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Karcagi  Hírmondó
806 millió forintos beruházás fejeződött be a Kátai Gábor Kórházban

Befejeződött a rehabilitá-
ciós szolgáltatás fejlesztése a 
karcagi kórházban, a beruhá-
zás az Észak-alföldi Regioná-
lis Operatív Program kereté-
ben elnyert több mint 806 mil-
lió forintos támogatásból való-
sult meg. 

Felújították és bővítették a 
még 1973-ban létrehozott pszi-
chiátriai épületet, mintegy há-
romezer négyzetméteren. A fel-
újított épületrész földszintjére 
kerültek a járóbeteg-ellátást biz-
tosító kardiológiai, pszichiátri-
ai és mozgásszervi rehabilitáci-
ós rendelők, valamint a kapcso-
lódó kiszolgáló helyiségek. Az 
első emeleten a korábbi 27 ágy 
helyett ma már 36 ágyas elhe-
lyezésre van lehetőség a pszichi-
átriai rehabilitációs osztályon, 
a második emeletre pedig a 48 
ágyas mozgásszervi rehabilitá-
ciós osztály került. A betegszo-
bák háromágyasak lettek és va-
lamennyihez vizesblokk kap-
csolódik. Az összegből mintegy 
100 millió forint értékben szá-
mos, a rehabilitációs munkához 
szükséges műszert, a gyógytor-
nához és az izokinetikus terá-
piához használt eszközöket, és 
alapvető informatikai berende-
zéseket is beszereztek. 

Az átadó ünnepség után la-
punknak nyilatkozva Dobos 
László polgármester elmond-
ta: - Nagyon elégedett és boldog 

vagyok, hogy befejeződött ez 
a projekt is. Gyakorlatilag egy 
bezárásra ítélt kórháznak egy 
újabb felújítását érhettük meg. 
Olyannyira sikerült sok évvel 
ezelőtt az a bizonyos tiltako-
zás és ellenállás, hogy nemhogy 
egy helyben toporogna ez az in-
tézmény, hanem szépen, üteme-
sen, stabilan fejlődik lépésről- 
lépésre. Ez boldogságot okoz, 
hiszen a karcagiak és a Karcag 
környéki lakosoknak az egész-
ségügyi ellátása nagyon- na-
gyon fontos mindannyiunk szá-

mára. Nagyon sok modern do-
log található a felújított épület-
ben, az építészetben, a felszere-
lésben. Nagyon tetszik, és min-
dig lehet tovább fejleszteni, az 
anyagi lehetőségek függvényé-
ben. Az intézmény vezetése ezt 
fogja tenni.

A felújítás a karcagiak sike-
re - mondta az avatás után dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képvise-
lője. - Mintegy 3000 négyzetmé-
ter újult meg a beruházás során, 

806 millió forint volt a teljes fel-
újítási költség úgy, hogy ez sem a 
városnak, sem a kórháznak nem 
került egy forintjába sem, hiszen 
ez a munka 100 százalékos álla-
mi támogatással valósult meg. 
Örülök annak, hogy 21. száza-
di színvonalú egészségügyi ellá-
tást kapnak azok, akik ide jön-
nek. Különösen sokan veszik 
igénybe a mozgásszervi rehabi-
litációt, és itt korszerű műsze-
rek, nagyon komoly, szakmailag 
felkészült szakemberek fogad-
ják a gyógyulni vágyókat. Része 

ez a kórházi felújítási program-
nak. A fő tömb elkészült egy pár 
éve, és ezeket a nagy épületrésze-
ket is meg kell újítani, hiszen 40-
50 évvel ezelőtt épültek. Van fel-
adat még előttünk. Az őszi be-
ruházási szezonnak egy fon-
tos alkalma volt ez, hiszen több, 
mint 4 milliárd forint értékű be-
ruházás, fejlesztés valósult meg 
Karcagon. Elég a főtér rehabili-
tációra gondolni, ahol a Város-
háza és a Déryné, illetve a Pi-
accsarnok újult meg, az Ipari 
Parkba egy pet-palack újrahasz-
nosító üzem települt, az orvosi 
rendelő, a szociális otthon Zöld-
fa úti épülete szintén egy új kül-
sővel várja azokat, akik az otta-
ni szolgáltatásokat igénybe ve-
szik, és napelemek telepítése is 
megvalósult. Ez is mintegy 100 
millió forintos beruházás. Meg-
újult a Kuthen úti óvoda is. A 
legkülönbözőbb területeken zaj-
lik a munka, szerintem kevés vá-
ros mondhatja el magáról eb-
ben a méretben azt, hogy 4 mil-
liárd forintnál nagyobb összérté-
kű beruházást tudtunk lebonyo-
lítani, átadni. Gratulálok az ön-
kormányzatnak, Dobos László 
polgármester úrnak, és minden-
kinek aki részese volt: fejlesztők-
nek, beruházóknak és legfőkép-
pen a karcagi lakosságnak, hi-
szen nekünk nagyon fontos, hogy 
ezek a szolgáltatások megfelelő 
minőségben álljanak rendelke-
zésre. - mondta a tárcavezető.

November 18-án került meg-
rendezésre a Térségi Középisko-
lák Börzéje a Déryné Kulturális 
Központban. A rendezvényre ál-
talános iskolák végzős tanulóit 
várták a javarészt környékbeli kö-
zépiskolák. 

A térségi gimnáziumok, szak-
közép- és szakképző iskolák mel-
lett egy egri középiskola is kiál-
lított a börzén. A rendezvényt 
nagy várakozás előzte meg kö-
szönhetően annak is, hogy a ta-
valyi évben – a Kultúrpalota fel-
újítása miatt – nem került meg-
rendezésre. A kiállításról la-
punknak Juhász Ágnes, a ren-
dezvény szervezője a követke-
zőket nyilatkozta: „Tizenkilenc 
standon mutatkoztak be az ok-

tatási intézmények, ami a két év-
vel ezelőtti tizenháromhoz ké-
pest jelentős növekedés. A Szol-
noki Műszaki Szakképzési Cent-
rum hat iskolája egy-, a Karcagi 
Szakképzési Centrum tanintéz-
ményei pedig hét kiállítóhelyen 
jelentek meg. Az érdeklődők – 
amellett, hogy megismerhették 
a különböző intézményekben fo-
lyó oktatást – ki is próbálhattak 
különböző oktatási eszközöket, 
például cukrászkodhattak, vagy 
ambubabán gyakorolhatták a 
mesterséges lélegeztetést.

Úgy gondolom, hogy a ren-
dezvény sikeres volt és elér-
te a célját, hiszen nagy érdeklő-
dés mellett sikerült a középisko-
lai oktatás széles spektrumát be-
mutatni.” 

Térségi Középiskolák Börzéje

Képünkön Dobos László polgármester, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és 
Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója
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Közéleti szilánkok
Televíziózás, 

tudatformázás…
Az ENSZ tagállamai ’96-ban nov. 21-ét 
a televíziózás  világnapjává nyilvánítot-
ták. (Érdekes módon, egyedül csak Né-
metország nem szavazta meg.) A világ-
nap kapcsán mindenképpen meg kell 
említeni Tihanyi Kálmán, a kiváló ma-
gyar feltaláló nevét, aki már 1926-ban 
szabadalmaztatta - világelsőként- a 
katódsugaras töltéstárolós televízió-
rendszerét. Már akkor színes televízió-
zásban gondolkodott, amikor még ja-
vában fekete-fehér filmeket játszottak 
a mozikban.
Néhány momentum tartalmas, ám 
szívszorítóan rövid életéből: A Nyitrához 
közeli nagyközségben, Üzbégen szüle-
tett egy 10 gyermekes családban. Már 
13 éves korában szabadalmaztatta első 
találmányát. 1916-ban, érettségi után 
közvetlenül önkéntesnek jelentkezik a 
hadseregbe. Harcol az orosz fronton, Er-
délyben az Ojtozi - szorosnál, vitézségi 
érmeket szerez. Hadmérnökként, had-
nagyi rendfokozatban szerel le Pulánál, 
az Isztriai félszigeten. A Műegyetem el-
végzése után számos haditechnikai ta-
lálmányát is szabadalmaztatta, Hor-
thy Miklós kormányzó sokszor fogadta 
audencián, – de ’44-ben a Gestapo, kis 
híján kivégzi. 1947-ben, ötvenévesen, 
infarktusban hal meg.
A televíziót manapság már több milli-
óan használják. A tudatformálás leg-
hatásosabb eszközévé vált. Megbecsül-
ni sem lehet, hogy hány és hány stú-
dió és tv csatorna működik szerte a vi-
lágban. Művelődésszociológiai és élet-
módhoz kapcsolódó viszonyáról könyv-
tárnyi irodalmat írtak. Föltehetjük Vö-
rösmarty tépelődő kérdését is átfogal-
mazva: ment-e a televíziózás által a vi-
lág elébb? Nehéz kérdés, ne is próbál-
junk gyorsan válaszolni rá.
Tény viszont, hogy ma már pl. az isz-
lámról legtöbben a televízióból al-
kotnak képet, nem pedig Helmut von 
Glasenapp vagy mások könyveiből. (És 
persze az internet szövegeiből.)
Hétvégi, netán kései vacsoránk közben, 
helyszíni közvetítést láthatunk a párizsi 
terrortámadásról, s bemutatják a szi-
tává lőtt terrorista teteme mellett ta-
lált, alig megrongálódott  útlevelet… 
Majd később azt is, hogy a másnap haj-
nalban, az egyik St. Denis-i mellékut-
ca házába befészkelt terroristák címét, 
az egyik terrorista, egy előző helyszínen 
kukába dobott mobilja sms-éből tud-
ták meg a francia terorrelhárítók. Most 
pedig, amikor ezeket a sorokat írom, 
azt, hogy keresik még az egyik, szökés-
ben lévő kitervelőt.  Őt még nem tudták 
„terror error”-ra kényszeríteni…

 -ács-

KÖZÉLET

November 21-én a Déryné 
Kulturális Központban tartot-
ta jótékonysági bálját a Karca-
gért Közalapítvány. A 19 éve 
alakult szervezet már több 
millió forinttal segített a vá-
rosban különböző felújításo-
kat, így például a Karcag - Be-
rekfürdő közötti kerékpárút 
építését, a Déryné, a városköz-

pont felújítását, s most a főtéri 
karácsonyi díszkivilágításhoz 
is hozzájárultak. Köszöntőjé-
ben dr. Temesváry Tamás, a 
kuratórium elnöke elmondta, 
most újra kerékpárútra gyűj-
tenek. 

- Szeretnénk Karcag legfor-
galmasabb útján, a Széc-henyi 
sugárúton a főtértől a Vasút 

utcáig egy kerékpárutat meg-
építeni, ezzel is segítve a na-
ponta itt közlekedő kerékpá-
rosok biztonságát. Az ado-
mány gyűjtést erre ma elkezd-
jük - mondta az elnök.

Dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter elis-
meréssel szólt azokról a felújí-
tásokról, támogatásokról, me-
lyet a városnak az elmúlt 19 

év alatt az alapítvány nyúj-
tott. Azt kívánta, hogy a mos-
tani nemes cél is mihamarabb 
megvalósuljon. Dobos László 
polgármester szintén fontosnak 
nevezte a közalapítvány mun-
káját, melynek mostani célkitű-
zésével ő is egyetért. Épp ezért 
beszédében támogatásra kér-
te mindazokat, akiknek erre 
anyagi lehetősége van.

A Karcagért Közalapítvány jótékonysági bálja

A rendezvényen nagy sikert aratott a 
Kiyo-Kito Taiko japán dobcsoport

Képünkön Dobos László polgármester, dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter és dr. Temesváry Tamás, a Karcagért 

Közalapítvány kuratóriumi elnöke

Sikeresek voltak a földárve-
rések, az első héten mintegy 
200 magyar gazda vett együt-
tesen több mint 1800 hektár, 
átlagosan 9 hektár állami föld-
területet - mondta a földműve-
lésügyi miniszter. Dr. Fazekas 
Sándor elmondta: a földárve-
résekből származó állami be-
vétel mintegy 4,8 milliárd fo-
rint, amely magasabb az elő-
zetesen számítottnál. A mi-
niszter hangsúlyozta: kizáró-
lag magyar állampolgárok vá-
sároltak földet a Budapes-
ten, Győr-Moson-Sopron, He-
ves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Nógrád megyében tartott árve-
réseken, a gazdák éltek a kor-
mány által biztosított lehető-
séggel. Az árverések rendben 
zajlottak, egyedül Heves me-
gyében próbált gátat szabni an-
nak sikertelenül Sallai Róbert 
Benedek LMP-s országgyűlé-
si képviselő a jobbikos tünte-
tőkkel - tette hozzá. A minisz-
ter kitért arra, hogy a nagyobb 
területű, drágább parcellák kö-
zül nem mindegyik kelt el, de 
azok megvásárlására a továb-
biakban újra lehetőség nyílik. 
Aláhúzta: nem kell attól tarta-
ni, hogy nagybirtokok jönné-
nek létre. Az első négy napban 
353 helyrajzi számon lévő te-
rületet hirdettek meg, amely-
ből 2-t visszavontak, 155 ered-
ménytelen, 196 sikeres volt - 
közölte.

Sikeresek 
voltak az első 
földárverések

A magyar konyhakertek 
megművelése egyre dinamiku-
sabban terjedő mozgalom, há-
rom év alatt, 2015-re mintegy 
230-ra nőtt A Legszebb kony-
hakertek című versenyen részt-
vevő települések száma, ahon-
nan több mint kétezren nevez-
tek - mondta a Földművelés-
ügyi Minisztérium agrárfej-
lesztésért és hungarikumokért 
felelős helyettes államtitkára. 
Szakáli István Loránd „A leg-
szebb konyhakertek” című or-
szágos program idei értékelő 
rendezvényén november 20-án. 
Kiemelte: a program sikertörté-
net, mivel a kertekben, a kony-
hakertekben az azt megműve-

lők értéket hoznak létre. So-
kaknak nem jutott eszébe ko-
rábban, hogy a kertet nemcsak 
díszítésre, hanem termelésre is 
használni lehet. Kovács Szilvia, 
a program ötletgazdája, Karcag 
alpolgármestere elmondta: eb-
ben az évben 234 településről 
2207-en neveztek a versenyre. 
A nevezések összesen mintegy 
7800 kertművelőt jelentenek, 
ugyanis sok közösség is részt 
vett a versenyben, például óvo-
dák, iskolák. A versenyre nem-
csak Magyarországról, hanem a 
határon túlról is jelentkeztek te-
lepülések, összesen 34-en. Köz-
tük sokan Erdélyből és Délvi-
dékről, illetve egy-egy telepü-

lés Lengyelországból és Angliá-
ból. A bírálók összesen 83 tele-
pülés 207 kertjét jelölték az el-
ismerésre. Az ítészek 34 orszá-
gos díjat ítéltek oda, 14 kertmű-
velő védte meg az országos dí-
jat a második alkalommal, 4-en 
pedig harmadszor, őket örökös 
díjjal jutalmazták. Ketten kü-
löndíjat kaptak, egy kertművelő 
pedig közönségdíjat. Az előbbi-
eket az OMÉK-on, most pedig 
152 elismerő oklevelet adtak át. 
A mozgalom ötletgazdája a ren-
dezvényen meghirdette a 2016-
os programot is „A többgene-
rációs kertek évét”; a jelentke-
zők csatlakozását a jövő év feb-
ruár 29-ig várják.

A magyar konyhakertek megművelése egyre 
dinamikusabban terjed

Fotó: Internet
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A Földművelésügyi Minisztérium november 20-án folytatta a 
tavaly elkezdett nagy sikerű Mézes reggeli elnevezésű program-
ját, amelynek célja, hogy a hazai mézfogyasztást és az egészséges 
táplálkozást népszerűsítse. Az akció célja a helyben termelt élel-
miszer - méz megismertetése, kóstoltatása. 

A Györffy István Katolikus Általános Iskola és a Karca-
gi Nagykun Református Általános Iskola is csatlakozott a prog-
ramhoz. Mindkét iskolában helyi méhészek tartottak előadást a 
gyerekeknek a mézről, arról, hogy a méhek munkája jelentősen 
hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet vál-
tozatosságához. Továbbá arról is beszéltek a gyerekeknek a szak-
emberek, mennyire fontos a reggeli és az egészséges táplálkozás.

A Mézes reggeli kampánynak is köszönhetően az elmúlt évek-
ben hazánkban több mint kétszeresére, a fejenkénti 30 deka-
grammról 70 dekagrammra emelkedett a mézfogyasztás.

Ezen a napon a két karcagi iskola diákjai több kilogramm kar-
cagi mézet (akác, virág, napraforgó, repce) elfogyasztottak vajas 
kenyérrel, vagy banánra, almára csepegtetve.

Mézes reggeli

November 21-én negyedik alkalommal rendezték meg Berekfür-
dőben a tepertő és pörcfesztivált. Bár az időjárás nem volt kegyes, az 
esőben is sokan kilátogattak a fesztiválra. Molnár János polgármes-
ter elmondta, ez egy olyan kulturális, gasztronómiai seregszemle, 
melyen a vendégekkel a Nagykunság ízvilágát ismertetik meg, más-
részt szezonnyújtó rendezvény is. A disznótoros fogások - hagymás 
vér, toros káposzta, abált szalonna - mellett a jelenlévők kóstolhattak 
sült kolbászt, hurkát és orjalevest, de volt birkapörkölt is.

Nagykunsági tepertő és pörcfesztivál

Juhtelepet alakítottak ki Kunmadarason a 
Start-munkaprogram keretében

A Mezőgazdasági Start Mun-
kaprogram 2015. keretében, a 
volt repülőtéren kialakított juh-
telepet november 19-én dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, Guba László polgár-
mester, és a Belügyminisztéri-
um részéről dr. Dobozi József 
adta át.

- A Belügyminisztérium 36 
millió forintos támogatásával 
jött létre a telep, mely teljes mér-
tékben közművesített. Az itt 
dolgozók számára szociális he-
lyiségeket is kialakítottunk, va-
lamint a több száz juh számára 
téli és nyári szállás is készült, il-
letve takarmánytárolót is építet-
tünk - mondta Guba László. 

- Az önkormányzat újabb si-
keres pályázatának köszönhető-
en 10 millió forintot nyertünk 
őshonos baromfi tartására, eh-
hez két épületet fogunk rendbe 
tenni, és így hamarosan érkezhet 

a kétszáz baromfi is. A telepen 
tavaly az induló állomány ötven 
anyajuh és egy tenyészkos volt. 
Az állatokat a közmunka kere-
tében megtermelt takarmány-
nyal etettük, a szaporulatot és a 
fel nem használt takarmányt ér-
tékesítettük. A négy hektáros te-
lepen jelenleg 500 anyajuh és 9 
tenyészkos alkotja az állományt. 
A telepen 170, a településen ösz-

szesen 500 közmunkás dolgozik 
– sorolta a településvezető.

- A beruházás egyszerre szol-
gálja az egykor országos hírű 
kunmadarasi juhtenyésztés fel-
élesztését és a munkanélkülivé 
vált, az állattenyésztésben és nö-
vénytermesztésben nagy tapasz-
talatot szerzett emberek visz-
szavezetését a munka világába – 
mondta dr. Fazekas Sándor, aki 
elismeréssel szólt a kunmadarasi 
Start-munkaprogramról, mely 
országos szinten az első ötven 
programban szerepel. A telepü-
lés lakossága is óriási lehetősé-
get kapott ezzel, hiszen mint-
egy 500 munkanélküli kapott a 
közmunkával lehetőséget, s a ki-
használatlan repülőtér hasznosí-
tása is elkezdődött. A tárcaveze-
tő szólt a hamarosan itt megépü-
lő börtönről is, melynek kiszol-
gálása szintén munkát, megélhe-
tést jelent majd a madarasiaknak 
és környékbelieknek.

HÍREK

Rendőrségi Hírek
Sörözőben verekedtek

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást folytat garázda-
ság bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt öt 
kunhegyesi lakossal szemben. A 
jelenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint két férfi 2015. no-
vember 21-én 23 óra 30 perckor 
egy kunhegyesi sörözőben elő-
zetes szóváltást követően köl-
csönösen bántalmazták egy-
mást. Miután kivezették őket 
az épület elé, ott tovább folytat-
ták a verekedést, amelybe tár-
saik is bekapcsolódtak. A hely-
színre érkező járőrök elfogták 
és a Karcagi Rendőrkapitány-
ságra előállították az öt helyi la-
kost, ahol a nyomozók gyanúsí-
tottként kihallgatták őket.

Két és fél órán belül 
elfogták a rablás 

gyanúsítottját
Karcag egyik utcáján rabolt 

a 17 éves fiú, majd elmenekült 
a helyszínről. A karcagi rend-
őrök elfogták a támadás gya-

núsítottját. A rendelkezésre ál-
ló adatok szerint egy ismeretlen 
férfi 2015. november 19-én 6 
óra körüli időben Karcag egyik 
utcáján követett, majd hátulról 
egy bottal fejen ütött egy gyalo-
gosan közlekedő lányt. A táma-
dó a földre esett sértett kezéből 
kitépte táskáját és elmenekült a 
helyszínről. A Karcagi Rendőr-
kapitányság rablás bűntett el-
követésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást az 
ügyben ismeretlen tettes ellen. 
A helyi rendőrök jelentős erők-

kel megkezdték az elkövető fel-
kutatását és két és fél órán be-
lül Karcag egyik utcáján elfog-
ták a bűncselekmény elköveté-
sével megalapozottan gyanú-
sítható fiút. A járőrök egy kö-
zeli utcában megtalálták a 17 
éves diáklány táskáját, a táma-
dónál pedig az ellopott irato-
kat. A nyomozók gyanúsított-
ként kihallgatták, őrizetbe vet-
ték a kisújszállási fiatalkorút és 
előterjesztést tettek előzetes le-
tartóztatásának indítványozá-
sára.

Képünk a Györffy István Katolikus Általános Iskolában készült

Ízlett a vajas-mézes kenyér a Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola 2. b osztályosainak

Fotó: Police.hu
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November 18-án délelőtt az 
idei év utolsó ülését tartotta a 
Karcag Városi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete. Az ülésen részt vet-
tek Pánti Ildikó, Karcagi Nagy 
Zoltán és Molnár Pál önkor-
mányzati képviselők is.

Első napirendi pontként el-
fogadták a nemzetiségi ön-
kormányzat jövő évi munka-
tervét, amely az előre beterve-
zett üléseik listáját tartalmazta 
2016 novemberéig. A jelenlé-
vők továbbá elfogadták a 2015-
ben lezajlott kisebbségi kul-
turális program végrehajtásá-
ról szóló tájékoztatót is. Szin-

tén egy tájékoztató tartalmaz-
ta a Déli utca (a Dankó Pista 
utca egykori folytatása) elne-
vezésének még jelenleg is zajló 
ügymenetét. Az ülésen jelen-
lévő dr. Czapp Enikő aljegy-

ző elmondta, hogy december 
31-ével zárul le a teljes ügyme-
net, mellyel lehetővé válik az 
ott lakók új lakcímen történő 
bejelentkezése.

Ez alkalommal több, a ki-
sebbséget érintő ügyről is szó 
esett. Többek között Molnár 
Pál is szót kért, aki elmondta, 
hogy a kisebbségi önkormány-
zat és a Városgondnokság szo-
rosabb együttműködésének kö-
szönhetően, például a kóbor 
ebek befogása és elszállítása is 
gördülékenyebben halad a ko-
rábbi időszakhoz képest. Pán-
ti Ildikó pedig egy javaslattal 
élt arra vonatkozóan, hogy a jö-

vő évi Legszebb Konyhakertek 
programon való részvételhez 
hol alakítsanak ki kiskert mű-
veléshez területet a nemzetiségi 
önkormányzat részére.

-dh-

Az év utolsó ülését tartotta a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság a roma kisebbségi önkor-
mányzattal közösen, szeptem-
berben irodalmi és rajzpályá-
zatot írt ki a kapitányság te-
rületén lévő általános iskolá-
sok számára. A „Bringával sza-
bályosan a suliba” rajz, és az 
„Erőszak az iskolában” irodal-
mi pályázat díjait november 
13-án a karcagi városházán ad-
ták át.

A megjelent diákokat és fel-
készítőiket Teleki Zoltán al-
ezredes, a Karcagi Rendőrka-
pitányság kapitányságvezető-
je köszöntötte. Mint elhang-
zott, 81 rajz és 7 irodalmi pá-
lyázat érkezett be az iskolák-
ból. A pályamunkákat Antal 
Júlia címzetes rendőr alezre-
des vezette zsűri értékelte, s 
ítélte oda a legszebb rajzokért 
és irodalmi alkotásokért a dí-
jakat, melyet a kapitány adott 
át a gyerekeknek.  

A rajzpályázat végeredmé-
nye: I. Lázár Izabella (2/B, 

Abádszalók, Kovács Mihály 
ÁI), II. Szabó Boglárka (2/A, 
KÁIAMI Kováts Mihály ÁI 
Tagintézménye), III. Berczi 
Dóra (4. o., Kunmadaras, Re-
formátus ÁI), különdíj: Bata 
Liliána (4. o., Kunmadaras, Re-
formátus ÁI).

Az irodalmi pályázat végered-
ménye: I. Lakatos Viktor (5. o.), 
II. Nagy Zita (5.o.), III. Borók 
Barbara (8.o.) mindannyian a 
kisújszállási Arany János Re-
formátus ÁI diákjai. Tárgyju-
talmat kaptak még Kiss Lívia 
(8.o.), Kiss Kata Noémi (7.o.) és 
Vas Amanda (7. o.) Puzsoma 
Béla (7.o.), mindannyian a kis-
újszállási Arany János RÁI di-
ákjai, Kónya Laura (4.o., Kun-
madaras, Ref. ÁI), Karsai Pat-
rik (1.o., Karcag Györffy Ist-
ván Katolikus ÁI), Kohári Eme-
se (2.o., KÁIAMI Kováts Mihály 
ÁI Tagintézménye), Monori Vi-
vien (1.o., KÁIAMI Kiskulcsosi 
ÁI Tagintézménye), Kun Gréta 
(3.o., Karcagi Nagykun Refor-
mátus ÁI). 

A díjátadó részeként Laka-
tos Viktor és Borók Barba-
ra a jelenlévőknek fel is olvas-

ta írását arról, milyen erőszak, 
zaklatás érheti a diákokat az 
iskolában. Mint elmondták, 

a leírtak nem velük történtek 
meg.

DE

Rajzoltak és verseltek

Szép sikereket értek el a 
Szentannai Sámuel Középis-
kola diákjai a Rákóczi Szövet-
ség Gloria Victis pályázatán. 
Gyermán János Tamás, ma-
gyar-történelem szakos tanár 
tanítványaival részt vehetett a 
Gloria Victis rendezvény leg-
ünnepélyesebb és legfeleme-
lőbb pillanatain is. Mint meg-
tudtuk, a Rákóczi Szövetség 
1990-ben létrehozta alapítvá-
nyát, a Csehországi és Szlová-
kiai Magyar Kultúráért Ala-
pítványt, melynek tevékenysé-
ge elsősorban a felvidéki ma-
gyarság sokoldalú támogatá-
sára terjed ki. 

- A program célja, hogy a ma-
gyarországi és határon túli fi-
atalok és iskolák együtt ünne-
pelhessék nemzeti ünnepein-
ket, valamint hogy személyes és 
intézményi kapcsolataik elmé-
lyülhessenek - sorolja Gyermán 
János Tamás. 

- Iskolánk tanulói is számos 
sikert értek már el a Rákóczi 
Szövetség tanulmányi verse-
nyein. Legutóbb az 1956-os em-
lékünnepség vetélkedőn. A cél 
az, hogy a gyerekek megismer-
jék történelmi múltjukat, kul-
túrájukat és a nemzeti összetar-
tozás és magyarságtudat kiala-
kítása a diákokban – mondja a 
szaktanár. A Rákóczi Szövetség 
legnagyobb rendezvénye, ame-
lyen a szentannaisok is részt ve-
hettek, a Gloria Victis, mely a 
forradalmat elindító magyar if-
júságnak állít emléket. Az ered-

ményhirdetéshez kapcsolódó-
an, október 21-23. között Bu-
dapesten, több mint ezer hatá-
ron túli és magyarországi fiatal, 
valamint több száz további ün-
neplő részvételével szervezett 
rendezvénysorozat az 1956-os 
forradalomra és szabadságharc-
ra való közös emlékezéssel kí-
vánja erősíteni a Kárpát-me-
dencei magyar fiatalokban.

A Szentannaiból Gyermán 
János Tamás tanítványaival ott 
lehetett a Gloria Victis rendez-
vény legünnepélyesebb és leg-
felemelőbb pillanatain. A bekül-
dött pályázatok eredményhir-
detésére és díjkiosztó október 
21-én Budapesten, a Magyarság 
Házában volt. A Szentannaiból 
Szilágyi Attila (11. C), Vadai 
Nikolett (12. C), Csanádi Ist-
ván Márk (11. C), Német Fru-
zsina Olga (10. C), Szűcs Erzsé-

bet (10. C), Kovács Lőrinc (10. 
A) és Kamuti Gábor (10. B). 
osztályos tanuló készített pá-
lyamunkát a Hősök ideje téma-
köréből. A diákok esszé, port-
ré vagy tanulmányt írtak forra-
dalmaink, szabadságharcaink 
vagy a világháborúk egyik ki-
emelkedő személyéről. A verse-
nyen a díjakért 85 pályázó küz-
dött meg egymással, közülük 
az iskola diákja, Kamuti Gá-
bor, különdíjban részesült. A 
diákok és tanáruk számára is 
örök élmény marad a díjkiosz-
tó mellett a hozzákapcsoló-
dó rendezvénysorozat, hiszen 
október 22-én ott voltak ők is 
a műegyetemi ünnepségen, a 
fáklyás felvonuláson a Duna 
partján és a Bem téri koszorú-
záson, valamint az esti előadá-
son.

DE

Szentannais diákok sikere a Gloria Victis pályázaton

A díjazottak és a rendőrkapitányság vezetői

A szentannaisok tanárukkal, Gyermán János Tamással 
( a kép jobb szélén)
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- Ez volt az ötvenkettedik. 
Ebben a sorban vannak olyan 
mini államok is, mint Mona-
co, Lichtenstein vagy Andorra 
– de ezek is országok.

- Igazából Európában „ki 
akarok lőni” minden országot 
ahol még nem voltam, hogy 
aztán nagyobb utazásokra, tá-
volabbi helyekre készülhessek 
megint. Van még néhány kau-
kázusi ország, mint Örmény-
ország, Grúzia, vagy Azerbaj-
dzsán, de most Izland volt a 
legkézenfekvőbb választás.

- Nem volt bonyolult, pusz-
tán pénz kérdése az egész. Igaz, 
hogy nem uniós tag, de sze-

mélyi igazolvánnyal ki lehet 
menni. Elmentem vonat-

tal Gdanskig, Lengyel-
országba, és onnan re-
pültem Reykjavíkba. 
Az utóbbi időben so-
kat utaztam mediter-
rán területekre, kel-
lett már megint egy 
kis skandináv kiruc-

canás.

- Kezdem ott, hogy még itt-
hon lefoglaltam mindent, be-
leértve az összes utazást, túrát 
és a szállásomat is. Mindjárt 
az első napom úgy alakult, 
hogy Reykjavík kikötőjéből 
hajóval egy három órás bálna-
néző útra indultam a viharos 
tengeren. A viharnak köszön-
hetően igazából csak pár má-
sodpercre láttam két bálnát és 
több delfint, de mindenképp 
egy eddig nem tapasztalt él-
ménnyel lettem gazdagabb.

Másnap következett a Gol-

den Circle, vagyis a klasszikus 
izlandi körút, amely magába 
foglalta a gejzírmezőt, két víz-
esést és a Thingvellír Nemzeti 
Parkot, ami olyasmi fontosság-
gal bír arrafelé, mint Magyar-
országon Ópusztaszer. 930-ban 
ott ült össze először az izlandi 
parlament, így egyúttal a világ 
első parlamentje is ott alakult. 
Ez a hely földrajzi, geológiai 
értelemben is érdekes, mivel 
az a bizonyos Közép-Atlanti-
hátság, amely az óceánt észak-
ról délre átszeli, pont itt sze-
li ketté Izlandot is. Ez a dom-
borzaton is látszik. Egy pár 

méter széles kis szurdokvölgy 
vágja ketté a nemzeti parkot – 
egyik oldalán az amerikai le-
mez, a másikon pedig az eu-
rópai kontinens lemeze kez-
dődik.

A harmadik napon az úgy-
nevezett déli túrára mentem. 
Ez magába foglalt két vízesést, 
egy nagyobb vulkáni mezőt és 
az Atlanti-óceán déli partját. 
Ezen a napon az volt a prob-
léma, hogy megint rossz idő 
jött, így sok minden nem lát-
szott olyan jól, azonban a ne-
gyedik nap már hosszabb uta-
zással telt el. Reykjavíkból fel-
utaztam északra, Akureyribe, 
Izland második legnagyobb vá-
rosába. Az út maga egy tízórás 
buszutazás volt a sziget nyuga-
ti részén található egyik leg-
forgalmasabb országúton. Es-
te érkeztem Akureyribe, ahol 
elfoglaltam a szállásomat és 
másnap indultam az északi tú-
rára, melynek során a Dimmu 
Borgir lávamezőt, egy vulká-
ni mezőt és a Godafoss vízesést 
kereshettem fel. Az utolsó előtti 
napon pedig szintén egy egész 
napos utazással visszamentem 
Reykjavíkba, csak egy másik 
útvonalon. Ez az utazás is jó 
pár látványos geológiai hely-
színt érintve zajlott.

Az utolsó napomat pedig a 
fővárosban töltöttem, megnéz-
tem Reykjavík nevezetessége-
it, látványosságait, többek kö-
zött a bálnamúzeumot, aztán 
felmentem a legnagyobb temp-
lomába a Hallgrímskirkja-ba, 
ami 73 méter magas, és a nem 
túl nagy belvárost is bejártam.

- A legelső, ami egyből szem-
betűnt, az a rendkívül magas 
életszínvonal. Ebben még Sváj-
cot és bármelyik skandináv or-
szágot túlszárnyalják. Ismeret-
len fogalom a szegénység. En-
nek ellenére nagyon barátságos 
és segítőkész emberek. Az an-
gol nyelvet gyakorlatilag min-
denki beszéli, és emellett na-
gyon művelt a társadalom. Azt 

mondják a skandinávokról, 
hogy az éghajlat miatt mogor-
va emberek – ami egyes orszá-
gok egyes területeire valame-

lyest igaz is – de ez az izlandi-
akra egyáltalán nem jellem-
ző. Vicces figurák, ennek szá-
mos ékes bizonyítéka van. Pél-
dául van egy olyan ételük, amit 
csak virtusból esznek, és azt is 
inkább ünnepnapokon – ez pe-
dig a rothasztott cápahús. Az 
az egyik kedvenc szórakozá-
suk – főleg, ha turistákkal ta-
lálkoznak – hogy megkínálják 
őket ezzel a hússal, amit le kell 
kísérni egy pálinkaszerű ital-
lal, majd azon nevetnek, hogy 
ki hogy reagál.

- Végtelenül büszkék a viking 
örökségükre, lépten-nyomon 
találkozhat az odalátogató ilyen 
emlékekkel, de még a boltok be-
járatánál is vannak troll szob-
rok, és hasonló figurák – szin-
te mindenhol. A norvég mintás 
pulóverek is elterjedtek és hét-
köznapokon is láthatunk népvi-

seletbe öltözött lakosokat.
- Igazából azzal nem nagyon 

tudtam megismerkedni, itthon-
ról vittem magammal enniva-
lót. Mindössze két alkalommal 
kóstoltam meg az ottani kony-

hát, leginkább az árak miatt. 
Egyszer egy cápalevest, majd 
pedig ráklevest kóstoltam. Há-
rom evőkanálnyi leves került 

több ezer forintba. Néhány he-
lyen a bálnahúst is fogyasztják, 
de olyan kampány van ez ellen, 
hogy a külföldieket le is beszé-
lik róla. Ők is vadásznak bálná-
ra, de nem a súlyosan veszélyez-
tetett fajtáikra. Általában a gya-
koribb, úgynevezett csukabál-
nát ejtik el – de az is csak bálna.

- Igen, lépten-nyomon lehet 
velük találkozni, százszor any-
nyi ló van Izlandon, mint em-
ber. Érdekes módon Mongó-
lia jutott róluk eszembe, és 
ki is derült, hogy tényleg Kö-
zép-Ázsiából származnak ezek 
a lovak. Olyan genetikai állo-
mánnyal rendelkeznek, amely-
re nagyon büszkék az izlandi-
ak és éppen ezért nagyon vé-
dik is. Importálni semmiféle lo-
vat nem lehet, ugyanígy izlan-
di lovat sem lehet külföldre vin-
ni. Ha egy izlandi ló mégis ki-
kerül a szigetről, akkor azt visz-
sza már nem lehet vinni.

- Igazából Izland most egy ki-
csit anyagilag megterhelt, de jö-
vőre Grúziába szeretnék men-
ni. Valószínűleg lesz még va-
lami más is, attól függően, 
hogy alakul az anyagi helyze-
tem jövő nyárig.

-dh-

Gejzírek földjén

- Számon tartod még, hogy 
hanyadik országba is utazol 
éppen?

- Most hogy jött az ötlet, 
hogy Izlandra utazz? Úgy 
tudtam, nemrég még Új-Zé-
landra készültél.

- Mennyire volt egyszerű 
kijutni?

- Hogy zajlott az egyhe-
tes utazás? Izland mely te-

rületeire jutottál el?

November 6-án pénteken az Ifjúsági Ház Világjárók című előadássorozatának vendége Németh Mihály volt, aki 
már nem először tartott vetítéssel egybekötött élménybeszámolót utazásairól. Németh Misi – ahogy a legtöbben 
ismerik és nevezik – már hosszú évtizedek óta járja a világot, és számos egzotikus országba jutott el eddigi útjai 
során. Túráiról korábban már lapunk is több interjúsorozatot közölt, így ismerkedhettünk meg Iránnal, Mongó-
liával, Mexikóval vagy a skandináv államokkal – csak, hogy néhányat említsünk.
Ezúttal a szeptember eleji izlandi utazásáról tartott rendkívül érdekes előadást – telt ház előtt. Ez alkalommal 
sem hagyhattunk ki egy interjút városunk talán legviláglátottabb szülöttjével.

- Milyen benyomásod ala-
kult ki az izlandi emberekkel 
kapcsolatban? Milyen típusú a 
társadalom, mennyire mozgal-
masak a hétköznapok? Tudjuk 
ugye, hogy kicsi a népsűrűség. 
Szóval, hogy működik az or-
szág?

- Mindezzel együtt a kultú-
rájuk hogyan jön át a minden-
napi életükben? Arra gondolok, 
hogy tudományosan bizonyított 
tény, hogy a férfiak genetikusan 
egyenesen a vikingektől eredez-
tethetők, a nők nagy része pedig 
skót-kelta származék? Mennyi-
re büszkék a származásukra?

- Gasztronómia?

- Híres az izlandi póni. 
Olyat láttál? Állítólag teljesen 
szabadon poroszkálnak az or-
szágszerte…

- Tudod már hova utazol 
legközelebb?

A bálnamúzeumbam

Völgyszurdok a nemzeti parkban
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Öt perces túrós finomság recept

 - 50 dkg tehéntúró
 - 330 g tejföl (nagy doboz)
 - 10 dkg vaj (puha)
 - 6 db tojás
 - 3 bögre finomliszt
 - 1 bögre cukor (bő fél bögre)
 - 1 csomag sütőpor

1.  A hozzávalókat csomómentes-
re kikeverjük és már mehet is a 
sütőpapírral kibélelt tepsibe. 
Előmelegített sütőben 180 fokon tűpróbáig sütjük.

2. Mikor kész, kivesszük, 5 percig állni hagyjuk, majd meghintjük porcukorral, felszeletel-
jük és már lehet is kínálni. Jó étvágyat hozzá! 

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt a Térségi Középiskolák Börzéje?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben november 30-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.
Előző lapszámunk nyertese: Molnár Imréné (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Hozzávalók / 5 adag

Elkészítés

Készülj az adventi időszakra!

Az advent a várakozás ideje. Ez az időszak nemcsak a 
vallásos emberek ünnepe. Mindenki gyakorolhatja: csönd, 
elmélkedés, bűnbánat. Az V. századból az advent a kará-
csonyt megelőző böjti idő volt. Gergely pápa volt az, aki 
négyben határozta meg az advent vasárnapjainak számát.

Az idén november 29. advent első vasárnapja. Az azt kö-
vető vasárnapokon gyújtjuk meg a többi gyertyát. Ebben 
az évben december 20-án a negyediket, illetve ezen a na-
pon már mind a négy gyertya egyszerre ég.

Most egy olyan „ rendhagyó” adventi koszorút készítet-
tem, amihez nem kell alapot vásárolni, elegendő előszed-
ni a nagymama levesestálját.

Ebbe tűzőhabot tettem, a gyertyát, zöld növényekkel, 
termésekkel megtűzdeltem.

Szalagot helyeztem rá, és készen is van a dekoratív ad-
venti koszorúm.

Kívánom, hogy mindenkit csönd, de gyermeki izgalom 
hasson át a várakozás idején.

Nyíriné Kátai Katalin

A Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ Idősek Klub-
ja november 12-én Pánti Ildi-
kó képviselőnő közreműkö-
désével Egészségnapot szerve-
zett a klub tagjai számára, me-
lyen részt vett a képviselő és 
Kun Csilla intézményveze-
tő is. Mint Lévainé Olajos Ce-

cília klubvezetőtől megtud-
tuk, az volt a cél, hogy felhív-
ják az idős emberek figyelmét a 
mozgás és az egészséges táplál-
kozás fontosságára, s eközben 
az egészség megőrzése terén 
is új ismeretekkel gazdagod-
janak. Szikszai Imréné jóvol-
tából vércukor- és vérnyomás, 
illetve testsúlymérésen vehet-

tek részt a klubtagok, Ábra-
hám Istvánné az otthon vagy 
az utcán is könnyen bekövet-
kező háztartási balesetekről 
szólt, valamint arról is beszélt, 
mi a teendő, ha már megtör-
tént a baj, hogyan kell mentőt 
hívni. Egy ambubabán bemu-
tatta a szabályos újraélesztést, 
amit ezután a babán a klubta-
gok és a dolgozók is kipróbál-
hattak. A délelőtt során a tes-
ti egészség megőrzése érdeké-
ben a klubtagok a gondozónő 
irányításával tornáztak, majd a 
Vöröskereszt Területi Szerve-
zete megbízott vezetője, Varga 
Erzsébet és munkatársai Ba-
logh Szabina, Patkóné Hege-
dűs Anett tartottak előadást az 
egészséges életmódról. Az idős-
kori táplálkozási szokásokról a 
klubvezető beszélt, majd nagy 
sikere volt a közösen elkészí-
tett tápláló és vitamindús gyü-
mölcssalátának is, amit a prog-
ram végén mindenki jóízűen 
elfogyasztott.

Egészségnap az Idősek Klubjában

Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság - Országos Baleset-meg-
előzési Bizottságának támogatá-
sával 2015/2016-os tanévben Jász-
Nagykun-Szolnok megyében is 
újra elindult a „SuliMoped” prog-
ram.

A 2015/2016-os tanévben 50 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kisdiák kap lehetőséget arra, hogy 
díjmentesen segédmotoros kerék-
pár vezetésére jogosító engedélyt 
szerezzen. Az 50 gyermek kivá-
lasztása több lépcsőben történt. 
KRESZ-teszteket töltöttek ki, mo-

toros szimulátorban és kerékpáros 
ügyességi feladatok végrehajtásá-
ban bizonyíthatták ügyességüket. 
A programban az általános isko-
lai 8. osztályos diákok a tantervi 
órakereten kívül sajátítják el elő-
ször az elméleti, majd a gyakorlati 
ismereteket. A „SuliMoped prog-
ram” ebben a tanévben Karcagon 
kerül megtartásra. A legjobban 
teljesítő 50 gyermeknek nyílik le-
hetősége, hogy a sikeres vizsgát 
követően, a tanév végére - ballagá-
si ajándékul - megkaphassa élete 
első vezetői engedélyét.

Karcagon indul a „Sulimoped” program

OTTHON

Fotó: Police.hu
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Kunhalom Polgári Kör
November 10-én a körben Gulyás Zsolt, 

Karcag város plébánosa és Cseke Lajos elekt-
romérnök előadásai hangzottak el Húrok, 
membránok Isten világában címmel. Az 
Univerzum keletkezéséről szóló teológiai és fi-
zikai elméleteket nagy érdeklődéssel hallgatta 
a szép számú közönség. Szó volt többek közt a 
Világegyetem és a bolygók kialakulásának val-
lásos és természettudományos magyarázata-
iról, a gravitáció szerepéről, a fénysebességről, 
az anyag és antianyag ütközésekor keletke-
ző hatalmas energiák felszabadulásáról, a ré-
szecskegyorsítókról. Az élet kialakulása és más 
égitesteken való létezésének lehetősége min-
dig is foglalkoztatta az emberiséget.

Köszönjük az izgalmas, ismereteket gyara-
pító előadásokat, s további programjainkra is 
várjuk az érdeklődőket!

V. Gy.

POSTALÁDA

HÍREK

A Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola nyolcadik osztályos 
tanulói november 10-én rendha-
gyó történelemórán vettek részt a 
Györffy István Nagykun Múzeum-
ban. A tanóra ”hátterét” az idősza-
kos kiállítás adta, mely az első világ-
háborúhoz kapcsolódott. Az órákat 
Szikszai Imrének, a múzeum törté-
nész-muzeológusának előadása, ide-
genvezetése tette feledhetetlenné és 
változatossá. Betekintést nyerhet-
tünk az I. világháború során zajló 
nemzetközi folyamatokba, Magyar-
ország két világháború közötti idő-
szakába. Számos érdekességet, hely-
történeti vonatkozást is megismer-

hettünk általa, melyek 
a karcagi vonatkozások 
miatt még személyesebbé 
tették az órákat. Az idő-
szakos kiállítást biztosító 
magánszemély gyűjtemé-
nye pedig lehetővé tette 
azt, hogy életközelibb le-
gyen ez a korszak a kora-
beli ruhák, fegyverek, ki-
tüntetések, különféle hasz-
nálati tárgyak megfigye-
lése alapján.

Köszönjük a múzeum-
nak ezt a lehetőséget és 
várjuk a következő órákat! Kovácsné Kun Eszter

történelemtanár

Rendhagyó történelem óra a Györffy István Katolikus 
Általános Iskola nyolcadikosainak

A Kováts Mihály Általános 
Iskolai Tagintézményben a 
sportágak népszerűsítése prog-
ram keretében asztalitenisz be-
mutató volt november 20-án. 

Chrappánné Papp Ágnes 
tagintézmény-vezetőtől meg-
tudtuk, szeptember óta az el-
ső osztályosok a testnevelés-
óra keretében, heti két órában 
már asztaliteniszt is tanulnak. 

- Ezt annak köszönhetjük, 
hogy a Karcagi Tankerület meg-
állapodást kötött a Kováts DSE 
keretében működő asztalitenisz 
szakosztállyal, akik vállalták 
az oktatást. A gyerekek kezdik 
megismerni, megszeretni ezt a 
sportágat. A felsőbb osztályok-
ban szakköri keretek között sze-
retnénk elindítani az oktatást - 
sorolta az iskolavezető.

A Sport legyen a tiéd prog-
ramról dr. Soós Ádámot, a Ma-
gyar Diák Sportszövetség Észak-

Alföldi Regionális Sportigazga-
tóság szakmai programmene-
dzserét kérdeztük.

- A sportért felelős államtit-
kárság és a Magyar Diák Sport-
szövetség közös projektjéről 
van szó, ahol az a cél, hogy a 
gyerekek minél többet mozog-
janak, sportoljanak. Országo-
san tíz sportág vesz részt a pro-
jektben, Karcagon az asztalite-

nisz. Az oktatáshoz most aszta-
litenisz eszközcsomagot is kap 
az iskola.

- A Kováts DSE keretében 
neveztünk az EMMI pályá-
zatára, hogy szeretnénk az is-
kolában asztaliteniszt oktat-
ni. A pályázat nyert, el is kezd-
tük a munkát. Most olyan bő-
séges felszerelést kapunk, amire 
évekig nem lett volna lehetősé-

günk. Öt versenyasztal hálóval, 
egy adogatógép, 30 kezdő ütő 
és 1500 labda – sorolja Csornai 
Csaba, szakosztályvezető, edző, 
akinek oktatói munkáját Laczi 
Sándor és Dobó István segí-
ti. Ők is a szakosztály aktív ver-
senyzői, edzői tapasztalattal, de 
a 40 fős szakosztály többi tagja 
is segíti őket. Az oktatással az 
utánpótlás nevelés is egyik cél-
ja a Kováts DSE-nek. 

- Nagyon örülök, hogy tan-
órai keretek között van aszta-
litenisz oktatás Karcagon. Ez 
óriási előrelépés, először van 
arra lehetőség, hogy testneve-
lésóra keretében versenysport-
ágat népszerűsítsünk. A város-
ban van lehetőség más sport-
ágak tantervi keretek közöt-
ti népszerűsítésére is – mond-
ta Szepesi Tibor önkormányza-
ti képviselő.

Asztalitenisz bemutató a Kováts Mihály Tagiskolában

2015. november 20- án Ma-
gyarországon második alka-
lommal rendezték meg a Föld-
művelésügyi Minisztérium és 
az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület összefogásával a Mé-
zes reggeli programot, melyhez 
idén intézményünk, a Karcagi 
Arany János Általános Iskola 
is csatlakozott.

A program nyolc évvel ez-
előtt Szlovéniából indult út-
ra. Célja az volt, hogy felhívja 
a figyelmet az egészséges táp-
lálkozásra és a mézfogyasztás 
fontosságára.

Iskolánkban ezen a napon 
a MÉZ fontos szerepet kapott.

Az első óra előtt, iskolánk 
minden tanulója és dolgo-
zója megkóstolhatta a mél-

tán népszerű, kiváló minősé-
gű magyar mézet. Egy szelet 
vajas-mézes kenyérrel fogad-
tuk ugyanis az iskolába érke-
zőket

Ezúton is köszönjük Ábra-
hám Péter méhésznek az isko-
lánknak adományozott finom 
mézet.

A Mézes reggeli program 
tanórai keretek között folyta-
tódott. Felsős tanulóink megis-
merkedtek a méhek világával, 
keresztrejtvények, totók színe-
sítették a tanóráikat. Filmet 
néztek, amiből megtudták, mit 
is jelent a méhek tánca. 

Alsós tanulóink a méz ké-
szítésének rejtelmeivel ismer-
kedtek meg, a tanórákat pedig 
méhecskés útvesztők, színezők 

tették izgalmasabbá. Mesét ol-
vastunk Zümiről, a náthás 
méhecskéről, majd megnéztük 
Maja, a méhecske c. mesefilm 
egy részét. 

Azt gondolom, hogy a prog-
ram elérte célját és sok diákkal 
sikerült megismertetni, meg-
szerettetni a magyar mézet, 
amelynek vitamin és ásványi 
anyag tartalma, valamint a 
szervezetre gyakorolt jótékony 
hatása vitathatatlan.

Intézményünk diákjai szá-
mára egy rajzversenyt is hir-
dettünk a témában. A képen 
a díjazott alsós tanulóinkat 
láthatják.

Ujvárosiné Hanuszka Katalin
alsós munkaközösség-vezető

Mézes reggeli az Aranyban
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HIRDETMÉNYEK
KARCAGI DISZNÓVÁGÁS ÉS 

HÁZIPÁLINKA-VERSENY
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár meghirdeti az 

V. Karcagi Házipálinka-versenyt
az alábbiak szerint:

Nevezési feltételek: 
A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Tv. (Jöt.) szerinti bérfőzetők 
és otthoni magánfőzők egyaránt részt vehetnek a nevezési feltételek elfoga-
dásával, a nevezési lap kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj befizetésével.

Nevezni a 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minő-
sülő készítményekkel lehet.

A pálinkák eredetét törvényesen igazolni szükséges, a nevezési lapon 
nyilatkozni kell a megfelelő okmányok meglétéről: 

 - Bérfőzetők: Jöt. szerinti bérfőző, a 66.§ (6) szerinti egyszerűsített kísé-
rő okmány, 

 - Magánfőzők: Jöt. szerinti magánfőző a 67/A §(3) szerinti származási 
igazolvány. 

Nevezési díj: 1.000 Ft/pálinka
Egy személy több pálinkával is nevezhet, pálinkánként külön nevezési lap 

leadása szükséges.
A pálinka mintákat (pálinkánként min. 2,5 dl, max. 5 dl) címke nélküli, 

áttetsző üvegben a kitöltött és aláírt nevezési lappal egyidejűleg kérjük lead-
ni, valamint a nevezési díjat befizetni.

Nevezés helye: Déryné Kulturális Központ, 
 5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
 I. emelet 58-as iroda

Nevezés ideje: keddtől péntekig, 8.00-17.00 óráig
Nevezés kezdete: 2015. december 1. kedd
Nevezés vége: 2015. december 11. péntek

Nevezési lap letölthető a www.derynekarcag.hu weboldalról, vagy átvehe-
tő a Déryné Kulturális Központ I. emelet 58-as irodájában.

A pálinkák zsűrizése 2015. december 19-én, szombaton történik.
Értékelésre és díjkiosztásra a

KARCAGI DISZNÓVÁGÁS és HÁZIPÁLINKA-VERSENY
című rendezvény keretein belül kerül sor.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-

hivatal Karcagi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztályán 
(5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.) – a kormányablak kialakítása miatt - 2015. 
november 30-án (hétfőn) az ügyfélfogadás szünetel.

Halaszthatatlan ügyeiket a Karcagi Járási Hivatal Kisújszállási kirendelt-
ségén a Kormányablakban (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.) tudják in-
tézni (ügyfélfogadás: hétfő: 7.00-17.00).

Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna

hivatalvezető

Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár és a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület szeretettel meghívja 

Önt és Kedves Családját

ADVENTI PROGRAMJÁRA
Időpont: 2015. november 29. (vasárnap) 17.00 óra
Helyszín: Városháza díszterme (Karcag, Kossuth tér 1.)

Ünnepi köszöntőt mond és az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtja:
Dobos László

Karcag város polgármestere

A műsorban közreműködnek:
a Karcagi Általános Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény 
Magánének Tanszakának régi és új növendékei Házi-Sáray Mária vezetésével.
A rendezvény háziasszonya: Keserűné Ébner Tünde
Kérjük, hozzon magával egy szál gyertyát és adjuk körbe a szeretet lángját!

Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár, a Karcagi Református Egyházközség és a Nagykun-
ságért Civil Fórum Egyesület szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

ADVENTI PROGRAMJÁRA
Időpont: 2015. december 6. (vasárnap) 17.00
Helyszín: Református templom (Karcag, Kossuth tér)

Ünnepi köszöntőt mond és az adventi koszorú második gyertyáját meggyújtja:
Nt. Koncz Tibor elnök-lelkész

Program:
AZ EXPERIDANCE PRODUKCIÓ előadásában

 Az „Angyalok kara” 
című kosztümös karácsonyi zenei műsor

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 
ünnepi műsora

Kérjük, hozzon magával egy szál gyertyát és adjuk körbe a szeretet lángját!
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HIRDETMÉNYEK

Tisztelt karcagi lakosok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a G.TELECOM Kft. 

(4034 Debrecen, Vámospércsi út 141.) Karcag város bel-
területén a megfelelő engedélyek birtokában megkezdte 
Karcag város FTTh optikai hálózat fejlesztését.

A kiviteli munkák érintik a belváros teljes egészét, a vá-
ros északi és nyugati városrészeit. Az optikai hálózat építé-
se a belváros területén a meglévő alapcsöves hálózatban ká-
belbehúzással történik minimális bontással.

Ahol nincs alépítmény, ott a meglévő járda melletti 
nyomvonalon kézi földmunkával végzik a kivitelezést a vá-
ros közterület-felügyelőinek fokozott ellenőrzése mellett.

A kivitelező a munkálatokat időjárástól függően 2015. 
december 15-ig szeretné folytatni, ahol az út- és járdafel-
bontások helyreállítását a munkálatok végeztével ideiglenes 
jelleggel, de járható kivitelben elvégzi.

A munkálatok folytatását 2016. április 15-től kívánják 
végezni legkésőbb május-június végéig.

A fenti munkálatokat természetesen a jobb és gyorsabb 
informatikai hálózat elérése céljából, kimondottan a lakos-
sági előfizetők javára és érdekében végzik.

A kivitelező nevében a munkavégzésből fakadó kelle-
metlenségek és átmeneti közlekedési nehézségek miatt kér-
jük a lakosság megértését és türelmét!

Karcagi Polgármesteri Hivatal

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

 - Autóértékesítő (Kisújszállás),
 - Szakképzett oktató, nevelő (Karcag),
 - Alkatrész gazdálkodó Kisújszállás),
 - Ügynök-kereskedelmi ügynök (lakóhely és környéke),
 - Ügynök (biztosítási ügynök kivételével) (lakóhely és 

környéke),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Műszaki cikk eladó (Kisújszállás),
 - Temetkezési foglalkozás (Kisújszállás),
 - Karosszérialakatos (Kisújszállás),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás), 
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Motorkerékpár-szerelő (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő (Karcag),
 - Épületvillany-szerelő (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Egyéb takarító, kisegítő (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/

Adventi játszóház
A Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár
Szeretettel várja a kicsiket és 

nagyokat
2015. december 6-án (vasárnap) 

9.00-13.00 óráig tartandó programjaira.
Helyszín: 

Városi Sportcsarnok (Karcag, Kálvin utca 6.)
Programok:

 - A Madarász Imre Egyesített Óvoda óvónőinek kézmű-
ves foglalkozásai

 - Karácsonyi mézes sütése, arcfestés
 - „Mocorgó” – akadálypálya (váltócipő kötelező)
 - Babakuckó a legkisebbeknek
 - A Vöröskereszt kézműves foglalkozásai és elsősegély 

bemutatója
11.00 órától Holdvilág duó zenés téli gyerekműsora
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HIRDETMÉNYEK

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

November 28-29. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205 -3260.

Anyakönyv
Születés

Nagy Dóra – Tóth Gábor
Kg., Szamos utca 8.

Dorina

Nagy Erzsébet – Tőkés Tamás
Kg., Kertész József utca 1.

Tamás

Szabó Georgina – Nagy Norbert 
József
Kg., Kisújszállási út 44.

Tamás

Lampert Mónika – Szécsi Zoltán
Kg., Kossuth Lajos utca 34.

Gréta

Halálozás
Valikovics Lajosné 
(Németh Gyöngyi) 
 Karcag (1957)

Szabó János 
 Karcag (1963)

Mészáros János 
 Karcag (1955)

November 28. (Szombat)
8 - 13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss A.u.3.)

9 – 20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

November 29. (Vasárnap)
9 - 12 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár

 (Kórház u. 4.)   

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. november 27. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 - Megújult a Kuthen úti tagóvoda
18.30 Karcagi Tükör
 - Befejezték a szociális otthon 
 felújítását
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Molnár Ferenc
 Téma: Íjászok 
 Karcagi hírek
 - Bejárás dr. Fazekas Sándorral 2.
 - A 90 éves Székely Imre bácsi 
 köszöntése
 - Tanyagondnoki busz
 - Szentannais eredmények
 - Gulyás Gergely Karcagon
 Háttér
 - 800 milliós beruházás 
20.30 Karcagi Tükör
 Hungarikumok         

2015. November 28. szombat
17.00 Műsorajánlat
17.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
18.30 Római Birodalom Bukása - ame-
rikai film I. - II.

2015. november 29. Vasárnap
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Hungarikumok

19.20 Kiskulcsosi Műsoros Est
20.20 Nagykunsági Krónika

2015. december 1. kedd
17.00 Műsorajánlat
17.05 Nagykunság
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református is-
tentisztelet 2015. 11. 08. 
19:15 Karcagi Hírek
19.40 A Hit Szava – Római katolikus 
szentmise 2015.11.18. 
20.35 XVII. Birkafőző Fesztivál 2015. - 
Seňor koncert  

2015. november 26. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 20 éves a polgárőrség
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: önkormányzati munka
 Karcagi hírek
 - Bejárás dr. Fazekas Sándorral 3.
 - Mézes reggeli Karcagon
 - A sport legyen a tiéd
 - Téli felkészülés
 - Adventi készülődés
 Háttér
 Vendég: Csillag Barnabás
 Téma: ünnepi szokások, ételek
20.30 Nagykun Polgári Kör
 Gulyás Gergely lakossági fóruma

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

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

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

A Madarász Imre 
Egyesített Óvoda 
nevelőközössége 

tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját
2015. november 28-án, 

szombaton 14.00 órakor 
kezdődő

OVI-GÁLÁRA

mely a Déryné Kulturális 
Központ 

földszinti színháztermé-
ben kerül megrendezésre.

A gálán városunk vala-
mennyi óvodája gyermek-

műsort ad elő.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Györffy István Katolikus Általános Iskola tovább 
viszi értékes hagyományait, ezért a 2015/2016-os tanév-
ben is meghirdeti hagyományos helytörténeti és népraj-
zi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanu-
lói számára.

A pályázat célja: Karcag vallástörténetének sokolda-
lú megismerése, a néprajzi műveltség elmélyítése, a tör-
ténelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témákban lehet:
1. Katolikus és református épületek Karcagon
2. Jeles személyiségek a karcagi katolikus és református 

egyházközségekben
3. Egyházi élet Karcagon (a különböző egyesületekben, 

mozgalmakban és közösségekben) 

A pályázat terjedelme: minimum 5 A/4 oldal géppel 
vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotó-
kat, illusztrációkat, mellékletként maketteket.

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:

-A pályamű a témáról szól, tartalmában megfelel a ki-
írásnak

- Logikusan felépített, jól olvasható és áttekinthető
- Tartalmazza a felhasznált irodalmat, forrásokat

A pályázatok értékelése:
-A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak
-A legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek
A pályázatok beadásának határideje: 2016. január 15. 

(Karcag, József Attila u. 1.)
Eredményhirdetés: 2016. február 11. 14.30  Karcag, Jó-

zsef Attila u. 1.
Intézményünk szeretettel várja a pályaműveket.

Kovács Miklósné
igazgató
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Ingatlan
Karcagon, a Kossuth tér 11-
13. szám alatti, 3. emeleti 56 
m2-es, erkélyes, tehermen-
tes lakás sürgősen eladó.  
Te l . :  0 6 / 5 9 - 3 11 - 9 7 5 ,  
06/30-385-4300.
K arcagon  öss zkomfor-
tos, jó állapotú 2,5 szo-
bás (84 m2+ 49 m2 alsóépü-
let) családi kockaház alku-
képes áron sürgősen eladó.  
Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon kertes parasztház 
sürgősen eladó, és ugyan-
itt 500 m2-es telek gyü-
mölcsfákkal eladó vagy el-
cserélhető bármire. Továbbá 
40 db szék, automata mo-
sógép, salgó polc eladó.  
Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó kockaház (100 m2-es, 
benne két szoba, fürdőszo-
ba, konyha, továbbá hoz-
zátartozik egy 60 m2-es al-
sóépület) a főtértől 2 perc-
re. Rendezett kerttel, gáz- 
és cserépkályhafűtéssel.  
Tel.: 06/30-439-4839, 06/30-
328-3533.
Karcagon eladó egy 43 m2-
es első emeleti, másfél szo-
bás, jó állapotú, alacsony 
rezsijű lakás alkuképesen-
akár banki kölcsönnel is.  
Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon eladó egy 83 
m2-es kertes családi ház, 
vagy 48-54 m2-es föld-
szinti lakáscsere is érdekel.  
Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon, a Virág utca 15/a  
alatt 1,5 szobás ház eladó. 
Továbbá eladó két db ruhás-
szekrény, plüss ülőgarnitú-
ra, 2 db dohányzóasztal, és 1 
db TV, állvánnyal együtt. Tel.: 
06/59-314-294.

Karcagon cserépkályhás, 
gázkonvektoros téglaépíté-
sű családi ház sürgősen el-
adó az Ágota utca 27. szám 
alatt, ugyanitt cefre is eladó. 
(Érdeklődni reggel 8 óráig, 
délben és este 18 óra után.) 
Tel.: 06/59-400-802.
Karcagon a Nagyvénkertben 
a Csathó utcában eladó egy 
110 m2-es hőszigetelt, padló-
fűtéses, 3 szoba + nappalis, 
épített kandallós családi ház. 
Tel.: 06/70-2165-478.
Új építésű 50 m2-es lakás 
sürgősen eladó Karcagon, 
a Kántor Sándor utcában.
(1 szoba, amerikai kony-
ha, fürdőszoba, erkély, mű-
anyag nyílászárók.) Képek 
az interneten a „Jófogáson”. 
Tel.: 06/20-533-1335.
Ház eladó az Egyetértés utca 3. 
szám alatt. Tel.: 06/70-231-5944.
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 Karcagon a 
Kacsóh utca 21. szám alatt. 
Tel.: 06/30-478-2714.

Állat
Kopasztott  csirke kap -
ható minden pénteken 
csak rendelésre, amit csü-
törtök délig lehet leadni. 
Karcag, Soós István utca 12.  
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.
Szerető gazdiját várja két szép 
cica. (Ajándékba ingyen elvi-
hetők.) Tel.: 06/30-432-3514.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbúto-
rokat, szekrényt, kreden-
cet, kanapét, asztalt, komó-
dot, hokedlit, szennyeslá-
dát, sózóteknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, 
bekötött boros demizsono-
kat, ablakra való spalettákat, 
és minden egyéb régiséget, 
teljes körű hagyatékot, tollat.  
Tel.: 06/20-996-1346.
Gázkonvektor (1 db) tele-és 
üveges ajtólapok, kis mére-
tű tégla (100 db), gáz- és olaj 
égőfej, dió (héjas állapotban  
50 kg), kis szőlőprés, induk-
ciós főzőlap, mobil légkondi 
eladó. Tel.: 06/30-324-0522.
Termelői méz házhozszál-
lítás! (Akác, facélia 2000 
Ft/kg, vegyes 1500 Ft/kg) 
Szöllősi Csaba és Sebők Erika 
Tel.: 06/30-963-5073.
Eladó három égős gáztűz-
hely (10.000 Ft), gázperzselő 
és gáz körégő-csővel (5.000 
Ft), babahordozó (fél áron), 
fürdőkád ülőke (fél áron), 
gyári fahordók (4 db, 60 li-
teres, 15.000 Ft összáron), új 
26-os női alacsony vázas ke-
rékpár (ár megegyezés sze-
rint), szabadon álló vas áll-
vány 2 db (100 x 200-as-
10.000 Ft), beton kémény 
elem (40 x 40-es, 3 külső, 8 
belső-6000 Ft), bontott ab-
lakszárnyak üvegezve (10 db 
12.000 Ft, 52 x 130-asak). Tel.: 
06/59-400-526. Érdeklődni 
Szamos utca 62. szám alatt, 
a délutáni órákban. 
Eladó 1 db műanyag re-
dőny-tokkal (165 x 125-ös), 
és búza. Tel.: 06/59-313-691.

Eladó újszerű vas kandalló (6 
kW, 35.000 Ft), újszerű Kalor 
kályha (6 kW, barna, 15.000 
Ft). Karcag, Füredi utca 3.  
Tel.: 06/30-963-5073.
Eladók: Elektra 7000 elekt-
romos moped, bontott 
kád, zuhanytálca, csap-
telep, hidraulika tápegy-
ség (11 kW-os, 260 bar-
os szivattyúval, 350 lite-
res tartállyal, 7 db útszelep-
pel, nyomásszabályzóval).  
Tel.: 06/30-376-1657.
Csöves kukorica eladó (4000 
Ft/q). Tel.: 06/70-566-3545.
300 liter tiszta szilvacef-
re és nagy testű galam-
bok (költőpár)  eladók .  
Tel.: 06/30-401-4592.
Garázst vásárolnék a Szent 
István sugárút 1-5.  udva-
rán, a garázssor közepe táján. 
Ugyanitt (160x65x10 cm-es) vas-
tag beton fedőlap jó állapotban 
eladó. Tel.: 06/59-313-167.

Szolgáltatás 
Mindenféle javítást, cipzár-
cserét, felhajtást, méretre 
munkaruhát, férfi szövet- és 
bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-887-269.
V ÍZ V E ZE T ÉK  s zere lés t , 
BÁ D O G OS  m u n k át  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszá-
mok, háztartási eszközök 
élezése, köszörülése. Varga 
Mihály 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.
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-Szolnok, 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.
Vállalom cipzár cseréjét, ki-
sebb átalakításokat, függöny 
szegését, felhajtást, méret-
re vágást ágyneműhuzat var-
rását stb., rövid határidőre.  
Tel.: 06/70-527-0343.
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!

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!

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 

2015. november 30. (hétfő) 
12 óra

Hirdessen Ön is 

kedvezményes áron a 

Karcagi 

Hírmondóban! 

Az apróhirdetés

csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.



12 2015. november 27.Karcagi Hírmondó

Lapzárta: 
2015. november 30. (hétfő) 12 óra
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SPORT

A Karcagi SE gyermek fiú 
kosárlabda csapat is részt vett 
a Nagykőrösön megrendezett 
kosárlabdatornán. A 2004 kor-
osztályban 9 csapat mérte ösz-
sze erejét. Nagyon erős ellenfe-
lekkel találkoztunk már a cso-
portmérkőzéseken is. Kezdés-
nél mindjárt a tavalyi országos 
bajnok Vasas ellen kellett meg-
mérkőzni. A négy közé jutá-
sért Drazen Petrovic kosárlab-
da akadémia csapatával talál-
koztunk, akik meg is nyerték 
a tornát. Csapatunk minden 
mérkőzésén nagyot küzdött és 
az igen előkelő, ötödik helyet 
szerezte meg.

Karcagi SE – Vasas 
28-67 (16-9, 20-5, 18-8, 14-6,)

Oláh F., Nagy M. (5), Ferenczi 
Á., Tóth P. (5), Hopka G. (2), 
Paksi S., Kiss S. (2), Dobos L. 
(2), Kálmán B., Lukács G. (4), 
Antal L. (2), Nagyfejeő F. (6).

Karcagi SE – Levice
44-43 (15-9, 8-8, 11-9, 10-17) 

Oláh F., Nagy M. (2), Ferenczi 
Á. (4), Tóth P. (2), Hopka G. (6), 
Paksi S., Kiss S., Dobos L. (1), 

Kálmán B. (4), Lukács G. (15), 
Antal L. (2), Nagyfejeő F. (8).

Karcagi SE – Kecskemét KA
31-77 (7-11, 9-28, /5-4/, 6-18, 
9-20)

Oláh F. (2), Nagy M., 
Ferenczi Á. (2), Tóth P. (1), 
Hopka G. (5), Paksi S. (1), Kiss 
S., Dobos L. (3), Kálmán B. 
(4), Lukács G. (5), Antal L. (3), 
Nagyfejeő F. (5).

Karcagi SE – OKK Drazen 
Petrovic-Sibenik
26-63 (4-14, 11-21, /4-4/, 7-16, 
4-12)

Oláh F., Nagy M. (3), 
Ferenczi Á., Tóth P. (2), Hopka 
G. (6), Paksi S., Kiss S., Dobos 
L., Kálmán B. (3), Lukács G. (2), 
Antal L. (2), Nagyfejeő F. (8).

Karcagi SE –Banska Bystrica
32-29 (2-12, 9-4, 11-7, 10-6)

Oláh F. (1), Nagy M. (2), 
Ferenczi Á. (6), Tóth P. (4), 
Hopka G. (4), Paksi S., Kiss 
S., Dobos L. (2), Kálmán B. 
(4), Lukács G. (3), Antal L. (3), 
Nagyfejeő F. (3).

Őrlős Zoltán

XIX. Pityke nemzetközi torna
K O S Á R L A B D A

2015.11. 21. (szombat)
Tiszaföldvár – Karcag 3-1 (1-0)
Borongós és esőre hajló időjá-

rási viszonyok között utazott el 
a karcagi labdarúgócsapat a sze-
zon utolsó mérkőzésének hely-
színére. Amint megérkeztünk 
Tiszaföldvárra, a csomagokat le-
rakva a szokásos pályabejárás-
ra indultunk. Szomorúan vettük 
tudomásul, hogy a pálya inkább 
egy mocsaras és vízzel tocsogó 
lápos, gyepes területhez hasonlí-
tott. Mivel a játékvezetők játékra 
„alkalmasnak” ítélték, nem volt 
mese, itt kellett játszani. A mér-
kőzés előtt Orosz István ala-
pos taktikai megbeszélést tartott 
az öltözőben, felhívta a figyel-
met a kommunikációra az egy-
más kisegítésére a kritikus pil-
lanatokban. A csapat győzelem-
re játszott és arra, hogy lehetőleg 
jó játékkal fejezze be az őszi sze-
zont. Köszöntöttük Balog Csa-
bit is, aki most ünnepelte a 23. 
születésnapját.

A néhol bokáig érő vízben és 
sárban a karcagi csapat ragad-
ta magához a kezdeményezést. 
Bukovszki Dani lefutotta vé-
dőjét a jobb oldalon, lövését egy 
védő még az utolsó pillanatban 
szögletre vágta. Néhány perc 

múltán a már hetek óta nagy-
szerűen futballozó Dani elvi-
harzott, szélen középre adott, 
sajnos Balogh „Baba” feje-
lés helyett ollózva a kapu mellé 
lőtt. A 17. percben Balogh „Ba-
ba” szöktette az előretörő Ko-
vács Csabit, akinek lapos lövé-
sét Huszár lábbal kivédte. Né-
hány perc múltán Varga Zo-
li jobbról beívelt, de Bukovszki 
Dani a bal kapufa mellé fejelt. 
A félidő derekán feléledt a ha-
zai csapat, Hegedűs 30 méteres 
szabadrúgását Belényesi Laci 
szögletre ütötte. Egy perc múl-
tán Mátéfarkas szöglete szeren-
csére elsuhant a kapu előtt.

Szívós Gergő 25 méteres sza-
badrúgása Huszárról kipattant, 
de Balogh Csabi közelről a léc 
fölé bombázott. Az utolsó perc-
ben bekövetkezett, ami a sok 
gólhelyzet kimaradása miatt 
lenni szokott, gólt ért el a föld-
vári együttes. Burján oldalról 
vagy 30 méterről végzett el egy 
szabadrúgást, a labda a megle-
pett Belényesi Laci fölött a bal 
felső sarokba vágódott (1-0).

Ez nem volt elég, már a má-
sodik félidő elején az első kont-
ratámadásnál gólt ért el a hazai 
csapat. Egy beadásnál a labda 

„beragadt” a sárba, és a legha-
marabb eszmélő Mátéfarkas ka-
pura lőtte. A gyenge lövés a bal 
kapufa tövéről a hálóba perdült 
(2-0). Az 58. percben végre si-
került gólt elérnie a karcagiak-
nak, Balogh „Baba” a 16-osról 
lőtt, a labda egy védőről kipat-
tant éppen Balogh Csabi elé, 
aki a bal alsó sarokba bombá-
zott (2-1).

Nem sokáig örülhettünk a 
szépítő gólnak. Egy jobbról be-
ívelt labdát a tétovázó védők 
közül Mátéfarkas 3 méterről a 
jobb oldali kapufára fejelte, és 
onnan balszerencsére a hálóba 
perdült. (3-1). Ezután hiába ro-
hamozott a vendégcsapat, sem-
mi sem akart összejönni, hogy 
a hálóba találjunk. Sőt a mér-
kőzés utolsó percében a haza-
iak még kétszer a kapufát is el-
találták.

Nem ilyen eredményre szá-
mítottunk, amikor elindultunk 
Tiszaföldvárra. De a labdarúgás 
nem mindig igazságos és min-
den megtörténhet az eredményt 
illetően. De bizakodunk, hogy 
jövő tavasszal egy alapos, ke-
mény felkészüléssel jobb ered-
ményeket érünk el. 

B.I.

A sok helyzetből csak egy gól lett
Október 30-án rendezték Budapesten, a pestszentimrei Sport-

kastélyban az utánpótlás Kyokushin Magyar Bajnokságot. Közel 
60 egyesület 400 versenyzője küzdött az érmekért. A karcagi kara-
te szakosztályt 6 versenyzőnk képviselte.
Eredmények: 

Gyermek II. korcsoportban, könnyűsúlyban Kémeri Noémi III. 
helyezés.
Gyermek I. korcsoportban Kémeri Mihály III. helyezés.
Gyermek I. leány korcsoportban, könnyűsúlyban Mile Vivien 
III. helyezés.

November 14-én rendezték meg Vácott a Hinomoto Kupa né-
ven az országos utánpótlás és felnőtt kategória bajnokságot. Amint 
Gyarmati Imrétől, a karcagi szakosztály vezetőedzőjétől megtud-
tuk, 33 egyesület 200 versenyzője küzdött meg a tatamin. A karcagi 
karate szakosztályt 5 fő képviselte. Sajnos egy fiúversenyző, beteg-
ség miatt nem tudott részt venni a bajnokságon. A karcagi verseny-
zők kiválóan szerepeltek, végre sikerült a nagyon tehetséges Magyar 
Leventének a végső győzelem megszerzése, a gyermek I. kategóriá-
ban I. helyen végzett. Megemlítendő, hogy édesapja felnőtt „C” ka-
tegóriában II. helyezést ért el. Ezen kívül gyermek I. kategóriában, 
könnyűsúlyban Kun Fanni II. helyezett lett. Gyermek II. kategóri-
ában pedig Mile Vivien a dobogó III. fokára állhatott. Legközelebb 
Pécelen rendezik meg a Mikulás-kupát december 6-án, és most er-
re a versenyre készül a karcagi csapat. Majd a következő héten a XV. 
Nagykun-kupa kerül megrendezésre a Városi Sportcsarnokban.

B.I.

Eredményes versenyek
K A R A T E


