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Karcagi  Hírmondó
Átadták Magyarország legnagyobb vasúti fejlesztését

Biztonságosabban és gyorsabban járnak a vonatok
Magyarország legnagyobb 

vasúti fejlesztése volt a Szajol-
Püspökladány közötti. A va-
sútvonal felújítás átadóün-
nepségére a vendégek, köztük 
dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, városunk 
és térségünk országgyűlé-
si képviselője, Dávid Ilona, a 
MÁV Zrt. elnök-vezérigazga-
tója, Loppert Dániel, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. kommunikációs igazga-
tója, valamint Dobos László, 
Karcag város polgármestere, 
Gyurcsek János, Karcag város 
alpolgármestere, Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke - a 
Törökszentmiklósról indult 
különvonattal érkeztek meg 
a november 5-i átadásra Püs-
pökladányba.

A 121 milliárd forintból 
korszerűsített, közel 68 kilo-
méter hosszú vasúti pályasza-
kasz avatóján dr. Fazekas Sán-
dor elmondta, az Alföld fő 
vasútvonala mentén élő két-
millió ember életét teszik 
könnyebbé azzal, hogy gyor-
sabb, biztonságosabb és kiszá-
míthatóbb lesz a 100-as vasút-
vonalon a vasúti közlekedés. 

- Hosszas tervezés után, 
uniós forrásból, a határidő 

pontos tartásával, a forgalom 
folyamatossága mellett végez-
ték el a felújítási munkákat, 
amiért köszönet jár az uta-
zó közönségnek is - mond-
ta a tárcavezető. A Budapest-
Debrecen-Nyíregyháza 100-
as vasútvonal a Tiszántúl - 
Nagykunság - Sárrét közle-
kedési tengelye, ütőér a térség 
számára, amely kihat a gazda-
ságra, a turizmusra egyaránt - 

tette hozzá dr. Fazekas Sándor, 
aki szólt arról is, hogy a pél-
daértékű beruházás tervezé-
se már 1990 környékén, még 
az ő karcagi polgármestersé-
ge idején elkezdődött, s hosz-
szú évek munkája kellett hoz-
zá, hogy megvalósuljon. A 
nemzeti ügyek kormánya szá-
mára a vidék rendkívül fon-
tos, amit bizonyít ez a mosta-
ni, Magyarország legnagyobb 

vasútfejlesztése is - jelentette 
ki a tárcavezető.

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. el-
nök-vezérigazgatója beszédé-
ben szólt arról, hogy a decem-
beri menetrendváltozástól fel-
újított szerelvények közleked-
nek majd ezen a vonalon is, hi-
szen uniós és saját forrásból 
vásároltak ehhez vasúti kocsi-
kat, s a vasúttársaság saját for-
rásból megkezdi a kisújszállási, 

a karcagi és a püspökladányi 
állomásépületek felújítását is.

- A pályafelújítás után ja-
vulnia kell a menetrend betar-
tásának. Továbbá az árufuva-
rozás tekintetében is léptünk 
előre, hiszen nagyobb tengely-
terhelést bír el a felújított va-
súti pálya - mondta a cég első 
embere, aki azt is bejelentet-
te, tavasszal folytatódik a 100-
as vasúti pálya korszerűsítése 
a Püspökladány és Debrecen 
közötti szakasszal.

Loppert Dániel, a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
kommunikációs igazgatója ar-
ról beszélt, hogy a most felújí-
tott 70 kilométeres vasúti pá-
lyán óránként már 160 kilo-
méteres sebességgel haladhat-
nak a vonatok. Ehhez korsze-
rű biztosítóberendezéseket te-
lepítettek, öt állomáson peron-
aluljárókat építettek, több he-
lyen közúti alul- és felüljárók 
készültek. - Az elmúlt európai 
uniós költségvetési időszak-
ban 73 állomás és megállóhely, 
40 közúti alul- és felüljáró, 42 
gyalogos felüljáró, 60 peron, 
173 ezer négyzetméter zajvédő 
fal és 6100 P+R parkolóhely ké-
szült - sorolta, majd hozzátette, 
jövőre közel 130 kilométernyi 
vasútfejlesztés indul el.
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A felújított 70 km-es pályán 160 km/h-ás sebességgel haladhatnak a vonatok

November 7-én került megren-
dezésre a XXIII. Kiskulcsosi Mű-
soros Est, amelyre szülőket, pe-
dagógusokat, közéleti személyi-
ségeket várt az iskola vezetése és 
a szülői munkaközösség. Ilyen al-
kalmakkor a közös együttlét és a 
szórakozás mellett az intézmény 
gyarapodását, fejlődését elősegí-
tő adományozásokra is sor szo-
kott kerülni. Az idei eseményről 
Futóné Szabó Margit tagintéz-
mény-vezető és Nagy Sándorné, 
a szülői munkaközösség vezetője 
nyilatkozott lapunknak.

– Először beszéljünk egy ki-
csit arról, hogy több mint két 
évtizedes múltra visszatekintő 
rendezvényről van szó! Ilyen-
kor milyen műsorral várják a 
vendégeket?

– Minden évben másfaj-
ta műsorral készülünk és álta-
lában ezek a műsorok felaján-
lásból valósulnak meg – kezd-
te Nagy Sándorné. Tavaly pél-
dául csak a gyermekeink és ta-
náraink adtak műsort. Tehát 
minden évben másképp alakul, 
mint ahogy a szülői munkakö-
zösség is változik, hiszen a nyol-
cadikosok elballagnak, jönnek 
az elsősök és a szüleik, velük 
együtt pedig az új ötletek. Ami-
kor összeülünk, mindig meg-
beszéljük, hogy mi az elképze-
lésünk, ki mit hallott, ki szeret-
ne hozzánk jönni, mert olyan is 
van, aki legelőször nálunk mu-
tatkozott be, mint művész.

– Az idén hogy alakult, mi-
lyen előadók szórakoztatták a 
vendégeket?

– Ezúttal a negyedike-
sek néptánccsoportja nyitot-
ta a műsort, Vargáné Molnár 
Éva tanítónő felkészítésével – 
vette át a szót Futóné Szabó 
Margit. Ezután Szűcs Attila 
következett, akiről tudni kell, 
hogy a Szentannaiban érett-
ségizett, és jelenleg a Liszt 
Ferenc Zeneakadémián tanul, 
jövőre végez és operaéneke-
si pályára készül. A színpadi 
rendezvényt a Biljana Tánc-
együttes zárta Major János 
tanár úr vezetésével. A va-
csorát követően pedig zenés-
táncos mulatságra került sor. 
Azt hiszem mindenki na-
gyon jól érezte magát ezen az 
estén.

(folytatás a 6. oldalon...)

Műsoros est a Kiskulcsosi iskoláért

Nagy sikert aratott a negyedikesek néptánc műsora
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Közéleti szilánkok
Ködszurkálás 

(2.)
Negyedszázad elmúltával, 1981-
ben, a Népszabadság EZ TÖRTÉNT 
c. 94 oldalas kiadványának 38. 
oldalán olvashattuk a Kossuth 
téri mészárlásról: „…A munkából 
hazatérő kíváncsiakkal együtt 
több ezer ember össze is gyűlt 
az Országház előtt, amikor a 
tömeg mögött lévő házak 
tetejéről géppuskatűz zúdult 
az emberekre. Majdnem százan 
terültek el holtan a kövezeten. 
„Az ÁVO lőtt!” – ordítozták az 
ellenforradalmi uszítók. – „Minden 
ÁVO-s bűnös!” – kiabálták. 
Valójában a legszemérmetlenebb 
provokáció történt, amelynek célja 
az állambiztonsági szervezetnek – 
a rendszer akkor még legintaktabb 
szervezetének – a végleges 
befeketítése volt, és annak a 
lincshangulatnak a felkeltése, 
amely a következő napokban 
aztán el is árasztotta a budapesti 
utcákat.” A diktatúra szócsöve, a 
Népszabadság ezt a szemenszedett 
hazugságot sulykolta a fejekbe. 
Azt igyekeztek elhitetni, hogy a 
forradalmárok lőttek a tömegbe! 
És láthatjuk a szövegben azt a 
gyermeteg logikai ellentmondást: 
„majdnem százan terültek el 
holtan”. Naiv módon így próbálták 
kisebbíteni a tömegmészárlás 
valóságos, számszerű ember 
veszteségét, ami sajnos a mai 
napig nem tisztázott! Közel félezer 
áldozatot sikerült azonosítani a 
majd’ ezerből. Az elkövetők közül 
pedig senkit nem állítottak bíróság 
elé! Az elkövetők közeli rokonai még 
a mai napig tevékenyek a politikai 
közéletben!
A szánalmas Biszku-ügy is inkább 
az igazságszolgáltatás paródiája.  
Ahogy ködbe vész jó néhány 
történet a fővárosban, úgy 
vidéken is. A karcagi eseményekről 
Filep István és Fazekas Mihály írt 
legtöbbet. Utánuk Bojtos Gábor 
történelemtanár publikált több 
ízben megyei orgánumokban, 
de még így is sok a fehér folt. Nem 
tudni, pl. hogy mi lett Györfi Sándor 
gépkocsivezetővel, akit vélhetően a 
Szovjetunióba hurcoltak el 1957-
ben. Filep István megemlíti 
könyvében, hogy egy levelet 
találtak a vasút mellett, amely 
az ő utolsó üzenetét tartalmazta. 
Sajnos, több információt nem 
tudunk erről a levélről.
De sokan nem tudják azt sem, hogy 
a Rádiót védő karhatalmisták 
közül az első halott karcagi volt, 
bizonyos Kovács László őrnagy, 
aki 1923-ban született. (Az ún. 
„fehér könyvek” II. kötetének 146. 
oldalán szerepel a neve.) Úgyhogy 
volna még feladatuk a karcagi 
helytörténészeknek is a „ködök 
eloszlatásában”!     

-ács-

KÖZÉLET

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek novemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  november 17. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  november 19. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  november 16. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  november 30. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30 -ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  november 16. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  november 17. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  november 25. 16.30 óra,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 
 (lakossági fórum keretében)

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

„lakossági fórumra” hívja és várja a választókerület la-
kóit és az érdeklődőket.

Időpontja: 2015. november 25. (szerda) 16.30 óra

Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola ét-
terme (Kisújszállási út 45.)

Előadók:
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Tisza-tavi miniszteri megbízott
Teleki Zoltán, Karcag város rendőrkapitánya

Témák:
 - Jász-Nagykun-Szolnok megye, benne Karcag fejlesz-

tési lehetőségei a 2015-2020-ig terjedő „uniós pályá-
zatok” keretében

 - „Bűnmegelőzési képzések korhatár nélkül” című pá-
lyázat

Az összejövetelen bemutatkozik Karcag Város 
Vegyeskarának Kamarakórusa
Vezényel: Lór-Kerekes Ágnes karnagy

A résztvevők között ajándéktárgyak kerülnek kisorsolásra.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
önkormányzati képviselő

Október 23-án (péntek) 
Milánóban, a Világkiálltáson 
járt dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter meg-
hívására Dobos László, Kar-
cag város polgármestere.

- Ez volt az első olyan nem-
zeti ünnep, amikor nem vol-
tam Karcagon 1994 óta. Hal-
lottam, hogy nagyon jól sike-
rült a hagyományoknak meg-
felelően ez a rendezvény, saj-
nálom, hogy nem lehettem itt, 
de valóban egy meghívásnak 
tettem eleget.

A milánói világkiállítás-
ra hívott meg miniszter úr, 
aki ott mondott ünnepi beszé-
det. A meghívás annak is szólt, 
hogy látogassuk meg az ottani 
magyar pavilont – sorolja Do-
bos László, hiszen tudomásunk 
van arról, hogy ez a pavilon 
hazánkban kerül majd elhelye-
zésre. Tudjuk, hogy több város 
is számít arra, hogy ez az ő te-
rületükön lesz majd elhelyezve. 
Az az igazság, hogy mi is ked-
vet kaptunk ehhez, hogy eset-
leg megragadjuk ezt a lehető-
séget. Könnyen lehet, hogy jö-
vő évben ez a magyar pavi-
lon városunkban lesz felállít-
va. Ahhoz, hogy ezt meg lehes-
sen pontosan tenni nem elég 
csak képről, Internet segítsé-
gével ismerkedni az építmény-

nyel, hanem úgy 
gondoltam, hogy 
személyesen is meg 
kell tekinteni, hi-
szen egészen má-
sok az arányok sza-
bad szemmel látva, 
mint a sima számo-
kat megtekintve.

- Milyen volt az 
első benyomás?

 - Már akkor na-
gyon érdekes volt, 
amikor a képeket 
láttam, de élőben 
más. Egy sámán-
dobra hasonlít, több 
szintes a magyar pa-
vilon, fából készült, 
két végén rézlemez-
zel borítva. Egy há-
romszintes épület-
ről van szó. Nagyon 
szép, s mindenkép-
pen nagy megtisz-
teltetés lenne, ha 
a lebontása után városunkat 
ékesítené. Nemcsak megtisz-
teltetés, hanem óriási lehető-
ség is egyben, hiszen ez egy 
nagyon komoly épület. Ebben 
olyan tartalmakat lehet elhe-
lyezni, ami nemcsak a város, 
a megye, a régió, hanem akár 
az országhatáron túlra nyúló, 
magyarok lakta területen élő 
embereket is érdekelhet. Ez is 
a célunk természetesen, hogy 

olyan környezetet találjunk a 
pavilon számára, ami megfe-
lelő, s olyan egyéb látványos-
ságok, lehetőségek is legye-
nek a közelében, ami további 
vonzerőt ad a számára.

- Erre most a Városházán 
lehet véleményt nyilvánítani, 
ki hol szeretné látni. Bizakod-
junk, hogy Karcagra kerül a 
pavilon.

- Lobbizunk ezen, s az is 

hozzátartozik, hogy kikérjük 
a lakosság véleményét, ötle-
teket adhatnak számunkra, 
hiszen nem lehet tudni, ki-
nek a fejéből pattan ki egy 
olyan briliáns ötlet, amire 
mi nem is gondoltunk - fo-
galmazott Dobos László, aki 
megígérte, ha eldől a pavi-
lon sorsa, közkinccsé fogja 
azt tenni.
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Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Dobos László, Karcag város 
polgármestere a Világkiállítás magyar pavilonja előtt

Fotó: Internet

Karcagot ékesítheti a Világkiállítás magyar pavilonja
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INTERJÚ

– Az influenza – ahogy a 
neve is mutatja – a hideg idők 
betegsége. Ilyenkor zárt tér-
ben tartózkodnak inkább az 
emberek, kevesebb időt töl-
tenek friss levegőn, és ez na-
gyon kedvez a vírus terjedé-
sének. Sokféle influenzavírus 
létezik, van amelyik állatokat, 
van amelyik embereket bete-

gít meg. Megvan a lehetősége, 
hogy ez a nagyon változékony 
vírus esetleg az állatoknál ta-

lálható influenzavírussal ta-
lálkozik, és akkor létre-

jöhetnek olyan új víru-
sok, amelyek embere-
ket is képesek megbe-
tegíteni, s így sokkal 
agresszívabb járvány 
is kialakulhat.

Emiatt ebben az 
évben az idősek és a 

krónikus betegek mel-
lett nemcsak a barom-

fi, hanem a sertés ágaza-
tokban foglalkoztatottakat is 

ingyen fogjuk oltani influenza 
ellen. Elegendő oltóanyagunk 
van, nagyon tudom ajánlani 
mindenkinek, hogy oltassa be 
magát! Itt olyanokra gondolok, 
akik veszélyeztetve vannak, 
akár a foglalkozásukból eredő-
en – egészségügyben, szociá-
lis intézményekben, kormány-
hivatalokban dolgozók – akár 
idősek, vagy akár a legyengült 
immunrendszerük miatt.

A krónikus betegeknek, a 
három éven aluliaknak, és az 
idősebb gyerekeknek is meg-
érkeztek a védőoltások. Kö-
zülük sajnos, sokaknak olyan 
betegségeik vannak, vagy 
olyan betegséget vészeltek át, 
ami miatt indokolt az oltás 
beadása. Ezeket mindenkinek 
a saját kezelőorvosával, vagy 
háziorvosával célszerű megbe-
szélnie.

– A veszélyeztetetteknek és a 
krónikus betegeknek azért kel-
lene beadni az oltást, mert még 

a WHO megállapítása szerint 
is a 70%-os oltottság védhet 
hatékonyan egy közösséget. Et-
től Magyarországon messze el-
maradunk, bár Karcagon és 
környékén az országosnál ki-
csit jobb az átlag. Az influen-
za az összes felső légúti beteg-
ségtől abban különbözik, hogy 
egyrészt nagyon nagy a fertőző 
képessége – egy betegtől a kör-
nyezetében lévők nagyobb ré-
sze elkapja a fertőzést –, más-
részt magas lázzal jár, ami erő-
sen megterheli a szervezetet. 
Az influenza nem jár náthá-
val, viszont az izomfájdalmak, 
elesettség a jellemző tünetei. 
Több krónikus betegség ese-
tén pedig jelentősen ronthatja 
a beteg állapotát, nem beszélve 
arról, hogy bakteriális szövőd-
mények következményeként 
felső légúti betegségek, tüdő-
gyulladás, hörghurut és egyéb 
problémák is előfordulhatnak. 
Ezért javasoljuk a vakcina be-
adását.

Évtizedek óta minden év-
ben van influenza elleni vé-
dőoltás, ami nem tartalmaz 
élő vírust. Amit nagyon fon-
tos lenne tudni az emberek-
nek, hogy a védőoltás senkit 
nem betegít meg, mert nem 
egy élő vírusról van szó, ami 
szaporodhatna a szervezet-
ben. Ez egy olyan oltóanyag, 
amely a vírusnak az összetéte-
lével ismerteti meg az immun-
rendszerünket. Ami esetleges 
mellékhatásként előfordulhat, 
egy kis duzzanat, bőrpír ott, 
ahol az oltást beadták. Olyan 
komoly szövődményt pedig, 
amiről írni szoktak a külön-
böző internetes fórumok, sem 
a környezetünkben nem ta-
pasztaltak, sem más megyék-
ben. Összefoglalva: az oltás 
beadása után, mire elkezdődik 
a járvány, a vírusra jellemző 
antigéneket felismeri a szerve-
zetünk, és saját maga gyártja 
az ellenanyagot. Tehát a szer-
vezetünk a maga természetes 
védekező rendszerével pusz-
títja el a vírust.

– Egész évben mindent meg 
kell tenni azért, hogy már a 
téli időszakra felkészültek le-
gyünk, és az esetleges fertőzé-
sek ellen jó állapotban legyen 

az immunrendszerünk. A leg-
fontosabb a normális, vegyes 
táplálkozás. Hiába szed vala-
ki csodaszereket, ha azt, amit 
étel formájában kell bevin-
nie a szervezetébe, nem teszi 
meg. Fontos, hogy elegendő 
vitamint vigyünk be, lehetőleg 
természetes úton. Akár a sava-
nyú káposztából készült éte-

lek is – fokhagymával, hagy-
mával ízesítve – nagyon jól ki-
egészíthetik például a vacso-
ránkat. Az alma is nagyon ér-
tékes gyümölcsünk, mert itt 
helyben szedjük, tudjuk, hogy 
jó minőségű, nem szállítják, 
tehát a vitamin tartalmát nem 
veszíti úgy el, mint egy esetleg 
messziről importált egzotikus 
gyümölcs. A vitaminokon kí-
vül a szabad levegőn történő 
tartózkodás is lényeges. Na-
ponta legalább húsz percet a 
friss levegőn kellene tartóz-
kodnia mindenkinek, lehetőleg 
mozgással egybekötve, meg-
felelően felöltözve. Ez a gye-
rekekre is vonatkozik. És ter-
mészetesen fontos a megfele-
lő folyadékbevitel is. A csepp-
fertőzéssel terjedő betegsé-
gek kontakt úton is bejuthat-
nak az ember szervezetébe. 
Ha a kezünket megfelelő mó-
don és rendszeresen megmos-
suk szappannal, meleg vízzel, 
megszabadulhatunk a kóroko-
zóktól, így az influenzavíru-
sok egy részétől is.

– Igen, a mi területünkre no-
vember 5-én érkezett meg az 
oltóanyag, és egyből elkezd-

tük kiosztani a háziorvosok-
nak. Lehetőség van arra, hogy 
mindenki – egyeztetve a házi-
orvosával – időben megkapja 
a védőoltást. Aki érintett lehet, 
vegye igénybe! Már nálunk is 
működik az influenza figyelő-
szolgálat, egy karcagi sentinel 
orvossal, dr. Farkas Flóriánnal 
megerősítve. Neki arra is van 

lehetősége, hogy ha egy típu-
sos influenzás beteget talál, ak-
kor speciális mintavétellel, fu-
tár segítségével a víruslabora-
tóriumba tudja küldeni a min-
tavételi anyagot, így azt is tud-
ni fogjuk, milyen típusú influ-
enzavírus várható a környeze-
tünkben.

-dh-

Közeleg az influenzaszezon
A múlt hét második felében városunkba is megérkeztek az influenza elleni védőoltások. A jelek szerint az ősz 
már nem sokáig tart ki, nyakunkon a tél és az influenzaszezon. Dr. Borsos Anikó járási tisztifőorvossal, a Karca-
gi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetőjével beszélgettünk a betegségről, védőoltásról, az immun-
rendszer erősítéséről.

Fotónk illusztráció

Fontos, hogy egész évben helyesen táplálkozzunk

– Minden évben, így no-
vember tájékán kezdjük em-
legetni, hogy közeledik az 
influenzaszezon. Persze ez 
nem napra pontosan szokott 
megérkezni, de sajnos min-
den télen számolnunk kell ve-
le. Ugye azt is tapasztaltuk, 
hogy az utóbbi években nem 
nagyon voltak száraz, hideg 
teleink – inkább párásabb, 
csapadékosabb időjárás volt 
jellemző. Gondolom ez is nö-
veli a járvány kialakulásának 
lehetőségét. Bevezetésként be-
széljünk egy kicsit magáról a 
betegségről!

– Miért javasolt az oltást 
beadatni? A médiában ren-
geteg érvet és ellenérvet lehet 
olvasni, hallani.

– Említette, hogy vannak 
veszélyeztetett csoportok, köz-
tük olyanok, akiknek legyen-
gült immunrendszerük van. 
Ezt mivel erősíthetjük?

– Mire ez a beszélgetés köz-
lésre kerül, addigra már meg-
érkeznek az oltások azokra a 
helyekre, ahol be tudják adat-
ni az emberek…

Mit tehetünk az 
influenza tünetei 

ellen?

•	 Igyunk elég folyadékot

•	 Párásítsuk a szobát

•	 Inhaláljunk

•	 Meleg borogatás

•	 Szopogassunk köhögés-

csillapító vagy torokfer-

tőtlenítő cukorkát

•	 Gargarizáljunk sós vízzel

•	 Sós vizes orröblítés

•	 Egy tányér leves segít

•	 Maradjunk ágyban

•	 Legyen, aki gondosko-

dik rólunk
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Képviselő-testületi ülésen 
is többször szóba került már 
a postánál lévő balesetveszé-
lyes kereszteződés. Az elmúlt 
hetekben a Közútkezelő Kht. 
újabb biztonságtechnikai esz-
közöket helyezett ki ide. Er-
ről kérdeztük Dobos Lászlót, 
Karcag város polgármesterét.

- Nagyon sok olyan szerke-
zet került itt elhelyezésre, ami 
a kereszteződést biztonságo-
sabbá tudja tenni. A legújabb 
a fényvisszaverő bordák beépí-
tése volt. Nagyon bizakodunk, 
hogy ez a csíkrendszer fényé-
vel és hangjelzésével amit ad, 
amikor áthaladnak rajta, las-
sítja, illetve meg fogja állítani 
a közlekedőket. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy itt keresz-
teződés következik, s mind 
az aluljáró felől, mind a város 
belső centrumából érkezőknek 
elsőbbséget kell biztosítani a 
Széchenyi sugárúton haladók-
nak, mellette erre figyelmezte-
tő táblák is kikerültek.

- A kereszteződésben vil-
lanyrendőr kiépítését szeretné 
a város. Hol tart ez?

- Mivel két olyan útról van 
szó, ami állami út, mi szorgal-
mazzuk a villanyrendőr (köz-
lekedési jelzőlámpa) felszerelé-
sét. Ebben mindig állunk ren-
delkezésre egy bizonyos támo-
gatási összeggel, ha kell, min-
den évben beépítjük a költ-
ségvetésünkbe, de alapvetően 
a Közútkezelő Kht.-nak a fel-
adata eldönteni, hogy szük-
ség van-e egy ilyen keresztező-

désre. Hál’ Istennek a döntés 
az, hogy szükség van rá, de ezt 
meg kell tervezni a Kht.-nak, 
pénzt kell rá gyűjteni, hiszen ez 

egy be nem tervezett villany-
rendőr kialakítás lenne. A cég 
csak a mi komoly nyomásunk 
hatására foglalkozik a gondo-
lattal. Remélem ez előbb-utóbb 
megvalósul. Az eddig elvégzett 
munkálatok is már a kereszte-
ződést sokkal biztonságosab-
bá teszik, de minden tábla, jel-
zőrendszer addig ér valamit, ha 
ezt a közlekedők figyelembe is 
veszik. Ha mindenki betartja 
a közlekedési szabályokat, ak-
kor itt nem lesznek balesetek 
- mondja a városvezető, akitől 

ígéretet kaptunk arra, ha újabb 
fejlemény lesz a kereszteződés 
ügyében, tájékoztatja róla a vá-
ros lakosságát.

Újabb biztonságtechnikai eszközök a postánál

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter és az Irá-
ni Iszlám Köztársaság tudo-
mányos és technológiai ügye-
kért felelős köztársasági alel-
nöke, Dr. Sorena Sattari a két 
ország kutatóintézetei közöt-
ti, egyebek mellett az öntözés 
és gyógynövény ágazati, va-
lamint haltenyésztési együtt-
működésekkel is foglalko-
zó, közös munkacsoport lét-
rehozásában állapodott meg. 
Magyarország, amely Euró-
pa egyik legdinamikusabb fej-
lődő mezőgazdaságával büsz-
kélkedhet, jól látható, konk-
rét együttműködések kialakí-
tására törekszik Iránnal – je-
lentette ki dr. Fazekas Sándor 
a kétoldalú egyeztetésen. En-
nek elősegítése érdekében a 
két ország szakemberei az 
együttműködések dinamizá-
lása, azok konkrét profiljai-
nak és szintjeinek beazono-
sítása érdekében fognak ösz-
sze. A kormányközi kezdemé-
nyezés az intézményi kapcso-

latokat konkrét tartalommal 
hivatott megtölteni a szakma 
és a magánszektor részvételé-
vel. A tudásalapú fejlesztése-
ket végrehajtó felek érdekeltek 
az említett területeken folyta-
tott agrárkutatás-fejlesztési és 
felsőoktatási együttműködé-
sek mellett a természet-meg-

őrzési, erdészeti és agrár-kül-
kereskedelmi kapcsolatok bő-
vítésében is. Az iráni delegá-
ció az egyeztetést megelőző 
napon látogatást tett a Nem-
zeti Agrárinnovációs Kutató 
Központban is, ahol a vezető-
séggel tárgyaltak és laborokat 
is felkerestek.

Agrárkutatás-fejlesztési munkacsoport alakult Iránnal
FM hírek

A fényvisszaverő bordák fény- és hangjelzéssel 
állítják meg a közlekedőket

Bemutatták A Jászkunság 
évkönyv 3. kötetét

Október 27-én az Ifjúsá-
gi Házban mutattak be több 
könyvet, melyet dr. habil Ör-
si Julianna társadalomkutató 
szerkesztett. 

A könyvbemutatón közre-
működött Kemecsi Ferenc elő-
adóművész, aki verseket mon-
dott a hazáról, a szülőföldről, 
megzenésített Körmendi ver-
seket adott elő Kocsis Csaba. 
Dr. Sárkány Mihály a paraszt-
világ szakavatott kutatójaként 
mutatta be dr. habil Örsi Ju-
liannát, Kállai Erzsébet Far-
kas Ferenc népdalfeldolgozá-
saiból énekelt, zongorán kísért 
Koppány Mária előadóművész. 
Ruzicska Ferenc kötődés a szü-
lőföldhöz címmel kérdezte a 
szerzőt munkásságáról, terve-
iről, majd dr. habil Örsi Juli-
anna A Jászkunság évkönyv 3. 
kötetét mutatta be az érdeklő-
dőknek.

- Kutatásaim középpontjá-
ban mindig az ember és az őt 
körülvevő közösség áll, legyen 
az múlt- vagy jelenvizsgálat. 
Történeti, néprajzi, demog-
ráfiai és szociológiai mód-
szerekkel dolgozom. Különö-
sen sok időt szenteltem a csa-
lád, a vérrokoni kapcsolatok 
vizsgálatának. Eddig tizen-
egy könyvet írtam és ötven-
hetet szerkesztettem. Kiadó-

vezetőként több könyvsoro-
zat és egyéni könyv megjele-
nését menedzselem - mond-
ta dr. habil. Örsi Julianna. Az 
általa végzett kutatásokból ki-
derül, a helyben maradók ra-
gaszkodnak a szülőföldhöz, a 
tájhoz, mindahhoz, amit őse-
ik hagytak rájuk. Létrehozzák 
saját közösségeiket, erősítik az 
összetartozás szellemét. Ez az 
identitástudat jellemzi napja-
inkban a kunok és a jászok ké-
sei leszármazottjait. Időnként 
megjelenik egy-egy hír az új-
ságban, felvillan néhány kép-
kocka a jász vagy kun világ-
találkozóról, hagyományőrző 
bandériumokról. Gondolhatja 
a külső szemlélő, hogy ez csak 
látványosság, romantika. 

- Hogy nem így van, mutat-
ja az is, hogy például Kunma-
darason harmadszor vettem 
részt olyan eseményen, ahol 
megjelent könyvekről, törté-
nelemről, népi hagyományok-
ról, hungarikumokról volt szó 
szakavatott társadalomku-
tatók bevonásával. Mi ez, ha 
nem a tudományos ismeret-
terjesztés legnemesebb mód-
ja. A közönség meg akarja is-
merni saját múltját, szüksége 
van a hiteles forrásokat közve-
títő bölcsészekre, társadalom-
kutatókra, tanárokra - állítja a 
tudós.

dr. habil Örsi Julianna társadalomkutató

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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A kunok iránti tudományos 
érdeklődés a 19. század végén 
kezdődött. Gyárfás István ha-
talmas művének, A jász-kunok 
történetének megjelenésekor a 
hazai tudományos közvéleke-
dés az volt, hogy a kunok ma-
gyarul beszéltek. Ennek ellen-
tételezéseként valóságos ori-
entalisztikai műhely jött létre 
a Kiskunságon, Halason, ahol 
Szilády Áron lelkész és a kiváló 
nyelvész, Thúry József élt, s bár 
nem „odavalósi” volt, gyak-
ran megjelent Kiskunhalason 
Vámbéry Ármin is. A kiskun-
sági orientalisták munkájának 
folytatója és 20. századi meg-
határozója, immár a Nagykun-
ságon a következő nemzedék a 
karcagi Németh Gyula turko-
lógus, Gaál László iranista és 
Györffy István etnográfus. 

Németh Gyula tudományos 
munkássága európai hírűvé 
tette a hazai turkológiát. Szü-
letésének 125. és halálának 40. 
évfordulója közeledtén emlé-
kezzünk életének fontosabb 
eseményeire. 

Karcagon született 1890. no-
vember 2-án. Szülővárosából 
1907-ben indult első törökor-
szági útjára, Isztambulba, majd 
a következő évben Szmirnába 
(ma Izmir) és Aydinba. Ek-
kor már tudott törökül, az 
utak valódi célja a nyelvgya-
korlás és az török művelődés 
megismerése volt. Tanulmá-
nyait 1909-től az Eötvös Kol-
légium tagjaként a budapes-
ti Tudományegyetemen foly-
tatta Gombocz Zoltán, Mun-
kácsi Bernát, Goldzicher Ignác 
és Vámbéri Ármin tanítvá-
nyaként. 1911-14 között több-

ször járt tanulmányúton Lip-
csében, Kieldben és Berlinben. 
1915-ben habilitált a budapesti 
egyetemen, majd 1916-ban az 
egyetem turkológiai tanszékén 
óraadó, 1918-tól rendes tanár 
lett. Publikációi, melyek a tu-

dománytörténetben mérföld-
kőnek számítanak, ekkortól je-
lentek meg. Az elsők között a 
török leíró nyelvtan (1916-17), 
amelyben az arab betűs tö-
rök írás latin betűs átírását ad-
ta. Amikor a törökök írásrefor-
mot hajtottak végre, ez szolgált 
alapul. Máig ez a legjobb kézi-
könyv az arab betűs oszmán-
török nyelv elsajátítására.

1921-ben publikálta első ta-
nulmányát, a magyar nyelv tö-
rök jövevényszavairól és a ma-
gyar őstörténet kérdéseiről. 
A legnagyobb hatású munká-
ja 1930-ban jelent meg, A hon-

foglaló magyarság kialakulá-
sa címmel. A könyvben a török 
törzsnévadást, a török törzs-
rendszert és a nomád török ál-
lamok kialakulási formáit vizs-
gálta és bemutatta a csatlako-
zott török törzsek szerepét a 

magyar nép etnikumának ki-
alakulásában. Tudományos 
munkásságának másik fon-
tos területe a nagyszentmiklósi 
kincs feliratainak vizsgálata. 
Azt bizonyította, hogy a felira-
tokat kipcsak-török nyelven, a 
besenyők nyelvén írták. 

Az 1930-as évektől az osz-
mán-török nyelv állt az érdek-
lődése középpontjában. Be-
hatóan foglalkozott a dobru-
dzsai török nyelvjárásokkal. 
Nyelvjárási szövegeket gyűj-
tött és tisztázta a nyelvi di-
alektusok felosztásának el-
vi problémáit. Több tanul-

mányt szentelt annak a kér-
désnek tisztázására, hogy hol 
van a törökség őshazája, mi-
kor kezdődött a török népek 
vándorlása. A nyelvészet ku-
tatásmódszerével kereste a vá-
laszt. Foglalkozott a hunok 

problémájával, azzal, hogy At-
tila hunjaihoz mi közük volt a 
magyaroknak, milyen nyelven 
beszéltek a hunok, és meny-
nyire lehet hitelt adni a kró-
nikák állításainak. A kérdés-
kör négy kiváló szakértőjé-
vel, Fettich Nándorral, Lige-
ti Lajossal, Váczy Péterrel és 
Eckhard Sándorral együtt, At-
tila és hunjai címmel 1940-
ben kötetet jelentetett meg, 
melyben összefoglalta a tu-
domány akkori álláspontját. 
Az 1957-ben az Országos Le-
véltárban talált, 1422-ből való 
oklevél hátuljára jegyzett szó-

jegyzéket megfejtve, felfedezte 
a magyarországi jászok egyet-
len nyelvemlékét. 

Németh Gyula tudományos 
munkásságát talán az koronáz-
ta meg, hogy 1930-ban Buda-
pesten, a Bölcsész Karon  a Tö-
rök Filológiai és Magyar Ős-
történeti Intézet vezetőjévé 
választották. 1932-ben és 1935-
ben a kar dékánja volt, 1947-
49-ig az egyetem rektori tisztét 
töltötte be. 

A Magyar Tudományos 
Akadémiának 1922-től volt 
levelező, majd 1932-től ren-
des tagja. 1939-től tíz éven át 
titkára, majd 1949-től 1954-
ig elnöke a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia I. Osztályának. 
1950-től 1965-ig a Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelvtu-
dományi Intézetének igazgató-
ja volt.

Nevéhez fűződik a Kőrösi 
Csoma Társaság megalakí-
tása (1920), a Kőrösi Csoma-
Archivum szerkesztése, a 
Bibliotheca Orientalis Hungarica 
c. monográfia sorozat meg-
indítása (1928), és az Acta 
Linguistica Hungarica szerkesz-
tése. Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem 1970-ben díszdok-
torává avatta. 

Németh Gyula a 20. századi 
magyar turkológia egyik legje-
lentősebb alakja volt. 1976. de-
cember 14-én hunyt el. Szü-
lővárosában, Karcagon nyug-
szik. Városa, és szeretett tudo-
mányának művelői kegyelettel 
emlékeznek rá. Sírját, mint egy 
zarándokhelyet, gyakran felke-
resik a külföldről Karcagra lá-
togató turkológusok. 

Dr. Bartha Júlia

125 éve született Németh Gyula
nyelvész, turkológus (1890. 11.02.-1976.12.14.)

Dr. Bartha Júlia, Özkul Cobanoglu, az anakarai Hacettepe Egyetem professzora és munkatársa 
Németh Gyula karcagi szobránál

ÉVFORDULÓ

OTTHON
Édesburgonya chips joghurtos 

mártogatóssal recept

 - 1 db édesburgonya (nagy méretű)
 - 3 ek napraforgó olaj
 - 2 dl natúr joghurt
 - bors ízlés szerint
 - só ízlés szerint

1. Az édesburgonyát meghámozzuk, megmossuk, hosszanti irányban elfelezzük, majd szintén 
hosszanti irányban, egyenlő vastagságúra felszeleteljük.

2. Tepsire helyezve meglocsoljuk olajjal, enyhén megsózzuk, majd 180 fokon, 20 perc alatt 
megsütjük.

3. A sütés felénél megforgatjuk a szeleteket, amiknek az állagát érdemes ellenőrizni, mert ha-
mar puhul.

4. Alapvetően édes, hasonlít az íze a sütőtökre és a sárgarépára, a só pikánssá teszi, a borsos 
joghurtba mártogatva pedig mennyei.

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: hőlégkeveréses

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezték meg az idei milánói világki-
állítást?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-

mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

november 16-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

Hozzávalók / 2 adag

Elkészítés:
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HÍREK

POSTALÁDA

A Református Pedagógi-
ai Intézet egyházi énekszakos 
kollégáknak szervezett rendez-
vényt a Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskolában.  
A szakmai nap fő témája: az 
egyházi ének és az iskolai kó-
rus fontossága és helye a refor-
mátus iskolákban.

Az ország több pontjáról 
érkeztek énektanárok isko-
lánkba. Nt. Koncz Tibor el-
nök-lelkész úr nyitó áhítata és 
Földváriné Simon Ilona igaz-
gató asszony köszöntő sza-
vai után egy bemutató egyhá-
zi énekórával folytatódott a 
program. Madarász Zsuzsan-
na kórusvezető és a gyerme-
kek munkája szakmai példá-
ul szolgált a jelenlévők számá-
ra. Zsoltárok tanulását mu-
tatták be. Hogyan lehetnek 
az évszázados énekek mégis 

gyermekközelivé, s hogyan va-
lósulhat meg a zsoltárból vett 
szándék: „Minden lélek dicsér-
je az Urat!”.

A délután folyamán tovább 
gyönyörködhettünk a gyer-
mekek csengő hangjában az 
iskolai kórus próbáját hall-
gatva. Betekintést nyertünk a 
gyermekhangképzésbe, a kó-
rusmunka rejtelmeibe, a pro-
testáns egyházzene világába. 
Az öt éve működő Csillag-
fény kórus olyan darabok ta-
nulását mutatta be, melyek-
ben szerepet kap a tanulók-
ból összeállított kamarakórus 
is. Az énekszó mellett felcsen-
dült a furulyások, fuvolások 
és csellista zenéje. Igaz, rend-
kívül körültekintő és kitar-
tó munkát igényel a felkészü-
lés, de szép élményhez juttat-
ja a résztvevő, együtt éneklő 

gyerekeket és a hallgatóságot 
egyaránt. 

Mindkét foglalkozás után 
lehetőség nyílt a szakmai meg-
beszélésre, melyen Madarász 
Zsuzsanna kórusvezető szá-
molt be a felkészülésről, a lá-
tott foglalkozások céljairól, fe-
ladatairól. 

A nap programját Kurgyis 
András lelkipásztor- karnagy, 
tanár interaktív előadása zár-
ta.  

Az ének több, mint maga a 
szó. Az énekelt ige is többé vá-
lik. Ezért fontos, hogy mindig 
keressük az alkalmat a gyüle-
kezeti ének megszólalásának 
lehetőségeire iskoláinkban, ha-
ladva az úton lélektől lélekig, a 
Biblia tükrén át szemlélve éne-
keskönyvünk értékeit.

Ferenczi Péterné
kórusvezető

„Gyermekszívből szóljon az ének…”

Mindenszentek napján a Kar-
cagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola diákönkormányzata 
kilátogatott a Déli temetőbe, és 
tiszteletét tette Tekintetes Nemes 
Kálmán Sándor karcagi születé-
sű reformkori politikus, egyko-
ri Jászkun alkapitány síremléké-
nél. (Bogdi Papp Sándor egykori 
karcagi királyi közjegyző írásából 

tudjuk, hogy Kossuth Lajos 1849. 
január 5-én Kálmán Sándor há-
zában szállt meg.)

Kegyelettel emlékeztünk is-
kolánk egykori tanítója, Magyar 
Imre Lajos síremlékénél is, aki a 
Nagykun Református Elemi Le-
ányiskola kántor-tanítója volt.
Karcagi Nagykun Református 

Általános Iskola

Megemlékezés mindenszentek napján

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osz-
tályáról Jenei József r. százados, 
osztályvezető és Vadász Krisz-
tián főtörzszászlós november 
5-én délután Karcagon a nyári-
őszi átállást segítő gépkocsi köz-
úti ellenőrzést tartott. A rend-
őrök az iratok ellenőrzése után 
fényvisszaverő mellényt és a té-

li közlekedés szabályairól szó-
rólapot adtak át az autósoknak. 
A Full Autóklinika autószere-
lői, Papp János és Kovács Sán-
dor eközben ellenőrizték a gép-
kocsiknál a kerekek állapotát, 
a világítást, a keréknyomást, a 
fagyállót, az ablaktörlőket, vala-
mint téli autómosót öntöttek az 
ablakmosó tartályokba.

A szabályos közlekedésre 
hívták fel a figyelmet

A Karcagi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztá-
lya a karcagi polgárőrséggel közösen, fokozott kerékpáros ellen-
őrzést tartott a temetők környékén október 31-én. A cél nem a 
büntetés volt, hanem a szabályos kerékpáros felszerelésre felhív-
ni a közlekedők figyelmét. A megállított kerékpárosok lámpát és 
fényvisszaverő mellényt kaptak a rendőröktől, polgárőröktől.

Székely Imre november 2-án 
töltette be a 90. életévét. Eb-
ből az alkalomból a város veze-
tői is köszöntötték otthonában, 
szombaton pedig gyermekeivel, 
unokáival és a rokonsággal ün-
nepelt. Imre bácsi ma is nagyon 
aktív, hiszen még a birkafőző 
fesztiválon fakanalat ragadott, 
és rangidős főzőként ő is in-
dult. Mára unokáinak is átadta 
a tudását, így velük együtt fő-
zött. Szombaton együtt köszön-
tötte fel fia, Imre, lányai Gyön-
gyi és Ibolya, valamint hat uno-
kája, tizenkét dédunokája, akik 
közül a legkisebb a 10 hónapos 
Zita, s egy ükunokája - a két-

éves Barbara. A vacsorára érke-
ző rokonok is jó erőt, egészséget 
kívántak neki 90. születésnapja 

alkalmából. A hosszú élet titka 
egyszerű: a szeretet és a munka 
- árulta el Imre bácsi.

Az unokákkal ünnepelte a 90. születésnapját

(...folytatás az 1. oldalról)
– Általában a bálok és az 

ilyen jellegű műsoros estek 
egyúttal az adományozásról, 
felajánlásokról is szólnak. Több-
ször sikerült ilyen módon az is-
kolának segítséget szerezni, elég 
ha csak a nemrég átadott kerék-
pártárolót megemlítjük. Most 
mire gyűjtöttek adományokat?

– Most a tornaterem burko-
latát szeretnénk felújítani, hi-
szen egy huszonhat éves épü-
letről van szó – folytatta Nagy 
Sándorné. Nagy összeg gyűlt 
össze, és további lépéseket is fo-
gunk még tenni ennek érdeké-
ben, hiszen egy több milliós be-
ruházásról van szó. Ha sikerül, 
akkor talán már a jövő nyáron 
meg is valósulhat a felújítás.

– Akkor mondhatjuk, hogy 
a most befolyt összeg hozzáse-

gítette az iskolát a beruházás 
önerejéhez?

– Igen, mi abban bízunk, 
hogy az önkormányzat, mint 
tulajdonos és a KLIK, mint 
fenntartó hozzáteszi a részét, 

és így meglesz a teljes összeg. 
Ígéretet kaptunk arra a polgár-
mester úrtól, hogy ez a beru-
házás megvalósul – zárta a be-
szélgetést Futóné Szabó Margit.

-dh-

Műsoros est a Kiskulcsosi iskoláért

A Biljana Táncegyüttes bolgár táncokat adott elő
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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!

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

 
 - Autóértékesítő (Kisújszállás),
 - Szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Ügynök-kereskedelmi ügynök (lakóhely és környéke),
 - Ügynök (biztosítási ügynök kivételével) (lakóhely és környéke),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Műszaki cikk eladó (Kisújszállás),
 - Pultos (Karcag),
 - Temetkezési foglalkozás (Kisújszállás),
 - Karosszéria lakatos (Kisújszállás),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás), 
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - 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 Virtuális Mun-
kaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

November 14-15. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Anyakönyv
Születés

Szentesi Katalin – Gulyás 

Gábor

Kg., Kátai Gábor utca 1/a

Gábor, Dávid

Molnárné Csőreg Zsuzsanna 

- Molnár István

Kg., Vörösmarty utca 21.

Orsolya

Bödör Beatrice – Farkas Attila

Kg., Nyár utca 10. 

Arnold Attila

Halálozás

Monzéger Károlyné 

(Tóth Mária) 

 Karcag (1943)

November 14. (Szombat)

8 - 13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

 (Szabó József u.14.)

9 – 20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

November 15. (Vasárnap)

9 - 12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József u. 14.)  

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. november 13. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 A Népmese Világnapján
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet 
 Téma: Önkormányzati képviselői  
 munka
 Karcagi hírek
 - Kormányablak kialakítása
 - Megkapta a lány az elektromos  
 ágyat
 - Napelemek a Városházán
 - Aranyminősítést kapott a kórus
 - Beköltöztek a Kuthen úti  
 óvodába
 - Eltévedtek a ködben
 - Újra van fűtés Tiszabőn
 Háttér
 Vendég: Szarkáné Tóth Andrea
 Téma: Diákhét a gimiben
20.30 Karcagi Tükör
Országos polgárőr konferencia Karcagon

2015. november 14. szombat
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport 
Karcagi SE - Kunhegyesi ESE Megyei I. 
osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés
20.10 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
21.30 Kerékpárral a Tisza-tó körül
21.50 Megyei értéktár

2015. november 15. Vasárnap
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
20.00 Herkules - amerikai film
21.40 Gólyabál a gimiben

2015. november 17. kedd 
(ismétlés szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet 2015.10.31 
18.50 Karcagi Hírek
19.15 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise 2015.11.01.
20.05 Karcag Sport : Karcagi SE - 
Jászárokszállási VSE Megyei I. osztályú 
Bajnoki labdarúgó mérkőzés

2015. november 19. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészségklub
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Bejárás dr. Fazekas Sándorral
 - Menza
 - Chéfecskék
 - 90 éves Székely Imre bácsi
 Háttér
 Téma: polgárőrök találkozója
20.30 Karcagi Tükör
 Kiskulcsosi műsoros est 2015

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Lapzárta: 
2015. november 16. (hétfő) 12 óra

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör következő programjának címe: 

Miért éppen Alaszka? A meghívott: Szűcsné Gáspár Ida, 
jól ismert előadónk, aki egy hosszú, nagy út különleges él-
ményeit osztja meg a jelenlévőkkel vetített képes illusztráci-
óval. Saját szavait idézve: „Fantasztikus a történelme, föld-
rajza, fauna és flóra – és akkor még a fotók!”

Az előadásra november 17-én kedden 17 órától kerül sor 
a szokott helyen, a Déryné Kulturális Központ első emeleti 
klubtermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és vá-
runk!

Dr. Varga Gyöngyi elnök
Kunhalom Polgári Kör
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Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth 
téri erkélyes, harmadik eme-
leti lakás sürgősen eladó.  
Tel.: 06/59-311-975, 06/30-385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó 
állapotú 2,5 szobás (84 m2+ 49 
m2 alsóépület) családi kocka-
ház alkuképes áron sürgősen 
eladó. Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon téglából épült ki-
sebb kertes ház betegség mi-
att eladó. Tel.: 06/30-635-9662.
Eladó a nagyvénkerti zöldöve-
zetben egy 160 m2-es dupla 
teraszos, hőszigetelt, kétszin-
tes családi ház egybeépített 
melléképületekkel és két ga-
rázzsal. Tel.: 06/30-426-2404.
Karcagon kertes parasztház 
sürgősen eladó, és ugyan-
itt 500 m2-es telek gyümölcs-
fákkal eladó vagy elcserélhető 
bármire. Továbbá 40 db szék, 
automata mosógép, salgó polc 
eladó. Tel.: 06/20-230-1202.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros tégla családi ház 
sürgősen eladó az Ágota utca 
27. szám alatt. Ugyanitt cef-
re eladó. Érdeklődni reggel 8 
óráig, délben, és este 18 óra 
után. Tel.: 06/59-400-802.
Eladó kockaház (100 m2-es, 
benne két szoba, fürdőszoba, 
konyha, továbbá hozzátarto-
zik egy 60 m2-es alsóépület) 
a főtértől 2 percre. Rendezett 
kerttel, gáz- és cserépkályha-
fűtéssel. Tel.: 06/30-439-4839, 
06/30-328-3533.
E l a d ó k  K a r c a g o n  a 
Kisvénkert Kékvirág utcá-
ban 1- és 1,5 szobás kis la-
kóházak (fürdőszoba, ve-
zetékes víz, benti WC, cse-
répkályha van). Irányár: 2 
millió forint/darab áron. 
Tel.: 06/20-563-5087.
Eladó Karcagon a Vásár-
csarnoknál egy vegyes ingatlan 
(250 m2-es üzlet, lakások 1- és 
2 szobás, új építésű családi ház, 
1200 m2-es telek). Az üzlet bé-
relhető is. Tel.: 06/20-563-5087, 
e-mail cím: csokikep@gmail.com, 
képeket e-mail címre tudok 
küldeni.

Karcagon főtérhez, piac-
hoz közel 712 m2-es telken 
teljes közművesített, ipa-
ri árammal ellátott, bontás-
ra vagy felújításra ítélt ház 
eladó. A telek alkalmas üz-
leti vagy ipari tevékenység-
re is. Érdeklődni: Karcag, 
Kacsóh utca 21. szám alatt.  
Tel.: 06/30-478-2714.

Családi ház (rendezett udvar, fúrt 
kút) eladó. Tel.: 06/30-564-1310.

Karcagon eladó egy 43 m2-es 
első emeleti másfél szobás, jó 
állapotú, alacsony rezsijű lakás 
alkuképesen-akár banki köl-
csönnel is. Tel.: 06/30-491-2519.

Karcagon eladó egy 83 m2-es 
kertes családi ház, vagy 48-54 
m2-es földszinti lakáscsere is 
érdekel. Tel.: 06/30-483-6705.

Bogácson fürdő közeli, emele-
tes lakóépület eladó. (5 szoba, 
konyha, fürdőszoba, WC, két 
terasz, pince). A szobák par-
kettásak, gáz- és cserépkályha 
fűtésűek. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/30-425-5875.

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 dé-
lig lehet leadni. Karcag, Soós 
István utca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Kecskék eladók.  
Tel.: 06/30-336-6142.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbúto-
rokat, szekrényt, kreden-
cet, kanapét, asztalt, komó-
dot, hokedlit, szennyesládát, 
sózóteknőt, mosóteknőt, bö-
dönöket, kannákat, bekötött 
boros demizsonokat, ablak-
ra való spalettákat, és min-
den egyéb régiséget, tel-
jes körű hagyatékot, tollat.  
Tel.: 06/20-996-1346.

Eladó 4 db vasvályú, PB gáz-
palack, villanymotor, hősu-
gárzó, kenyérpirító, kétla-
pos kempingfőző-palack-
kal, gurulós szobavécé, szek-
rények ,  fotelek ,  Komár 
segédmotorkerékpár,  és 
egy darab kis konvektor.  
Tel.: 06/30-375-9135.
Cefrének való birsalma eladó. 
Tel.: 06/30-314-245.
Eladó hagyatéki tárgyak: 
konyhaszekrény, ágy két db 
fotellel, dohányzóasztal, szek-
rénysor, tükör, tévéállvány, 
konyhaasztal, pb gázpalack, 
kabátok, női ruhaneműk.  
Tel.: 06/70-707-8779.  
Eladó kolbásztöltő, húsdaráló, 
zsírosbödönök, Tornádó elekt-
romos kerékpár, szekrények, 
220 V-os cirkula, 220 V-os Co 
hegesztő, keverőtárcsás mosó-
gép. Tel.: 06/59-400-685.
Használt bútorok eladók: 
szekrénysor, rekamié, fo-
tel, ebédlőasztal 6 db szék-
kel, stb. Megtekinthetők elő-
zetes időpont egyeztetéssel. 
Tel.: 06/59-311-055.
Gorenje fagyasztószekrény (7 
fiókos) felújított állapotban el-
adó. Tel.: 06/30-364-3658.
Gázkonvektor (1 db) tele- és 
üveges ajtólapok, kis mére-
tű tégla (100 db), gáz- és olaj 
égőfej, dió (héjas állapotban 
- 50 kg), kis szőlőprés, indukci-
ós főzőlap, mobil légkondi el-
adó. Tel.: 06/30-324-0522.
Konyhaasztal 4 székkel, szo-
babútor és sok más eladó.  
Tel.: 06/30-564-1310.
Hajdu mosógép és centrifu-
ga, 28-as női kerékpár, 26-os 
új teleszkópos kerékpár, 24-es 
és 26-os mtb kerékpár eladó.  
Tel.: 06/30-261-0785.
Új Zanussi fagyasztószek-
rény költözködés miatt eladó. 
(Négy csillagos „A” kategóri-
ás, öt fiókos, 125 cm magas.)  
Tel.: 06/20-805-2338.
Bontott, jó állapotú, precízen 
megpucolt cserépkályha el-
adó.(Tarkedli mintás, mogyo-
rószínű, 4x2,5-es, 6+2 magas.) 
Tel.: 06/20-805-2338.
Termelői méz házhozszál-
lítás! (Akác, facélia 2000 Ft/
kg, vegyes 1500 Ft/kg.) 
Szöllősi Csaba és Sebők Erika.  
Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó TZ- 4K-14B kistrak-
tor pótkocsijával, gyári fes-
téssel, 5 év műszakival (1 
M Ft). Fehér zománc spar-
helt (jobb tüzelés, bal füst-
cső) 35.000 Ft, disztiller tár-
csa 1,7 M-es (130.000 Ft).  
Tel.: 06/30-963-5073. 
Eladó nagy méretű csempe-
kályha, 28-as női kerékpár, 2db 
fotel, kerek asztal és kis mére-
tű szőlősajtoló, Singer varró-
gép, vasalóállvány, autóra te-
tőtartó. Tel.: 06/59-312-157. 
Megtekinthető hétfőn és 
pénteken 10-11 óráig. 
Kerékpár 18-as lány (1 db), 20-
as teleszkópos fiú (1 db), két-
személyes kanapé 2 db fotellal 
eladók. Tel.: 06/30-363-7951.
Garázsajtó tok nélkül (280x210-
es, acélváz, aluborítás) eladó. 
Tel.: 06/30-363-7951.
Merci Vitora 4 db acél felni gu-
mival, és 2 db 15-ös „C” téli gu-
mi eladó. Tel.: 06/30-363-7951.
51 cm-es Siemens TV (10.000 
Ft), Móra gáztűzhely (15.000 Ft), 
domború üveges bejára-
ti ajtó (35.000 Ft), ebédlőbú-
tor és fa tálalószekrény 12 
személyes asztallal és 6 db 
székkel (160.000 Ft) eladó.  
Tel.: 06/30-218-9720. 
Szekrénysor, 3-2-1-es plüss gar-
nitúra (ágyazható), sarok plüss 
ülőgarnitúra, veranda ablak és 
ajtó redőnnyel felszerelve el-
adók. Tel.: 06/30-401-4592.

 Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cip-
zár-cserét, felhajtást, mé-
retre  munk aruhát ,  fér-
fi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom!  
Tel.: 06/59-887-269.

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 06/59-313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa-  fémforgácsoló szer-
számok ,  ház tar tási  esz-
köz ö k  é l e z é s e ,  kö s z ö -
r ü l é s e .  V a r g a  M i h á l y 
Karcag, Kuthen utca 32.  
Tel.: 06/30-529-6038.
Tetőmunkákat és javításokat 
is vállalok. Sütő Kálmán ács-
mester Tel.: 06/30-584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok. Tel.: 06/30- 447-3918.
Berekfürdői ápolónő szál-
lást és segítséget nyújt 
gyógykezelésre érkezőknek.  
Tel.: 06/30-540-1088.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690.
Mezőgazdasági bérmun-
kát vállalok Hajdú-Bihar, 
Jász- Nagykun, valamint 
Békés megye térségeiben.  
Tel.: 06/70-370-1149.
Földet  bérelnék :  Bihar-
nagybajom, Karcag, Kaba, 
N á d u d v a r ,  N a g y r á b é , 
Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár: 50 ezer Ft/ha.  
Tel.: 06/70-370-1149.
Cserépforgatást, tetőjaví-
tást és teljes körű építő-
ipari munkákat vállalunk.  
Tel.: 06/30-599-9238.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

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

Hirdessen Ön is 

kedvezményes áron a 

Karcagi 
Hírmondóban! 

Az apróhirdetés

csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.
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SPORT

Október 17-én rendez-
ték meg Svédországban 
az I.K.O. Matsushima 
Európa bajnokságot, 
amelyen 29 nemzet kö-
zel 200 versenyzője vett 
részt. A magyar váloga-
tottba meghívást kapott 
Kemény Anett is a +65 
kg-os súlycsoportban.

Amint kérdésünkre 
Gyarmati Imre, a KSE 
karate szakosztály ve-
zetőedzője elmondta, a 
magyar válogatott reme-
kül szerepelt.

A benevezett hat ver-
senyző közül ketten első és 
ketten második helyezést ér-
tek el. Nagyon jó érzés, hogy 
karcagi versenyzőnk is do-
bogón állhatott, és ezüstér-
met szerzett az európa baj-
nokságon. Anett nagyszerűen 
menetelt a döntőig, viszont a 
döntőben nagyon kemény el-
lenfelet kapott. A másik ágról 
bekerült tapasztalt versenyző, 
negyedik alkalommal indult 
az európa bajnokságon, és eb-
ből is háromszor dobogós volt. 
Anett mindent megtett a győ-
zelemért, de a bírák ellenfelét 
látták jobbnak, így ezüstérmet 
szerzett. Az egyik szemünk 

sír, a másik pedig nevet, mert 
a másik ágról szintén magyar 
- csepeli - versenyző, Szerezda 
Klaudia került a döntőbe. Így 
mindenképpen csak nyerhet-
tünk ebben a súlycsoportban. 
Úgy gondoljuk, hogy a jövő 
Anetté, hiszen még csak 19 
éves. Teljesítménye felfelé ível, 
tavasszal megnyerte a diák-
olimpiát, majd egy kicsit ké-
sőbb más szabályrendszerben 
bronzérmes lett. A shidokán 
világbajnokságon, és szeptem-
berben a nemzetközi Szolnok-
Kupán szintén harmadik he-
lyezést ért el. 

B.I.

Kemény Anett ezüstérmes 
lett az európa bajnokságon

Az idén is jó évet zárhat a Szél-
malom kennel, amelynek tulaj-
donosát, Ferenczi Sándornét és 
kutyáit ott láttuk minden jelen-
tősebb szabadtéri rendezvényen. 

- Hány bemutatójuk volt?
- Sok helyen voltunk az 

idén is. A városon kívül Jász-
berényben, egy új kutyaisko-
lai ismeretségnek köszönhető-
en Körösladányban, a gyerek-
napon Berekfürdőben majd 
Bucsán, a lovasnap alkalmával 
Karcagon bemutatóztunk, de 
az állatok világnapján egy na-
pon két óvodában és egy isko-
lában, vagyis három helyszínen 
is jártunk. De ott voltak még a 
kiállítások is. Tiszafüreden pél-
dául éppen délben került ránk 
a sor és negyvenfokos hőség-
ben csináltunk végig egy ku-
tyaügyességi bemutatót. Itt lát-
ható volt a nagy rutin előnye, 
mert mindannyian jól bírtuk.

- A közelmúltban arról is be-
szélt, hogy munkakutya kikép-
zéssel is szeretne foglalkozni. 
Levizsgáztak már a kutyái?

- A kiképzésnek ez a része 
is nagyon érdekel. Vannak is 
a kennelnek munkakutyái és 
amióta levizsgáztattam őket, 
rendszeresen járok velük verse-
nyekre. Tavaly voltam először 
a szegvári versenyen, ahová az 
idén is elmentünk. Gigit, a fia-
tal dobermannomat, és az öreg 
kutyát, Tinit vittem el, mind-
ketten nagyon szépen szerepel-
tek. Ezen felül van egy német 
juhász szukánk, őt is felkészí-
tettem és nagyon jó eredménye 
lett. Szegvár mellett voltunk 
még munkakutya versenyen 
Békéscsabán, Szentesen, Jászbe-
rényben. Boldog vagyok, hogy a 
kutyáinkat  be tudom mutatni a 
versenyeken. A legutóbb példá-
ul a BH 1-es fokozatban 40 el-
lenfél között szerepeltünk na-
gyon jól a dobermannal. Vég-
tére is nagyon büszke vagyok, 
mert a bírók mindenütt ki-
hangsúlyozzák, hogy minden 
alkalommal felveszem a har-
cot a fiatalokkal. Jól teljesítünk, 
úgyhogy mindig ott vagyunk 
az első három között.

- Mindjárt vége az évnek. 
Milyen programok szerepelnek 
még az idei naptárban?

- November végén Buda-

pesten lesz egy dobermann 
klubkiállítás, oda még szeret-
nék elmenni, mert azt a fajtát 
nagyon szeretem. Aztán pe-

dig már készülünk a követke-
ző évre.

-Az eredményekhez gratulá-
lunk!

Már készülnek a jövő évi bemutatókra a Szélmalom kennelben

Ferenczi Sándornéék igazi kutyás család lettek. Férje, lányai, veje és unokái is imádják a négylábúakat

2015.11.08. (vasárnap)
Jászfényszaru-Karcag 0-3 (0-0)

Ismét egy jász csapat volt 
az ellenfele a karcagi labdarú-
góknak. Nem beszélve arról, 
hogy az időjárás is furcsa já-
tékot űzött velünk. Vasárnap 
délelőtt induláskor még köd-
ben úszott a kunság környéke, 
majd Szolnokhoz érve már kisü-
tött a nap. Közel 130 km buszo-
zás után megérkeztünk a megye 
északi csücskébe, ahol ragyogó 
napsütés és kiváló játéktér foga-
dott bennünket. Lehet, hogy a 
meleg időjárás okozta, de játé-
kosaink eléggé tompán és pon-
tatlanul játszottak, kiváltva ez-
zel Orosz István edző nemtet-
szését, aki a kispad mellett állva 
hangos szóval bíztatta játékosa-
it a jobb megoldásokra. Egyedül 
Bukovszki Danit lehet dicsér-
ni lelkes játékáért, aki hetek óta 
nagyszerűen focizik, és a csa-
pat lendítő kereke. Most is több 
jó megmozdulással bizonyítot-
ta, hogy jó formában van. A fél-
idő végén végre Balogh „Baba” 
is villantott tudásából, de lövését 
Csépány még elcsípte. 

A második félidőben végre 
megemberelte magát csapatunk, 
már a második félidő első percé-
ben gólt szerzett. Balogh „Baba” 
becselezte magát egészen a 16-os 
környékére, de hosszan szöktet-

te magát, szerencsére Bukovszki 
Dani ott termett és azonnal a 
jobb sarokba lőtt (0-1).

Ezután is a mi csapatunk tá-
madott, Erdei Tibi jobbról be-
adott, de Balogh „Baba” a félma-
gasan érkező labdát fejelés he-
lyett jobb külsővel akarta kapura 
küldeni, így a labda elkerülte a 
hálót. Ismét a karcagi „gólzsák” 
került gólhelyzetbe, de lövését 
egy védő az utolsó pillanatban el 
tudta rúgni. Öt perc múltán Er-
dei Tibi lövésre szánta el magát, 
ám a hazaiak kapusa lábbal vé-
dett. Egy perc múltán Bukovszki 
szöglete lepattant egy védőről, és 
a közbeugró Erdei Tibi közelről 
a hálóba passzírozta a labdát (0-
2). Majd ismét gólt szerzett csa-
patunk, Erdei Tibi jobbra pasz-
szolt Bukovszki Daninak, a csa-
tár a jobb sarokba lőtt (0-3). Ez-
után Kocsis Jani szabadrúgása 
centiméterekkel elsuhant a jobb 
kapufa mellett. Sajnos Janika 
túlzott keménysége miatt „meg-
szerezte” az ötödik sárga lap-
ját, így a hétvégi Kisújszállás el-
leni mérkőzést a lelátóról nézhe-
ti. Még Balogh „Baba” szerezhe-
tett volna gólt, de a kapusba lőtt. 
A csapatunk a második félidő-
ben nyújtott játékával bizakod-
va nézhet a kisújszállási mérkő-
zés elé.

B.I.

Győzelem Jászfényszarun

Megyei kiemelt bajnokság U16
Tószeg KSE - Karcagi SE 1:4 (1:2)
Karcagi gólszerzők: Farkas 
Alexander, Katona Tibor (2), 
Balla Gergő
Csapatunk 12 forduló után a 
bajnokság 2. helyén áll.
 
Megyei kiemelt bajnokság U19
Tószeg KSE - Karcagi SE 0:9 (0:6)
Karcagi gólszerzők: Farkas 
Sándor (2), Német Erik, Szaj-
kó Gergő, Ungi Viktor, Ba-
logh Dávid (3), Daróczi Dániel
Csapatunk 12 forduló után a 
bajnokság 2. helyén áll.
 
Megyei bajnokság, területi U14 
3. csoport
Kisújszállási SE - Karcagi SE 
1:0 (0:0)
Az őszi idény véget ért, csapa-
tunk az ötcsapatos csoport 4. 
helyén végzett.
 
U14 NB-II. Észak-Kelet
Karcagi SE - Nyírbátor FC 3:0 (2:0)
Karcagi gólszerzők: Kapitár 
Miklós (2), Kis Attila
Csapatunk 12 forduló után a 
bajnokság 6. helyén áll.
 
U15 NB-II. Észak-Kelet
Karcagi SE - Nyírbátor FC 0:5 (0:3)
Csapatunk 12 forduló után a 
bajnokság 8. helyén áll.

Karcagi utánpótlás-
csapatok eredményei

Fotó: Internet


