
XXIX. évf. 14. szám  2016. április 15.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Két éve már Brüsszelben fő-
zött karcagi hungarikumot Kun 
László, most pedig a március 15-
i ünnephez kapcsolódva Stutt-
gartban, a magyar főkonzulá-
tusról kérték fel főzésre. Bencsik 
Dávid konzul és vendégei szá-
mára két birkát főzött meg a kar-
cagi főző. Az alapanyagot Kar-
cagról vitte kisebbik fiával, Ger-
gővel, aki a Györffy István Ka-
tolikus Általános Iskola negye-
dikese. Néptánc szakkörösként 
ő most nem birkát főzött, bár 
édesapjával már több alkalom-
mal tette ezt, hanem szilágysági 
verbunkot táncolt a konzulátus-
ra érkező vendégeknek. A kon-
zulátus mexikói, spanyol, német 
vendégeinek - akik elsősorban a 
fogadásokon a sült csirkéhez, hi-
deg tálakhoz vannak szokva -, 
nagyon ízlett a karcagi birkapör-
költ is. 

A főkonzulátoson főzött Kun László 

Több százan voltak kíváncsi-
ak április 8-án (péntek) este Nóg-
rádi György biztonságpoliti-
kai szakértő fórumára a Déryné 
Kulturális Központban, akiket 
házigazdaként dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, 
városunk és térségünk ország-
gyűlési képviselője köszöntött, 
majd átadta a szót a tanár úrnak, 
aki szólt arról is, hogyan látja a 
migráns helyzetet Európában.

- Gyakorlatilag ott tartunk, 
hogy a migránsok a világ négy 
térségébe törekednek: Ausztrá-
liába senki nem mehet be, a ha-
ditengerészet őrzi. Az Egyesült 
Államokba egy kód alapján me-
hetnek be, akiket az USA kivá-
laszt, döntő részt Közép- és Dél-
Amerikából. A gazdag arab or-
szágokba senki nem mehet be, 
és Európa pedig nem tud véde-
kezni. Máshogy fogalmazva, a 
négy célterületből három ké-
pes, és kész a védekezésre, a ne-
gyedik nem. Minél később teszi 
meg Európa a lépéseket, ame-
lyek szükségesek, annál nehe-
zebb lesz, de a migráns áradatot 
meg kell állítani - hangsúlyozta 
a szakértő.

- Amikor a magyar miniszter-
elnök, Orbán Viktor azt mond-
ta, nem kérünk migránsokat, 
egyedül volt. Pár héttel később 

már a visegrádi négyek is így 
gondolták, majd jöttek a romá-
nok, a finnek. Ma pedig az EU 
28 államából 20-nak az a vé-
leménye, hogy erre a migráns-
leosztásra, amit az unió né-
hány tagállama akar, nincs le-
hetőség, s nem is kérünk belőle 
- mondta a szakember, aki arról 
is szólt, hogy a migránsok meg-
állításának legegyszerűbb mód-
ja a schengeni külső határok vé-
delme.

- Az jöhet be, akit leellenőriz-
tek, az jöhet be, akire szükség 

van, nem az, aki be akar jönni - 
hangsúlyozta Nógrádi György, 
így az az érv, hogy otthon nincs 
semmim, eladtam és odaadtam 
a pénzt az embercsempészek-
nek, ez emberileg rendkívül saj-
nálatos, de nem akceptálható. 
Jelenleg ott tartunk, hogy Eu-
rópába csak tavaly bő 1,5 millió 
ember jött be ellenőrzés nélkül. 
Senki nem tudja, hogy közü-
lük hány a terrorista, így Euró-
pa ki van szolgáltatva. A német 
titkosszolgálat vezetője először 
azt mondta, ezer migránsból 

legalább egy képzett terroris-
ta van, ma azt mondja, százból 
egy. Ha elosztom a másfél mil-
liót százzal, azt jelenti, Európa 
tele van képzett terroristákkal.

- A kötelező betelepítési kvó-
tákat végig fogja-e vinni Brüsz-
szel kérdésre válaszolva a szak-
értő elmondta: - Igen, mindent 
meg fognak tenni ezért. A jelen-
legi álláspont szerint az EU 28 
tagállamból 26-ra ezt rá akarják 
kényszeríteni. A szlovákokra és 
a magyarokra nem, mivel mi bí-
róságra mentünk ebben az ügy-
ben. A többi két állam vezetőjé-
nek az a véleménye, hogy rá kell 
őket szorítani, hogy ezt befo-
gadják. Európa döntő része ma 
ebből nem kér. 

(Folytatás a 3. oldalon...)

Nógrádi György: Minden terrorfenyegetettséget komolyan kell venni

Képünkön Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és a fórum házigazdája, 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Zsúfolásig megtelt a Déryné díszterme Nógrádi György előadására
Fotó: Hangyási Attila

Felújítják a református templomot

Részletek a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok
Jelzések, jelképek, 

demokrácia
Jó néhányszor halljuk, hogy, „jelzés ér-

téke” van valaminek. Nem is nagyon gon-
dolkozunk el a kijelentésen, elfogadjuk. 
Holott, már maga a kijelentés önmagá-
ban is jelzés. Körülbelül olyan, mint ami-
kor egy-egy bolt ajtaján lévő táblára ki van 
írva: nyitva vagy zárva. Ez is egyfajta konk-
rét jelzés. És bosszankodunk, ha a valóság-
ban az ellentetjét tapasztaljuk: nyitva jel-
zésnél mégsem léphetünk be a boltba. (T. 
i. elfelejtették megfordítani a táblát.) 

Már, amikor a „vasárnapi nyitvatartás” 
kérdése felmerült, lehetett borítékolni, 
hogy az ellenzék ezt a szimpla jelet fogja 
majd a demokrácia egyik sarkalatos hiá-
nyának, pontosabban a „szabadság hi-
ányának” feltüntetni. Ugyanis a vasár-
napi zárvatartás egy szűk kisebbség szá-
mára kedvező igazán, a kereskedelemben 
dolgozó alkalmazottak számára. Ha meg-
kérdeznénk őket, 90%-uk helyesli, és há-
lás érte. Nem zavarja ez a tény az ún. bal-
oldalt? Mert itt azért elsősorban a „dolgo-
zói érdek” sérül! Azoknak a dolgozóknak 
az érdeke, akikre  nincsenek tekintettel a 
tulajdonosok, valójában visszaélnek a ki-
szolgáltatottságukkal, szakszervezet hiá-
nyában.

Viszont a relatív többség nem tolerál-
ja, mert éppen a szabadság érzetét lát-
ja csorbulni.

„Mi az, hogy nem vásárolhatok ked-
vem szerint? Micsoda skandalum! Mikor a 
fogyasztói társadalom reklámjai bombáz-
nak, hogy minél többet, minél gyorsab-
ban, illetve minél „akciósabbat”.

 Szóval, nagy kamu, hogy a dolgozókat 
védi a „baloldal”.

A jelképek viszont összevont jelzé-
sek. Történetet sűrítenek, jelentéssorokat 
szimbolizálnak. Az egyik ilyen jelkép pél-
dául, az ún. önkényuralmi jelkép, a „vörös 
csillag”. Évszázados történelmi folyamato-
kat szimbolizál. Plusz még hagyományo-
kat. Persze, általánosítva és elvonatkoz-
tatva. De többnyire értjük. Itt nincs prob-
léma, a „kisebbség” és a „többség” sza-
badságfoka nem sérül. Pedig mennyi kín, 
keserv, vér és erőszak tapad hozzá. Illet-
ve a jelképezett eseménysorokhoz. Ezért 
a jelképért nem kezdeményeznének nép-
szavazást a magukat baloldalinak dekla-
ráló pártok. Nincs olyan súlya, mint a „va-
sárnapi zárvatartásnak”. A munkásosz-
tály szerintük úgyis a „Paradicsomba ke-
rül”, ahogy Bunuel, a nagy spanyol film-
rendező mondaná, ha ő rendezte volna 
meg a filmet. „A Paradicsom” éjjel - nap-
pal nyitva van.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek áprilisi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  április 19. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

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

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  április 25. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  április 18. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  április 19. 14.30-16.30-ig, 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  április 18. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  április 18. 16.00-tól,  
  Kiskulcsosi Ált. Isk.

Pánti Ildikó  8. választókörzet  április 20. 16.00-tól,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

Befejeződött a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola hét 
épületének energetikai korszerűsítése a Környezet és Energia Ope-
ratív Program keretén belül, száz százalékos uniós finanszírozás-
ból valósult meg. A 130 millió forintos támogatásból felújított 
épületeket március 31-én dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter adta át. A tanügyi épületben, a könyvtárban, a tankony-
hában és a tanműhelyekben homlokzati fal- és padlásfödém szi-
getelésére, valamint nyílászárók cseréjére került sor. A 65 éves is-
kola a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik. Eddig a forrá-
sok jelentős részét fűtésre fordították. Most az épületek 18 cm vas-
tag szigetelést is kaptak, ami jelentős költségmegtakarítást ered-
ményez, amit újabb korszerűsítésre fordíthatnak majd. Dr. Faze-
kas Sándor szólt arról is, hogy a mezőgazdaságban korszerű, gya-
korlatias, piacképes tudásra van szükség. Ennek feltételei Kende-
resen adottak, hiszen tangazdaság működik az intézmény kere-
tei között. Az FM agrárszakképző intézményeiben az a cél, hogy 
korszerű szakmai műveltségre tegyenek szert a tanulók, és ezál-
tal megtalálják a megélhetésüket biztosító munkát - mondta a tár-
cavezető.

Hét épületet korszerűsítettek
FM hírek

Az Európai Munkáltatói Napok elnevezésű programsorozat 
keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya Munkáltatói Fórumot szervezett. A me-
gye kis- és közepes vállalkozásainak megjelent képviselői tájékoz-
tatást hallhattak a munkahelyteremtést támogató megyei mun-
kaerő-piaci programokról, a fiatal munkavállalók elhelyezkedé-
si esélyeit javító támogatási lehetőségekről, a nyilvántartott állás-
keresők foglalkoztatása esetén nyújtható bér- és járuléktámogatás 
módjairól, valamint segítséget kaptak a munkavédelmi és mun-
kaügyi ellenőrzésekre való felkészüléshez is. A résztvevőket dr. 
Kállai Mária megyei kormánymegbízott, Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc, a megyeszékhely polgár-
mestere köszöntötte.

Munkáltatói fórumot tartottak

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdakörök Szövetsége Gaz-
dafórumot szervezett április 8-án (péntek) délelőtt a Megyeházán.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter bejelentette, 
hogy lépéseket tesz a Kormány irányába azért, hogy a sertéshús 
ÁFA csökkentése után a tej ÁFA-jának 5%-ra történő mérséklése 
is megvalósulhasson. 

A rendezvényen dr. Fazekas Sándor miniszter átadta az „Év 
Gazdája” díjakat. A két karcagi díjazott: Ács András lótenyésztő, 
gazdálkodó és Szabó István méhész.

Gazdafórum a Megyeházán
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Ebben az esztendőben immár másodszor rendezték meg a 
Vas megyei kisvárosban a húsvéti Bárányfesztivált, amelynek 
fővédnöke idén is V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisz-
térium államtitkára volt. A március 19-i rendezvényre – a tava-
lyi sikerre való tekintettel – ismét meghívást kapott a Kunszö-
vetség főzőcsapata, amelynek tagjai Nagy László és Szendrey 
Zoltán voltak. A karcagi főzők természetesen kunsági birkapör-
költet főztek, amelyet az érdeklődő közönség most is nagy elis-
meréssel, jóízűen fogyasztott el.

A Bárányfesztivál egyik programjaként rendeztek egy mi-
ni konferenciát a juhtartás magyarországi helyzetéről. A kon-
ferencia egyik előadójaként dr. Nagy Molnár Miklós, a karca-
gi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója a „Juh a Nagy-
kunság népéletében” című előadásában arról szólt, hogy a bir-
kapörkölt mellett milyen más haszonvételéért tartották a kun-
ságiak juhaikat.

HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse szemé-

lyesen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06/30-206-3327
 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4. 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.

(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19. 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

II. Bárányfesztivál Vasváron

(...folytatás az 1. oldalról)
Nemrég jöttem haza Szlováki-

ából, Szlovániából, Svédország-
ból, ezek az országok megteltek, 
nem kérnek a migránsokból, a 
mult ikulturá l is társada lom 
megbukott, párhuzamos társa-
dalmak alakultak ki. Néhány he-
te Magyarország bekért négy or-
szágtól adatokat a migránsokról, 
a svédeknél bejött, hogy 55 olyan 
városrész van, ahová svéd nem 
tud bejutni, a németeknél elké-
pesztő mennyiségű, napi 500 
bűncselekményt követnek el a 
migránsok, Belgiumban, Fran-
ciaországban ott tartunk, hogy 
a börtönben lévők 50 -70 száza-
léka migráns. Sok minden kima-
rad a hírekből is, nincs szó arról, 
hogy a migránsok jó része kép-
zetlen, nincs szakmája, diplo-
mája, s arról sem szólnak, hogy 
ezek az emberek betegségeket is 
hozhatnak be - sorolta az előadó, 
aki Magyarország terrorfenye-
getettségéről szólva elmondta, 
sajnos az európai terrorelhárí-
tás csak papíron dolgozik, a leg-
jobb adatait senki nem adja to-
vább, hiszen nem akarja kiadni 
hírforrásait.

- Magyarországon a titkosszol-
gálatok három miniszterhez tar-
toznak. Az a kormány álláspont-
ja, hogy létre kell hozni egy kis 
létszámú intézetet, amely min-
den információt megkap, hogy 

elemezze, és a legfőbb vezetésnek 
továbbadja. Ugyanígy lépnek az 
európai országok is. A harmadik 
pedig az, hogy minden merény-
let után összeülnek az unió bel-
ügy- és igazságügyi miniszterei, 
akik csodálatos határozatokat 
hoznak, és semmi nem történik. 
Az elhárítás saját feladat volt, 

van és lesz - jelentette ki Nógrá-
di György. Magyarország eseté-
ben is minden terrorfenyegetett-
séget komolyan kell venni, nyil-
vánvaló, hogy itt is megpróbál-
nak bizonyos embereket beszer-
vezni, de azért vannak a titkos-
szolgálatok, hogy ezt elhárítsák 
- mondta a szakértő.

Nógrádi György: Minden 
terrorfenyegetettséget komolyan kell venni

Fotó: Hangyási Attila

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 
április 29-én (pénteken) 

jelenik meg.

XX. Györffy Bál

A Györffy István Katolikus Általános Iskola a Dérynében rendez-
ték meg április 9-én (szombaton) este a Györffy Bált. A moziteremben 
tartott előadáson az iskola Györffy Színtársulata lépett fel. A Posztós 
Gábor és segítői által megálmodott jelenetek ismét hatalmas vastapsot 
kaptak a nézőktől. A műsor után a második emeleti díszteremben a 
bál vendégeit Kovács Miklósné igazgató, Molnár Pál, az Iskolaszék el-
nöke és Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános köszöntötte. A jótékony 
bál bevételét az iskola alapítványának támogatására fordítják majd.
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HÍREK

Banános kocka recept
 - 30 dkg finomliszt
 - 1 csomag sütőpor
 - 15 dkg nádcukor
 - 1 csomag vaníliás cukor
 - 1 késhegynyi fahéj
 - 1 teáskanál szódabikarbóna
 - 1 csipet só
 - 150 ml gyümölcsjoghurt (1 kis doboz banán ízű)
 - 150 ml tej
 - 1 db banán

1. Előmelegítjük a sütőt.
2. A hozzávalókat a passzírozott banánnal kikeverjük, majd egy sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk.
3. 180 fokon kb. 20-30 perc alatt készre sütjük.
4. Porcukorral meghintve kínáljuk.

Jó étvágyat!

Amennyiben szeretné megosztani kedvenc receptjét a Karcagi Hírmondó olvasóival, 
küldje el e-mail címünkre (hirmondo@ph.karcag.hu).
A legjobb receptet megjelentetjük!

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mit főzött Kun László Stuttgartban, a magyar 
főkonzulátoson?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-

mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. április 25-én (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Hajdu Jánosné (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Hozzávalók / 5 adag

Elkészítése

OTTHON

A tavaszi szünet első napjá-
nak délelőttjén szervezte meg a 
Déryné Kulturális Központ ha-
gyományos húsvéti játszóházát. 
A Városi Sportcsarnokba több-
féle programmal - kézműves 
foglalkozás a tavasz jegyében, 
babasarok a legkisebbeknek, 
akadálypálya - várták a gyer-
mekeket és családokat. A húsvé-
ti totó hibátlan kitöltői jutalom-
ban részesültek, illetve bárki el-
mondhatta kedvenc locsolóver-
sét. A programot színesítette a 
Dalma Dance Club karcagi ta-
gozatának, a karcagi balett cso-
portok és a tiszaszentimrei mo-
dern tánccsoport műsora.

Húsvéti játszóház a sportcsarnokban

A karcagi Kátai Gábor Kór-
ház Gyermekosztályának dol-
gozói lettek a Petőfi Rádióban 
meghirdetett verseny győztesei.

Dr. Baracsi Mária hallgatta 
vezetés közben az adott műsort, 
ahol egy nyolc főre szóló wellness 
hétvége volt a fődíj. 

- Az osztályon az orvosírnoki 
szobában is halkan mindig ez az 
adó szól. Amikor a játékot a kol-
légákkal és főigazgatónővel is 
megbeszéltem, elküldtem az első 
sms-t, majd arra kértük az isme-
rősöket, családtagjainkat, az osz-
tályon kezelt gyerekek családja-
it, hogy szavazzanak a „Tavaszi 
hajtás” című versenyben az osz-
tályunkra. A szavazatok a meg-
adott napig mentek, s az összesítés 
után elindultak a rádió szerkesz-
tői a győztesekkel közölni a hírt. 

Ekkor még nem tudtuk, hogy mi 
nyertünk - mondta a doktornő, 
csak amikor Caramel és a stáb 
megjelent az osztályunkon a jó 
hírrel. A játékra való sms-küldés, 
a várakozás is nagy jókedvben 
telt, önmagában ezeknek is csa-
patépítő jellege volt. A szavazás 

ideje alatt megtapasztalhattuk, 
milyen sokan gondolnak ránk jó 
szívvel. Sajnos ritkán van lehető-
ségünk a közös kikapcsolódás-
ra, ezért is örülünk annak, hogy 
együtt tölthetünk egy hétvégét, 
ami biztosan felejthetetlen lesz 
számunkra - mondta a doktornő.

A gyermekosztály dolgozói nyerték a 
Petőfi Rádió versenyét Fel van állványozva a refor-

mátus templom főbejárata. Mi-
lyen munkák zajlanak? - kérdez-
tük Szentesi Lajos főgondoktól.

- A Karcagi Református Egy-
házközség Presbitériuma pá-
lyázatot nyújtott be 2015-ben 
az EMMI-hez. A sikeres pályá-
zat után idén márciusban meg-
kezdtük a templom részleges fel-
újítását, ami azt jelenti, hogy ki-
zárólag csak a toronyépület kül-
ső homlokzat felújítása fog elké-
szülni. A torony csúcsától a tel-
jes földszintig a vakolat szükség 
szerinti javítása és meszelése fog 
megtörténni. A JNSZ Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi 
Hivatala ellenőrzése mellett végezzük a munkákat, melyek elkez-
dődtek. Ahol nem lehet állványozni, ott alpinisták fognak dolgoz-
ni. Ahol kell, ott kijavítjuk az esőcsatornát is. Magának a templom-
nak a külső vakolását és meszelését egy későbbi pályázatból sze-
retnénk megvalósítani. A főbejárat melletti két kör és a két oldalsó 
hosszú ablak cseréje fog a mostani pályázatból megvalósulni - tud-
tuk meg a főgondoktól. 

Felújítják a református templomot
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Major János tanár úr tanítvá-
nyáról a következőképpen nyi-
latkozott: ”2011-ben ismertem 
meg, akkor még 8. osztályos ta-
nulóként: nem volt szerencsé-
je, történt ugyanis, hogy a Déry-
nében megrendezett továbbta-
nulási börzén pont engem fo-
gott ki, s már akkor sokat be-
szélgettünk földrajzról, oroszról, 
mint idegen nyelvről, de legfő-
képp a meteorológiáról. Elmond-
ta, hogy ő bizony amatőr meteo-
rológus, rögtön ajánlottam is ne-
ki iskolánk matematika-fizika 
emelt óraszámú képzését. Szerin-
tem ez volt életem legjobb aján-
lata neki, s biztos vagyok ben-
ne, hogy ezt Imre is így gondol-
ja, s mindig is így fogja gondol-
ni: számtalan versenyeredmény, 
dobogós helyezés, első díj, nagy-
díj. Büszke vagyok rá. Egy idő-
ben mindig csak azzal viccelőd-
tem vele, hogy na, tessék, az új H. 

Bóna Márta, s amikor annyiszor, 
de annyiszor láttuk és láthatjuk 
majd csodálatos időjárási fotóit 
az MTV képernyőjén, akkor azt 
mondom, igazam volt. Céltuda-
tos, határozott jövőképe van, ku-
tatásai révén réges-rég elhagyta a 
mai 18 éves fiatalok már átlagos-
nak sem nevezhető tudását, sőt, 
sokszor még az enyémet is me-
teorológiai vonatkozásban. Ko-
moly jövő előtt áll, s minden bi-
zonnyal be is váltja majd a hozzá 
fűzött reményeket. Nagyon szur-
kolok neki, hogy sikeres legyen az 
egyetemen, a tanulmányaiban, a 
szakmai és magánéletében, s kár, 
hogy ilyen gyorsan elrepült ez az 
együtt töltött, sikerekben és ered-
ményekben igen gazdag négy 
esztendő. ”

- Egy ritka hobbinak hódolsz: 
az időjárási jelenségek vizsgá-
latával foglalkozol szabadidőd-
ben. Hogyan kezdted, mi mo-

tivált abban, hogy ezzel a tevé-
kenységgel foglalkozz?

- Ez a dolog egészen a gyer-
mekkoromba nyúlik vissza. Mi-
kor még kicsi voltam, nagyon fél-
tem a széltől. Ennek a félelem-
nek a leküzdése volt az elsődleges 
motiváció. Ezt követően kezd-
tem figyelni a felhőzetek válto-
zását, miután már megszoktam 
a szelet, és kimondottan kedvel-
tem kint lenni a szeles időjárás-
ban. Emellett a villámlás és a ha-
vazás volt az, ami még igazán el-
kápráztatott; gyakran figyeltem 
ilyenkor az égboltot. Egyébként 
mindig is szerettem kint lenni a 
természetben, talán innen is ere-
deztethető az érdeklődésem.

- Miután világossá vált szá-
modra, hogy ez több egy egysze-
rű kedvtelésnél, végeztél-e ku-
tatómunkát, hogyan, miképpen 
képezted magad?

- Könyvtárakban, ahol időjá-
rással kapcsolatos cikkeket, ol-
vasmányokat tanulmányoztam, 
méréseket végeztem, adatsoro-
kat állítottam fel, fotókat készí-
tettem.

- Hogy ítéled meg, milyen szé-
leskörű ismeretekkel rendelkezel 
már az adott témában?

- Úgy gondolom, hogy haladó 
szinten állok. Amatőr meteoroló-
gusként tartom magam számon. 
Több időjárási oldalnak küldök 
jelentéseket, például az amatőr 
meteorológusokat foglalkoztató 
„metnet.hu” oldalnak, itt meg is 
jelennek az észleléseim, valamint 
éghajlati naplót is vezetek.

A klimatológia nagyon közel 
áll hozzám. 2011. január 1. óta 
rendszeresen vezetem Kunmada-
ras éghajlati naplóját, amelyben a 
klímaváltozás is megfigyelhető.  

- Milyen eredményeid vannak?
- Több versenyen is megmé-

retettem magam. Az első volt a 
legsikeresebb, 9. osztályban az 
RKTDK-n vettem részt. Ez egy 

országos szintű verseny a refor-
mátus középiskolák között. Itt I. 
helyezést értem el. A versenyki-
írás követelményrendszere sze-
rint írni kellett egy pályadolgo-
zatot, amelynek terjedelme nagy-
jából 10 oldal lehetett. Csatol-
mányként különböző képek, áb-
rák voltak közzétehetőek. Ezt kö-
vetően, ha érdemlegesnek tar-
tották az elbírálók az írást, akkor 
egy előadásban meg is kellett vé-
deni a leírtakat. Tapasztalatokat 
gyűjteni mentem el a verseny-
re, és abból lett ez az eredmény, 
amelyre büszke is vagyok.

Ezen kívül a „TUDOK” orszá-
gos verseny volt az, amin részt 
vettem. Itt Környezet- és föld-
tudományi szekcióban indul-
tam és nagydíjas lettem, ez szek-
ciógyőzelmet jelent, és a felvé-

teli eljárás során ez plusz har-
minc pontot ér. A versenyt kö-
vető nyáron részt vehettem a 
Káptalanfüreden megrendezésre 
kerülő kutatótáborban, ahol több 
ismeretségre is szert tettem, vala-
mint lehetőség adódott kötetlen 
beszélgetésre Sólyom László, volt 
köztársasági elnökkel is.

- Ki segítette a felkészülése-
det?

- Major János tanár úrnak na-
gyon sokat köszönhetek.

- Hova készülsz továbbtanulni?
- A Debreceni Egyetem Földtu-

dományi alapszakára. Meteoro-
lógus szeretnék majd lenni. Ku-
tatni szeretnék, elsődleges célom 
az időjárás-előrejelzés pontosítá-
sa, valamint az éghajlatkutatás.

- Mivel töltöd a szabadidődet?
- Gyakran járok a természet-

ben, szeretek kerékpározni. Mind-
emellett pedig az íjászat és a fotó-
zás, villámfotózás is nagyon vonz, 
illetve a filmezés. A fotózásban 
is volt már sikerélményem. Az 
egyik kereskedelmi csatorna ol-
dalára bárki feltölthet képeket, 
amelyek az időjárással kapcsola-
tosak. Így tettem én is az egyik 
képemmel, amely előzetes elbí-
rálás után szerepelt a meteoroló-
giai jelentésben. A kép egy tor-
nádót ábrázolt. A filmezésben az 

operatőri munka és a vágási fo-
lyamat érdekel. Néhány társam-
mal együtt Rómeó és Júlia törté-
netét dolgoztuk fel modern vál-
tozatban. Nagy Éva és Szabó Il-
dikó tanárnők sokat segítettek a 
film kivitelezésében. Ezekkel fog-
lalkozom szabadidőmben.

- Köszönöm az interjút és to-
vábbi szép eredményeket kívá-
nok neked az életed minden te-
rületére!

Brehó Mónika

Komoly jövő előtt áll az 
amatőr meteorológus

A tehetség erőforrás, amely nem végtelen és nem hasznosul önmagától, hanem tanulással, állandó önképzéssel 
fejleszthető. Városunk soron következő, kivételes adottságokkal rendelkező fiataljáról is azt lehet mondani, hogy 
szorgalma, kitartása révén a jövő formálója, meghatározó személyisége lehet.
Kálmán Imre, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 12. C osztályos, vég-
zős tanulója. Szerény, szorgalmas, jól beszél oroszul. A Debreceni Egyetem Földtudományi alapszakára készül. 
Céltudatos: meteorológus szeretne lenni.

Bemutatjuk:KÁLMÁN IMRÉT

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!

Lapzárta: 
2016. április 25. (hétfő) 12 óra

Kálmán Imre időjárási jelenségeket fotóz
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Amióta az ember jelen van 
az egyre kevésbé zöld bolygón-
kon, azóta küzd az elemekkel és 
önmagával, önmagáért, általá-
ban mindig két hasonló egy-
mással. Ha hihetünk a történe-
lem előtti időszak vizsgálóinak, 
akkor elődeink hatalmas harcot 
vívhattak a túlélésért egy né-
met területen nem elsőnek fel-
lelt, de mindenesetre egy Düs-
seldorf melletti kisvölgyről el-
nevezett és azóta világhírűvé 
vált ellenféllel, a neandervöl-
gyiekkel. Két hasonló életforma 
feszült egymásnak a területért, 
értékekért, a túlélésért. Naivitás 
lenne azt képzelnünk, hogy az 
egykor példaként felállított ős-
kori társadalomban nem volt 
vagyoni megosztottság. Ter-
mészetesen nem akkora mér-
tékű, mint a későbbi időkben. 
De higgyük el, a kovakő, az állati 
bőrök, a vadászhely, a barlang, 
még nagyobb értékkel bírtak, 
mint ma bármilyen vagyonunk. 
A túlélést jelentette és bizony, 
akkor is irigykedhettünk a más 
tulajdonára, vagy félthettük a 
sajátunkat. Versenyeztünk, ver-
senyzünk egymással, önma-
gunkkal. Általában mindig a ha-
sonlóak. A vörös a bordóval, a 
kopott fekete az erősödő szür-
kével. A jó és rossz szomszédok 

egymással. Valahogy ez nem 
változott meg soha. Persze két 
egymás melletti település ver-
senye még érthető is, főleg, ha 
az a sajátunk. Legelők, birtok-
ba vehető földek, területi rang. 
Karcag is versenyzett mindig. 
Ellenfelei neveit ismerjük, szin-
te az összes környékbeli kisebb, 
nagyobb lakott hely az. Ellen-
felek, nem ellenségek. A több-
re és általunk ítélt jobbra vágy-
va, így másokat esetleg elnyom-
va jutott mégis előrébb az em-
ber, mi. Féltve, őrizve, amink 
van. Honfoglaló őseinknek több 
mint ezer éve megtetszett ez az 
akkori erőnket tekintve, birtok-
ba vehető föld. Nézőpont kér-
dése hogy nevezzük ezt. Mi ok-
kal, honfoglalást emlegetünk, 
egy akkori itt élő morva nem 
biztos, hogy egyetértene ez-
zel. Mindesetre jöttünk, láttunk 
és győztünk, földet, szállást és 
a túlélésünk zálogát szereztük 
meg. Melyet sokan irigyeltek 
akkoriban, főleg a szomszédok, 
ki más? Keresztségünk felvéte-
lével versenyeztünk a lengye-
lekkel, földjeinkért pedig szinte 
minden körülöttünk lakó nép-
pel. Fennmaradhattunk, túlél-
hettünk. Nem lettünk egy beol-
vadt népcsoport, nem vagyunk 
részei egy német, osztrák, tö-

rök, mongol, vagy orosz biro-
dalomnak. Ellenfeleinket így, 
vagy úgy legyőztük, meggyőz-
tük, s még ha nem is mi lettünk 
a nagy és „vén” Európa irányító 
nemzete, de gondoljunk vissza, 
hogyan éltük túl azokat a bizo-
nyos viharos századokat. Bir-
tok, birtokos, tulaj, tulajdon. A 
mai kor embere kezd elfordul-
ni ezeknek a szavaknak a tar-
talmától, pedig lássuk be, ami-
ért dolgozunk, amit megszer-
zünk, amit megszereztünk, azt 
magunkénak is érzünk. Átad-
hatjuk, de fáj, mert érzünk irán-
ta, még ha az egy igazán meg-
foghatatlan fogalom is. Ki az, 
ki szívesen átadja a házát, sze-

retteit másnak, csak azért mert 
valaki, valakik azt mondják ne-
ki tedd, mert így helyes? Őszin-
tén, senki. A javaink, a megszo-
kásaink is birtokolnak bennün-
ket, természetesen rajtunk mú-
lik, ezt, hogy éljük meg. Ellenfe-
leink, önmagunk lessük fárad-
hatatlanul a másét, féltve a sa-
játunkat, sokszor nem érezve 
egy másik irányból előretörő el-
lenség és nem ellenfél érkezé-
sét. A mai kor Európája bajban 
van, valamennyire mi is. Bajban, 
mert egy mostanra felnövő, ki-
alakuló elfogadóbb szemlélet-
tel rendelkező társadalom nem 
tud mit kezdeni egy új népván-
dorlással. Nem tud vele mit kez-

deni azért, mert az általa kije-
lölt út, melynek kezdete a 20. 
századra vezethető vissza, bé-
kére, elfogadásra ösztönzi, ez-
által nem akarja látni mekkora 
is a veszély. Természetes, csak 
felgyorsult folyamatot emle-
getnek, úgy, hogy a felszólalók 
sem szívesen mondanának le a 
tulajdonaikról, hitükről, szoká-
saikról. Nevet adunk a problé-
mának, értekezünk, gondolko-
dunk ellenfeleinkről, nem észre-
véve azt, hogy ők nem szándé-
kosan, de az ellenségeinké vál-
tak, mégha nem is állnak a csa-
pataink harcban egymással. A 
létszám, mely folyamatosan nö-
vekszik határainknál, idegennek 
ható társadalmi megítélés, a hit-
béli különbségek, melybe a kor 
embere nem is igazán tud be-
legondolni. Antikvitásból szár-
mazó sportszellemmel vívunk 
egymással, osztjuk meg erő-
inket, nem érzékelve mekkora 
is a baj. Néha tudott ez a turá-
ni átoktól sújtott nemzet össze-
fogni, valami közös cél érdeké-
ben. Ha pedig közös fogalma-
ink vannak, melyeket igyekez-
nünk kell megvédeni, akkor ta-
lán kötelező is. Birtok, birtokos, 
tulaj, tulajdon.

Ellenfelek

Péntek László

Falugazdász hírek
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy indul a 

2016. évi Egységes Területalapú támogatási kérelmek beadá-
sa, melynek határideje 2016. május 17. Aki nem rendelkezik 
saját ügyfélkapuval és falugazdász segítségét veszi igénybe 
a kérelem beadásához, szíveskedjen magával hozni a jelszót 
(2009-es), és a földhasználati lapot, vagy egyéb dokumentu-
mot (haszonbérleti szerződés, részesművelési szerződés, fe-
les bérleti szerződés, földcsere szerződés) a helyrajzi számok 
pontos beazonosítása miatt. Amennyiben nincs meg a jel-
szó, új jelszó igényléséhez adok nyomtatványt, melyet továb-
bítunk az MVH felé. A hosszas várakozás elkerülése érdeké-
ben kérem a szokásos telefonos időpont egyeztetést. 

 
Asztalosné Csikós Ildikó falugazdász

5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
06/30 - 326 5821

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Köszönetnyilvánítás
A Györffy István Katolikus Általános Iskola 

nevelői és tanulói tisztelettel megköszönik Ko-
vács János úrnak, a Kun-Malom Grain Kft. ve-
zetőjének, valamint Molnár Pál igazgató úrnak 
és munkatársainak a Kossuth tér 4. sz. alatti is-
kolaegységben felállított fedett kerékpártárolót.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Középiskolai nyelvtanár-német (Kenderes),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő, gyógypedagógus, fej-

lesztő pedagógus (Kisújszállás),
 - Pszichológus (Kisújszállás),
 - Anyagbeszerző (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Forgácsoló, NC/CNC gépkezelő, programozó technoló-

gus (Karcag),
 - Transzformátor-tekercselő (Karcag),
 - Épületvillany-szerelő (Kenderes),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Karcag),
 - Rakodómunkás (Budapest),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag).

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 Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Április 16. (Szombat)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 17. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)

Április 23. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Április 24. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

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

Gyógyszertári ügyelet
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot 
és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tü-
zek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyor-
san terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az 
emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk 
a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növény-
zet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri 
égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély be-
szerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkor-
mányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben 
meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, ameny-
nyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatóság-
gal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés 
a tűz állandó felügyelete mellett. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen 
nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-
lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen tovább-
terjedhet, és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idő-
járás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos 
szinten a földművelésügyi miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat 
rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt 
tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűz-
védelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keres-
se fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://www.jasz.
katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az 
Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Katasztrófavédelem

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület társadalmi munkát szervez 

2016. április 17-én (vasárnap) 8-12 óráig.
Villát, kapát, gereblyét, csákányt hozzanak magukkal!
Minden horgászt kérnénk, hogy a horgászhelyükön a nevü-

ket írják ki.
Vezetőség

Meghívó
A Nagykun Horgász Egyesület 2016. április 24-én 9 órakor 

tartja éves küldöttgyűlését, amelyre tisztelettel meghívjuk.
Helye: Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 
(Karcag, Kisújszállási út 30.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vezetőség

Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves családját a 

XXI. alkalommal 
megrendezésre 

kerülő

„Kurucz Testvérek” Emlékversenyére,
amely diák I. kötöttfogású országos bajnokság is egyben

Időpont: 2016. április 30. (szombat)
Helyszín: Karcag Városi Sportcsarnok (Karcag, Kálvin u. 6.)
A verseny kezdete: 10.30 óra

A versenyt megnyitja:
 - Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 

országgyűlési képviselő,
 - Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 

a Magyar Birkózó Szövetség elnöke,
 - Dobos László, Karcag város polgármestere.

Program:

10.30 óra Ünnepélyes megnyitó, majd koszorúzás a 
 Katolikus temetőben
11.20-tól Selejtezők megkezdése párhuzamosan
 (A meghívottak és a csapatvezetők részére   
 tájjelegű ebéd biztosított)
15.00-tól Döntők és ünnepélyes eredményhirdetés, 
 a verseny bezárása

Szeretettel várjuk a Kurucz Testvérek hozzátartozóit, a
volt és a jelenlegi birkózókat, valamint a sportot szerető
közönséget.

Szívesen vesszük a támogatói hozzájárulásokat!
A belépés díjtalan!

Szervezők

FELHÍVÁS
A 2016. június 24-25-én meg-
rendezésre kerülő XVIII. 
Karcagi Birkafőző Fesztivál-
ra az online nevezés 2016. áp-
rilis 25-én (hétfőn) 8.00 óra-
kor indul a www.karcag.hu 
oldalon.

FELHÍVÁS
Várom mindazok jelentke-
zését, akik a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár program-
jairól e-mailen keresztül sze-
retnének értesülni. 
Kérem, küldje el elérhetősé-
gét a deryne@derynekarcag.
hu e-mail címre.

Szepesi Tibor igazgató
Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár

MOZI
2016. április 20. (szerda) 14.00 és 18.00

A Lovasíjász
magyar dokumentumfilm, 115 perc, 2015  

A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újraterem-
tett - csak az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel - a 
lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az abból létrejött, a vi-
lágban futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális éle-
tünkben betöltött szerepével foglakozik.
Belépőjegy: 400.-Ft
Információ, jegyrendelés:

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Karcag, Dózsa György út 5-7.
(59)503-224/14-es mellék
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2016. április 15. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör:
 Aprólábak Néptánc Gála III. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 - Aktuális kérdések
 - Vendég: Pardi Sándor
 - Téma: szakképzés
 - Karcagi hírek
 - Adomány érkezett a gyermek-
 osztályra
 - Útburkolat javítások városszerte
 - Nagykun Polgári Kör sajtótájékoztató
 - Új üzem Karcagon
 - Orbán Viktor Szolnokon
 - Új munkahelyteremtő beruházás 
 megyénkben
 - Háttér:
 Vendég: Kurucz István
 Téma: Kurucz Testvérek Emlékverseny
20.20 A Nagykun Polgári Kör vendége:
 Nógrádi György 

2016. április 16. szombat 
(ism. vasárnap)
18.00 Műsorajánlat
18.05 A Nagykun Polgári Kör vendége:
 Nógrádi György 
19.30 Aprólábak Néptánc Gála III. rész
20.20 Folklór műsor a Tiszatoron
21.30 Nagykunsági Krónika

2016. április 19. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet 
19.05 Karcagi Hirek 
19.35 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.45 X. Tiszator Abádszalók 
 - Folklór műsor 2. rész
 - Hagyományőrző csoportok
 - Ihos József (Kató néni)  

2016. április 21. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Új üzem avatása
18.30 A kenderesi iskolában jártunk
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 - Aktuális kérdések
 - Karcagi hírek
 -Interjú dr. Fazekas Sándorral  
 Kenderesen
 - Munkálatok a Horgász-tónál
 - Már készülnek a strandszezonra
 - Mesemondó verseny
 - Támogatások a gazdáknak
 - Ballagásra készülve
 - Háttér

20.10 Nagykunság Szépe Szépségverseny

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

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Április 16-17. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
Április 23-24. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. április 09.
Györfi Szilvia - Kálmán János

Születés
2016. április 05.
Rénes Olga – Kőszegi Gábor
Kg., Erkel Ferenc utca 8.

Nándor
2016. április 11.
Mile Erika – Tóth Tamás
Kg., Takács Péter utca 35.

Tamara

Halálozás
Tarkó Albert 
 (1951)
Mátyus Attila 
 (1968)
Molnár Imre 
 (1942)
Antal István 
 (1924)
Kovács Istvánné 
(Nagy Erzsébet) 
 (1944)
Medgyesi Lajos Imréné
 (1956)

Meghívó

2016. április 22-én, a Föld Napján 
a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 
Családi Napot szervez. 

8 órától a gyerekek zenés műsorral kedveskednek,
majd hangulatos váltóversenyen vetélkednek. 

Délben a szülőkkel közösen virágpalántákat ültetnek
 az iskola udvarán. 

Szeretettel várjuk a szülőket rendezvényünkön!
Iskolavezetés
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 Ingatlan
A Karcagi Ipartestület épülete 
hosszú távra kiadó. (A teljes eme-
let, a hátsó földszinti 40 m2-es he-
lyiség, valamint a hátsó fél eme-
let.) Tel.: 06/30-955-3955, e-mail: 
utkurucz @gmail.com.

Karcagon eladó egy 83 m2-es, ker-
tes családi ház, vagy 48-54 m2-
es földszinti lakáscsere is érdekel. 
(Háromféle fűtési lehetőség.) Tel.: 
06/30-483-6705.

Eladó kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, kony-
ha, továbbá hozzátartozik egy 60 
m2-es alsóépület) a főtértől 2 perc-
re. Rendezett kerttel, gáz- és cse-
répkályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-
4839, 06/30-328-3533. 

Karcagon, teljes közműves, tég-
lából épült, kisebb kertes ház, 
betegség miatt sürgősen eladó. 
(További építési lehetőség bontás 
nélkül megoldható.) Tel.: 06/30-
635-9662.

Ház eladó Karcagon, a Reggel ut-
ca 26. szám alatt. Tel.: 06/70-248-
2208.

Karcagon eladó egy 43 m2-es, első 
emeleti, másfél szobás, jó állapo-
tú, alacsony rezsijű lakás, alkuké-
pesen is. Tel.: 06/30-491-2519.

Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatti, üzlethelyiségként használt 
épület raktárakkal együtt eladó. 
Tel.: 06/59-886-690, 06/30-218-
9818.

Karcagon, a Szivárvány utca 27/B 
alatt, felújított családi ház eladó, 
garázzsal, melléképületekkel. Tel.: 
06/30-218-9818, 06/59-886-690.

Üres, beépíthető porta eladó 
Karcagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt. Tel.: 06/30-227-3246.

Két generációnak is alkalmas csa-
ládi ház, csendes, nyugodt kör-
nyezetben eladó, vagy elcserél-
hető, kisebb családi házra. Tel.: 
06/30-297-7742. 

Karcagon, a Nagyvénkertben, a 
Csathó utcában eladó egy 110 m2-
es, hőszigetelt, 3 szobás, nappa-
lis, padlófűtéses, épített kandallós 
családi ház. Tel.: 06/70-216-5478.

Főtéri, társasházi lakás eladó (95 
m2-es, hőszigetelt, garázzsal és 
zárt udvarral). Tel.: 06/30-394-1350.

Karcag központjában 30 m2-es üz-
lethelység (utóbb iroda volt) el-
adó. Tel.: 06/30-558-3129.

Kertes parasztház sok melléképü-
lettel és ugyanott beépíthető te-
lek, rengeteg gyümölcsfával sür-
gősen eladó. Tel.: 06/20-230-1202.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám 
alatt eladó egy három szoba össz-
komfortos lakóház, 1000 m2-es tel-
ken. Ára: 6 M Ft. Tel.: 06/20-476-
0217.

Karcag, Táncsics Mihály krt. 13. II. 
lépcsőház, IV. emelet, 9-es ajtó alat-
ti lakás eladó. Tel.: 06/59-313-697.

Tiszapüspökiben, közel a Tiszához, 
állagmegőrzés céljából nyara-
ló hosszú távra kiadó. (Ingyenes 
használat.) Tel.: 06/30-213-3113.

Karcagon, cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Érdeklődni reggel és 
délben. Tel.: 06/59-400-902.

Teljesen felújított, régi típusú ház 
(2 szoba, 2 konyha, 2 fürdő) eladó, 
883 m2-es telekkel, ipari árammal. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Karcag csendes, nyugodt kertvá-
rosi részén, 2,5 szobás, jó állapotú, 
összközműves családi kockaház, 
nagy alsóépülettel, tehermente-
sen eladó. Tel.: 06/30-922-8958.

Karcagon, a Kaiser étterem mö-
gött garázs kiadó. Tel.: 06/30-359-
9396. 

Karcagon, a Reggel utcában össz-
komfortos családi ház lakható al-
sóépülettel eladó. (Társasházi la-
kást beszámítok). Tel.: 06/30-363-
7951.

Mozgáskorlátozott férfi akadály-
mentes albérletet keres. Tel.: 
06/70-588-27-09.

Állat
Vörös tollú, rántani való csirke, 
kopasztva eladó. Vágás minden 
pénteken, a megrendelést csütör-
tök délig kérem leadni. (Karcag, 
Soós I. utca 12.) Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Egy éves, mini csivava szuka eladó. 
Tel.: 06/70-527-0343.

Anyakecskék, gidák és egy bak el-
adók. Tel.: 06/30-336-6142. 

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, 
asztalt, komódot, hokedlit, szeny-
nyesládát, sózóteknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, bekö-
tött boros demizsonokat, ablakra 
való spalettákat, és minden egyéb 
régiséget, teljes körű hagyatékot, 
tollat. Tel.: 06/20-996-1346.

Műanyag redőny (165x125-ös), 
gyermekülés autóba, mosdókagy-
ló (fehér), benzines fűnyíró (Sprint-
XP 40 briggs típusú) eladó. Tel.: 
06/59-313-691.

Gyárak, üzemek, iskolák, egészség-
ügyi intézmények leselejtezett ipa-
ri kellékeit, bútorait megvásárolom! 
(Munkapadok, székek, többfiókos 
szekrények, vasasztalok, búrák, lám-
pák, szertári, orvosi vitrinek, szekré-
nyek stb.) Tel.: 06/20-996-1346.

Eladó 1 db ágyneműtartós heve-
rő, 1 db szoba WC, 1 db háromlá-
bú bot. Tel: 06/30-480-9442.

Szekrénysor, rekamié, teljes szoba-
bútor, sparhelt, női versenykerék-
pár és egy öreg ház, nagy portával 
eladó. Tel.: 06/20-282-8697.

Gyapjútakaró (cipzározható, háló-
zsáknak is használható) eladó. Tel.: 
06/30-502-4584.

Gázpalack, égőfejjel, gázperzse-
lő, gázsparhelt, keresztvágó fűrész, 
tárcsás mosógép, indukciós főzőlap, 
gázpalack eladó. Tel.: 06/20-572-6285.

Gyerekülés kerékpárral, bébi pi-
hentető, fürdőkád, bébiruhák, fiú 
nadrágok, pólók, ingek eladók. 
Tel.: 06/59-311-228. 

Brahma és Itáliai tyúktojás kelte-
tésre eladó. Tel: 06/20-585-1734.

Kis súlyú hízó, és 1 db jó állapot-
ban lévő beltéri ajtó eladó. Tel.: 
06/59-314-245.

Zug II.-ben 10 sor kertföld gyü-
mölcsfákkal, lakható épülettel a 
Kutatóintézethez közel, műút mel-
lett, 1200 m2 szántó eladó. Ugyanitt 
dióbél kapható. Tel.: 06/30-587-9678. 

Használt szivacs, gurulós szoba 
WC, Komár moped, írógép, vil-
lanymotor, szekrények, fotelok, 
gyerekheverő, gyerekíróasztal, 
kétszemélyes heverő, hősugárzók, 
szénavágó, 25 literes kaszroj el-
adó. Tel.: 06/30-375-9135.

Búza van eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 06/30-856-6978.

Használt bútorok (régi, és új típusú 
konyhaszekrény, fehér polcos szek-
rény, konyhaasztalok, rekamiék), 
ugyanitt ruhák, cipők és hullámpa-
la eladó. Cím: Karcag, Nap utca 7.

Kis méretű akvárium (3000 Ft), 1 
db mosdókagyló, vaslábú mun-
kaasztal, szódás ballon (5000 Ft), 
kerti traktor utánfutó, boroshor-
dók, hibás hűtő eladó. Tel.: 06/30-
500-1841. 

Szekrénysor, ablak, redőnnyel 
(120x150-es), terménydaráló, olaj-
emelők, mázsához súlyok, hala-
si ajtó eladó. Tel.: 06/30-524-1446. 

Gyermekkerékpár (összteleszkóp-
os, 20-as és 18-as, lány) eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

Ebédlőasztal négy székkel, ko-
mód, kihúzhatós kanapé, két fotel-
lal eladó. Tel.: 0630-363-7951.

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

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

A Szendrei Üvegező BT. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök ki-
dolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét. Karcag, Villamos utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-684-4941.

Ácsolt ajtók, kapuk készítése, zá-
rak javítása és cseréje. Karcag, 
Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.

Cserépforgatást, tetőjavítást, és 
teljeskörű építőipari munkákat 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos. Tel.: 06/30-785-0690.

Karcagon takarítást vállalok. Tel.: 
06/30-422-7719.

Patkány, egér, csótány, hangya, da-
rázs és egyéb kártevők irtása, ter-
ménygázosítás. Tel.: 06/30-587-9678.

Kerti munkákat vállalok! Tel.: 
06/70-706-8667.

Fodrász házhoz is megy! Kizárólag höl-
gyek részére hajvágást, dauert, hajfes-
tést vállalok. Tel.:06/30-447-3918.

Német nyelv tanítását olcsón vál-
lalom. Tel.: 06/20-391-5618.

Spiráldauer készítés! Tel.: 06/70-
534-3725.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

Karcagon és Kisújszálláson
Érettségivel rendelkezőknek
Munkavédelmi technikus 

(E-000720/2014/A001),
Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

(E-000720/2014/A012), 
OKJ-s képzéseket szervez.

8 osztályra épülő
Óvodai dajka 

(E-000720/2014/A021)
Vendéglátó eladó 

(E-000720/2014/A015) 
OKJ-s képzéseket szervez.

Korlátozott létszámban még lehet csatlakozni a Kisújszálláson 
2016. április 23-án induló

Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000720/2014/A006), 
Földmunka-, rakodó és szállítógép kezelő (E-000720/2014/A007) és  
Targoncavezető (E-000720/2014/A008) 
OKJ-s tanfolyamokhoz.

AKCIÓ!
Ragadja meg 

a lehetőséget!
Amennyiben Targoncave-
zető, Földmunka-, rako-
dó és szállítógép kezelő, 
Emelőgépkezelő (kivéve 
targonca) képzéseink bár-
melyik együttes elvégzése 

esetében, a 2. tanfolyam el-
végzésénél a képzési díj

50%-át elengedjük.

A Probitas Plus Kft. 
2016 áprilistól

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

Kövessen minket facebook oldalunkon! Probitas Plus Kft.
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SPORT

Az utóbbi két fordulóban 
rangadókat veszített a csapat Bé-
kés és Orosháza ellen, így a haj-
rára szorossá vált a dobogóért 
folyó küzdelem. Ennek megfe-
lelően készült a csapat az utol-
só hazai mérkőzésre, a legutóbbi 
két évben bajnoki címet szerző 
Újszász csapata ellen. Az Akác-
liget Gyógy- és Strandfürdőben 
lejátszott mérkőzésen mindkét 
együttes az idei legerősebb ösz-
szeállításában ült asztalhoz. Ha-
bár a vendégek elsöprő győzel-
met akartak aratni, a papírfor-
ma szerint egy szoros, minden 
táblán kiegyensúlyozott küz-
delmet hozó mérkőzésre lehe-
tett számítani. Így is történt, hi-
szen sokáig csak az utolsó táblán 
látszott eldőlni a küzdelem. Saj-
nos először az ellenfél örülhe-
tett, mivel Egyed Viktória kö-
zépjáték elején vétett hibáját el-
lenfele gyors, király elleni táma-
dással torolta meg és elvesztet-
tük a partit. Ezt követően Rab 
János előnyös állását nem tud-
ta győzelemig fokozni, mert el-
lenfele lépésismétlése döntet-
lenre mentette a partit. Ezután 
sajnos a 2. táblán Dosztán Já-

nos hibáját is kihasználta az el-
lenfele, és itt is vesztettünk. Sze-
rencsére több táblán javunkra 
billent a mérleg nyelve és első-
ként Kónya Lászlónak sikerült 
nyert végjátékra egyszerűsíteni 
és nyernie. Ezt követően Egyed 
Judit sportszerűtlen ellenfelén 
a táblán vett revansot és jó par-
tiban szerezte meg a győzel-
met. A csapatvezetők párharcán 
Egyed Zsolt már a játék elején 
előnybe került, melyet győzele-
mig tudott fokozni, amivel már 
vezetett a csapat. Sajnos Puha 
Péter egy figyelmetlenség kö-
vetkeztében hátrányos állásba 
került, és már nem tudta elke-
rülni a vereséget. Az első táblán 
az idén először játszó Ardelean 
George Catalin nehéz állásban 
kihasználta ellenfele hibáját és 
nyert, nem úgy Mohácsi Imre, 
aki a nyert állásban durva hibát 
vétett, és szinte azonnal vesztett, 
amiért nagy kár volt. Már csak 
hárman játszottak és a végered-
ményt nem lehetett megjósolni, 
de számunkra kedvezőbbnek 
tűnt a helyzet. A harmadik táb-
lán Egyed Gábor lépésről lépés-
re tudta minimális előnyét nö-

velni, mellyel megszerezte idei 7. 
győzelmét. Kovács Róbert a kö-
zépjátékból előnnyel került ki, 
de egy elnézést követően hát-
rányba került. Sokáig úgy tűnt, 
hogy a döntetlent tartani tud-
ja, de az időzavarban sajnos el-
lenfele érvényesítette előnyét, és 
vesztettünk ezen a táblán. Min-
denki az utolsó partit figyelte, 
hiszen aki nyer, annak a csapata 
nyeri a mérkőzést. A korosztá-
lyok harcában Fodor István 
már egy órai játék után döntő 
anyagi előnybe került, de ifjúsá-
gi ellenfele szívós küzdelemmel 
próbált menekülni a vereség elől, 
ám öt és fél órás küzdelemben 
nekünk sikerült nyerni. Ezzel a 
6,5:5,5-es sikerrel a csapat a má-
sodik helyről várja az utolsó for-
dulót, holtversenyben a legyőzött 
Újszásszal, és fél ponttal meg-
előzve Szeged csapatát, ahova az 
utolsó fordulóban látogatunk. 
A sorsolás szeszélye folytán egy 
7-5-ös siker a dobogót jelenthet-
né, de nagyon meg kell küzdeni 
mindenkinek a harcos szegedi-
ek ellen, hogy ezt a remek ered-
ményt elérhessük két hét múlva.

Egyed Zsolt

A címvédő legyőzésével harcban a dobogóért

A feléhez érkezett a tavaszi szezon a férfi kézilabda NB II. 
Délkeleti csoportjában. A KSE felnőtt csapata 3 ponttal a tabella 
utolsó helyén fordult decemberben, s egyelőre a tavaszi szezon-
ban lejátszott hat mérkőzés után sem pontszámban, sem helye-
zésben nem tudott előrébb lépni. Bár együttesünkben alig akad 
egykori NB-s rutinos játékos, s kevesen is vagyunk, bizakodás-
ra adjon okot, hogy az utolsó 5 fordulóban több olyan csapat-
tal mérkőzünk, akik közvetlenül – igaz több ponttal ugyan – a 
karcagi együttes előtt állnak. Továbbra is várjuk szurkolóinkat, 
barátainkat a hazai fordulókra, akik a tavaszi mérkőzéseken is 
rendre teltházat varázsoltak a karcagi sportcsarnokba. A soron 
következő hazai fordulók kivétel nélkül vasárnapi napokon ke-
rülnek megrendezésre: április 17-e Karcag-Köröstarcsa (juni-
or 16 óra, felnőtt 18 óra), május 1-je Karcag-Békéscsaba (juni-
or 16 óra, felnőtt 18 óra), május 8-a Karcag-Kiskőrös (felnőtt 11 
óra, junior 13 óra). 

A tavaszi szezon eredményei: Karcag-Mezőtúr 29-35, Makó-
Karcag 41-30, Karcag-Kunszentmárton 23-35, XVI. kerület Bu-
dapest-Karcag 34-30, Karcag-Újkígyós 30-40, Kiskunfélegyhá-
za-Karcag 52-26.

A juniorok munkáját továbbra is Jobbágy Gergő, testneve-
lő-edző irányítja, nekik a tavaszi szezonban már sikerült pontot 
szerezniük. Továbbra is várjuk edzésekre a felsős (5-8. osztály) 
és középiskolás korosztályt keddi és szerdai napokon. 

MAJOR

Férfi NB II. Délkeleti 
csoport

Április 3-án Törökszentmik-
lóson, 9-én pedig Tiszaföldváron 
léptek pályára a karcagi szivacs-
kézisek. 12 mérkőzésből 12-t meg-
nyertek a gyerekek és a mostani 
fordulók után kezdenek körvona-
lazódni a lehetséges végeredmé-
nyek is.

Az U7-es lányok 
eredményei:

Törökszentmiklósi KE 1 - Karcag 
SE: 8 - 9
Gyöngyösi SDSZSE - Karcag SE: 
3-16
Karcag SE - Törökszentmiklósi 
KE 2: 14- 1

A bajnokság jelen állásában 9 
mérkőzésből 9-et megnyertek a 
legkisebbek és valószínűsíthető, 
hogy megnyerik a saját régiójuk 
bajnokságát.

Az U8-as lányok 
eredményei: 

Karcag SE - Gyöngyösi SDSZSE: 6 
- 3
Karcag SE - Túrkevei VSE: 15 - 12
Törökszentmiklósi Székács - Kar-
cag SE: 1 -10

Az U8-as lányoknak egyetlen 

vereségük van a bajnokság alatt, 
ezt az előző fordulóban Gyön-
gyöstől szenvedték el. Ezen a hét-
végén a lányok olyan védeke-
zést mutattak be a Gyöngyös el-
len, amire méltán lehetett büszke 
mindenki, aki kilátogatott Tö-
rökszentmiklósra. 9 meccsből a 
bajnokság ideje alatt 8-at meg-
nyertek a lányok, és átvették a 
vezetést a régiós bajnokságban a 
jobb gólarányuknak köszönhető-
en. Fantasztikus érzés volt ezen a 
napon a kispadon ülni. 

Az U8-as fiúk 
eredményei:

Karcag SE - Petőfi DSE Túrkeve: 
16 - 14
Tiszaföldvár VSE-Bethlen - Kar-
cag SE: 6 -16
Karcag SE - Törökszentmiklósi 
KE: 23 – 1

Az U8-as fiúknak most sike-
rült először elkapni a Túrkevét, 
köszönhetően annak, hogy köte-
lező cserék vannak ebben a kor-
osztályban, és talán a mi csapa-
tunk igazi csapatként működik a 
pályán, és nem egy emberre épít. 
Így a Törökszentmiklós mögött 
2. helyen állnak a kisebb fiaink. 

Az U9-es fiúk 
eredményei: 

Tiszaföldvár VSE-Bethlen - Kar-
cag SE: 1-23
Karcag SE - Tiszaföldvár VSE: 15-
7
Karcag SE - Petőfi DSE Túrkeve: 
9 -6

Két hete, az U9-es fiúk egy nagy 
pofonba szaladtak bele Gyöngyö-
sön, és kicsit elkeseredve tértünk 

haza a gyöngyösi meccsek után. 
Ezen a hétvégén az volt a kérdés, 
hogy túl tudjuk-e tenni magun-
kat az előző vereségen. Jelentem, 
sikerült! Tanulságos volt ez a hét-
vége is. Mindenki, aki ért a kézi-
labdához, egyöntetűen azt mond-
ja a csapatról, hogy mi játsszuk a 
legszebb kézilabdát a régióban. 
Hozzá kell tennem, hogy fiziká-
lisan és lövő erőben nagyon le va-

gyunk maradva néhány kiemel-
kedő játékoshoz képest. A mér-
kőzések során kidolgozunk 30 
perc alatt 60 gólhelyzetet, és eb-
ből (mint az eredményből is lát-
szik) 10-15-öt tudunk értékesíte-
ni. A helyzet- kihasználáson kell 
javítanunk, a védekezéssel mind 
a 4 csapatnál maximálisan elége-
dett vagyok.  

Balog Zoltán edző

12 mérkőzés 12 győzelem
Ismét kitettek magukért a karcagi szivacskézilabdás gyerekek


