
A három település két ön-
kormányzatának összefo-
gásával befejeződött a több 
mint 600 millió forintos be-
ruházás, a Karcag-Kenderes 
(Bánhalma) Ivóvízminőség-
javító projekt, melynek cél-
ja a három település ivóvíz-
minőség-javító fejlesztésé-
nek végrehajtása, a lakosság 
egészséges ivóvízzel való el-
látásának biztosítása, amely 
elsődleges feladatok között 
szerepel a nemzeti vidékfej-
lesztési stratégiában.

Az előzmények: tavaly már-
ciusban Kenderesen, majd 
Karcagon tették le az alap-
kövét a Karcag-Kenderes 
(Bánhalma) ivóvízminőség-
javító beruházásnak, ahol dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter kiemelte ün-
nepi beszédében: hasonló fej-
lesztéseket az önkormányzatok 
önerőből képtelenek lennének 
vállalni. Ezt felismerve bizto-
sított a kormány pályázati tá-
mogatást a Környezet és Ener-
gia Operatív Program, vala-

mint az Önerő Alap forrásai-
ból.

A társulás 2009. április 20-
án alakult meg. A pályázati el-
bírálást követően a támoga-

tási szerződést 2011. augusz-
tus 8-án írták alá. A beruhá-
zás nettó költsége 602,7 millió 
Ft. Az Új Széchenyi Terv kere-
tében elnyert támogatás 491,5 

millió, a 111,2 milliós különbö-
zetet a BM Önerő Alapból fi-
nanszírozta a Társulás. Karca-
gon nettó 376,9 millió, Kende-
resen 152 millió, Bánhalmán 

73,6 milliót fordítottak fejlesz-
tésre az elnyert támogatásból.

Dobos László, Karcag pol-
gármestere elmondta, Ken-
deresen és Bánhalmán a víz-
kezelési technológia fejleszté-
se és a meglévő kút felújítása a 
vízbázis bővítésével, Karcagon 
pedig a vízkezelési technoló-
gia fejlesztése történt meg. A 
vízminőség javítása magában 
foglalta a víztisztítási techno-
lógiát, gáztalanítást, arzén el-
távolítást is. A termelő kutak 
és a kútfej gépészeti felújítá-
sát, a szűrőbetét cseréjét, víz-
szivattyú beépítését, illetve 
három kezelőépület kialakítá-
sa és egy aggregátor telepítése 
is megtörtént. A beruházással 
közel 30 ezer ember jut egész-
ségesebb ivóvízhez. A pro-
jekt maradvány és tartalékke-
rete terhére beszerzésre került 
egy ivóvízszállító cserefelépít-
ménnyel ellátott platós teher-
gépjármű, aminek segítségével 
a tanyaközpontokba is egész-
séges ivóvizet tud így a város 
eljuttatni.

(folytatás a 2. oldalon...)
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Képünkön Dobos László, Karcag polgármestere, Pádár Lászlóné, Kenderes polgármestere és 
Toldi Miklós, a kivitelező képviselője 

Október 24-én az Egerben 
megrendezett Éneklő Magyar-
ország Regionális Kórusfeszti-
vál minősítő koncertjéről Kar-
cag Város Vegyeskarának Ka-
marakórusa a legmagasabb dí-
jat hozta el. A megmérettetés-
ről, valamint a kórus jelené-
ről Lór-Kerekes Ágnes, az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola tagintézmény-vezetője, 
karnagy számolt be lapunknak.

– Október 3-án a Zene Világ-
napja alkalmából Kisújszállá-
son rendezték meg a felnőtt me-
gyei kórustalálkozót. Évek óta 
nem vettünk részt ezen a ren-
dezvényen, de most, mivel egy 
minősítő koncertre készültünk 
– amelyet október 24-én ren-
deztek meg Egerben – úgy gon-
doltuk, hogy ez egy remek alka-
lom lesz a gyakorlásra. Tizen-
négy kórussal együtt egy na-
gyon szép rendezvényen vet-
tünk részt a kisújszállási Viga-
dóban. Hosszú felkészülési idő 
előzte meg a találkozót, majd 

azt követően is gyakoroltunk, 
és így mentünk Egerbe az Ének-
lő Magyarország rendezvényére.

Ott tíz kórus lépett föl és kö-
zülük hat kapott minősítést. 
Érdemes tudni, hogy régebben, 
mint Karcag Város Vegyeskara 
nagyon szép eredményeket ér-
tünk el, most viszont új együt-
tesként kellett megmérettet-
nünk, mivel a létszámunk ke-
vesebb. Így, mint Karcag Város 
Kamarakórusa léptünk föl, és a 
lehető legmagasabb díjat hoz-
tuk el – az arany, dicsérettel fo-
kozatot.

– Jelenleg mit kell tudnunk 
egyrészt a vegyeskarról, más-
részt a kamarakórusról? Mi-
lyen gyakran próbálnak, mi-
lyen gyakran lépnek fel?

– A vegyeskart és a kamara-
kórust a létszáma különbözte-
ti meg. A vegyeskar elnevezés 
huszonöt főtől magasabb lét-
számú együttesekre vonatko-
zik, a kamarakórusok pedig ti-
zenkét főtől huszonöt főig ter-
jedő létszámmal működnek.

Mi hetente két alkalommal 
találkozunk, péntek és szom-
bat esténként, mivel vannak kö-
zöttünk egyetemisták és vidé-
ken dolgozók is. Tehát rendsze-
resek a próbáink és igyekszünk 
bővíteni a létszámot, hogy új-
ra vegyeskarként is funkcio-

nálhassunk. A fellépések gya-
korisága rajtunk is múlik, illet-
ve azon, hogy milyen rendezvé-
nyekre kérnek föl minket. Van-
nak kapcsolataink vidéki kóru-
sokkal és művelődési házakkal 
is, és ha hívnak, mi szívesen vál-
lalunk fellépést. Most tervezzük 

azt is, hogy a katolikus temp-
lomban egy-egy rendezvényen 
ismét szerepeljünk, és mivel az 
advent is közeledik, így decem-
ber 13-án lesz egy adventi kon-
certünk a Városházán. Erre fo-
gunk készülni a közeljövőben.

-dh-     

Karcagi siker az egri kórusfesztiválon

Hatszáz millió forintos ivóvízminőség-javító beruházás 
fejeződött be térségünkben
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Közéleti szilánkok
Ködszurkálás (1.)

Persze, csak képletesen. Nem az 
októberben már gyakori természeti 
jelenségre, a páratartalom 
kicsapódására gondoltam, hanem 
az 1956-os forradalom még 
nem egészen tisztázott, „ködös” 
eseményeire. Többek közt az 
október 25-ei pesti, Kossuth téri 
tömegmészárlás körülményeire. 
Amikor is a békés, mintegy 
harmincezres tüntető tömegre 
lőttek az Országház előtti téren, a 
Földművelési Minisztérium és más, 
a teret körbevevő épületek tetejéről, 
padlásszobáiból. A tizenkét napig 
győztesnek tűnő forradalom 
harmadik napjának eseménysorai 
- bár már nagyon sok forrásanyag 
rendelkezésre áll - még a mai 
napig sem teljesen tisztázottak. 
Pedig ez a nap fordulópontot 
jelentett a későbbi történések 
szempontjából. Ennek a napnak 
a történetét a kádári propaganda 
minisztérium közleményei, valamint 
a közvéleményt elsődlegesen 
tájékoztató mainstream sajtó 
„zászlóshajója”, a Népszabadság 
című pártnapilap vagy elhallgatta, 
vagy teljesen hazug módon tárta a 
szélesebb nyilvánosság elé. 
Tudjuk, ezen a csütörtöki reggelen 
föloldották a kijárási tilalmat 
Budapesten, és a dolgozókat 
berendelték a munkahelyükre. A 
munkahelyeken mindenki az előző 
napi eseményekről beszélt. Már 
kora délelőtt elterjedt a hír, hogy 
a Parlament előtt újra tüntetés 
készül Nagy Imre mellett. Erre a 
hírre, aki csak tehette otthagyta 
a munkahelyét, és sietett ki a 
térre. Tizenegy órára már kb. 
harmincezresre duzzadt a tömeg. 
A Himnuszt kezdték el énekelni, 
és amikor a „balsors akit régen 
tép” sorához értek, akkor szólaltak 
meg a géppisztolyok. Nagy pánik 
és fejetlenség tört ki, mindenki 
igyekezett az épületek árkádjai 
alá futni, menteni az életét. A 
menekülő embertömegbe újra 
és újra sorozatokat engedtek, 
néhány perc múlva több százan 
hevertek élettelenül vagy súlyos 
sérülésekkel a tér betonján. Akkor 
hirtelen nem tudták beazonosítani 
a géppisztolysorozatok kilövőinek 
pontos helyét és az elkövetőket. 
Az 1957-ben megjelent ún. „fehér 
könyvekben” („Ellenforradalmi 
erők a magyar októberi 
eseményekben I-IV.” kötet), 
melyeket a Minisztertanács 
Tájékoztatási Hivatala adott ki, meg 
sem említették ezt a történetet. 
A forradalom 25. évfordulóján, 
1981-ben pedig a Népszabadság 
kiadásában megjelent „EZ 
TÖRTÉNT- cikksorozat az 1956-os 
ellenforradalomról” c. kiadványban 
orbitális hazugsággal tálalta 
olvasóinak a történteket. (Erről és 
néhány karcagi vonatkozásról a  
következő számban.)   

-ács-

KÖZÉLET

Az egyszerűbb és hatéko-
nyabb államigazgatás kiala-
kítása érdekében az elmúlt 
évek során számos átalakítás 
történt hazánkban. A leglát-
ványosabb eleme mindezek-
nek a járási rendszer újbóli 
kialakítása, mellyel kapcso-
latban újságunk 2012 novem-
bere óta rendszeres tájékoz-
tatást ad. Legutóbb a nyár 
elején került átadásra a járási 
hivatal új épülete, és ezt kö-
vetően sorozatban mutattuk 
be a karcagi járás osztályait, 
azok működését.

Hamarosan újabb elemmel 
bővül a rendszer Karcagon is, 
hiszen már javában folynak a 
helyi kormányablak kialakí-
tásának munkálatai. A témá-
val kapcsolatban Hodos Juli-
anna, a Karcagi Járási Hivatal 
vezetője nyilatkozott lapunk-
nak.

– Október 29-én Kisúj-
szálláson már átadták a kor-
mányablakot és tudomásunk 
szerint zajlik a karcagi kiala-

kítása is. Mit lehet tudni, hol 
tartanak a munkálatok?

– Jelenlegi információink 
szerint a munka kétharmadá-
nál járhatnak a szakemberek. 
Várhatóan november közepén 
fejeződik be az iroda kialakí-
tása. Ez egy nyolc munkaál-
lomásos kormányablak, ahol 
több mint négyszáz ügyet le-
het intézni, de az elkövetkező 
évek folyamán ez a szám két-
ezer ötszázra emelkedik.

– Ez azt jelenti, hogy nyolc 
ügyintéző foglal majd itt he-
lyet?

– Igen, de több mint nyolc 
ügyintéző végez majd itt 
munkát, mert heti negyven-
nyolc órában fogadjuk az ügy-
feleket. Egy embernek negy-
venórás munkahete van, ezért 
több kollégával kell megolda-
nunk a feladatot.

A munkafázisok úgy fognak 
alakulni, hogy nyolc munka-
állomáson fogadják az ügyfe-
leket, átveszik a kérelmeket, 
felvilágosítást adnak, de az át-

vett kérelmekkel kapcsolatban 
nem az itt dolgozók hozzák 
meg a határozatokat – kivé-
ve az okmányirodát – hanem 
továbbítják azokhoz az osz-
tályokhoz, amelyek döntenek 
majd az egyes ügyekben. Te-
hát az adminisztratív felada-
tokat a háttérirodákban kell 
elvégezni.

A nyolc munkaállomásból 
öt az okmányirodai feladato-
kat látja el, három munkaállo-
más pedig minden egyéb ha-

tósági feladatot. Az okmány-
irodának egy speciális infor-
matikai hálózata van, ezt nem 
lehet bármelyik számítógépről 
intézni.

– Akkor ezt a beszélgetést 
zárhatjuk azzal, hogy amint 
feláll a kormányablak, a járás 
eleve részletesebben tájékoztat-
ja a lakosságot a működésével 
kapcsolatban…

– Igen, ez mindenképp így 
lesz.

-dh-   

Hamarosan elkészül a kormányablak Karcagon

Október 29-én hivatalosan is átadta dr. Kállai Mária 
kormánymegbízott, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter és Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal hiva-
talvezetője a kisújszállási polgármesteri hivatalban kialakí-
tott kormányablakot.

- Az ügyfélbarát közigazgatás kialakításának egyik fontos 
eleme az egykapus ügyfélszolgálatok működésének folya-
matos kiterjesztése. Jászfényszaru, Jászárokszállás, Tiszafü-
red, Kunhegyes, és a két szolnoki után Kisújszálláson a he-
tedik kormányablak nyílt meg. Az ügyintézési határidők le-
rövidülése, az illetékek és ügyintézési díjak csökkentése és 
az elektronikus ügyintézés kibővítése fontos kormányzati 
célkitűzés - mondta köszöntőjében dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter.

(...folytatás az 1. oldalról)
- Magyarországon eddig kö-

zel 70 ezer 400 uniós projekt 
részesült támogatásban, és kö-
zel 9 ezer 400 milliárd forintot 
tesznek ki a leszerződött pro-

jektek. A legsikeresebb operatív 
programok között van a gazda-
ság-fejlesztési és a környezet- 
és energiafejlesztési, a regioná-
lis, valamint közlekedés ope-
ratív program – hangsúlyozta 

beszédében dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi 
miniszter. - A már be-
fejezett beruházások-
kal több mint 3 mil-
lió ember ár- és belvíz-
kár elleni védelme való-
sult meg, illetve 8 mil-
lió ember jutott megfe-
lelő minőségű ivóvíz-
hez a környezetvédelmi 
fejlesztésekkel. Az el-
múlt években Magyar-
országon összességében 
70 ezer 400 projekt fe-
jeződött be, amelyekhez 
9 ezer 400 milliárd fo-
rint értékű támogatást 

sikerült elnyerni. Az unió 
kiemelt figyelmet fordít a 
környezet- és az ivóvízbá-
zis megóvására, nem vélet-
len, hogy támogatja a ha-
sonló beruházásokat.

Ezek a beruházások ja-
vítják az emberek életmi-
nőségét, megóvják termé-
szeti értékeinket, élővilá-
gunkat. A rendelkezésre 
álló keret ebben a téma-
körben, azaz a KEOP-1, az 
egészségesebb, tisztább te-
lepülések csoportban volt 
a legnagyobb, megközelí-
tette a 707 milliárd forin-
tot - sorolta a tárcavezető.

Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke is abbé-
li örömét fejezte ki, hogy me-
gyénkben mostantól újabb te-
lepülések jutottak a beruhá-
zással egészséges ivóvízhez. 

Arra kérte az üzemeltető cég 
szakembereit, hogy a jövő-
ben is mindent tegyenek meg 
azért, hogy megmaradjon a 
csak Karcagra jellemző aro-
mája, íze az ivóvíznek.

DE

Hatszáz millió forintos ivóvízminőség-javító beruházás 
fejeződött be térségünkben

dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

Hodos Julianna hivatalvezető rendszeresen ellenőrzi a kormány-
ablak kialakításának munkálatait
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KÖZÉLET

Október 30-án mindenszentek és halottak napja közeledtével 
városunk vezetői megkoszorúzták a nagy háborúkban elesett 
karcagiaknak állított emlékműveket. Dobos László polgár-
mester, Gyurcsek János alpolgármester és Rózsa Sándor jegy-
ző az első és második világháborús emlékműveknél, valamint 
a Szívos temetőnél található Levente emlékműnél helyezték el a 
megemlékezés virágait.

Koszorúzás
Október 29-én (csütörtök)

a legterjedelmesebb napirendi 
pontnak az a tájékoztató szá-
mított, amely a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Karcagi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gének elmúlt időszakáról adott 
részletes képet. A tájékoztató 
tartalmát – néhány mondat-
ban – Lévai Kálmán tű. ezre-
des, kirendeltségvezető foglal-
ta össze a katasztrófavédelem 
átszervezését követő első tel-
jesnek mondható évének tük-
rében. Egy kérdésre válaszol-
va az ülésen jelenlévő Matuska 
Zoltán tűzoltó ezredes, a me-
gyei szervezet igazgatója is fel-
szólalt. Andrási András kérdé-
se a közelgő téli időjárás kap-
csán a kéményseprés és a ké-
mények ellenőrzésére vonatko-
zott. Matuska Zoltán elmond-
ta, hogy a kéményseprés ipa-
ri közszolgáltatás részét képe-
zi, amelyet egy szolgáltató lát 
el. Ezen a területen a kataszt-
rófavédelem hatósági jogkör-
rel rendelkezik. Ez azt jelen-
ti, hogy a megyei igazgatóság a 
szolgáltató felügyeletét végzi, a 
helyi kirendeltség pedig egyes 
bejelentések kapcsán a lakos-
sággal tartja a kapcsolatot.

A képviselők elfogadták azt 

a javaslatot, melynek értelmé-
ben a volt Csokonai Könyvtár, 
valamint a Tanyasi Kollégium 
épületeit a Karcagi „Erőforrás” 
Kft. üzemeltetésébe adják. Er-
re azért volt szükség, mert az 
ingatlanok felügyeletét – az el-
múlt időszakban bekövetkezett 
változások miatt – átmenetileg 
a helyi rendelkezések nem sza-
bályozták.

Az egykori könyvtárépület 
hasznosításáról egy másik na-
pirendi pontban döntöttek a je-
lenlévők. Egy kérelem nyomán 
az ingatlan földszinti részét, 
valamint az udvart és az ott ta-
lálható építményeket a Karca-
gi Nagykun Gazdakör részére 
adják bérbe egy Gazdacentrum 
létrehozásának céljából. A maj-

dani centrum céljai között sze-
repel az olyan civil szerveze-
tek befogadása, amelyek a ha-
gyományőrzéssel, a civil gaz-
datársadalom beintegrálásá-
val foglalkoznak. Ezen túlme-
nően oktatási, szakmai szerve-
zeteknek biztosítana lehetősé-
get, valamint a fiatalok gazda-
körének, és a szép kertek moz-
galom működtetéséhez is hoz-
zájárulna. Mindemellett he-
lyet kapnának a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamarák dolgo-
zói (falugazdász, tanácsadó), 
valamint egy mezőgazdasági 
könyvtár kialakítása is a tervek 
között szerepel. Az előterjesz-
tést két nem szavazat mellett 
fogadták el a képviselők.

-dh-  

Testületi ülés

Új megbízott rendészeti megyei rendőrfőkapitány-helyettest 
neveztek ki Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 
2015. november 1-jei hatállyal megbízta Szitár Ferenc rendőr 
alezredest (képünk bal oldalán) a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság, rendészeti megyei rendőrfőkapi-
tány-helyettes feladatkör ellátásával.   

A megbízásról szóló parancsot dr. Halmosi Zsolt rendőr ve-
zérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes 
2015. október 30-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság épületében megrendezett ünnepélyes állomány-
gyűlésen adta át az új vezetőnek.

Új rendészeti vezető 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

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!

Az agrárium elmúlt egy évéről 
számolt be dr. Fazekas Sándor az 
Országgyűlés Mezőgazdasági Bi-
zottságának meghallgatásán. A 
földművelésügyi miniszter elmond-
ta, hogy 2014-ben a magyar me-
zőgazdaság rekordot ért el, hiszen 
minden idők legmagasabb kibocsá-
tási értékét érte el az ágazat a tava-
lyi 2410 milliárd forintos összeggel.

Kiemelte, hogy mindebben 
nagy szerepe volt a gazdák-
nak, és annak is, hogy az állam 
megfelelő időben biztosította a 
támogatásokat.

Dr. Fazekas Sándor kijelentet-
te, hogy a mezőgazdaság 2015-
ben is helytállt, az állatállomány 
növekedett. Bár idén a rendkívüli 
meleg időjárás jellemezte hazán-
kat és az embargó is nehezítette 
az agrárium helyzetét, de még így 
is egy közepes eredménnyel lehet 
számolni. Aláhúzta, hogy ösz-
szességében a célokat sikerült el-
érni, mert a kibocsájtási növeke-
dés folytatódott. 2015-ben tovább 
gyarapodott a szarvasmarha ál-
lomány, és a baromfi állomány is 
emelkedett.

A „Több munkahelyet a me-
zőgazdaságban!” program kere-
tében 2020-ig az állattenyésztés 
212 milliárd forint többlettámo-
gatásban részesül.

A miniszter jelentős ered-
ménynek nevezte az áfa csök-
kentését. Kiemelte, hogy 2016 
januárjától csökken a sertéstő-
kehús áfája is. Azt is elmond-
ta, hogy hazánk nehéz helyzetbe 
került az orosz embargó miatt, 
valamint kedvezőtlen a helyzet a 
tejágazatban, de minden lehető-
séget megragadunk, hogy meg-
oldást találjunk. Új piacokat ke-
resünk folyamatosan és az EU-
ban tárgyalásokat folytatunk a 
magyar gazdatársadalom meg-
segítéséért.

Sikeresnek nevezte a sertés-
stratégiát, hangsúlyozta, hogy 
növekszik a sertésállomány, és a 
sertéstartással foglalkozó cégek 
száma is emelkedik. Leszögezte, 
hogy a minisztérium folytatja a 
sertéskampányt.

A miniszter a GMO-mentes 
szójatermesztésről azt mondta, 
hogy célunk, hogy ezek a termő-
területek továbbra is növekedje-
nek. Ezek a területek másfélsze-
resére nőttek másfél év alatt. Ki-
emelt feladatkent beszélt a Föl-
det a Gazdáknak Programról. 
Magyarországon ma 7800 ha-
szonbérleti szerződés van, és ha-
marosan elindulnak a gazdák 
érdekeit figyelembe vevő árve-
rések is. Dr. Fazekas Sándor ki-
emelte, hogy az értékesítésre bo-

csátott területek között nincse-
nek erdők, valamint természet-
védelmi területek, amelyeknek 
az eladását jogszabályok kor-
látozzák. Az összes állami föld 
mintegy 20 %-át hirdetik meg 
eladásra, a területek döntő több-
ségben 10 hektár alattiak - hang-
súlyozta a miniszter.

Az élelmiszerlánc felügye-
lettel kapcsolatban elmond-
ta, a legfőbb törekvés az élelmi-
szerbiztonság, valamint a tu-
datos fogyasztói magatartás ki-
alakítása. Hangsúlyozta, hogy a 
NÉBIH kiemelt figyelmet fordít 
az ellenőrzésekre, amelyek iga-
zán sikeresnek mondhatók. Ar-
ról is szólt, hogy a NÉBIH is-
mertsége egy év alatt a három-
szorosára emelkedett. Leszögez-
te, hogy a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal ellenőr-
zései eredményeit nyilvánosság-
ra hozza azért, hogy visszatar-
tó erejük legyen valamint, hogy 
a lakosság tájékoztatást kapjon 
mindenről. Szólt arról is, hogy a 
helyi termék éve keretében zaj-
lott az idei OMÉK, ahol kiállítói 
rekord született. A Földművelés-
ügyi Minisztérium fenntartásá-
ba tartozó szakiskolákkal kap-
csolatban megemlítette, hogy 
növekszik az érdeklődés az ag-
rártanulmányok iránt.

Idén is növekedési pályán a magyar mezőgazdaság
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INTERJÚ

A tervek szerint a következő 
években Kunmadarason ezerfős, 
Ózdon, Kemecsén, Csengerben 
és Komlón pedig ötszáz fő elhe-
lyezésére szolgáló börtön épül. 
A Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnoksága 2015. ja-
nuár 26-án tette közzé pályá-
zati felhívását „A börtön építé-
se céljából önkormányzati tu-
lajdonú beépítésre szánt terület 
térítésmentes felajánlása” cím-
mel, melyre a megadott határ-
időig negyven település jelent-
kezett. A lezárult pályázatról 
értesítették a résztvevő önkor-
mányzatokat; a Belügyminisz-
térium, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága és az 
érintett önkormányzatok szoro-
san együttműködve, folyamatos 
egyeztetés mellett kezdik meg 
a beruházások előkészítését. A 
kunmadarasi munkahelyterem-
tő beruházásról, a börtön építé-
séről Guba Lászlóval, a település 
polgármesterével beszélgettünk.

- Kunmadarason 5500 fő él, 
ennek 40 százaléka kisebbség. 
– mondja a polgármester. Je-
lentős mezőgazdasági település 
volt a régi időkben, a rendszer-
váltás előtt a lakosság közel 40 
százaléka a mezőgazdaságból 
élt. Ipartelepítéssel nem nagyon 
foglalkoztak, egy varrodát tele-
pítettek valamikor a nyolcva-
nas években, ez inkább nőknek 
adott munkát. Ez is megszűnt. 
Jelenleg az ipar egyéni vállalko-
zókra korlátozódik. Mezőgaz-
dasági vállalkozások működ-
nek, a volt termelő szövetkeze-
tekből alakult kisebb csopor-
tok foglalkoztatnak embereket, 
és mint minden ilyen kisebb te-
lepülésen, az önkormányzat a 
legnagyobb munkáltató. Intéz-
ményeink, óvodáink, szociá-
lis szolgáltató központunk kö-
zel 200 főt foglalkoztat. A töb-
biek a Start közmunkaprogram 
keretein belül dolgoznak. Olyan 
szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy van egy volt szovjet kato-
nai repülőterünk, és ott a köz-
munkaprogramban értékes mun-
kát tudunk végezni mintegy 
300-500 főt foglalkoztatva.

- Vissza kell utalnom a köz-
munkaprogramra. Szenzációs 
hír mindig van, ha történik va-
lami. Betörés, lopás,  rablás- ál-
talában ilyenek történnek. De 
a statisztika azt mutatja, hogy 
mióta a közmunkaprogram 
megvalósult, lényegesen keve-
sebb bűncselekmény történt. A 
Karcagi Rendőrkapitánysághoz 
tartozunk. Van rendőrőrsünk, 
ami 9 fővel működik. 

- 730 hektáros. Jelenleg me-
zőgazdasági művelése folyik. 
Elindítottunk a repülőtéren 
egy tanyafejlesztési programot, 
ezen belül közel 500 birkát tar-
tunk. Most őshonos tyúkokra 
pályáztunk és 10 millió forin-
tot nyertünk. Az a cél, hogy a 
lakosságot is bevonjuk ezeknek 
az állatoknak a tartásába.

- Márciusban. A Büntetés-
végrehajtás 4 hektár területet 
kért, ami lakott területen kí-
vül esik és önkormányzati tu-
lajdonban van. Nem tudtuk, 
hogy a 730 hektárból melyik 4 
hektár lenne alkalmas. Sikerült 
egy jó pályázatot összeállíta-
nunk, ami szerencsére első he-
lyen végzett.

-A civil szervezeteinket tá-
jékoztattuk erről. Elég jelen-
tős számú civil szervezet van a 
községben. Az onnan jövő visz-
szajelzések eléggé pozitívak vol-
tak. Utána elemeztük, hogy mi-
lyen előnyt, milyen hátrányt je-
lenthet mindez az önkormány-
zatnak. Miután önkormányza-
tunknak márciusig kellett egy 
gazdasági programot összeál-
lítania,  belevettük azt a lehe-
tőséget, hogy pályázzunk egy 
büntetés végrehajtási intézetre, 
és amennyiben ez megvalósul, 
mindent e köré szeretnénk fel-
építeni. Májusban két illető ki-
jött a büntetés- végrehajtási in-
tézettől ellenőrizni, hogy való-
sak-e azok az adatok, amelye-
ket mi benyújtottunk. Mondták, 
hogy szeretnék pontosítani a pá-
lyázatunkat, mert történt ben-
ne egy elírás: a 73 hektár helyett 
730 hektárt írtunk be tévedés-
ből. Mondtam, hogy majd kint a 
helyszínen meglátjuk, és ott tud-

juk majd pontosítani, hogy nem 
írtuk el az adatot, hiszen a terü-
let valóban 730 hektáros.

- Maga a helyszín lenyűgözte 
őket. Kb. 20 km aszfaltozott út 
van a repülőtéren, ami 18 méter 
széles. Maga a leszállópálya 2,5 
km hosszú, 70 méter széles. A 

monumentális látvány, a renge-
teg kiemelkedő hangár- látták, 
hogy itt nem történt tévedés, el-
írás. Kérdeztük, hogy melyik ré-
sze lenne megfelelő, mert nem 
az egész 730 hektáron lesz bör-
tön, hanem egy 4 hektáros terü-
leten. Információink szerint egy 
bizottság jön majd ki és meg-
nézik, hogy hová lenne a leg-
jobb felépíteni az intézményt. 
Levélben értesítettek bennün-
ket, hogy a tervekkel ellentétben 
nem egy 500 fős, hanem 1000 
fős büntetés-végrehajtási inté-
zet épül. Felajánlottunk hoz-
zá egy 20 hektáros területet, ha 
mezőgazdasági munkát is sze-
retnének végeztetni az elítéltek-
kel, akkor arra is lesz lehetőség.

- Mikor először meghalljuk, 
hogy a szomszédságunkban egy 
börtön épül, akkor rögtön azt 
mondjuk, hogy NE! Az első re-
akciója mindenkinek ez. Még 
sosem hallottunk olyan orszá-
gos hírt, hogy betörtek volna egy 
börtönbe, mert onnan el akartak 
tulajdonítani valamit. Láthat-
juk, hogy ezek nagyon bizton-
ságos helyek. Természetesen egy 
börtönből kiszabadulni sem le-
het. Átgondolták azok az embe-
rek, akik ezt ellenezték, majd ér-
dekes módon többségében pozi-
tív visszajelzés érkezett. A mun-
kahelyteremtést látták, mert itt 
az előzetes tervek szerinti 500 
fős börtön esetében is 350 főnek 
teremtettek volna munkahelyet. 
Ebbe természetesen nemcsak a 
büntetés- végrehajtásban dolgo-
zók tartoznak bele, hanem egyéb 

személyzet, pl. konyhai dolgo-
zók, kisegítők, takarító személy-
zet, és persze az egyéb szolgál-
tatások, kőművesek, festők, vil-
lanyszerelők is. Kunmadaras 
mindig óriási reményeket fűzött 
a repülőtérhez. Most ezt a lehe-
tőséget látják körvonalazódni. 
Munkahelyek lesznek teremtve. 
Szakképzett munkaerőt nem tu-
dunk csak Kunmadarasról biz-

tosítani, de a cél az, hogy a fel-
növekvő generáció is lásson ben-
ne lehetőséget. Nem kell majd el-
menniük vidékre dolgozni. Ter-
vezhetik itthon is a jövőt.

- A rendőri jelenlét minden-
képpen magasabb lesz, és ezál-
tal a közbiztonság is javulni fog. 

- Az itt épülő 1000 fős börtön-
ben 300-500 főt tudnak majd fog-
lalkoztatni. A létszám 30 %-nak 
felsőfokú végzettsége kell, hogy 
legyen. Karcag fajsúlyosabb 
munkaerő szempontjából, hi-
szen egy húszezres város sokkal 
több képzett munkaerőt tud ad-
ni, de Tiszafüred, Kunhegyes, 
Kisújszállás is nagy jelentőséggel 
bír majd. Úgy gondolom, hogy 
ezek az emberek, akik ide fog-
nak jönni, elképzelhető, hogy al-
bérletet keresnek, de akár mi is 
biztosítunk nekik lakást, hiszen 
felújítandó épületünk van a re-
pülőtér területén, de úgy gondo-
lom, hogy a későbbiek folyamán 
letelepednek, ingatlanokat vásá-
rolnak. Véleményem szerint az 
ingatlanárak emelkedni fognak. 

- Ha megépül a börtön, vál-
laltuk, hogy a működtetésében 
részt veszünk. Szeretnénk fel-
dolgozóüzemet építeni. A kör-
nyező települések önkormány-
zatai már berendezkedtek arra, 

hogy a Start közmunkaprog-
ram keretein belül sok min-
dent termeljenek: tésztát, tyú-
kot, tojást, zöldséget, gyümöl-
csöt. Ezeket fel kellene dolgoz-
ni, a dömping nyáron van. Ké-
szíthetünk lecsót, befőtteket, 
és ezeket be lehetne szállíta-
ni a büntetés-végrehajtási in-
tézetbe- ilyen együttműködés-
re gondoltunk. Ezen alapon a 
mezőgazdaság is fejlődésnek 
fog indulni. 

- Úgy vállaltuk, hogy köz-
művesítenénk. Jelenleg a 
szennyvíz az, ami ki van építve 
a repülőtéren, de az is felújítás-
ra szorul. Saját vízellátó rend-
szere volt, van két fúrt kút, de 
úgy gondolom, hogy egysze-
rűbb lesz a községből kivinni a 
vezetékes ivóvizet. A villanyt, 
a gázt, a szennyvizet oda kell 
vinnünk a területre, ahol majd 
a börtön épül.

- Jövőre elkezdődnek a tár-
gyalások, és júniustól gőzerő-
vel beindul a terület kijelölé-
se, illetve a tervezés. 2017- 2019 
közé teszik az építkezést. Mivel 
ez egy kiemelt, 1000 fős objek-
tum lesz, reménykedem, hogy 
hamarabb elindul a beruházás. 
A nyitást 2019-re tervezik.

Balogh Andrea

Újabb munkahelyteremtő beruházás a térségben
Büntetés-végrehajtási intézet épül Kunmadarason

A pályázatok értékelésekor 
figyelembe vették a terület 
fekvését, méretét, beépíthe-
tőségét, területi besorolását, 
közművekkel való ellátott-
ságát. Speciális feltételek is 
szerepet játszottak a pályá-
zatok elbírálásában, például 
a lakott területtől való távol-
ság, a terület gyors megkö-
zelítését lehetővé tevő autó-
pálya vagy főút közeli fekvé-
se. Számított a személyi ál-
lomány és családtagjaik el-
helyezésének biztosíthatósá-
ga, a felajánló közreműkö-
dése, hozzájárulása az ob-
jektum kialakításához, to-
vábbá a térség közösségi 
közlekedésének fejlettsége. 
Figyelembe vették a döntés-
nél azt is, hogy van-e lehe-
tőség a fogvatartottak több 
mint felének intézeten kí-
vüli vagy a börtönbe betele-
pülő munkáltatására. Mind-
ezen szempontok alapján 
választották ki az öt várost, 
ahol a források függvényé-
ben, ütemezetten valósul 
meg a börtönépítés.

Fotónk illusztráció

- Milyen a közbiztonság a 
településen?

- Mekkora a repülőtér területe?

- Mikor nyújtották be a pá-
lyázatot a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságához?

-A pályázat beadását megelő-
zően kikérték-e a lakosság vélemé-
nyét a lehetséges börtönépítésről?

- Milyen volt a helyszínbejárás?

- Milyen volt a településen a 
közhangulat amikor elterjedt 
a börtön építésének a híre?

- Milyen hatással lesz a köz-
biztonságra az, hogy a település 
határában börtön fog működni?

- Fellendülhet az ingatlanpiac?

-A gazdaságra, mezőgazda-
ságra milyen hatással lesz a 
beruházás?

- A börtön építéséhez hoz-
zájárul-e az önkormányzat?

- Várhatóan mikor kezdő-
dik az építkezés?
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Október 21-én (szerda) dél-
után Kukorica Fesztivált ren-
deztek a Kováts Mihály Tag-
iskolában, ahol igazi őszi han-
gulat költözött a falak közé. 
Már a bejáratnál is őszi termé-
nyekből és egy madárijesztő-
ből összeállított csendélet fo-
gadta a látogatót. Na, és per-
sze gyerekzsivaj, hiszen az au-
lában a gyerekek már javában 
faragták a töklámpást, a tan-
termekben is javában készül-
tek a különböző tárgyak, ké-
pek, javarészt kukoricából, a 
tornateremben pedig folyama-
tosan zajlottak a sorversenyek. 
A fesztiválról Csontosné Szi-
lágyi Erzsébet nyilatkozott 
újságunknak:

„Az őszi időszakban mi 
nem szüreti fesztivált, vagy 
szüreti bált tartunk – az any-
nyira megunt dolog. Három 
éve jött egy olyan gondolat, 
hogy az ősz kapcsán tegyünk 
már egy őszi tevékenységet a 
diákönkormányzat program-
jába. Minden évben más-más 
segítette eddig a diákönkor-
mányzatot és én is, mint segí-

tő-pedagógus egy kicsit vál-
toztattam ezúttal is. Talán az 
is jó, hogy mindig más-más 
ember készíti elő ezt a napot, 
mert ebből adódóan minden 
évben más-más jellegű a meg-
mozdulásunk.

Az egész iskolát érinti ez a 
mai nap. Az alsósoknál min-
den osztálynak külön feladata 
van, a felsősök pedig évfolya-
monként mozognak és külön-
böző helyeken, különböző fel-
adatokat oldanak meg. Min-
den a kukorica és a sütőtök je-
gyében zajlik. Tehát, a kuko-
ricát hántjuk, morzsoljuk, do-
bunk vele, csutkából várat épí-
tünk, kukorica szemekből ké-
pet, tökből töklámpást készí-

tünk, és a végén dalra is faka-
dunk. Őszi jellegű dalt tanu-
lunk, amit a rendezvény végén 
együtt énekelünk el. Termé-
szetesen jutalma is van ennek 
a napnak és ez a jutalom pedig 
az, hogy mindenki pattogatott 
kukoricát fogyaszt a délután 
végén.”

-dh-  

Kukorica Fesztivál
A Karcagi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kováts Mihály Tagintézménye 
október 19-én rendezte meg a 
XV. Molnár Anna Matemati-
ka Versenyt. Az iskola egykori 
tanáráról a verseny szervezője, 
Antalócziné Balog Ágnes em-
lékezett meg. A megnyitó után 
a negyvennyolc felsős diák - 
Karcag öt általános iskolájából 
és a berekfürdői Veress Zoltán 
Általános Iskolából - elkezdte 
kitölteni a matematika felada-
tokat. Korcsoportonként az 
1-5. helyezett diákot díjazták. 

A verseny végeredménye:

Egyéni helyezettjei:
5. osztály:
1. hely: Seletye Mirjam, 

Kiskulcsosi Tagintézmény, 
felkészítő tanár: dr. Király 
Józsefné

2. hely: Koczka György, 
Kováts Mihály Tagintézmény, 
felkészítő tanár: Antalócziné 
Balog Ágnes és Kovács Ágnes

3. hely: Mihály Kata, Györffy 

István Katolikus Ált. Isk., felké-
szítő tanár: Pardy Károlyné

6. osztály:
1. hely: Vinis Dóra, Karca-

gi Nagykun Református Ált. 
Isk., felkészítő tanár: Tóthné 
Szucsáki Hajnal

2. hely: Papp Levente, 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Ált. Isk., felkészítő tanár: 
Tóthné Szucsáki Hajnal

3. hely: Lukács Gábor, 
Kiskulcsosi Tagintézmény, fel-
készítő tanár: dr. Király Józsefné

7. osztály:

1. hely: Józsa Szabolcs, 
Györffy István Katolikus Ált. 
Isk., felkészítő tanár: Andor 
Lászlóné

2. hely: Csiki Patrícia, 
Kiskulcsosi tagintézmény, felké-
szítő tanár: Futóné Szabó Margit

3. hely: Dúzs Enikő Anna-
mária, Veress Zoltán Ált. Isk. 
és Óvoda, felkészítő tanár: 
Mártha Lajos

8. osztály:
1. hely: Darók Illés Dávid, 

Kováts Mihály Tagintézmény, 
felkészítő tanár: Antalócziné 
Balog Ágnes

2. hely: Csizmadia Csilla, 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Ált. Isk., felkészítő tanár: 
Tóthné Szucsáki Hajnal

3. hely: Csontos György, 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Ált. Isk., felkészítő tanár: 
Tóthné Szucsáki Hajnal
A csapatverseny helyezettjei:

1. hely: Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola

2. hely: Kiskulcsosi Tagin-
tézmény

3. hely: Kováts Mihály Tag-
intézmény

XV. Molnár Anna Matematika Verseny

Az őszi időjárás egyik ked-
vezőtlen jelensége a köd, 
melynek balesetveszélyes ha-
tásaival számolni kell. Ennél 
a veszélyforrásnál elsősorban 
a sebesség helyes megválasztá-
sára, a világítási és előzési sza-
bályok betartására kell nagy 
figyelmet fordítani. A legtöb-
ben sajnos nem elég körülte-
kintőek, és a sebesség csök-
kentése nélkül közelítik meg 
a ködös, ködfoltos területe-
ket, majd ott pánikszerűen fé-
keznek és elveszítik járművük 
felett az irányítást. Ne feled-
jék, a hirtelen fékezéssel meg-
lepik a mögöttük közleke-
dőt, akinek ilyenkor már rit-
kán van lehetősége a megál-
lásra. Az ilyen jellegű balese-
tek megelőzhetőek! A ködös 
szakasz kezdetét észlelve, még 
a jól belátható úton csökkent-
sék a sebességet! A féklámpa 
felvillantásával igyekezzenek 
figyelmeztetni a mögöttük ha-

ladókat, kerüljék a hirtelen fé-
kezést!

A látni és látszani elv ezen 
időszakban is nagyon fontos, 
így a megfelelő világításról fel-
tétlenül gondoskodjanak és 
sűrű ködben gépjárművükön 
– ha van - használják a köd-

lámpát! Így talán nem csak a 
súlyos baleseteket, hanem a 
kisebb, ám annál több bosz-
szúságot okozó koccanásokat 
is sikerül elkerülni.

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság

Őszi köd- vezessenek óvatosan!

A Karcagi Járási Ügyész-
ség röviddel a bűncselek-
ményt követően, gyorsított el-
járás szerint bíróság elé állí-
totta azt az 1984-ben született, 
többszörösen büntetett karca-
gi férfit, aki egy héttel szaba-
dulása után, szeptember 30-
án, 14 óra körül, az egyik kar-
cagi temetőben rátámadt egy 
idős hölgyre, azért, hogy meg-
erőszakolja.

Balázsné dr. Busku Teré-
zia, a megyei főügyészség saj-
tószóvivője az ügyről közölte:  
a vádlott hátulról támadt az 
asszonyra, földre lökte, ru-
házatát lehúzta és közösülni 
próbált vele. A sértett segít-
ségért kiabált, védekezett, il-
letve a támadót „egyéb ok” is 

hátráltatta cselekménye vég-
rehajtásában, ezért nem tud-
ta megvalósítani brutális cse-
lekményét. A férfi, miután 
más személyek is arra jár-
tak, a helyszínről sietve el-
menekült. A rendőrök azon-
ban néhány órával később el-
fogták.

A Karcagi Járásbíróság a 
vádlottat október 29-én erő-
szakkal elkövetett szexuá-
lis erőszak bűntette miatt, 
mint többszörös visszaesőt, 8 
év fegyházbüntetésre és 10 év 
közügyektől eltiltásra ítélte, 
egyben kizárta a feltételes sza-
badság lehetőségéből. Az ítélet 
a védelem fellebbezése folytán 
egyelőre nem emelkedett jog-
erőre.

Elítélték az idős nővel 
erőszakoskodó karcagi férfit
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Napsütéses, őszi délután volt 
azon az október másodikai na-
pon, amikor a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Jókai úti tag-
óvodájában Szüreti mulatsággal 
köszöntöttük az ősz kezdetét.

A műsor részleteiről semmit 
sem lehetett tudni, hiába kér-
deztük otthon a gyerekeket. …

Végre elérkezett a várva várt 
délután, amikor is szép táncos 
ruhába öltöztetett kislányok és 
kisfiúk sorakoztak az óvoda ud-
varán. Óvó nénik segítségével 
szebbnél szebb versek és dalok 
hangzottak el. 

Egyszer csak egy őszi vásár 
kellős közepébe csöppentük, ahol 
a Kisbíró kidobolta a vásár kez-
detét. Fazekasok, pántlikások, 
gyümölcs és kenyér árusok, ko-
sarasok és kenyeresek árulták a 
portékákat oda illő mondókák-
ban. A legkisebbek óvó nénik ke-
zét fogva beálltak a körjátékokba 
és olyan szépen énekeltek a na-
gyokkal, mintha nem is 2-3 hete 
kezdték volna az óvodát.

A színvonalas műsort me-
semondó Mártika óvó néni „A 
szegény ember állatai” című me-
sével zárta.

A nagy izgalom után egy csa-
ládias, jó hangulatú kerti ün-
nepséget tartottunk, ahol az 
eszem-iszom mellett kipróbál-
tuk, hogyan is lehet szőlőlevet 
préselni, mustot készíteni. Az 
udvaron gyöngyöt fűzhettünk 
Tyukodiné Marika néni segít-
ségével. Tyukodi Laci bácsi be-
avatta a fiúkat és lányokat a fa-
faragás rejtelmeibe. Köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásunkat 
és közreműködtek ennek a szép 
délutánnak a létrejöttében.

Végezetül mit is mondhat-
nánk büszke szülőtársaink ne-
vében is? Örömmel telt szívünk, 

amikor gyermekeink ügyesen el-
mondták a verseket. Megnyug-
vás volt látni, hogy nagy biza-
lommal fogják óvó nénik kezét, 
keresik tekintetüket - várva a 
bíztató mosolyt tőlük. A legna-
gyobb élmény az volt, hogy iga-
zi csínytevő, huncut gyerekeket 
láttunk felszabadultan JÁTSZA-
NI egymással, szülőkkel, óvó né-
nikkel és daduska nénikkel. 

Köszönjük azt a sok munkát, 
amit gyermekeinkért végeznek! 
Reméljük, jövőre ismét megren-
dezzük a szüreti mulatságot.

SZMK

Szüreti mulatság

2015. október 7-én a Györffy István Katolikus Általános Iskola 
harminc 1. osztályos kisdiákja vett részt Sólyom Tamás „ Alig lát-
szom, mégis játszom” című irodalmi műsorán, melyet a Csoko-
nai Könyvtár szervezett és rendezett.

A vidám, játékos, interaktív előadás, melyen megzenésített 
verseket hallgathattunk meg, kellemes szórakozást nyújtott 
mindannyiunk számára. 

Köszönjük, hogy ott lehettünk! Jól éreztük magunkat.
Szabó Edit tanítónő

A katolikus iskola első 
osztályosai a könyvtárban

Az őszi szünetben kézműves foglalkozásokat tartott gyerekek-
nek a Déryné Kulturális Központ a Városi Sportcsarnokban.

Mint Szepesi Tibor igazgatótól megtudtuk, két alkalommal 
várták a gyerekeket a sportcsarnokba őszi ajándéktárgyak ké-
szítésére. Emellett sport és játékos vetélkedőket is szerveztek a 
kicsiknek és a nagyobbaknak.

- A tapasztalat az volt, hogy elsősorban nagyszülők hozzák a 
gyerekeket és közösen készítenek ajándékokat. Emellett a könyv-
tárban is a megszokottak szerint zajlottak a foglalkozások.

Őszi játszóház Rendőrségi Hírek
Megvertek egy 

karcagi férfit
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság garázdaság bűntett elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást há-
rom kunmadarasi lakos, és 
kifosztás bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanú-
ja miatt B. Imre karcagi la-
kos ellen. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint a 18 
éves V. M. és fiatalkorú tár-
sai 2015. október 30-án 23 óra 
körüli időben egy karcagi sö-
röző előtt szóváltást követő-
en bántalmaztak egy karcagi 
férfit, majd a földre került ál-
dozatukat magára hagyták. B. 
Imre meglátta a földön fekvő, 
védekezésre képtelen sértettet 
és kihasználva állapotát nad-
rágja zsebéből ellopta pénz-
tárcáját. A bejelentést követő-
en a rendőrök rövid időn be-
lül azonosították a garázda fi-
atalokat és a kifosztás bűntett 
elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható karcagi fér-
fit is. A rendőrök az ellopott 
pénztárcát a közelben eldobva 
megtalálták. A járőrök mind 
a négy személyt előállították a 
Karcagi Rendőrkapitányságra, 
ahol a nyomozók gyanúsított-
ként kihallgatták őket.

Fákat vágtak ki
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást B. M. 43 éves, 
L. N. 23 éves és Cs. L. 47 éves 
kunmadarasi lakosok ellen. A 
körzeti megbízott 2015. októ-
ber 29-én 12 óra 20 perc körü-
li időben Kunmadaras külterü-
letén lévő erdőben érte tetten a 
férfiakat, akik éppen illegálisan 
fákat vágtak ki. A rendőr el-
fogta és előállította a jogsértő-
ket a Karcagi Rendőrkapitány-
ságra, ahol a nyomozók gyanú-
sítottként kihallgatták őket. A 
kunmadarasi lakosok elismer-
ték tettüket. A rendőrök lefog-
lalták a férfiaknál talált fűré-
szeket és a kivágott fákat.

Fővezetékről lopták 
az áramot

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság „Tisza” Mélységi Ellenőr-
zési és Közterületi Támoga-
tó Osztályának beosztottjai az 
áramszolgáltató munkatársa-
ival együttműködve 2015. ok-
tóber 29-én Tiszabura telepü-
lésen összehangolt közös ellen-

őrzést tartottak. A szakembe-
rek közel harminc ingatlannál 
fedeztek fel illegális áramvé-
telezést, melyet azonnal meg-
szüntettek. A jogsértők közel 
azonos módszerrel követték el 
a lopásokat. Jellemzően a háló-
zati fővezetékre csatlakoztak rá 
szabálytalanul, és onnan köz-
vetlen az otthonukba vezették 
az áramot. Az eseteket a Kar-
cagi Rendőrkapitányság szak-
értők bevonásával vizsgálja.

Pénzt csalt ki az 
asszonytól

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság csalás bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást B. T. 
kunmadarasi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a 21 éves férfi téve-
désbe ejtett egy kunmadarasi 
asszonyt oly módon, hogy 
2015 júniusától különféle in-
dokokkal készpénzt csalt ki a 
sértettől, de a kölcsönkért ösz-
szegeket nem fizette vissza.  
A nő 2015. október 28-án fel-
jelentést tett a rendőrségen. 
A rendőrök kunmadarasi la-
kásáról előállították a férfit a 
Karcagi Rendőrkapitányságra, 
ahol gyanúsítottként kihall-
gatták. A férfi elismerte tettét.
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OTTHON
Pihe-puha almás süti recept

Tésztához:
50 dkg finomliszt, 20 dkg cukor, 25 dkg margarin, 3 db 
tojássárgája, 1 csipet só, 1 csomag sütőpor, 3 ek tejföl, 1 
citromból nyert citromhéj
Töltelékhez:
1,5 kg alma, 3 dkg margarin, 10 dkg cukor, 1 tasak vaníliás 
pudingpor, 3 db tojásfehérje

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd kettévesszük úgy, hogy egyik része kicsivel nagyobb 
legyen.
Nagyobbik részét hűtőbe, kisebbik részét fagyasztóba tesszük, amíg a tölteléket elkészítjük.
Az almákat meghámozzuk, legyaluljuk. Margarinon a cukorral félpuhára pároljuk. A pudingport 
kevés vízzel elkeverjük, az almára öntjük, és besűrűsítjük. Langyosra hűtjük.
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, és óvatosan beleforgatjuk az almás krémbe.
Egy nagyobb tepsit sütőpapírral kibélelünk, a nagyobbik tésztát tepsi méretűre nyújtjuk, a kihűlt 
krémet elterítjük rajta, a fagyasztós tésztát ráreszeljük, és készre sütjük.
sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-felül sütés

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Ki az új rendészeti vezető Jász-Nagykun-
Szolnok megyében?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-
mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 
november 9-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: Agócsné Tüdős Edit (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Hozzávalók / 4 adag

Elkészítés:

Karcagon a Vajda utcában járt (csaknem) pórul egy közepes 
termetű kutya. Mintegy két méter mély aknába zuhant, lán-
costul. Vízben állt, nem tudott kimászni, míg végül egy jószí-
vű ember megszánta, és hívta a tűzoltókat. A karcagi hivatá-
sos tűzoltók emelték ki a rémült állatot, akinek kutya baja sem 
lett. 

Aknába esett a kutya

Fotó: Karcagi HTP

Karcagon mintegy négy-
százan élnek ma is külterüle-
ten. A tanyák, egykori tanya-
központok, zártkertek lakói-
nak ellátását biztosítja a 2010. 
július 1-jén a Karcagi Több-
célú Kistérségi Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ ke-
retében indult tanyagond-
noki szolgáltatás, amelynek 
gépkocsija évente több mint 
tízezer kilométert futott. A 
közelmúltban balesetet szen-
vedett kisbusz pótlására az 
önkormányzat ez év tavaszán 
a Darányi Ignác Terv kereté-
ben működő Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Prog-
ramhoz nyújtott be pályáza-
tot. A sikeres pályázat nyo-
mán állíthatták munkába azt 
a Peugeot Boxer típusú sze-

mélygépkocsit, amelyben a 
vezetővel együtt nyolc sze-
mély foglalhat helyet, és egy 
kerekesszék szállítására is al-
kalmas. A gépkocsival a kül-
területen élők segítését oldjuk 
meg – mondta a Hírmondó 
kérdésére Kun Csilla, a Szo-
ciális Szolgáltató Központ ve-
zetője. - Kiviszi a napi egy-
szeri meleg ételt, a szociális 
gondozókat azokhoz, akik-
nél szükséges a házi segítség-
nyújtás, de ezzel oldjuk meg 
az iskolások, a patikába, or-
voshoz, hivatalos ügyben a 
városba igyekvők szállítását 
is.

Az új gépkocsit október 
1-jén, az Idősek Világnapján 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter adta át az intézménynek.

Új gépkocsi a tanyagondnoknak

Felborult egy sertéseket 
szállító kamion november 
2-án hajnalban Karcag kül-
területén. A fülke két uta-
sa megsérült, egyiküket csak 
segítséggel lehetett kimente-
ni.

A baleset körülményei egy-
előre nem ismertek, any-
nyit lehet tudni, hogy a nyer-
ges vontató az árokba borult, 
aminek következtében a ve-
zetőfülke egyik utasa megsé-
rült, míg a másik saját maga 
el tudta hagyni a járművet. 
A sérültet a mentőszolgálat 
munkatársai ellátták.

Információink szerint fel-
tételezhetően a sofőr a köd-
ben nem vette észre a körfor-
galmat, és ezért történt a ba-
leset.

Malacokat szállító kamion balesetezett
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Október 14-én (szerda) a 
Sportcsarnok épülete adott 
otthont a 17. „Kelj fel Jan-
csi!” elnevezésű ügyességi ve-
télkedőnek, amelyet a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda 
Testnevelés-gyógytestnevelés 
munkaközössége szervezett. 

A versenyen valamennyi tag-
óvoda nagycsoportos gyer-
mekei és játékos kedvű szü-
leik vettek részt. A vetélkedőt 
Szepesi Tibor önkormányza-
ti képviselő nyitotta meg, aki 
a sport és a mozgás fontossá-
ga mellett szólt arról is, hogy 

ez a vetélkedő már egy régre 
visszanyúló kezdeményezés, 
ő maga is emlékszik a legelső 
ilyen rendezvényre. Beszédé-
ben kiemelte még a jókedv és a 
közösségben eltöltött idő fon-
tosságát is. A verseny valóban 
ennek jegyében zajlott.

Nyolc csapat mérte össze 
ügyességét és tudását nyolc 
különböző pályán, különböző 
feladatok teljesítésével. Szü-
lők és gyerekek között egy-
aránt általános volt a jókedv 
és mindenki lelkesen, elszán-
tan küzdötte végig a bő másfél 
órás vetélkedőt, melynek vé-
gén minden csapat kapott egy 
oklevelet és egy kis ajándékot. 
A díjakat Kovács Szilvia alpol-
gármester, Szepesi Tibor ön-
kormányzati képviselő, vala-
mint Gulyás Ferencné, a Ma-
darász Imre Egyesíett Óvoda 

vezetője adta át. Az idei ren-
dezvény nyertese a Csokonai 
úti tagóvoda csapata volt, így 
ezúttal ők vihették haza a ván-
dorkupát. 
Eredmények: 1. hely: Cso-
konai úti tagóvoda, 2. hely: 

Kuthen úti tagóvoda, 3. hely: 
Táncsics krt. 19. tagóvoda, 4. 
hely: Kinizsi úti tagóvoda, 5. 
hely: SZIM tagóvoda, 6. hely: 
Jókai úti tagóvoda, 7. hely: 
Zöldfa úti tagóvoda, 8. hely: 
Takács Péter úti tagóvoda 

17. „Kelj fel Jancsi!” ügyességi vetélkedő

Október 21-én (szerda) kora 
este a Kultúrpalotában került 
megrendezésre a Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépisko-
la „Gólyaestje”, melynek kere-
tében felavatták a gimnázium 
újdonsült kilencedikeseit.

Ezen az estén a diákoké volt 
a főszerep, diákok adtak mű-
sort diákoknak és szüleiknek, 
valamint az iskola tantestü-
letének – így köszöntve őket 
a felsőbb évfolyamon. Miután 
a kilencedikesek letették es-
küjüket, a tizedikesek három 
színpadi darabbal mutatták be 
a gimnáziumi életet az újon-
coknak. Természetesen mind-
három előadás kellő humorral 
volt fűszerezve és a megérde-
melt vastaps egy alkalommal 
sem maradt el.

A gólyák felavatása azonban 
csak záróakkordja volt egy 
hosszabb rendezvénysorozat-
nak, hiszen az azt megelőző 
napok is az új diákokról szól-
tak iskola szerte. A gólyahéttel 

kapcsolatban Szarkáné Tóth 
Andrea tanárnő nyilatkozott 
lapunknak:

„Gólyanapok” címen futott 
egy három napos esemény. 
Ilyenkor a kilencedikes gólyá-
kat avatjuk fel – mindenfé-

le vicces feladatot találunk ki 
számukra a Diákönkormány-
zattal karöltve. Ez azt jelen-
tette, hogy minden szünetben 
különböző feladatokat kellett 
végrehajtaniuk.

Ezek között aztán volt 
olyan, hogy tánckoreográfiá-
val kellett készülniük az osz-
tályfőnökük kedvenc dalá-
ra, vagy részt vettek egy ka-
tonanapon, amikor különbö-
ző akadályokat kellett leküz-
deniük, de volt olyan is, hogy 
a DÖK-ösök által összemi-
xelt koktélt kellett elfogyasz-
taniuk. Ez ugyan külön-kü-
lön finom, de együtt nem iga-
zán. Szóval sok-sok vicces fe-
ladattal fogadtuk a kilencedi-
keseket ezen a héten, melynek 
zárásaként került sor a gólya-
estre. Ott is a diákok kapták 
a főszerepet, hiszen a foga-
dalom szövegét a diákigazga-
tó olvasta fel, és a műsorközlő 
is a Diákönkormányzat tagja 
volt – a tanároknak pusztán 
csak háttérszerep jutott ez al-
kalommal. De ez az este is ki-
válóan sikerült. Itt ragadnám 
meg az alkalmat, hogy köszö-
netet mondjak a fenntartó-
nak, hogy anyagilag is hozzá-
járult a rendezvénysorozat-
hoz!”

-dh-    

Gólyahét volt a gimnáziumban
Október 21-én (szerda) dél-

előtt ülést tartott a Karcag 
Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat Képviselő-
testülete, melyen részt vettek 
Pánti Ildikó és Nagyné László 
Erzsébet önkormányzati kép-
viselők is. Az ülés első két na-
pirendi pontjaként elfogadták 
a nemzetiségi önkormányzat 
idei költségvetésének módo-
sítását, valamint az első há-
romnegyed év költségveté-
sének végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót is.

Ezúttal a Barna Gyöngyök 
tánccsoportról készített be-
számoló Pánti Ildikó kérésé-
re került napirendre. A kép-
viselő a csoport jövője fe-
lől érdeklődött. A beszámo-
ló és Varga István elnök tájé-
koztatása szerint új vezetője 
van a tánccsoportnak, ame-
lyet hosszútávon szeretnének 

megtartani és bővíteni, hi-
szen az idő múltával újabb fi-
atalok beszervezésére is gon-
dolni kell. A képviselő ja-
vasolta, hogy ezen a téren is 
működjenek együtt a helyi is-
kolákkal.

A jelenlévők ezen az ülésen 
még két beszámolót fogad-
tak el. Az egyik a Déli utcai ( 
volt Dankó Pista utca) közvi-
lágítás helyreállításáról szólt, 
a másik pedig arról adott tá-
jékoztatást, hogy a kisebb-
ségi önkormányzatnak sike-

rült gyűjtést rendezni és az-
által jelentős segítséget nyúj-
tani egy súlyos beteg kisko-
rú és egy fiatal felnőtt részé-
re. Lényegében nagyon drá-
ga és nélkülözhetetlen gyógy-
ászati segédeszközöket sike-
rült beszerezniük a betegek 
számára.

-dh- 

Ülésezett a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat
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Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Madarász Imre Egyesített Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Tán-

csics körút 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-

adatok: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egész-
ségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű szakmai tudás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai 

végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 

2015. november 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács 

Szabolcsné nyújt, az 59/503-323 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Mada-

rász Imre Egyesített Óvoda - Karcag címére történő megküldésével (5300 
Karcag, Táncsics körút 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: K-4-476/2015. , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus, vagy személyesen: Kovács Szabolcsné, Jász-
Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Táncsics körút 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes, határidőre beérke-
zett pályázatokat az intézmény vezetése bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 - www.karcagiovodak.hu - 2015. november 2.
 - www.karcag.hu - 2015. november 2.
 - Karcagi Hírmondó - 2015. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézmény fenntartója Karcag Városi Önkormányzat.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karcagiovodak.hu 

honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a 

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által 
az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

A Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola 
2015. november 16-án, hétfőn 08 órától

NYÍLT NAPOT TART.
Regisztráció 7:30-tól.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Dr. Nagyné Serfőző Éva

mb. igazgató

A Polgármester Hivatal előtti téren, egészen az 
Angyalos kútnál található padsoron át az áruhá-
zig, az önkormányzat ingyenes internet elérést 
biztosít. A mobilkészülékkel ki kell választani a 

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



10 2015. november 6.Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
November 07-08. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. október 30.
Horváth Melinda – K. Nagy 
Gábor

Születés
Oszlánczi Nikoletta - Szappanos 
István 
Kg., Kórház utca 12/a

Áron István

Raffai Judit – Horváth János
Kg., Nyár utca 37.

Botond Kristóf

Kiss Mária - Kelemen Attila
Kg., Pacsirta utca 17. 

Mária

Kelemen Mária – Seres László
Kg., Pacsirta utca 33.

Mirella Erzsébet

Halálozás
Kocsis Sándor István 
 Karcag (1952)

Búzás János Zoltán 
 Karcag (1963)

Győri Imréné 
(Rimaszombati Irén Mária) 
 Karcag (1943)

Mészáros Péter 
 Karcag (1932)

Tál Gyula 
 Karcag (1931)

Mile József 
 Karcag (1934)

Németh Andrásné 
(Ökrös Margit) 
 Karcag (1923)

November 7. (Szombat)
8 - 13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal u. 3.)
9 – 20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

November 8. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal u. 3.) 

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. november 6. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Koszorúzás a hősi halottak emlékére
18.10 Unilever mosdó adomány
18.30 Új mentőállomás Kunhegyesen
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kerekes Ágnes 
 Téma: Változások a művészeti  
 iskolában
 Karcagi hírek
 - Ivóvízminőség - javító beruházás
 - Prizma a postánál
 Milánói pavilon sorsa
 - Őszi kézműves szakkör
 - Áramtolvajokra csapott le a  
 kapitányság
 - Kiégett a kunyhó
 - Baleset a körforgalomban
 Háttér
 Vendég: Széll Attila
 Téma: Különleges gomba kóstolás volt... 
20.30 Karcagi Tükör
Ivóvízminőség- javító beruházás 
záróünnepség

2015. november 7. szombat
18.00 Műsorajánlat
18.05 Ivóvízminőség- javító beruházás 
záróünnepség
18.55 Koszorúzás a hősi halottak emlékére
19.05 Zulu - amerikai film
20.50 Nagykunsági Krónika - közéleti magazin

2015. November 8. Vasárnap
18.00 Műsorajánlat

18.05 Isten megteremté a nőt - 
amerikai film
20.00 Nagykunsági Krónika - közéleti magazin
21.40 Gólyabál a gimiben

2015. november 10. kedd 
(ismétlés szerda)
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015.10.25 
19.15 Karcagi Hírek
19.50 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise  2015.10.25.
20.40 Karcag Sport: Karcagi SE - 
Kunhegyesi SE Megyei I. osztályú 
Bajnoki Labdarúgó mérkőzés

2015. november 12. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 Népmese Világnapján
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet 
 Téma: Önkormányzati képviselői munka
 Karcagi hírek
 - Rendőrség tanácsai az autósoknak
 - Megkapta a lány az elektromos ágyat
 - Napelemek a Városházán
 - Aranyminősítést kapott a kórus
 Háttér
 Téma: Diákhét a gimiben
20.30 Karcagi Tükör
Országos polgárőrgyűlés Karcagon

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

Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere a Györffy 
István Nagykun Múzeummal együttműködve meghirdeti 
az „Eleink élete - …” fotópályázat második fordulóját kar-
cagi, illetve 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, ro-
konsággal, 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 mú-
zeum szívesen megtartja őket, és nyilvántartásba kerülnek. 

Pályázni lehet olyan munkával kapcsolatos fotók be-
küldésével, 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, tár-

gyak, stb. örökítik meg.

Beküldés módja: személyesen vagy postai úton a kar-
cagi Györffy István Nagykun Múzeum 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 gazdagabb kiállítást tud-
junk összeállítani, az utókornak méltó módon megőriz-
ve ezeket a fotókat! Közreműködésüket, segítségüket elő-
re is nagy tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

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),
 - 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/

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör következő programjának cí-

me: Húrok, membránok Isten világában. Az előadók: Cseke 
Lajos elektromérnök és Gulyás Zsolt plébános úr, akik el-
mondják a fizikai és teológiai magyarázatot az Univerzum 
teremtéséről. Így mindkét megközelítés szolgál a felmerülő 
kérdésekhez.

Az előadásra november 10-én kedden 17 órától kerül sor 
a szokott helyen, a Déryné Kulturális Központ első eme-
leti klubtermében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Varga Gyöngyi
Kunhalom Polgári Kör elnöke
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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.
Karcag központjában I. emeleti két 
szobás, erkélyes, jó elosztású, fel-
újított téglaépítésű lakás alkuké-
pesen eladó. Tel.: 06/30-527-2980.
Karcagon téglából épült kisebb 
kertes ház betegség miatt eladó. 
Tel.: 06/30-635-9662.
Két család részére alkalmas kertes 
ház eladó vagy egy szobás lakásra 
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.
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.
Eladó 10 sor kertföld termő gyü-
mölcsfákkal, lakható épülettel a 
Zug 2-esben. Kövesút, víz, villany 
van. Tel.: 06/30-587-9678. 
Karcagon kertes parasztház sürgő-
sen eladó, és ugyanitt 500 m2-es 
telek gyümölcsfákkal eladó vagy 
elcserélhető bármire. Továbbá 40 
db szék, automata mosógép, salgó 
polc eladó. Tel.: 06/20-230-1202.

Eladó két szoba összkomfortos 
kertes ház, akár berendezéssel 
együtt is. Melléképületek, fúrt kút 
az udvarban. Érdeklődni: Karcag, 
Rába utca 51. szám alatt.
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 kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, konyha, 
továbbá hozzátartozik egy 60 m2-
es alsóépület) a főtértől 2 percre. 
Rendezett kerttel, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-4839, 
06/30-328-3533.
Eladók Karcagon a Kisvénkert 
Kékvirág utcában 1- és 1,5 szobás 
kis lakóházak (fürdőszoba, veze-
tékes víz, benti WC, cserépkályha 
van). Irányár: 2 millió forint/darab 
áron. Tel.: 06/20-563-5087.
Eladó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
e g y  ve g ye s  i n g a t l a n  (ü z -
let 250 m2, lakások 1- és 2 szo-
bás, új építésű családi ház, telek 
1200 m2). Az üzlet bérelhető is. 
Tel.: 06/20-563-5087, e-mail cím: 
csokikep@gmail.com, képeket 
e-mail címre tudok küldeni.

Állat
Kopasztott csirke kapható min-
den pénteken csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet lead-
ni. 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 délig 
lehet leadni. Karcag, Soós István 
utca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.
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.: 06/30-336-6142.
Szép kiscicát adok ajándékba sze-
rető gazdinak. Tel.: 06/30-432-3514.

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.
Eladó Karcagon 4 db FÉG 
gyár tmányú (F8-as, 52 K W-
os) faláttöréses gázkonvektor.  
Tel.: 06/30-527-2980.
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.

Eladó hagyatéki tárgyak: konyha-
szekrény, ágy két db fotellel, do-
hányzóasztal, szekrénysor, tükör, 
tévéállvány, konyhaasztal, pb gáz-
palack, kabátok, női ruhaneműk. 
Tel.: 06/70-707-8779. 
Hagyatéki férf iruhák eladók! 
Fekete öltöny (2.000 Ft), barna öl-
töny (2.000 Ft), szürke átmene-
ti kabát (4.000 Ft), barna télikabát 
prémgallérral (5.000. Ft), zakók, 
nadrágok (1.000 Ft/db), ingek (200 
Ft/db+ajándék nyakkendő), mé-
regtelenítő készülék (ár megegye-
zés szerint), régi típusú mechani-
kus írógép (2.000 Ft). Ezen kívül 
női barna átmeneti kabát (3.000 
Ft), barna bőrkabát (5.000 Ft).  
Tel: 06/59-312-249, 06/70-385-4893. 
Eladó téli gumik (195x65x15-ös, 
90%-os), továbbá első fékbetétek, 
levegőszűrő és pollenszűrő Peugeot 
308-ra. Tel.: 06/20-250-8880.
Szemes kukorica, és jó minőségű 
lucernaliszt eladó.(Szállítás meg-
oldható.) Tel.: 06/30-856-6978.
Vásárolnék „Partner” típusú elekt-
romos láncfűrészhez meghajtó 
villanymotort. Tel.: 06/59-314-302.
Eladó Lucznik szekrényes var-
rógép (10.000 Ft), kovács ül-
lő (30.000 Ft), Sony nagyképer-
nyős TV (20. 000 Ft), gyógymatrac  
(10.000 Ft), masszírozó matrac  
(10.000 Ft) Tel.: 06/70-337-8039.
Eladó kolbásztöltő, húsdaráló, 
zsírosbödönök, Tornádó elekt-
romos kerékpár, szekrények, 
220 V-os cirkula, 220 V-os Co he-
gesztő, keverőtárcsás mosógép. 
Tel.: 06/59-400-685.
Téli gumi eladó. (4 db 14-es 3000 
Ft/db áron). Tel.: 06/30-645-0694.

Használt bútorok eladók: szek-
rénysor, rekamié, fotel, ebéd-
lőasz tal  6 db székkel,  stb. 
Megtekinthetők előzetes időpont 
egyeztetéssel. Tel.: 06/59-311-055.
Hajlított vázú női kerékpár, 24-
es és 26-os női és férfi mtb ke-
rékpár,  robikapa utánfutó -
val és kukoricamorzsoló eladó.  
Tel.: 06/30-261-0785.
Kóstolóval egybekötött méz-
vásár (november 7-én, szomba-
ton) délelőtt 9-13 óráig Karcagon 
a Reggel utca 33. szám alatt a 
nagykapuban. Vendégem a hely-
színen egy csésze gyógyteára!  
Tel.: 06/30-696-5288.
Nagytestű kutyának szigetelt ház, 
olajradiátor, kávéfőző-teafőzővel, 
szendvicssütő, ART-DECO szalongar-
nitúra eladó. Tel.: 06/20-502-6183.

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, 
K a r c a g ,  K a b a ,  N á d u d v a r, 
N a g y r á b é ,  P ü s p ö k l a d á n y, 
S á r r é t u d v a r i  t é r s é g é b e n .  
Ár: 50 ezer Ft/ha. Tel.: 06/70-370-1149.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Álláshirdetés
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.

Álláshirdetés
Szolnoki telephelyű 

nemzetközi fuvarozással 
foglalkozó cég 

gépkocsivezetőket 
keres magyar-olasz, ma-
gyar-német munkákra. 
Jelentkezési feltétel: TIR 
vizsga, E kategóriás jogo-
sítvány, minimum két éves 
gyakorlat. 
Fizetés: megegyezés szerint.

Elérhetőség: 

06/30-2188-777
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SPORT

Feléhez érkezett az őszi sze-
zon bajnoksága a férfi kézilab-
da NB II. Délkeleti csoport-
jában, amelyben összesen 12 
csapat szerepel és verseng egy-
mással Csongrád, Pest, Haj-
dú-Bihar, Békés, Bács-Kiskun 
és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyékből. A Karcagi SE csa-
pata újoncként vágott neki a 
bajnokságnak, ugyanazzal a 
játékoskerettel, amellyel 11 év 
munkája után megnyerte a 
2014-2015-ös megyei bajnoksá-
got. Komolyabb elvárás nincs, 
s nem is lehet a csapattal szem-
ben, mivel erősítésre sem ke-
rült sor a csapaton belül új iga-
zolásokkal.  Az eddig lejátszott 
mérkőzéseken kivétel nélkül 
a rutinosabb, a már évtizedek 
óta az NB-s bajnokságban sze-

replő, s így évekkel előttünk já-
ró csapatok rutinja érvényesült 
a karcagiakkal szemben, s vár-
hatóan ez a papírforma alig-
ha borul majd az elkövetke-
ző mérkőzéseken. De ki tudja, 
bármi megtörténhet, okosab-
bak leszünk majd a decembe-
ri félévzáró forduló után. Min-
denesetre változatlanul több 
száz ember buzdítja a junior és 
a felnőtt csapatot a hazai for-
dulókon, amit hálásan köszö-
nünk mindenkinek, és tovább-
ra is kérjük a biztatást.

A felnőtt csapat pont nélkül 
(Mezőtúr-Karcag 40-18, Karcag-
Makó 29-40, Kunszentmárton-
Karcag 46-27, Karcag-XVI. 
KMSE Budapest 24-29, Újkí-
gyós-Karcag 36-31, Karcag-Kis-
kunfélegyháza 23-43), a ju-

niorok pedig egy győzelem-
mel folytatják a bajnoksá-
got az őszi szünet után, re-
méljük, hogy egyre jobb ered-
ményekkel. A juniorok mun-
káját Jobbágy Gergő, testne-
velő-edző irányítja, tovább-
ra is várjuk edzésre az alapok-
kal rendelkező felsős (7-8. osz-
tály) és középiskolás korosz-
tályt. Együttesünk idegenben 
még Köröstarcsával, Békés-
csabával, Kiskőrössel, hazai 
pályán pedig Kiskunhalassal 
(2015. november 15. vasárnap, 
14 és 16 óra), illetve Hajdúszo-
boszlóval mérkőzik majd meg 
(2015. december 5. szombat, 
16 és 18 óra). Várjuk a szur-
kolókat, a sportág kedvelőit a 
Városi Sportcsarnokba!

MAJOR

Félidőben a bajnoki szezon

2015. 10. 29.
Kováts DSE III. Karcag – 

Jászapáti SE 13-5
Karcagi győzelmek:
Párosban: dr. Hubert Attila - 
Dobó István 1 győzelem
Egyéniben: Dobrai István 3 
győzelem, Sebők János 3 győ-
zelem, id. Dobó István 3 győ-
zelem, dr. Hubert Attila 2 
győzelem (két mérkőzésből), 
Czombos Bence 1 győzelem 
(két mérkőzésből)

Csornai Csaba: Nagyszerű 
játékkal, döntő játszmás mér-
kőzések megnyerésével biztos 
győzelmet arattunk Jászapá-
ti ellen. 

Kováts DSE II. Karcag - 
H-Generál SE Jászberény 
5-13

Karcagi győzelmek:
Párosban: Szlovik Ferenc- 

Csornai Csaba 1 győzelem, 
Hémán Sándor - Kun Szabolcs 
1 győzelem.

Egyéniben: Szlovik Ferenc 
2 győzelem, Csornai Csaba 1 
győzelem.

Csornai Csaba: Játékosaink 
különböző elfoglaltságai mi-
att nem tudtunk a legerősebb 
felállásban játszani, ez meg is 
látszik az eredményen. 

Péter László 
emlékverseny

Október 23-án és 25-én.  
Két versenynapon bonyolítot-

tuk le a mérkőzéseket a Városi 
Sportcsarnokban.

A felnőttek mezőnyében 16 
településről 83 versenyző neve-
zett a különböző kategóriákban. 

Amatőr férfi: I. Pálfi Ba-
lázs (Szolnok), II. Rákóczi Fe-
renc (Bucsa) III. Zimány János 
(Törökszentmiklós).

Megyei I. osztály férfi: I.      
Cracium (Románia), II. Jenei 
Tamás (Püspökladány), III. 
dr. Farkas Béla (Kováts DSE 
Karcag).

Női amatőr: I. Varga Enikő 
(Vámospércs), II. Matók Anna 
(Szolnoki Honvéd), III. Szabó 
Krisztina (Püspökladány).

Férfi NB-s versenyzők: I. 
Orbán Zsolt (Vámospércs), II. 
Boros István (Hajdúszobosz-
ló), III. Imrei Ferenc (Kováts 
DSE Karcag), III. Márföldi 
István (Nyíregyháza).

Összevont férfi páros: I. Im-
rei Ferenc (Kováts DSE Kar-
cag) - Szepesi Bence (Jász-
kun Volán Szolnok), II. Or-
bán Zsolt - Ferenc Máté 
(Vámospércs), III. Takács Zol-
tán - Boros István (Hajdúszo-
boszló), III. Andrási Zoltán - 
Jeney Tamás (Püspökladány).

Vegyes páros: I. Gom-
bos Bettina-Orbán Zsolt 
(Vámospércs), II. Rácz Dó-
ra (Vámospércs)-Imrei Fe-
renc (Kováts DSE Karcag), III. 
Matók Anna (Szonoki Hon-
véd) - Gazdag Ottó (Füzes-
abony).

Utánpótláskorúak:
Minden korcsoportban kü-

lön versenyezhettek az amatőr 
és az igazolt versenyzők. Külön-
böző korcsoportokban hét tele-
pülésről 66 fő versenyző indult. 

Eredmények:
Amatőr versenyzők:
Újonc II.
I. Hanustyák Fanni (Apagy)
Újonc lány: I. Szabó Krisztina 
(Püspökladány)
Újonc fiú: I. Polgári Balázs 
(Apagy)
Serdülő fiú: I. Bánfi Balázs 
(Szolnok)

Ifjúsági: I. Lőrincz Roland 
(Szolnok)

Igazolt versenyzők:
Újonc:
I. Szabó Krisztina (Püspökla-
dány)
II. Lőrincz Viktor (Szolnok)
Serdülő lány:
I. Szabó Krisztina (Püspökla-
dány)
II. Pekár Nikolett (Kováts DSE 
Karcag)
Serdülő fiú:
I. Bánfi Balázs (Szolnok)
II. Dobrai István (Kováts DSE 
Karcag)
II. Czombos Bence (Kováts 
DSE Karcag)
III. Metykó László (Budapest)

Ifjúsági fiú:
I. Jeney Tamás (Püspökla-
dány)
II. Metykó László (Budapest)
III. Dobrai István (Kováts 
DSE Karcag)

B. I.

Megyei I. osztályú csapatbajnokság

2015. 10. 31.
Karcag-Jászárokszállás 2-0 

(2-0)
Mire a mérkőzés elkezdő-

dött a nap is kisütött, a sű-
rű köd is eltűnt. Az ideérkező 
vendégjátékosok elmondták, 
hogy csak itt Karcag határá-
ban észlelték a ködöt, amúgy 
napsütésben utazhattak ide. 
A jászok is erősen megfiata-
lított játékosokkal léptek pá-
lyára. Ennek következtében 
nagyiramú, lüktető ritmu-
sú játéknak lehettek szemta-
núi a kilátogató szurkolók. 
Az első félidőben a vendég-
csapat többször is próbálko-
zott, hogy a karcagiak hálójá-
ba találjanak. Ezért sokat tett 

Agócs Zoli, aki nem egyszer 
bravúrral akadályozta meg, 
hogy kapujába kerüljön a lab-
da. A 30. percben Erdei Ti-
bi kb. 35 méterről óriási bom-
bagólt lőtt a jászok kapujába, 
de a játékvezető valahol sza-
bálytalanságot látott és nem 
adta meg a gólt. A 35. perc-
ben váratlanul vezetést szer-
zett a hazai csapat, Bukovszki 
Dani végzett el egy szabad-
rúgást, és a labda a megle-
pett kapus mögött a jobb fel-
ső sarokban kötött ki – ezzel 
1-0 lett az eredmény. Három 
perc múlva újabb gólt szer-
zett a karcagi együttes, a gól-
tól megzavarodott vendégek 
ellen. Balogh „Baba” mint egy 
„cselező gép” több védőt is 

becsapott és az alapvonal kö-
zeléből visszapasszolt, majd 
Bukovszki Dani nagy lövé-
se a kapu közepébe vágódott. 
A kapusnak esélye sem volt, 
hogy hárítson. A félidő befe-
jezése előtt Agócs Zoli kétszer 
is bizonyította, hogy jó kapus. 
A második félidőben is a kar-
cagi csapat igyekezett növel-
ni az előnyét, de a hazai csa-
tárok lövését Papp – ha nehe-
zen is – de védeni tudta. A 60. 
percben még összeszedte ma-
gát a vendégcsapat, egy tá-
madás során nagy kavarodás 
támadt Agócs kapuja előtt, 
többször is kapura lőttek a 
jászárokszállási csatárok, vé-
gül a földön fekvő karcagi ka-

pus el tudta passzolni a gól-
vonal előtt a labdát. Ezután 
már szinte a karcagi játéko-
sok voltak pályán. Különösen 
Balogh „Baba” volt elemében, 
több veszélyes akciót vezetett 
Papp kapujára. Az ellenfél vé-
dőit többször is bábuként ki-
cselezte, tehetetlenek voltak 
ellene. Szerencséjükre a kar-
cagi csatár vagy túlcselezte 
magát, vagy kivárt a lövéssel, 
és a védők szerelni tudták. 
Így a többgólos győzelem el-
maradt, ezzel a végeredmény 
szorossá vált. A karcagi csa-
patra a hétvégén vidéki ki-
rándulás vár, a jászfényszarui 
csapat ellen lép pályára – 
győzelmi eséllyel.

B.I.

Remek győzelem Jászárokszállás ellen
L A B D A R Ú G Á S

Lapzárta: 
2015. november 9. (hétfő) 12 óra

Fotó: KLBK


