-
retne teremben az őszi talál-
kozókból, amikor megszólít-
hatják az elsősöket, a majdani 
olvasókat. Az indulás biztató, 
Sólyom Tamás előadása nagy 
siker volt, a gyerekek nagyon 
jól érezték magukat.

Október 4-e az Állatok Vi-

lágnapja, ehhez kapcsolódott 
a Gyermekkönyvtár „Mondd, 
szereted az állatokat?” cím-
mel, óvodások és általános is-
kolások részére meghirdetett 
rajzpályázata. 

- A minden gyerek által 
kedvelt rajzversenyhez olyan 
népszerű témát kerestünk, 
amivel a legtöbb gyerek meg-
szólítható. Állatmeséket kel-
lett illusztrálni, és a beérke-

zett 217 pályamunka is igazol-
ja, hogy a lehetőség nagy si-
kert aratott – mondta az ered-

ményhirdetés előtt a gyermek-
könyvtár vezetője.

A zsűri – tagjai: Halászné Vi-
rág Mária, Szathmári Lajosné, 
dr. Kasuba Jánosné – a négy 
korcsoportban összesen hat-
vannégy rajzot díjazott. Az el-
ső helyen végeztek: Óvodá-
sok: Rácz József (Kuthen utcai 
óvoda), 1-2. osztályosok: Pin-
tér Dóra (Györffy I. Tagisk.), 
Monori Vivien (Kiskulcsosi 
Tagisk.); 3-4. osztályosok. Pin-
tér Gabriella (Kiskulcsosi 
Tagisk.), Kovács Benedek 
(Nagykun. Ref. Ált. Isk.); 5-8. 
osztályosok: Sebők Lajos 
(Kiskulcsosi Tagisk.). A ver-
senyre a Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskola növen-
dékei is elküldték munkáikat, 
amiket külön kategóriában ér-
tékelt a zsűri. A művészeti is-
kola legjobbja Mándi Mihály 
lett. A zsűri által díjazott raj-
zok készítői harmincketten 
könyvjutalomban részesültek, 
harmincketten pedig mozije-
gyet kaptak elismerésként.

A könyvtári hét eseményei a 
DKK munkatársainak Tök jó 

nap a könyvtárban című kézmű-
ves foglalkozásával értek véget.

Elek György

„A könyvtárba mentem! Gyere utánam!”
Az Országon Könyvtári Napok karcagi eseményei

Pillanatkép a rajzpályázat eredményhirdetéséről

A könyvtári hét kézműves foglalkozással ért véget

Sólyom Tamás előadása nagy sikert aratott

A Kováts Mihály Tagisko-
la adott otthont október 15-
16-án a SuliMoped program 
karcagi válogatójának. Az 
ORFK OBB által támogatott 
program lehetővé teszi, hogy 
a 8. osztályos gyerekek térí-
tésmentesen szerezzenek jo-
gosítványt segédmotor ke-
rékpárra. 

A lehetőség iránt érdeklő-
dő tanulók az első lépésben 
válogatón esnek át, amely egy 
KRESZ-tesztből, egy kerék-
páros ügyességi pályából és 

egy motor-szimulátoros pró-
bából áll.  A feladatokkal a je-
lentkezők kerékpáros tudását, 
KRESZ ismereteit, valamint – 
egy szimulátoros feladattal - a 
motorozáshoz szükséges gya-
korlati képességeit mérték fel 
a szakemberek. 

- Elég nagy az érdeklődés. 
Ebben az évben Karcag és Be-
rekfürdő általános iskoláira 
van meghirdetve a SuliMoped, 
és az érintett iskolákból eddig 
közel ötven gyerek vett részt a 
válogatóban- mondta Nagyné 
Ungvári Orsolya rendőr szá-

zados, a Jász - Nagykun - Szol-
nok Megyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársa. - Akik 
megfelelnek, azok elkezdhe-
tik a tanfolyamot. Ezen belül 
a tervek szerint novemberben 
vagy decemberben kezdjük el 
a KRESZ-t. Januárban talán 
már jöhet a tesztvizsga, már-
ciustól pedig megkezdhetik a 
vezetés gyakorlását.

A program szerint a részt-
vevőknek május 31-ig, vagy 
legkésőbb június 15-ig kell 
megszerezniük a vezetői en-
gedélyt.

SuliMoped program indul Karcagon és Berekfürdőn
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 
 - Autóértékesítő (Kisújszállás),
 - Ügynök-kereskedelmi ügynök (lakóhely és környéke),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Műszaki cikk eladó (Kisújszállás),
 - Pultos (Karcag),
 - Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás), 
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Elektronikai műszerész (Berekfürdő),
 - Épületasztalos (Kerecsend),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Varrónő (Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Pultfeltöltő, árufeltöltő (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag-külterület).

  
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/

Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere a Györffy István Nagykun Múzeummal együtt-
működve meghirdeti az „Eleink élete - …” fotópályázat második fordulóját karcagi, il-

letve Karcag környékén készült régi fotók gyűjtésére

 „Eleink élete – a munka” 
címmel.

A pályázat célja: Összegyűjteni a lakosság körében még fellelhető régi fotókat, melynek 
témája a

 - mindennapi/eseti, alkalmi házkörüli, egyedül, rokonsággal, vagy kalákában végzett 
munka,

 - foglalkozás, hivatás, szakma gyakorlása közben megörökített fotók.
A munkavégzés során használt munkaeszközökről is várunk fényképeket.
A beérkezett anyagból kiállítást tervezünk a Györffy István Nagykun Múzeumban. A 

fotók a tulajdonos(ok) jóváhagyásával a múzeumban archiválásra kerülnek. 
Kérésre a fotókat visszaadjuk a beküldőjének, de a múzeum szívesen megtartja őket, és 

nyilvántartásba kerülnek. 
Pályázni lehet olyan munkával kapcsolatos fotók beküldésével, amelyek
 - a múlt század elején (1900-as évek eleje), 
 - illetve azt megelőzően a századforduló táján (1800-as évek vége),
 - az első világháborút követően, 1970-ig készültek,
 - kizárólag a munka végzését, vagy a 
 - munkával kapcsolatos dolgokat, pl. eszközök, tárgyak, stb. örökítik meg.

Beküldés módja: Személyesen vagy postai úton a karcagi Györffy István Nagykun Mú-
zeum címére (5300 Karcag, Kálvin u. 4.).

A fotókhoz kérjük mellékelni a 
 - beküldő(k) nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail), 
 - kiről, kikről, mely családról, családtagokról készültek, 
 - ha ismert, a fotó készítésének dátuma.

A pályázat nyertesei a beküldött fotók száma alapján kerülnek kiválasztásra. A legtöbb 
fotót beküldők értékes programokban, jutalmakban részesülnek.

Beküldési határidő: 2015. december 18.
Kérjük, hogy minél többen keressék elő és hozzák el hozzánk fotóikat, hogy minél gaz-

dagabb kiállítást tudjunk összeállítani, az utókornak méltó módon megőrizve ezeket a fo-
tókat! Közreműködésüket, segítségüket előre is nagy tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

2015. novembertől
az alábbi OKJ-s képzéseket szervezi

Érettségivel rendelkezők számára:
Bérügyintéző 

(E-000720/2014/A024), 
Társadalombiztosítási ügyintéző 

(E-000720/2014/A031), 
Logisztikai ügyintéző 

(E-000720/2014/A010), 
Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

(E-000720/2014/A012), 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

(E-000720/2014/A009), 

Érettségivel nem rendelkezők számára:
Óvodai dajka 

(E-000720/2014/A022), 
Méhész 

(E-000720/2014/A035), 
Cukrász 

(E-000720/2014/A034) 
– oktatónk Tóth László világbajnoki érmes cukrász

AKCIÓ!
Ragadja meg 

a lehetőséget!
Bérügyintéző és Társada-
lombiztosítási ügyintéző 
képzések együttes elvégzése 
esetében a 2. tanfolyam elvég-
zésénél a képzési díj 50%-át 
elengedjük.

A Probitas Plus Kft. 
Karcagon

Bővebb információkkal az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:
+36 70 4242 490, +36 52 413 766; oktatas@probitas.hu.
Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu .

facebook: Probitas Plus Kft.

Köszönet
A Karcagi Járási Hivatal 

nevében tisztelettel megkö-
szönöm Harangi Józsefné 
Marika néninek az Ady 
Endre úti irodaházunkba 
felajánlott gyönyörű pálmát. 
Így még szebb és kelleme-
sebb ügyféltérben fogadhat-
juk járásunk polgárait. To-
vábbi jó egészséget kívánok!

Hodos Julianna 
járási hivatalvezető

Meghívó
A Kunhalom Polgári 

Kör következő programjá-
nak címe: Kelettől nyuga-
tig az USA-ban. Az előadó 
Elek Ágnes tanárnő, aki 
nyári amerikai utazásának 
élményeit mondja el képes 
illusztrációval.

Az előadásra november 
3-án (kedden) 17 órától 
kerül sor a szokott helyen, 
a Déryné Kulturális Köz-
pont első emeleti klubter-
mében. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Dr. Varga Gyöngyi 
a Kunhalom Polgári 

Kör elnöke
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Október 31.-November 01. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u.22. Tel.: 06/30-852-0465

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. október 10.
Bakó Anita – Tasi Pál

2015. október 24.
Gupcsó Tímea - Mészáros Csaba

Holhos Judit - Hajdu Tibor

Vízkeleti Veronika Katalin - 
Harmati József

Születés
Tyukodi Éva - Farkas Sándor

Kg., Györffy I. utca 22.
Sándor

Tóth Gabriella – Orosz Péter
Kg., Kossuth tér 15.

Léna

Birkás Erzsébet-Kiss Zoltán
Kg., Zádor utca 37.

Viktória

Budai Elizabeth - Oszlánczi Csaba
Kg., Villamos utca 105.

Csaba Milán

Szabó Erzsébet Edina - Angyal 
Attila
Kg., Hunyadi utca 38.

Máté

Illyés Kinga - Dékán Róbert
Kg., Kórház utca 8/A.

Róbert

Halálozás
Dr. Varga László 
 Karcag (1954)

Szabó Károly 
 Karcag (1939)

Simon István
 Karcag (1943)

Bakó István
 Karcag (1938)

Október 31. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc u. 1.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

November 01. (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. október 30. péntek
17.40 Műsorajánlat
17.45 Diák hét a gimiben 1.
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Guba László, Kunmadaras  
 polgármestere
 Téma: Börtön épül Kunmadarason
 Karcagi hírek
 - Ünnepi megemlékezés
 - Halottak napja előtt
 - Őszi munkák a határban
 - Tájékoztató a földárverésről
 - Tűz volt a Kolduskertben
 Háttér
 - Beruházás a Szentannaiban               
20.40 Október 23-i ünnepi meg-
emlékezés

2015. október 31. szombat
18.00 Műsorajánlat
18.05 Isten megteremté a nőt - 
amerikai film
20.00 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
21.40 Gólyabál a gimiben

2015. november 3. kedd (ism. 
szerda)
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.10.23. 

19:15 Karcagi Hírek
19.45 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise  2015.10.18.
20.40 Abádszalók Feszt - X. Városnap - 
Hal- Vadfőző verseny összefoglalója és 
színpadi műsor 2. rész

2015. november 5. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Unilever Mosdó adomány
18.30 Új mentőállomás Kunhegyesen
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet 
 Téma: Önkormányzati képviselői  
 munka
 Karcagi hírek
 - Rendőrség tanácsai
 - Útburkolati elem került a postához
 - Megkapta a lány az elektromos ágyat
 - Napelemek a Városházán
 Háttér
 Ivóvízminőség-javításó program 
20.30 Karcagi Tükör
Karcag város képviselő-testületi ülése

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

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2015. no-
vember 7-én (szombaton) 19.00 órától kezdődő

MŰSOROS ESTRE

Helyszín: Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény tornaterme

A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter

Védnökei: Dobos László Karcag város polgármestere, Ko-
vács Sándor Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

A rendezvény bevételét a szervezők a tornaterem burkola-
tának felújítására fordítják.

Vacsorajegy 3800 Ft/ fő
Zenés, táncos műsor színesíti az estét. A jó hangulatról 

Bényei Gábor gondoskodik.
Az ízletes vacsorát az ESSEN KFT. 

szervírozza. A helyszínen büfé üzemel. 
A jegyvásárlás telefonos egyezte-

tés alapján történik: 06/30-382-0211 
Nagy Sándornénál a Kiskulcsosi virág-
boltban.

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ
Betöltéséhez szükséges feltételek:

 - középfokú végzettség és szakirányú szakképzettség  
 - felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Illetmény és egyéb juttatás: 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét, képzettsé-
gét igazoló okiratok másolatát.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.12.01. 
Jelentkezni írásban 2015.11.06-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538  
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.11.23.

Az Úr Jézus mondja: „...aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
 (János evangéliuma 11,25/b)

A Karcagi Református Egyházközség temetői 
megemlékezéseinek időpontjai:

Szeretettel meghívjuk a Kedves Testvéreket református 
temetői Istentiszteleteinkre, ahol az Úr Isten vigasztaló Igé-
jének hirdetése mellett idézhetjük fel elhunyt szeretteink 
emlékét és kérhetünk igazi vigaszt gyászban megtört szíve-
inknek. 

Déli református temető 
november 1. (vasárnap) 14 óra

Északi református temető 
november 1. (vasárnap) 14 óra
Borjúdűlő református temető 
november 1. (vasárnap)  15 óra

Szívos református temető 
november 1. (vasárnap) 15 óra

A Polgármester Hivatal előt-
ti téren, egészen az Angyalos 
kútnál található padsoron át az 
áruházig, az önkormányzat in-
gyenes internet elérést biztosít. 
A mobilkészülékkel ki kell vá-
lasztani a 

KarcagNet-FreeWifit-t, 
és máris korlátlan ideig használható az 1024 kbit/s internet!

Hirdetmény
A Karcagi Református Egyházközség tájékoztatja a tisz-

telt temetőlátogatókat, hogy a személy- és vagyonvédelem 
érdekében 2015. NOVEMBER 1-JÉN (vasárnap) a Déli és 
a Borjúdűlő Református temetők a GÉPJÁRMŰFORGA-
LOM ELŐL ZÁRVA lesznek.

A mozgássérült kártyával rendelkezők gépjárművei to-
vábbra is közlekedhetnek a temető területén. Kérjük szíves 
megértésüket!

Telefonos információ: 06/30-627-8607.
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Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás sür-
gősen eladó. Tel.: 06/59-311-975, 
06/30-385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó álla-
potú 2,5 szobás (84 m2+ 49 m2 
alsóépület) családi kockaház al-
kuképes áron sürgősen eladó.  
Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon 100 m2-es, nagycsalád-
nak, több generációnak alkalmas 
családi ház eladó vagy debrece-
ni, karcagi lakásra, I-II. emeletire 
cserélhető. Tel.: 06/20-533-8934. 
(Rejtett számra nem válaszolok!)
Eladó lakás! Karcagon a Kossuth 
téren 57 m2-es erkélyes, két-
szobás 3. emeleti lakás eladó.  
Érdeklődni: 06/30-298-0276.
Karcagon eladó egy 34 m2-es el-
ső emeleti, másfél szobás, jó álla-
potú, alacsony rezsijű lakás alku-
képesen-akár banki kölcsönnel is. 
Tel.: 06/30-491-2519.
Beépíthető porta eladó Karcagon a 
Sándor utca 27. szám alatt. Irányár: 
1,2 M Ft. Tel.: 06/30-227-3246. 
Karcagon két szobás összkom-
fortos kis családi ház eladó.  
Tel.: 06/30-954-8215, 06/30-647-7454.
Karcag központjában I. emeleti két 
szobás, erkélyes, jó elosztású, fel-
újított téglaépítésű lakás alkuké-
pesen eladó. Tel.: 06/30-527-2980.
Eladó 8 sor kertföld a Völgyes 
1-esben. Kunyhó, kövesút, vil-
lany van. Tel.: 06/30-421-4074,  
06/59-300-926.
Karcagon téglából épült kisebb 
kertes ház betegség miatt eladó. 
Tel.: 06/30-635-9662.
Bogácson fürdő közeli, emeletes 
lakóépület eladó (5 szoba, konyha, 
fürdőszoba, WC, két terasz, pince). 
A szobák parkettásak, gáz-és cse-
répkályha fűtésűek. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06/30-425-5875. 

Karcagon a Virág utca 15/A alatt 
1,5 szobás (kis lakás) házrész el-
adó vagy kiadó. Tel.: 06/59-314-294.
Két család részére alkalmas kertes 
ház eladó vagy egy szobás lakás-
ra cserélhető. Tel.: 06/30-602-7873.
Kertes komfort nélküli város-
központban lévő albérlet kiadó. 
(Cserépkályha, gázkonvektor, kü-
lön gáz- és villanyóra van, a rezsi 
kevés.) Tel.: 06/30-6476-496.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m2-es telken teljes közműve-
sített, ipari árammal ellátott, bon-
tásra vagy felújításra ítélt ház el-
adó. A telek alkalmas üzleti vagy 
ipari tevékenységre is. Érdeklődni 
Karcagon a Kacsóh utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-478-2714.
Eladó a nagyvénkerti zöldövezet-
ben egy 160 m2-es dupla teraszos, 
hőszigetelt, kétszintes családi ház 
egybeépített melléképületekkel és 
két garázzsal. Tel.: 06/30-426-2404.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros tégla családi ház 
sürgősen eladó az Ágota ut-
ca 27. szám alatt. Ugyanitt cefre 
eladó. Érdeklődni reggel 8 órá-
ig, délben és este 18 óra után.  
Tel.: 06/59-400-802.
Eladó 10 sor kertföld termő gyü-
mölcsfákkal, lakható épülettel a 
Zug 2-esben. Kövesút, víz, villany 
van. Tel.: 06/30-587-9678. 
Helyet adnék ház körüli kar-
bantartásért, józan életű, egye-
dülálló nőnek vagy férf inak.  
Tel.: 06/20-461-1470.

Állat
Kopasztott csirke kapható min-
den pénteken csak rendelés-
re, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 12.  
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa kapha-
tó minden pénteken csak meg-
rendelésre, amit csütörtök dé-
lig lehet leadni. Karcag, Soós 
István utca 12. Tel.: 06/59-311-969,  
06/30-244-5160.
Limousin fajtatiszta tenyész-
b i k a  s z á r m a z ás i  i g a z o l ás -
sal eladó. Irányár: 650.000 Ft.  
Tel.: 06/70-370-1149.
Vietnámi malacok eladók 
Karcagon (kb. 15 kg/db). 
Tel.: 06/70-284-4582.
Nem tápos parlagi fajtájú kaka-
sok továbbtenyésztésre vagy vá-
gásra eladók, akár pucolva is.  
Tel.: 06/30-287-3662, 06/59-311-237 
(Érdeklődni délután).
Kecskék eladók. Tel.: 06/30-336-6042.

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.

Indukciós főzőlap, gázpalack 
égőfejjel, gázperzselő, gázspar-
helt, kézi fűrész, keresztvágó fű-
rész, tárcsás mosógép eladó.
(Rejtett számra nem válaszolok!)  
Tel.: 06/20-572-6285.

ELADÓ szenes kályha, szekrények, 
2 db Tornádó elektromos kerékpár, 
220V-os cirkula, 220V-os CO he-
gesztő, villanysütő, keverőtárcsás 
mosógép. Tel.: 06/59-400-685.

Eladó Karcagon 4 db FÉG gyártmá-
nyú (F8-as, 52 KW-os) faláttöréses 
gázkonvektor. Tel.: 06/30-527-2980.

Gáztűzhely nyomáscsökkentővel 
olcsón eladó. Tel.: 06/70-326-4824.

Eladó nagy méretű cseréptűzhely, 
28-as női kerékpár, 2 db fotel, ke-
rek asztal, kis méretű szőlősajtoló, 
Singer varrógép, vasalóállvány, au-
tóra tetőtartó. Tel.: 06/59-312-157. 

ELADÓ háromajtós diófa elejű 
szekrény, vitrines kétajtós szek-
rény, több méretű fa függönytar-
tó. Tel.: 06/30-591-5577.

Suzuki Vitara 1,6 JLX (évjárat: 1995. 
évi), műszaki vizsgával érvényes 
(2017. május), benzines (71 KW, 97 
LE) eladó. Tel.: 06/30-423-7522.

Eladó 4 db vasvályú, PB gázpa-
lack, villanymotor, hősugárzó, ke-
nyérpirító, kétlapos kempingfő-
ző-palackkal, gurulós szobavécé, 
szekrények, fotelek, Komár segéd-
motor kerékpár, és egy darab kis 
konvektor. Tel.: 06/30-375-9135.

Cefrének való birsalma eladó.  
Tel.: 06/30-314-245.

Új jobbos sparhelt eladó! (Ár: 
45.000 Ft.) Tel.: 06/59-400-335.

Három égős vezetékes gáz-
kályha, káposztagyalu, és KD 
161-es terménydaráló eladó.  
Tel.: 06/59-312-865.

Eladó hagyatéki tárgyak: konyha-
szekrény, ágy, két db fotellel, szek-
rénysor, tükör, tévéállvány, kony-
haasztal, pb gázpalack, kabátok, 
ruhaneműk. Tel.: 06/70-707-8779. 

Hagyatéki férfiruhák eladók! 
Fekete öltöny (2.000 Ft), barna öl-
töny (2.000 Ft), szürke átmene-
ti kabát (4.000 Ft), barna télika-
bát prémgallérral (5.000 Ft), za-
kók, nadrágok (1.000 Ft/db), in-
gek (200 Ft/db + ajándék nyak-
kendő), méregtelenítő készü-
lék (ár megegyezés szerint), ré-
gi típusú mechanikus írógép 
(2.000 Ft). Ezen kívül női bar-
na átmeneti kabát (3.000 Ft), 
barna bőrkabát (5.000 Ft). 
Tel.: 06/59-312-249, 06/70-385-4893. 
Téli gumi eladó (4 db 14-es, 3000 Ft/db 
áron). Tel.: 06/30-645-0694.
Jó állapotú női kerékpár, Hajdu 
mosógép,  centr i fuga,  gáz-
tűzhely, női-férf i mtb kerék-
pár és kukoricamorzsoló eladó!  
Tel.: 06/30-261-0785. 
75 éves férfi szeretné megtalál-
ni azt az őszinte és megbízha-
tó nőt (korhatár nélkül), aki na-
gyon megunta a magány t.  
Tel.: 06/30-579-5063.
Eladó 4x4-es Micimackós pad-
lószőnyeg (6.000 Ft) és 2db 24-
es mtb kerékpár (8.000 Ft/db).  
Tel.: 06/70-527-0343.
Eladó téli gumik (195x65x15-
ös, 90 %-os) továbbá első fék-
betétek, levegőszűrő és pol-
l e n s z ű r ő  Pe u g e o t  3 0 8 - r a .  
Tel.: 06/20-250-8880.
Eladó 2 literes vörösréz fondü 
készlet, 6 személyes vörös-
réz pohárkészlet tálcával, kerá-
miabetétes gyógymatrac rez-
gésszabályzóval, ágyra, fotel-
re helyezhető masszírozó, új 
szamovár komplett tartozéka-
ival, brokát selyemből készült 
pehelypaplan, új szobakályha, 
jénai edények, régi könyves-
polc, vászonból készült fűző. 
Tel.: 06/70-337-8039.
Régi nagy méretű barna asz-
tal, 120 x 120-as klöpli terítő, 
hagyományőrző szőttesek, te-
rítők, ablakra vagy szekrényre 
csíkok gyűjteményből eladók.  
Tel.: 06/59-312-562.
Kalotaszegi női folklór és pántli-
kás pliszírozott kötények eladók. 
Tel.: 06/59-312-562.
Parasztingek fekete mellénnyel, 
vadász zakók, vadász ingek el-
adók. Tel.: 06/59-312-562.
JCB-4CX kombi gép eladó, meg-
tekinthető telefonos egyeztetés 
után. Tel.: 06/30-955-3955.
Februárig tárolható téli körte, cef-
rének való körte nagy mennyiség-
ben eladó. Német nyelv tanítását, 
korrepetálást, fordítást vállalok. 
Tel.: 06/59-889-494.
Szemes kukorica, és jó minőségű 
lucernaliszt eladó.(Szállítás meg-
oldható.) Tel.: 06/30-856-6978.

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, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály Karcag, Kuthen ut-
ca 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.
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.
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.
Vállalom függönyök szegését, cip-
zár cserét, ruhák kisebb átalakítá-
sát, méretre vágását, szegést, rövid 
határidőre. Tel.: 06/70 527-0343.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Állás
Jól felszerelt, őshonos 

állattenyésztő telepünkre 

állatgondozót 
(házaspárt) keresünk ottla-
kással, ellátással, kiemelt fi-

zetéssel. Lakás, szolgálati 
jármű, állattartási lehetőség. 
Előny: erőgép kezelő, me-

zőgazdasági gépészeti 
végzettség. 

Tel.: 06/20-353-5738.

Lapzárta: 
2015. november 2. (hétfő) 12 óra

Karcagon
A Szentannai 

Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és 

Kollégium
2015. november 13-án

aktív foglalkoztató

NYÍLT NAP
keretében mutatja be az is-

kolát, melyre szeretettel 
várja a nyolcadik osztályos 

tanulókat és a szülőket.
Regisztráció: 9:00 órától
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SPORT

Három verseny és egy be-
mutató jelentette szeptemberi 
mérlegünket, amely így moz-
galmasabb és eredményesebb 
lett, mint a korábbi nyári idő-
szak. Külön említést érdemel, 
hogy a két hagyományos ver-
seny mellett az Országos Tör-
ténelmi Íjász Bajnokságon és 
egy városok közötti megmé-
rettetésen is részt vettünk.

Az elsőként – szeptember 
5-én – Berettyóújfaluban, a IV. 
Borosjenői vitéz Kádár István 
Emlék Íjászversenyre utaztunk. 
Tíz fős - Hercegné Takács Ibo-
lya, Csízi Sándor,  Karas La-
jos, ifj.Karas Lajos, Molnár 
Ferenc Karaul, Kovács Imre, 
Kovács Tibor, és a Bereczki 
család, azaz Bereczki Zsolt, 
ifj. Bereczki Zsolt és Bereczki 
Zétény alkotta – csapatunk na-
gyon eredményesen teljesített. 
Hat kategóriában, hat dobo-
gós és egy hatodik helyet sze-
reztünk meg. Ifj. Karas La-
jos, Molnár Ferenc Karaul 1., 
Bereczki Zétény második, ifj. 
Bereczki Zsolt, Herczegné Ta-
kács Ibolya és Kovács Imre a 3., 
a 6. (szintén pontszerző) helyen 
pedig Karas Lajos végzett. 

Két hét múlva, szeptember 
19-én már két helyen, a XII. 
Besenyszögi Íjász Versenyen 
és az Országos Történelmi 
Íjász Bajnokság küzdelmeiben 
is érdekeltek voltunk. 

Besenyszögre hat íjászunk - 
Hercegné Takács Ibolya, Bene 
Zsuzsanna, Kéri István, Karas 
Lajos, ifj. Karas Lajos és Ko-
vács Tibor – utazott, és bár a 
Történelmi Országos Bajnok-
ság sok íjászt elcsábított, még-
is erős, 149 fős mezőnyben áll-
tak helyt. Herczegné Takács 
Ibolya arany, Bene Zsuzsa 
bronzéremmel térhetett haza, 
a pontszerző helyekről azon-
ban most sorra lemaradtunk.

A rangjához méltó helyen, 
a fővárosi Vajdahunyad várá-
ban megrendezett Történel-
mi Íjász Országos Bajnoksá-
gon, az OB küzdelmei mel-
lett egy ún. Nemzeti Bajnok-
ság is meghirdetésre került. A 
szervezők ezzel biztosították, 
hogy az engedéllyel nem ren-
delkezők, pl. számtalan hatá-
ron túli íjász is induljon. A két 
versenykategóriában összesen 
háromszáz íjász versenyzett. 
A Kötöny Népe Íjászkört Mol-

nár Ferenc Karaul képviselte 
és tisztességgel helyt állt, hi-
szen a 21 cél meglövése után, 
72 %-os eredménnyel a 4. he-
lyen végzett. Az OB szabályai 
alapján azonban, az első hat-
ba került versenyzők a verseny 
végeztével még külön un. rá-
lövést végeznek. Hatuknak hat 
célt állítanak fel, és a hat leg-
jobb íjásznak mindet végig 
kell lőnie. Az addig megszer-
zett pontokat  a hat célon tel-

jesített eredménnyel egészítet-
ték ki. Ebben a szétlövésben 
már hiányzott a koncentráció, 
így ha néhány ponttal is, de 
Karaul így az OB 6. pontszer-
ző helyén zárta a napot.

Szeptember 26-án egy kü-
lönleges versenyen, a Tég-
lás Város Önkormányzata és 
a Turáni Sólyon Hagyomány-
őrző Egyesület által rende-
zett Városok Közötti Viada-
lon vettünk részt. (A verseny 

különlegességét az adja, hogy 
a versenyzők egyéniben is ver-
senyeznek, a városokat csak 
egy előre megadott nevekből 
álló 5 fős csapat képviselheti, 
és az ő eredményüket össze-
sítve kapják meg azt a pont-
számot, amelyet az adott vá-
ros elért.

Karcag városa először vett 
részt ezen a rendezvényen, s 
nem vallott szégyent, hiszen 
öt íjászunk - Csízi Sándor, 
Molnár Ferenc Karaul, Karas 
Lajos, Kovács Tibor és Her-
cegné Takács Ibolya - 1338 
pontot értek el, amivel (holt-
versenyben) 3. helyen végeztek 
Nagyhegyes városával. Egyé-
ni indulóként vett részt a ver-
senyen ifj. Karas Lajos és Csí-
zi Sándor, aki kategóriájában 
ezüstérmes lett.

Az íjászat után érdeklő-
dő gyermekeket, felnőtteket 
továbbra is várjuk a hétvé-
gei edzéseinken: szombaton 
és vasárnap az Akácliget für-
dő mellett lévő dombnál 15 és 
17 óra között - amíg az időjá-
rás engedi.

Kötöny Népe 
Karcagi Íjászok

Eredményes őszi versenyek

Karcagi íjászok egy eredményes verseny után

Kováts DSE III. Karcag – 
Jászapáti SE 13-5

Karcagi győzelmek:

Párosban: dr. Hubert Attila-
id. Dobó István 1 győzelem

Egyéniben: dr. Hubert At-
tila 2 győzelem (két mérkő-
zésből)

id. Dobó István  3 győzelem 
Sebők János  3 győzelem
Dobrai István  3 győzelem
Czombos Bence  1 győzelem 
(két mérkőzésből)

Csornai Csaba: A jó for-
mában lévő karcagi csapat 
nagyszerű játékkal biztos 
győzelmet aratott Jászapá-
ti ellen.

B. I.

Megyei 
I. osztályú 

csapatbajnokság
Megérdemelt pontszerzés Csépán

Csépa-Karcag 1-1 (1-1)
Az elmúlt hétvégén gyö-

nyörű napsütéses idő fogadott 
bennünket Csépán. A szin-
te késő nyári időben a karca-
gi csapat ellenfele a táblázat 
élén tanyázó hazai csapat volt. 
Ha ezt nézzük, akkor megyei 
rangadónak is mondhatjuk 
ezt a találkozót. 

Az első veszélyes helyzet a 
hazai kapunál adódott, egy 
védő hazaadott, a kapus mel-
lényúlt, és a labda majdnem 
a bal alsó sarokban kötött ki. 
Néhány perc múltán Agócs 
középre kirúgott labdáját Fü-
löp rögtön rálőtte a kapura, de 
a labda szerencsére elkerülte a 
hálót. 

A 22. percben megszerezte 
a vezetést a csépai együttes. 
A védőktől lepattanó labda 
Mile elé került, aki azonnal 
a jobb alsó sarokba lőtt (1-0). 
Néhány perccel később Ha-
tár lövését ütötte ki Agócs. 
Két perc után Orosz ütközött 
a 16-os előtt Sárkánnyal, a 
szabadrúgást Papp Erik cen-
timéterekkel a felső léc fö-
lé tüzelte. A 39. percben Ró-
zsa váratlanul lövésre szánta 

el magát, 30 méterről a lab-
da a bal felső sarokba vágó-
dott (1-1).

Az utolsó előtti percben egy 
gyors baloldali támadás so-
rán a lepattanó labdát Balogh 
Csabának még a gólvonal elől 
sikerült kirúgnia. 

A második félidő elején Szí-
vós Gergő a kapu elé ívelte Ba-
logh „Baba” fejesét. Végső még 
a gólvonal előtt elcsípte a lab-
dát. Ezután a csépai kispad 
mozgósította a csapatát táma-
dásokra. Az edzői kispadon 
a helyi település polgármes-
tere, Fialka György dirigálta 
az együttest. A 55. percben a 

szögletzászló közeléből végez-
tek el egy szabadrúgást a haza-
iak, a labda ide-oda pattogott, 
a csatárok többször is kapu-
ra lőttek, de a védők és Agócs 
kapus is védett, végül sikerült 
a mezőnyben rúgni a pettyest. 

A 66. percben Kocsis má-
sodszorra is beadott, a ka-
pu előtt a védők által szoron-
gatott Szőke Robi mellé fejelt. 
Ezután a hazai csatár, Határ 
kétszer is megcélozta a kar-
cagi kaput, de Agócs vetődve 
kiütötte a labdát. Váratlanul 
Bukovszki 35 méteres szabad-
rúgása a felső lécre pattant. A 
78. percben egy összecsapás 

után-második sárgalappal, pi-
ros lappal kiállította Erdei Ti-
bit is. Ezután elszabadultak az 
indulatok, a játékvezető is ösz-
szevissza ítélkezett. Ennek 
eredménye volt a vitatkozás 
és verekedés a játékosok részé-
ről. A bíró megpróbálta sárga-
lapokkal büntetni őket, főleg 
a karcagiakat. Az emberhát-
rányban játszó karcagiak nem 
adták fel, a mérkőzés hajrájá-
ban több helyzetük is akadt.

A 89. percben Balogh Csaba 
becselezte magát egészen a 16-
os sarkáig, majd visszapasz-
szolt Rózsa elé, akinek lapos 
lövését Végső még a bal kapu-
fa előtt megfogta.

Az utolsó percben Bukovszki 
Dani lerázta védőjét, betört a 
16-oson belülre, de a lövés pil-
lanatában egy védő meglök-
te, ezért a labda elment a kapu 
mellett. Ha ez bemegy, bravú-
ros győzelem lett volna az él-
lovas ellen, de így is dicsé-
retet érdemel a karcagi csa-
pat. Szombaton 14 órakor a 
Jászárokszállás elleni mérkő-
zés lesz komoly erőpróba a 
karcagi csapat számára. 

B. I.

Fotó: KLBK


