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KOVÁTS MIHÁLY 
EMLÉKNAPOK

2016. MÁJUS 6-11.

Május 6. (péntek)
14.30 KOVÁTS MIHÁLY EMLÉKÜNNEPSÉG

Déryné Kulturális Központ

TÉRZENE
Közreműködik: Nagykun Honvédbanda

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Köszöntőt mond: Kun Szabó István 
 vezérőrnagy, miniszteri biztos, HM
 Donald Ray Baker
 ezredes, védelmi attasé, 
 USA magyarországi nagykövetsége

KOSZORÚZÁS

16.00 KIÁLLÍTÁS 
„Az ég madarai, a mező virágai”

dr. Kenyeresné Z. Ágnes művésztanár festményeiből
Györffy István Nagykun Múzeum

Megnyitja: Katona Mihályné ny. igazgatóhelyettes

16.45 ELŐADÁS
„Családfakutatás” 

Előadó: Elek György helytörténész
„Magyar emlékek az Egyesült Államok keleti partvidékén…”

Előadó: dr. Messik Miklós, a MEVE elnöke
Helyszín: Kálvin u. 9.

Május 7. (szombat)
19.00 „JÓTÉKONYSÁGI KOVÁTS-BÁL”

Déryné Kulturális Központ
Szervező: Kováts-os Gyermekekért Egyesület

Május 9. (hétfő) 
14.30 VÁLTÓ-FUTÓVERSENY

Május 10. (kedd) 
14.30 „Időkocka” 

INTERAKTÍV VETÉLKEDŐ
Helyszín: Kováts Mihály Tagintézmény  

Közreműködik a „Pusztai Róka” Hagyományőrző Egyesület

Május 11. (szerda) 
11.00 KOSZORÚZÁS A KOVÁTS MIHÁLY EMLÉKHELYNÉL 

(Bocskai u. - Liliom u. kereszteződése)
Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő

Kováts Mihály Huszárbandérium felvonulása

16.30 KULTURÁLIS MŰSOR
Déryné Kulturális Központ

Közreműködnek a Kováts Mihály Általános Iskolai 
Tagintézmény és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai 

Tagintézmény tanulói, nevelői

Ünnepi rendezvényeinkre szeretettel várjuk!

Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület
és a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye

Majális Karcagon
Május 1-jén dr. Fazekas Sán-

dor földművelésügyi minisz-
terrel beszélgettünk a karcagi 
hagyományokról.

- Nagyon jó a hangulat a ma-
jálison, az idő kiváló, az emberek 
beszélgetnek, ebédelnek, gyere-
keikkel sétálnak - igazi nyüzsgés 
van a főtéren. Ez nagyon jó do-
log, ilyenkor ennek van az ideje. 
A város büszke lehet arra, hogy 
ilyen kellemes majális program 
van, ezt kell folytatni. Az, hogy 
most más helyszínen, a Főtéren 
van, nem a Lógerben, az nem 
baj, ezt is lehet váltogatni, ahogy 
a program megkívánja. Nem 
sok településen van ilyen sokré-
tű program - íjászat, gyerekmű-
sor, lovas programok -, minden-
hol van olyan érdekesség, ahol 

érdemes az időt eltölteni. Kar-
cag a Nagykunság kulturális 
központja, ez a mostani hagyo-
mányőrzésben is megnyilvánul. 
Most is vannak hagyományőr-
zők, így csigakészítő nénik, régi 
gyerekjátékok. Nagyon eredeti 
ötlet ez, és a sok lovas program 
is, hiszen így tudnak a fiatalok 
előtt is fennmaradni ezek az ér-
tékek. Ilyen még a karcagi bir-
kapörkölt is, amiből ma is jobb-
nál jobb falatokat lehet a ren-
dezvényen fogyasztani - mond-
ta dr. Fazekas Sándor.

- Ez a gyönyörű napsüté-
ses idő méltó az ünnephez is - 
mondta Szepesi Tibor, a Déry-
né Kulturális Központ igazga-
tója, akit az április 30-i májusfa 
- osztásról is kérdeztünk.

- Hagyományteremtő szán-
dékkal hirdettük meg a fiatalok-
nak ezt a programot, fenntartva 

a néphagyományokat, s 33 fiatal 
vette ezt igénybe. A csemetefá-
kat egyébként is kivágta volna a 
Városgondnokság, ezeket aján-

lottuk fel azoknak, akik szeret-
tek volna májusfát állítani.

- Most három helyszínen zaj-
lott a majális. Mik a tapaszta-
latok?

- A tavalyi évben alakult ki 

ez a városközpont, akkor hatá-
roztuk el, hogy ide kell hozni ezt 
a rendezvényt. Úgy gondolom, 
sikerült úgy megoldani az áru-
sok elhelyezését, a színpadot, a 
kézműveskedést, ahogy elgon-
doltuk. Természetesen vannak 
olyan helyszínek, amiken nem 
lehet változtatni, ilyen az íjász-
verseny, ennek az ideális hely-
szín továbbra is az Erdei futópá-
lya, illetve a kun hagyományok 
napja, amit próbáltunk a régi-új 
helyszínre visszahozni, hiszen 
már korábban is volt itt ez a ren-
dezvény. Úgy gondolom, akit ér-
dekelt, mind a három program-
ra eljuthatott és eldönthette, me-
lyiken szeretne több időt eltölte-
ni.

Emellett, aki anyák napi aján-
dékot vagy kézműves terméket 
szeretett volna vásárolni, vagy 
aki a gasztronómiának szeretett 
volna hódolni, kézműveskedni, 
az is megtehette itt. 

(A rendezvényről képes össze-
állítást következő lapszámunk-
ban közlünk.)
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Közéleti szilánkok
A Lovasíjász 
igazságai (2.)

A film, bár a dokumentarista stílusje-
gyek mindegyikét hordozza, mégsem ne-
vezhető pusztán csak dokumentum-, ill. 
portréfilmnek. Több is, kevesebb is annál.

Kevesebb, mert nem mutatja be a 
lovasíjászatnak teljes szabály- és feltétel-
rendszerét. S azt sem, hogyan vezetett az 
út a kezdeti nehézségektől a mai, kétség-
kívül lenyűgöző és csodálni való világszín-
vonalhoz. Mennyi volt ebben a saját te-
hetségén, megszállottságán, céltudatos-
ságán kívül a szerencsefaktor és a társa-
dalmi elfogadottság, illetőleg a kapcso-
latrendszer kiépítésének a szerepe, jelen-
tősége.  

No, de a „többlet” feledteti velünk ezt a 
hiányérzetet. Ugyanis, a film valójában a 
nemzeti identitás keresésének és megta-
lálásának egyik lehetséges útját villantja 
fel, másoknak is példát mutatva. Ezt sal-
langmentesen közli is a főszereplő: „a tör-
ténelem bebizonyította, hogy a magányos 
harcosok nem győzhetnek, csakis a jól és 
harmonikusan megszervezett közössé-
gek”. Ez az egyik „igazság”, amely rögtön, 
és közvetlenül kapcsolódik egy másikhoz. 
Feltétel nélkül tisztelni kell az életet, védeni 
természeti kincseinket és adottságainkat, 
a növény- és állatvilágtól kezdve a „hiede-
lemvilágig”. Ha nem is ezekkel a szavak-
kal, de Kassai Lajos kimondja: „attól va-
gyok magyar, és csakis attól, hogy válla-
lom a magyar történelmet dicsőségével 
és szégyeneivel együtt.” Magától értető-
dik, hogy esetében elsősorban az „őstörté-
net” vállalásáról van szó.  Ami, ugyan ho-
mályba vész, rengeteg a fehér folt, ám ő is 
kutatott és megszerezte a „jogot” a kétel-
kedésre. Igen, ő fricskát adhat sápadt, író-
asztaloknál ülő szobatudósoknak, akik 
csak könyvekből, elméletekből szereztek, 
s továbbítják a „megfellebbezhetetlen tu-
dást” az ősök életéről. 

Mert az „ősöknél” - és ezt a tudósok 
sem vitathatják -, bizony az íj és a ló nem 
hobbi, hanem „életforma” volt. S ha nem 
volt harmonikus az együttműködés, a lo-
vas könnyen „életveszélybe” került.

A filmben - nem kétséges -, a finnugor 
nyelv, vagy egyéb rokonságot hirdetők 
igencsak „látványos vereséget” szenved-
tek. Sőt, mi több, nevetségessé váltak. De 
nemcsak az zavarja őket, hogy Kassai La-
jos szőrén üli meg a lovat, és íjával utánoz-
hatatlan világcsúcsokat produkál.

(befejezés a következő számban)
-ács-

KÖZÉLET

Lapzárta: 
2016. május 9. (hétfő) 12 óra

Karcag Város Önkormány-
zatának Képviselő - testülete 
április 28-án tartotta soros tes-
tületi ülését a Városháza nagy-
termében.

A napirendek megtárgyalása 
előtt Dobos László polgármes-
ter köszöntötte Horváth Józse-
fet, a Debreceni Egyetem Bio-
kémiai és Molekuláris Biológiai 
Intézet biológusát, rákkutatóját, 
aki április 16- án a IX. Gergely 
Alexandra Emlékdíjat vette át.  

A testületi ülésen 20 napi-
rendi pontot tárgyaltak nyílt 
ülés keretében.  Első napirendi 
pontként a képviselők megvi-
tatták a Karcag város közrend-
jének és közbiztonságának hely-
zetéről szóló beszámolót, melyet 
szóban kiegészített Teleki Zol-
tán, Karcag város rendőrkapi-
tánya. Elmondta, hogy a Karca-
gi Rendőrkapitányság a 2015-re 
kitűzött feladatait a belügymi-
niszter, az országos rendőr-fő-
kapitány, és a megyei rendőr-
főkapitány által meghatározot-
tak szerint, a lakosság szubjek-
tív közbiztonságérzetének javí-
tását célzó elvárások figyelembe 
vételével hajtotta végre. Karca-
gi Nagy Zoltán képviselő hozzá-
szólásában gratulált Teleki Zol-
tánnak a beszámolóhoz, illet-
ve megkérdezte, hogy a Város-
gondnoksági épületben talál-
ható rendőrégi állomáson mi-
lyen tevékenység folyik. A rend-
őrkapitány válaszában elmond-
ta, hogy az állomáson a közle-
kedésrendészeti osztály egy al-
egysége van elhelyezve. A be-
számolót 7 igen, 1 tartózkodás 
ellenében elfogadta a képviselő-
testület. Megtárgyalták a Kar-
cag Városi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámolót. A na-
pirend kapcsán Karcagi Nagy 
Zoltán képviselő hozzászólásá-
ban elmondta, hogy a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Mezőgazdasági Bi-
zottság tárgyalta a beszámolót. 
A költségek csökkentése és a be-
vételek növelése érdekében tett 
intézkedések hatására városunk 

megőrizte fizetőképességét, a 
költségvetés végrehajtását a ta-
karékos gazdálkodás jellemez-
te. A testület egyhangúlag elfo-
gadta a napirendi pontot. Egy-
hangúlag elfogadták az egész-
ségügyi alapellátások körzetei-
nek megállapításáról szóló ren-
delettervezetet, valamint a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról szóló rendelet módo-
sítását is. A helyi iparűzési adó-
ról szóló rendelet módosításáról 
szóló napirendet - mely szerint 
2016. január 1-ig visszamenőle-
ges hatállyal adómentesség ke-
rül bevezetésre a védőnőknek 
és a háziorvosoknak -, a testület 
egyhangúlag elfogadta. A kül- 
és belterületi út- és járdajavítá-
sok szükségességéről és az el-
végzendő feladatok megállapítá-
sáról szóló tájékoztató kapcsán 
Dobos László polgármester el-
mondta, hogy 32.733.200 Ft lett 
elkülönítve a költségvetésben 
ezekre a feladatokra. Egyhan-
gúlag fogadták el a napirendet. 
Elfogadták az Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő nyári szezon-
kezdésére történő felkészülésé-
ről szóló, és a Karcagi Többcélú 
Kistérségi Társulás Idősek Ott-
hona és Háziorvosi Intézmény 
működéséről szóló tájékoztató-
kat. A képviselők támogatták az 
„Idősek Otthona külső lift épí-
tése” pályázat kivitelezéséhez 
kapcsolódó közbeszerzésre na-
pirendi pontot, a Táncsics krt. 
17 óvoda felújítása pályázat ki-
vitelezéséhez kapcsolódó köz-
beszerzésre napirendi pontot, 
illetve egyhangúlag megszavaz-
ták a Zöldfa úti óvoda felújításá-
hoz szükséges pályázat benyúj-
tását is, valamint a Városgond-
nokság infrastrukturális fejlesz-
tése című pályázat benyújtását. 
Ez a két pályázat az úgyneve-
zett TOP-os (Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram) pályázatok közé tartoz-
nak, mindkettő 100 százalékos 
támogatású. Az óvoda felújítá-
sához 200 millió forintra, míg a 
Városgondnokság esetében 120 
millió forintra pályáznak.

Testületi ülés A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 

Györffy István Nagykun Múzeum – 
Karcagi Hírmondó - Karcag

újságíró munkakör 
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
5300 Karcag, Kertész József u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
 - Riportok, tudósítások készítése,
 - Társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sportese-

ményeken, rendezvényeken, sajtótájékoztatókon va-
ló részvétel,

 - Munkája jellegének megfelelően részt vesz délutáni, 
esti, hétvégi eseményeken, rendezvényeken,

 - Beszámoló, híranyag, illetve, kommentár írása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - főiskolai végzettség (humán szak),
 - gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 - büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - médiában való jártasság,
 - szakirányú végzettség,
 - fotózásban való jártasság,
 - „B” kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
 - kreativitás,
 - precizitás, pontosság,
 - csapatban való együttműködés készsége,
 - önálló munkavégzés,
 - kiváló szintű kommunikációs képesség,
 - rugalmasság, alkalmazkodó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz fényképpel, motivációs 

levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fel-
mutatása a munkakezdés feltétele, iskolai végzettséget, 
szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata. Hozzá-
járuló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírá-
latban résztvevők megismerhetik.

Amennyiben rendelkezik médiánál eltöltött gyakor-
lattal, referencialevél a munkáltatótól.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a 
pályázatnak a Györffy István Nagykun Múzeum- Karca-
gi Hírmondó szerkesztősége címére történő megküldé-
sével (5300 Karcag, Kertész József u. 2.), vagy elekt-
ronikus úton a hirmondo@ph.karcag.hu e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Ha a pályázatra nem érkezik megfelelő jelölt, a pályázat 
újra kiírásra kerül.

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék szerkesztőségünkben személyesen 
(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 

06/59-312-415-ös telefonszámon!
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HÍREK

Nemrég arról beszélgettünk, 
milyen tervei vannak az idei 
esztendőre. A napokban tért ha-
za Erdélyből, s hamarosan in-
dul Törökországba, kezdetét ve-
szi az a török-magyar néprajz-
kutató program, amiben váro-
sunk is az egyik kutatandó hely-
szín lesz. 

- Hogyan is indult ez az év, me-
séljen, mi járatban volt a Bras-
sói-havasok között, majd hogyan 
folytatódtak az év további hó-
napjai?

- Már 24. alkalommal rendez-
te meg Kovászna és Csomakőrös 
a Kőrösi Csoma Sándor emlékét 
megidéző konferenciát, amihez 
persze más kulturális program is 
társul, hiszen ezen a három na-
pon minden korosztály megtalál-
ja a neki megfelelő kulturális le-
hetőséget. A két napos tudomá-
nyos konferencia a Kárpát-me-
dence egyetlen olyan rendsze-
res orientalisztikai rendezvénye, 
amelyen a keletkutatók, turkoló-
gusok, indológusok, tibetisták, 
sinológusok beszámolhatnak a 
legújabb kutatási eredményeik-
ről. Minden konferenciát köve-
tően tanulmánykötetek is meg-
jelennek. Én már 18 kötetbe ír-
tam, és természetesen a debreceni 
egyetemi tanárok társaságában az 
idén tartottam előadást a töröksé-
gi kultúráról, a juhászat folklór-
járól. Érdekes, nagyívű téma, sok 
szép adattal, mert ki gondolná, 
hogy kos formájú pásztorsírjelek 

is vannak Közép-Ázsiától, Ana-
tólián át Iránig. Nagyon gazdag 
világ ez, minden tekintetben.  
Minden évben megjutalmaznak 
ott egy keletkutatót munkássága 
elismeréseként. Az idén én lettem 
a Kőrösi Csoma-díjas, az év kelet-
kutatója. Nagyon boldog vagyok! 
Szép ünnepség keretében kap-
tam meg ezt a szakmai kitünte-
tést, ilyen emelkedett hangulatú 

istentiszteleten még nem voltam, 
mint ott, Csomakőrösön, a szép, 
kis 18. századi református temp-
lomban, abban a színmagyar re-
formátus faluban, ahol a legna-
gyobb keletkutató, Kőrösi Csoma 
Sándor született.

- Gratulálok a díjhoz és továb-
bi eredményes munkát kívánok 
az elkövetkezendő időszakra! 

Brehó Mónika

Kőrösi Csoma Sándor - díjat kapott 
dr. Bartha Júlia turkológus

A Déryné Kulturális Köz-
pontban rendezte meg az VI. 
Szent Flórián vers- és próza-
mondó verseny döntőjét a Kar-
cagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség és a Karcag és Térsé-
ge Tűzvédelméért Alapítvány. 
A karcagi általános iskolák di-
ákjai mellett határon túlról 
Bácskossuthfalváról, Bögözről 
és Nagymuzsalyról is voltak 
versenyzők.

A döntőbe jutott általános is-
kolás és középiskolás 29 diákot, 
valamint felkészítőiket és szülei-
ket Kovács Szilvia alpolgármes-
ter köszöntötte, majd Szent Fló-
rián, a tűzoltók védőszentje éle-
tét Gulyás Zsolt plébános, érse-
ki tanácsos idézte fel.

A döntőbe jutottak a tűzzel és 
a tűzoltókkal kapcsolatos verse-
ket, prózákat mondtak el a zsű-
ri előtt, melynek elnöke Pámer 
Csilla, a Szabadkai Népszínház  
színművésze volt, tagjai: Barna 
Sándor előadóművész és Lévai 

Kálmán tűzoltó ezredes, a Kar-
cagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője. 

Az alsó tagozatosok versenyét 
Tóth Enikő, a Kiskulcsosi Álta-
lános Iskolai Tagintézmény di-
ákja nyerte, felkészítője Cserés 
Gabriella volt. Második Kovács 
Ágota Csenge, harmadik Birizló 
Csenge lett. Mindketten a Kar-
cagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola tanulói, felkészítő-
jük Takácsné Csikós Anikó volt. 
A felső tagozatosok versenyét 
Lak Ádám, a bácskossuthfalvai 
Idős Kovács Gyula Általános Is-
kola tanulója nyerte, felkészí-
tője Éter Pandurcsek Betti-
na volt. Második Emődi Réka, 
a Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola diákja lett, fel-
készítője Posztósné Gyarma-
ti Éva, harmadik helyen Új-
falvi Lili, a Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolai Tagintézmény diákja 
végzett, felkészítője Horváthné 
Pandur Tünde volt. Több kü-
löndíjat is átadtak. A középis-

kolásoknál két induló volt, itt a 
zsűri csak különdíjakat adott át: 
Molnár Beatrix számára, aki a 
Nagymuzsalyi Középiskola di-

ákja, felkészítője Jakab Erika, 
és Vetró Viktornak, a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium tanulójának, felkészítője 

Kentési Renáta volt. A versenyt 
dr. Kovács László, az alapítvány 
elnöke zárta be.

DE

Szent Flórián Vers- és Prózamondó Verseny

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény 
április 15-én Hangverseny a kamarazene jegyében címmel tar-
tott tavaszi hangversenyt a Déryné Kulturális Központ második 
emeleti dísztermében. A hangversenyen az iskola tanszakainak 
kamaraegyüttesei és hallgatói léptek fel. A megjelenteket Lór-
Kerekes Ágnes tagintézmény-vezető köszöntötte.

Tavaszi hangverseny
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A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda a „Természetre hangol-
va” című nyertes pályázat ke-
retében meg va lósuló (NTP-
KKI-B-15-0185) „Játszd újra” – 
kreatív alkotó kiállítás ünnepé-
lyes megnyitóját április 19-én tar-
totta a Déryné Kulturális Köz-
pont II. emeleti dísztermében. A 
rendezvényen megjelenteket Gu-
lyás Ferencné intézményvezető 
köszöntötte, a kiállítást Szepesi 
Tibor igazgató, a Karcag Városi 
Önkormányzat Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottság elnöke 
nyitotta meg, majd egy interak-
tív mesejáték következett a Kuka 

Manóról, óvodapedagógusok és 
a gyerekek előadásában a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságá-

ról. A Kuka Manó hulladékzene-
kar – a természeti és térbeli – vi-
zuális tehetséggondozó műhely-
be járó gyermekek improvizáci-
ós játéka után Kovács Szilvia al-
polgármester és Gulyás Ferencné 
emléklapot és játékot adott át az 
óvodáknak. Az alkalmi kiállítá-
son a gyermekek, szülők, óvoda-
pedagógusok, a tehetséggondozó 
műhelyekben résztvevő gyerme-
kek által készített újrahasznosí-
tott játékeszközök, alkotások ke-
rültek bemutatásra. A nap végén 
a gyerekek kipróbálhatták a hul-
ladékból készült játékokat.

HÍREK

Április 15-én, a Szakmák éj-
szakája rendezvényhez kapcso-
lódva adták át a KSZC Varró 
István Szakiskolájában a felújí-
tott tornatermi öltözőt és ügy-
viteli szaktantermet. A vendé-
geket - köztük Pardi Sándort, 
a Karcagi Szakképzési Cent-
rum főigazgatóját, Pánti Ildikó 
és Szepesi Tibor önkormányza-
ti képviselőket - Puháné Urbán 
Katalin igazgató köszöntötte.

- Iskolánk ma este, a Szakmák 
éjszakája című nagyszabású or-
szágos rendezvény résztvevője-
ként első alkalommal nyitja meg 
a kaput a város lakossága előtt. A 
korábbiaktól eltérően nemcsak 
a diákoknak mutatjuk be az ál-
talunk oktatott szakmákat, ha-
nem a felnőtteknek is. Interaktív 

programokkal lehetőséget bizto-
sítunk a szakmák fogásainak ki-
próbálására is. Úgy gondoltuk, 

ez a rendezvény jó alkalom ar-
ra is, hogy partnereink számá-
ra bemutassuk azokat a fejlesz-
téseket, amelyeket a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium fenntar-
tásában, a Karcagi Szakképzé-

si Centrum tagintézményeként 
közel 10 hónap alatt végrehajtot-
tunk - mondta az iskolavezető.

- Szeptemberben elindítottuk 
a felnőttoktatást is, 30 gépi for-
gácsoló tanuló kezdte meg ta-
nulmányait nappali tagozaton, 
28 szakképzettséggel rendelke-
ző hallgató számára érettségi-
re felkészítő 2 éves szakközép-
iskolai képzést indítottunk, es-
ti munkarend szerint. Február-
ban minden várakozáson felül, 
30 hallgató kezdte el a pénzügyi 
és számviteli ügyintéző szakot 
esti munkarend szerint. A kö-
vetkező tanévtől újabb szak-
mákban tervezzük a felnőttok-
tatás megszervezését - ígérte az 
iskolavezető, majd arról szólt, 
hogy decembertől áprilisig kö-
zel 16 millió forintot költöttek 
az iskolai környezet megújítá-
sára, az oktatási feltételek javí-
tására.

- A karbantartási munkák-
nak köszönhetően most már 
minden mosdóhelyiségben biz-
tosított a melegvizes kézmosás 

lehetősége, a folyosókon lecse-
réltük a régi, elhasználódott ivó 
kutakat. A kollégiumban a fiúk 
új zuhanyzókat kaptak. Az is-
kolabuszt digitális tachográffal 
szereltük fel, így lehetőség nyílt 
külföldi utazásokra is. Okta-
tási eszközöket, a kollégiumi 
környezet otthonosabbá tételé-
hez kiegészítőket vásároltunk. 

Az iskolai sport támogatásá-
ra a sporteszközállományt bő-
vítettük, sportolóink számá-
ra egyen melegítőket vásárol-
tunk. A legnagyobb volumenű 
felújítás, a mai napon átadásra 
kerülő tornatermi öltözőkben 
történt. Megújult a vízvezeték-
rendszer, a helyiségek új bur-
kolatot, új szanitereket kaptak. 
A zuhanyzók melegvíz-ellátá-
sa független lett az iskolai me-
legvíz-ellátástól, így hétvégén 
és tanítási szünetekben is bizto-
sított a tornatermet igénybeve-

vők számára a melegvíz. Meg-
újult az öltözők előtti folyosó, a 
tanári szoba és a szertár. Az el-
ső negyedévben került kialakí-
tásra egy 24 munkahelyes ügy-
viteli szaktanterem is. Ez első-
sorban felnőttoktatási célokat 
szolgál, de a nappali oktatásban 
tanulók is használják. Bár a fel-
újításra fordított összeg nem tű-

nik soknak, mi nagyon büszkék 
vagyunk az eredményre. Bízom 
abban, hogy ez csak a kezdet, 
és lesz lehetőségünk hasonló 
ütemben továbbfejlődni - zár-
ta szavait Puháné Urbán Kata-
lin, majd Pardi Sándor főigaz-
gató az öltözők és a szaktante-
rem kulcsát átadta a helyiségért 
felelős tanároknak.

Az ünnepség után elkezdő-
dött a Szakmák éjszakája, ahol 
különböző programokkal, be-
mutatókkal várták a lakosokat, 
érdeklődőket, diákokat.

Szakmák éjszakája a Varróban

„Játszd újra” kiállítás Családi délelőtt Kiskulcsoson

A Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény április 22-én, 
a Föld napján családi délelőttöt tartott. A tornateremben az is-
kola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 
a műsorát nézhették meg a diákok, szülők, nagyszülők, majd a 
program az udvaron folytatódott. Itt a Karcagi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség és a Karcagi Rendőrkapitányság segítségé-
vel KRESZ-pályát és egy akadálypályát alakítottak ki, emellett 
a gyerekeknek volt még mocsárjárás, pénzhordás, labdadobá-
lás is. Mint Futóné Szabó Margit tagintézmény-vezető elmond-
ta, ezen a napon kipróbálhatták azokat a játékokat (pl. trambu-
lin), amelyeket egy pályázat segítségével kapott az iskola. A csa-
ládi napot virágpalánta ültetés zárta, a szülők segítségével, a te-
niszpálya köré ültettek virágokat.
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A Család-Barát Magazin meghí-
vására a Duna TV-ben mutathat-
tuk be a Karcagi Szikfolt Foltvarró 
Klub munkáit, süthettünk egy igazi, 
hamisítatlan karcagi ferdinándot. 

Várakozással, de egyben nagy iz-
galomban érkeztünk a budapesti 
stúdióba. A kedves fogadtatás után 
pillanatok alatt karcagivá varázsol-
tuk a helyszínt. Népművészeti tár-
gyaink - a kunhímzéses terítők, a 
tányérok, kancsók, a városunkat 
bemutató kiadványok nagyon jól el-
fértek a konyhapulton, illetve a fol-
tos munkák között. Így, mondhatni 
„otthonias” környezetben kezdőd-
hetett az élő adás. 

Lehetőség nyílt a varrogatás mel-
lett meghívásunkat átadni a 2016. 
április 16-án megrendezésre kerü-
lő Foltvarró napunkra, a készülő 
ferdinánd illata pedig odacsalogat-
ta a háttérmunkát végző televíziós 
dolgozókat is.  

Az idő rövidsége miatt nagyon ke-
veset tudtunk elmondani klubunk-

ról, hagyományainkról, városunkról, 
de azért úgy érezzük, sikerült felhív-
ni a figyelmet, hogy a Nagykunság 
szívében van egy város, ahol alkotó 
kezek munkálkodnak és őrzik a ha-
gyományokat.

Az adás végén átadhattuk a stú-
dió munkatársainak, vendégeinek 

az általunk készített foltos ajándék-
tárgyakat, illetve nem kis megelége-
désre megkóstolhatták az elkészült 
finomságot. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani Dobos László polgármester úr-
nak, hogy lehetőséget biztosított uta-
zásunkra, Tőkés Gyula gépkocsiveze-
tőnek, aki a szállítás mellett segítséget 
nyújtott az eszközök pakolásában is. 

Köszönjük a Györffy István Nagy-
kun Múzeumnak, hogy rendelkezé-
sünkre bocsájtotta a hagyományain-
kat őrző tárgyakat, illetve a Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtárnak a városunkat 
bemutató szép kiadványokat, ame-
lyeket eljuttathattunk a fővárosba.  

Bojtiné Péntek Ildikó
Márkus Jánosné

Szabó Józsefné

Karcagiak a Család-Barát Magazinban Köszönet
A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormány-

zata és a Jász Nagykun Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat meghívták a Karcagi DKV csapatot egy foci terem-
kupa mérkőzésre. 

2016. április 9-én összesen 9 csapat vett részt a játékban. A 
karcagi csapat első helyezést ért el. Nem kaptunk gólt, amire 
büszkék vagyunk. Két gólt a kapusunk, Ramos János kapuból ka-
pura lőtt. 

2016. május 1-jén meghívást kaptunk a Püspökladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Roma napi kispá-
lyás labdarúgó mérkőzésre, ahol 6 csapatból ismét első helye-
zést értünk el. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket támogatóinknak:
 - Varga Istvánnak, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének és képviselőtársainak,
 - Gyurcsek Jánosnak, Karcag alpolgármesterének,
 - Pánti Ildikó önkormányzati képviselőnek,
 - Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselőnek,
 - Balogh Andrásnak,
 - a Karcagi Hírmondónak,
 - a Karcagi Szuperinfónak.

Szép volt fiúk!
Kökény József

DKV csoportvezető

Egerben, az Eszterházy Károly 
Főiskola Gyakorló Általános, Kö-
zép-, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézet országos, fel-
menő rendszerű festészeti ver-
senyt hirdetett PARAFRÁZIS 2016. 
címmel az alapfokú művészeti is-
kolák növendékei számára. A kar-
cagi intézményből az elődöntő 
során két diák jutott be az orszá-
gos döntőbe, Szabó Rita (II. kor-
csoport) és Simon Olivér (V. kor-
csoport). A döntő kétnapos volt, 
ahol kötelező és szabadon válasz-
tott feladatok során képzőművé-
szeti alkotásokat kellett más kor-
ba átírni, adott képrészletet foly-
tatni, vagy látvány utáni ábrázo-
lást egy adott képpel szintetizál-
ni. Mindkét tanuló kiválóan telje-
sített. Szabó Rita a harmincas lét-
számú korcsoportjában reme-
kül helytállt, főleg a második napi 
munkája dicséretes. Simon Olivér, 
15 fős csoportjában az igen elő-
kelő II. helyezést érte el. Ez nagy-
szerű, nem várt eredmény, hiszen 
a mezőnyben olyan nagy hagyo-
mányokkal bíró iskolák növendé-
keivel kellett versenyeznie, mint 
például az Eszterházy Károly Fő-

iskola Gyakorló Általános, Közép-, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pe-
dagógiai Intézet tanulói. Olivér 
egy beállított csendélet tárgya-
it festette meg Fernand Léger stí-
lusában. A festmény nagyszerűen 
sikerült, nem véletlenül nyerte el a 
zsűri tetszését is.

Gratulálok mindkét diákom-
nak! Nagy élmény volt munkái-
kat viszontlátni a kiállítási paravá-
nokon, és örömmel tölt el, hogy 
mint felkészítő pedagógus része-
se lehettem ennek a sikernek.

Kabai László
képzőművész, tanár

PARAFRÁZIS 2016. 
ORSZÁGOS FESTÉSZETI VERSENY Meghívó

Tisztlettel hívjuk és várjuk Önt és családját, Szilágyi Elek 
erdőmérnök (a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola egykori diákja), az első magyar 
gulágrab emléktáblájának avatására a középiskola épületében.

Időpont: 2016. május 09. (hétfő) 16.00 óra
Beszédet mond: Fehér Sándor, a soproni Nyugat-ma-

gyarországi Egyetem képviseletében.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

A család

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
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2016. április 16-án Debrecenben került átadásra a IX. Gergely 
Alexandra Emlékdíj. Az Emlékdíj, ünnepélyes átadása annak a 
személynek, aki az emberek számára hétköznapi hősnek tekint-
hető, rendkívüli ember, és aki példaértékű magatartásával hoz-
zájárul a közösségépítéshez. Ebben az évben a díjat Horváth Jó-
zsef - Joz - karcagi származású rákkutató vehette át. 

- Nagyon szépen köszönöm Tóth Gergelyné Éva, hogy idén 
bennem láttátok meg azt a héthöznapi hőst, aki sokaknak példa-
képeként szolgálhat - mondta a díj átvétele után a fiatal biológus.

Kitüntették a karcagi kutatót
HÍREK

Az Angliából több mint fél év-
százada indult hospice mozga-
lom a gyógyíthatatlan betegek 
testi és lelki támogatásával fog-
lalkozik, a humánus kezelést, az 
emberi méltóság megőrzését tar-
ja elsődlegesnek.

Azt szeretné elérni, hogy a köz-
vélemény értőbben forduljon a 
gyógyíthatatlan betegek problé-
mái felé, a társdalom elfogadób-
ban, tudatosabban forduljon az 
elmúláshoz.

A társadalom szemléletformá-

lásához elengedhetetlen, hogy 
már gyermekkorban elkezdőd-
hessen az a tudatos nevelés, amely 
a szenvedő emberrel való együtt-
érzést, a betegséghez, az elmúlás-
hoz való viszonyt elfogadhatóvá 
teszi.

A „Méltóság Mezeje” elnevezé-
sű kezdeményezéshez hazánkban 
eddig Budapest mellett, több vi-
déki város is csatlakozott. 2010-
ben Karcag városa is.

A program alapvetően az élet-
ről szól, a barátságról, a megér-

tésről, de természetesen a min-
dennapokban megélt vesztesé-
gekről is.

A „Méltóság Mezeje” mozga-
lom ezáltal hídként értelmezhe-
tő az egészségesek, és a betegség-
ben szenvedők között. 

A Rákbetegek Országos Szer-
vezetének Karcagi Klubja, és a 
„MINDIG VAN REMÉNY” Da-
ganatos Betegekért Alapítvány 
április 6-án emlékezett meg er-
ről a kezdeményezésről.

Váczi Attiláné

„Méltóság Mezeje” megemlékezés Karcagon

Gyönyörű, nyarat idéző nap-
sütéses reggel fogadta az április 
23-án a Hortobágyra és Tokaj-
ba kirándulókat, na meg a sem-
mi máshoz nem fogható karcagi 
birkapörkölt illata. Hiszen egye-
sületünk tagjai addigra már ja-
vában serénykedtek, hogy mire 
a családok végigjárják a kézmű-
vesek termékeit, megveszik a vá-
sárfiát, nehogy délben éhen ma-
radjanak. Azt gondolom, nem is 
csalódhattak, hiszen a „délibá-
bos” Hortobágyon Kun József 
és Szűcs Imre, Tokajon, a borok 
hazájában pedig Vad Szabolcs és 
Baráth János kezében volt a ka-
varókanál. Rutinos főzők révén 
rengeteg dicséretet kaptak a ven-
dégektől, akiknek igencsak igye-
kezniük kellett, ha meg akarták 
kóstolni a főztjüket. Magam is, 
ha csak egy kicsit tovább csodá-
lom Varga késes bicskáit a vá-

sárban, hát igen éhen marad-
tam volna. A birkafőzők mellett 
a szervezők is kitettek magukért 
mindkét helyszínen. A Horto-
bágyon, a Szent György-napi ki-
hajtás keretében, a cifraszűrbe, 
kék gatyába öltözött juhász-, gu-
lyás-, csikós - számadókban, boj-
tárokban, és a rájuk bízott jószá-
gokban, na meg a semmi máshoz 

nem fogható tájban gyönyörköd-
hettünk. A festői szépségű Toka-
jon pedig a világhírű borok mel-
lett a korábban több évig Nyír-
egyházán megrendezett „Kós-
tolja meg Magyarországot” elne-
vezésű gasztronómiai forgatag-
ban csigázták érzékszerveinket. 
A késő délutáni bárányfelhőkkel 
érkező hűvösebb szellő ennek a 
csodálatos napnak a méltó leve-
zetését jelentette, amely a főzők 
és a látogatók arcára is elégedett 
mosolyt csalt. Egyesületünk leg-
közelebb a Budavári Palotában 
és Szentendrén, a Skanzeben fog 
főzni, ahol az előző új kihívást 
jelent, az utóbbi pedig helyszíné-
vel és látogatottságával az egyik 
legszínvonalasabb megjelené-
sünk lesz.

Nagygyörgy Jenő elnök
Karcagi Birkafőzők Egyesülete

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár-
ban került megrendezésre április 12-én a költészet napi megem-
lékezés. József Attila mellett, egy méltó utód, Márai Sándor szü-
letésnapját is jelöli ez a dátum. 

A főszervező, Szabó Péterné gyerekkönyvtáros elmondta, hogy 
ebben az évben a szépkorúaknak szervezték a verses délután, ahol 
nem versenyt szerveztek - bár versengésre is sor került vetélkedő 
formájába, ahol a műcímeket és a költők nevét kellett felismerni, 
projektor segítségével -, hanem inkább arra gondoltak, hogy mivel 
ez a korosztály szívesen olvas, mond verset, legyenek most ők azok, 
akik bemutatkoznak e jeles napon kedvenc költőjüket képviselve, 
műveiket tolmácsolva, vagy akár saját versüket előadva. 

A debreceni Ady Endre Gimnázium két dráma tagozatos tanu-
lója, Erdei Fruzsina és Russói Fanni népdalokkal és versekkel kö-
szöntötték az ünnepet. 

Jó volt látni, és hallgatni, hogy az idős emberek milyen átéléssel 
mondják a verseket, és mekkora örömet jelent számukra a bemutat-
kozás lehetősége. 

Költészet napi verses délután

Szent György-napi kihajtás a Hortobágyon és kóstoló Tokajban
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Hétvégén ballagtak a középiskolások
Április 29-én (péntek) délután a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma és a Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola végzős diákjai, április 30-án (szombat) délelőtt pedig a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium utolsó évesei búcsúztak iskolájuktól. A héten már megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák, melyhez mindenkinek sok sikert kívánunk!

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépiskola

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István 
Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Szép hagyomány már, hogy a Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium végzős diákjainak 
képviselői, osztályfőnökeikkel a ballagás előtt, elköszön-
nek a város vezetőitől is. Április 26-án a Városházán Do-
bos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármes-
ter, Rózsa Sándor jegyző és Szepesi Tibor önkormányza-
ti képviselő fogadta a diákok képviselőit és osztályfőnöke-
iket. A négy 12. évfolyamos és egy technikus végzős osz-
tály nevében Kolostyák Kamilla köszönte meg a város ve-
zetőinek azt a támogatást, melyet az évek során iskolájuk-
ban kaptak. Az április 30-ai, szombati ballagáshoz és az 
azt követő érettségi vizsgákhoz, s felvételikhez, a város-
vezetés nevében Dobos László polgármester kívánt sok si-
kert a diákoknak.

Ballagók búcsúztak a város vezetőitől
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ÉRDEKESSÉG

A ceruza őse az ólomvessző, 
innen a cerussa szavunk, mely 
ólomfehéret jelent, és napja-
inkban jelentősen elkopott ott-
honainkban a szekrények fiók-
jaiból. Szinte már csak az okta-
tásban, gyermekeink kezében 
él tovább. Ezért is fontos min-
den gyermek kiállítása, mely ál-
taluk tükrözi a világunkat, ben-
ne minket. Az eszközzel, me-
lyet egy Faber nevű férfi kez-
dett el gyártani 1761-ben, má-
ig fennálló céget alapítva ce-
ruzája által. Az eszközzel, mely 
fejleszti kézügyességünket, az 
agyunkat, a fantáziánk pedig 
fel- és kitörhet elménk fogsá-
gából. Ha úgy gondoljuk, a fan-
tázia nem fontos az életben, 
akkor azzal le is nézünk min-
den ötletet, színt, tetszetős for-
mát, amely körülvesz bennün-
ket. Egy korán elhunyt magyar 
író, Aszlányi Károly azt mondta: 
„A fantázia mindig eggyel több 

lóerős, mint a valóság. A való-
ságban huszonnégy óra telik 
el egy nap alatt. A fantáziában 
huszonnégy nap telik el egy 
óra alatt…” Képzeletünk szár-
nyalásának első eszköze egy 
olyan tárgy volt, amellyel vala-
milyen nyomot hagyhattunk 
magunk után. Botrajzaink tűn-
tek el nyomtalanul az idő porá-
ban, szerencsés esetben csak 
a barlangok falai őriztek, őriz-
nek meg valamit ma is, a tör-
ténelem előtti idők fantáziájá-
ból. Velünk együtt fejlődött a 
fantáziánk és ezáltal az eszkö-
zeink is. Így lehetett a képzele-
tünk alkotó, és megismerve azt 
a valamit, újraalkotó. A fantázi-
ának egyik legfontosabb sze-
repe, hogy a reális gondolko-
dást segítse, a cselekvéseket 
előkészítse úgy, hogy a lehe-
tőségeket felmérje. A gyerme-
ki képzelet fejlődése nagyon 
szorosan összefügg a gondol-

kodás, cselekvés és beszéd fej-
lődésével. A képzelet segíti a 
kreativitás fejlődését, nagyon 
nagy szerepe van a gyerme-
ki személyiség alakulásában. 
A képzelet segít a traumák fel-
dolgozásában is. Képzeletünk 
szárnyalásának egyik kifejezé-
se, ha rajzolva alkotunk. A ce-

ruzák végei bizony le is lep-
lezhetnek minket. Hihetetle-
nül sokat elárulnak személyi-
ségünkről az írásaink, rajzaink. 
Egy gyermek rajza pedig min-
dig közlés a világgal, a világról. 
Játékosságról, vagy annak hiá-
nyáról. Mesevilágunk kopásá-
ról vagy újragondolásáról. Ál-

lítsunk ki, vagy dekoráljunk! Se-
gítsük, hogy a ceruzák tulajdo-
nosai büszkék lehessenek leg-
hatékonyabb építési módszer-
ként önmagukra, önmagukért. 
Szeressük, ha fiataljaink türel-
mesen, örömmel szárnyalnak, 
terveznek, ábrándoznak! Ezál-
tal nem futnak el minden gond 
elől. Felkészültebbként éri őket 
a jövő, hisz terveket szőhet-
nek már előtte, hősök segítsé-
gével. Legyen minden kiállítá-
sunk egy apró és kedves szim-
pátiatűntetés a ceruza mellett! 
Tájegységként változóan farag-
juk, vagy hegyezzük, attól füg-
gően, hogy faragónk, vagy he-
gyezőnk van hozzá az iskola-
táskában. Egyúttal egyfajta fi-
gyelemfelhívás is arra, hogy 
ceruzánk inkább a kezünkben 
kopjon el többször, mint kép-
zeletünkkel a szívünkben, egy-
szer...

Ceruzavég

Péntek László
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MEGHÍVÓ

A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület és a 
Györffy István Nagykun Múzeum

tisztelettel meghívja Önt és családját

2016. május 6-án, 18 órára
a Milleniumi Emlékmű melletti parkba

A Jászkun Redemptio Emlékharangjának
avatására.

A redemptiora emlékezik:
Dr. Nagy Molnár Miklós,

a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója

Avatóbeszédet mond:
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter,

országgyűlési képviselő

Közreműködnek: 
Plósz Csilla és tanítványa, Sebők Lajos – tárogató, 

a Kováts Mihály Huszárbandérium és 
a Kötöny Népe Karcagi Íjászkör Egyesület

Az emlékharangot készítette:
Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász, érdemes művész

Veszélyesek a szabadtéri tüzek!
A szél kedvez a tűz terjedésének, a tűzeset arra is figyelmeztet, hogy megkezdődött a sza-

badtéri tüzek időszaka. Ennek kapcsán óvatosságra int a katasztrófavédelem!

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az embe-
rekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején. Idén tavasszal eddig a csapadé-
kos időjárás miatt, kevesen tudták megkezdeni a kerti munkálatokat, amelyekkel minden év-
ben együtt jár a szabadban keletkezett tűzesetek számának ugrásszerű megemelkedése.

A saját és környezetünk biztonsága érdekében fontos néhány információt megismerni, va-
lamint egy-két szabályt betartani:
 - a kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, de belterületen az önkor-

mányzatok rendeletben engedélyezhetik azt bizonyos keretek között, meghatározott napon 
és időpontban,

 - az egyéb hulladékok égetése tilos és a veszélyes égéstermékek miatt mérgezést, valamint 
környezetkárosítást okozhat,

 - a jogszabályokban foglaltak megszegése esetén, akár súlyos pénzbírság is kiszabható,
 - a szabadban gyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül,
 - mindig gondoskodjunk megfelelő mennyiségben oltóanyagról,
 - mindig legyen nálunk olyan kéziszerszám, amivel irányítani tudjuk az égést,
 - soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető anyagot a tűzre,
 - a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az továbbterjedhet,
 - mindig tájékozódjunk a várható időjárásról és erős szél esetén ne gyújtsunk tüzet,
 - baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a szabadban, hívjuk a 112-es segélyhívó számot!

Katasztrófavédelem

FELHÍVÁS
A Karcagi Rendőrkapitányság felhívja Karcag város 

lakóinak figyelmét, hogy 2016. május 19-én
a Polgármesteri Hivatal belső udvarán 

10.00-16.00 óráig
A „Házhoz megyünk” megelőző programon belül, tájékoztatót 
tartunk a lakásfeltörés, gépkocsi-feltörés, gépkocsi lopás meg-
előzése érdekében. Egyben tájékoztatást adunk a „Bike Safe” 

program működéséről, a kerékpárlopások megelőzéséről, és az 
eltulajdonított kerékpárok felderítéséről.

Karcagi Rendőrkapitányság
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2016. május 6. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Mesemondó verseny 2. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: a nyári időszak programjai
 Karcagi hírek
 - A Kun-Mediátor károsultak 
 tájékoztatása a Városházán
 - TeSzedd Abádszalókon
 - Interjú dr. Fazekas Sándorral
 - TeSzedd Karcagon
 - Karcagi eredményes tanulók
 - A világ legöregebb kutyája
 - Érettségi
 - Mezőgazdasági károk
 - Leégett a fagyizó
 Háttér:
 Vendég: Chrappánné Papp Ágnes
 Téma: a Kováts Mihály Emléknapok 
 Téma: karcagi fiú sikere a 
 rákkutatásban 
20.20 Testületi ülés
21.00 Kátai - bál

2016. május 7. - szombat (ism. 
vasárnap)
09.00 Műsorajánlat 
09.05 Tiszator 2016 - összefoglaló
09.50 Tiszator 2016 - Folklór műsor 1. rész
11.25 Tiszator 2016 - Karcagi Nagy Zoltán

11.55 Tiszator 2016 - Folklór műsor 2. rész 
13.30 Tiszator 2016 - Éneklő Szakácsok
14.00 Tiszator 2016 - Folklór műsor 3. rész
18.00 Műsorajánlat
18.05 Testületi ülés
19.30 Kátai - bál
21.00 Nagykunsági Krónika

2016. május 10. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
21.00 Ballagás a református gimnázi-
umban

2016. május 12. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megemlékezés a Zsinagógában
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Ballagási körkép
 Május 1-jei programok után
 Kováts Mihály Emléknapok
 Az X. Faktor válogatóba jutott be
 egy karcagi zenész
 Háttér
20.10 Ballagás a Szentannaiban
21.00 Ballagás a Varróban

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).

Május 07-08. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

Anyakönyv
Születés

2016. április 29.
Rácz Anikó – Kustyán Sándor
Kg., Szent István sgt. 1-5. fszt. 2. 

Dominik Sándor

2016. április 29.
Nyiri Szilvia – Erdei Attila
Kg., Kölcsey utca 4. 

Csenge és Csongor

Halálozás
Fodor Lászlóné 
(Jász Izabella) 
 (1934)

Tóth Béláné 
(Nagy Vilma) 
 (1922)

Takács Istvánné 
(Mészáros Erzsébet) 
 (1933)

Nádházi József Lőrincné 
(Szarka Mária) 
 (1938)

Gánya Rudolfné 
(Márki Anna) 
 (1925)

Május 7. (Szombat)
8-13 óráig 

 Főtér Gyógyszertár 

 (Horváth Ferenc utca 1.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 8. (Vasárnap) 
9-12 óráig 

 Főtér Gyógyszertár 

 (Horváth Ferenc utca 1.)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége 

szeretettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában 
szolgálatot teljesített katonákat a 2016. május 21-én 

(szombaton) tartandó rendezvényünkre.

PROGRAM

11.00  Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11. 
 Karcagi Ifjúsági Ház (volt HEMO épülete)

 Emlékszoba megtekintése 
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület), 
 1. emelet

12.30  Bajtársi találkozó - ebéd
 Helyszín: Karcag, Széchenyi sgt. 52., Euró Kft. étterme

A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 2.500 Ft.
Jelentkezési határidő: 2016. május 15. 
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve 
a 06-70/256-6551 vagy a 06-70/459-7290 telefonszámokon.

Vezetőség

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Középiskolai nyelvtanár - német (Kenderes),
 - Szociális segítő (Karcag),
 - Adminisztrációs ügyintéző (Kisújszállás),
 - Készlet- és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
 - Banki pénztáros (Törökszentmiklós),
 - Bolti eladó - szaniter áruértékesítő (Kisújszállás), 
 - Bolti eladó (Karcag), 
 - Melegbüfés (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Nehézgépjármű szerelő (Kisújszállás),
 - Kerékpárszerelő- javító (végzettség nem szükséges) (Karcag),
 - Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
 - Épületvillany - szerelő (Kenderes),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó (Kisúj-

szállás),
 - Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Karcag),
 - Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője (Kis-

újszállás), 
 - Rakodó gépkezelő, markolós kisegítő (Kisújszállás), 
 - Rakodómunkás (Budapest),
 - Rakodómunkás (áruösszekészítő, raktáros) (Kisújszállás),
 - Hidegbüfé - eladó (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag),
 - Gépszerelő, karbantartó (Karcag),
 - Élelmiszeripari betanított munkás (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 Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Álláshirdetés
A karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

felvételt hirdet

gyógytornász
munkakör betöltésére.

Elvárások:
 - Szakirányú végzettség
 - Pontos, precíz munkavégzés
 - Jó kommunikációs készség

Részletes szakmai önéletrajzokat az akacligetfurdo@gmail.
com e-mail címre, vagy személyesen a fürdőbe várjuk.
Végzős hallgatók is jelentkezhetnek!

Jelentkezési határidő: 2016. május 8.
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Ingatlan
Karcagon, eladó egy 83 m2-es, 
kertes családi ház, vagy 48-54 
m2-es földszinti lakáscsere is ér-
dekel. (Háromféle fűtési lehető-
ség.) Tel.: 06/30-483-6705.

Eladó kockaház (100m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, kony-
ha, továbbá hozzátartozik egy 
60 m2-es alsóépület) a főtér-
től 2 percre. Rendezett kert-
tel, gáz- és cserépkályhafűtés-
sel. Tel.: 06/30-439-4839, 06/30-
328-3533. 

Karcagon, teljes közműves, tég-
lából épült, kisebb kertes ház, 
betegség miatt sürgősen el-
adó. (További építési lehető-
ség bontás nélkül megoldha-
tó.) Tel.: 06/30-635-9662.

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

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, melléképü-
letekkel. Tel.: 06/30-218-9818, 
06/59-886-690.

Karcagon, a Nagyvénkert-ben, 
a Csathó utcában eladó egy 
110 m2-es, hőszigetelt, 3 szobás, 
nappalis, padlófűtéses, épí-
tett kandallós családi ház. Tel.: 
06/70-216-5478.

Karcag központjában 30 m2-es 
üzlethelyiség (utóbb iroda volt) 
eladó. Tel.: 06/30-558-3129.

Kertes parasztház, sok mellék-
épülettel és ugyanott beépít-
hető telek, rengeteg gyümölcs-
fával, sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-230-1202.

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 kert-
városi részén, 2,5 szobás, jó ál-
lapotú, összközműves csalá-
di kockaház, nagy alsóépület-
tel, tehermentesen eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.

Kétszoba-nappalis ház nagy al-
sóépülettel eladó, vagy köz-
ponti társasházi lakásra cse-
rélhető a 2. emeletig.(Karcag, 
Arany János utca 4.) Tel.: 06/59-
400-954, 06/30-518-1425.

Eladó egy portán két különál-
ló lakás, (két és egy szoba össz-
komfortos, nagy műhely, ipa-
ri áram). Kisebb kertes házcse-
re érdekel. Tel.: 06/30-602-7873.

Lebontásra váró ház sürgősen 
eladó Karcagon. Tel.: 06/30-
509-5980.

Karcagon, a katolikus temp-
lommal szemben eladó egy 54 
m2-es, III. emeleti lakás.(Üresen 
álló, átlagos állapotú, teher-
mentes.) Tel.: 06/30-447-3918.

Karcagon, 710 m2-es telek el-
adó a Szív utca 11. szám alatt. 
Tel.: 06/30-201-0248.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépíté-
sű, újszerű, teljes közműves ház 
eladó. Csere értékegyeztetés-
sel a második emeletig érdekel. 
Tel.: 06/30-835-1910.

Karcag, Táncsics Mihály krt. 13. 
II. lépcsőház, IV. emelet, 9-es aj-
tó alatti lakás eladó. Tel.: 06/59-
313-697.

Eladó kocka típusú ház, két szo-
ba, konyha, fürdőszoba, nagy 
spájz, lakható alsóépülettel, ter-
ménytárolókkal, ólakkal. Tel.: 
06/20-258-8997, 06/70-580-
2324.

Karcagon, a Kórház utcán föld-
szinti lakás garázzsal együtt el-
adó. Tel.: 06/30-414-7138.

Olcsóbb portával, régebbi há-
zat bérelnék (házra nem igé-
nyes), kutyust kedvelő hölgy ré-
szére. Tel.: 06/20-461-1470.

Eladó 2,5 szobás ház, lakható 
melléképülettel, 3 garázzsal. 
Földszinti lakást beszámítunk. 
Tel.: 06/30-363-7951.

Állat
Elajándékozzuk kutyaszere-
tő gazdának 15 hónapos, fe-
kete színű, puli szuka kutyán-
kat. Érdeklődni 8-17 óráig. Tel.: 
06/59-314-352.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútoro-
kat, szekrényt, kredencet, kana-
pét, asztalt, komódot, hoked-
lit, szennyesládát, sózóteknőt, 
mosóteknőt, bödönöket, kan-
nákat, bekötött boros demizso-
nokat, ablakra való spalettákat, 
és minden egyéb régiséget, tel-
jes körű hagyatékot, tollat. Tel.: 
06/20-996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egész-
ségügyi intézmények leselej-
tezett ipari kellékeit, bútorait 
megvásárolom! (Munkapadok, 
székek, többfiókos szekrények, 
vasasztalok, búrák, lámpák, 
szertári, orvosi vitrinek, szekré-
nyek stb.) Tel.: 06/20-996-1346.

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

Használt szivacs, gurulós szoba 
WC, Komár moped, írógép, vil-
lanymotor, szekrények, fotelok, 
gyerekheverő, gyerek íróasztal, 
kétszemélyes heverő, kemping 
tűzhely, hősugárzók, szénavá-
gó, 25 literes kaszroj eladó. Tel.: 
06/30-375-9135.

Szekrénysor, rekamié, egy teljes 
szobabútor, konyhaszekrény, 
sparhelt, versenykerékpár, és 
öreg ház nagy portával eladó. 
Tel.: 06/20-282-8697.

Áron alul eladó egy négysze-
mélyes rekamié két fotellal 
(40.000 Ft), egy kétszemélyes 
rekamié (15.000 Ft), konyha-
szekrény (10.000 Ft) és egy ko-
mód (5000 Ft). Tel.: 06/30-356-
5839.

Eladó 1 db ágyneműtartós he-
verő, 1 db gyerek íróasztal, 1 db 
halasi ajtó. Tel.: 06/30-562-5183.

Gránit tányér, vegyes pohár, au-
tórádió, bevásárlókocsi, tárcsás 
mosógép, gázsparhelt, indukci-
ós főzőlap, keresztvágó fűrész, 
5 literes tejeskanna eladó. Tel.: 
06/20-572-6285.

Pehelydunnák, és kádra szerel-
hető ülőke eladó. Tel.: 06/59-
400-654.

Samsung színes TV eladó, táv-
irányítóval együtt. Tel.: 06/30-
950-8922.

Eladó ipari Minerva bőrvarró-
gép (egytűs, kéttűs, oszlopos). 
Tel.: 06/30-520-2776.

Fúrt kutakhoz szivattyúk, sötét-
barna teakályha, 3 db mosdó-
kagyló (különböző méretű), új 
nagy fateknő, bekötött üveg-
ballonok, KF 04 (5 LE) kapáló-
gép eladó. Tel.: 06/30-423-7522.

Nissan Primera (1,6-os), és Skif 
sátras utánfutó megkímélt álla-
potban eladó. Tel.: 06/30-423-
7522. 

Különböző teljesítményű vil-
lanymotorok (380 V, 4 kW, 2800 
fordulat, és 220 V, 750 kW-os) 
és még kisebbek, ugyanitt ter-
ménydaráló (380V, 2500 kW) el-
adó. Tel.: 06/30-423-7522.

Jó minőségű búza eladó. Tel.: 
06/30-423-7522.

Eladó zománcos, fehér színű 
kályhacső (3 m) hosszú, új lét-
ra (3,6 m), hagyományos füg-
gönytartók, kis méretű, házi 
terménydaráló, beton fedlap 
(190x210 cm), sötét színű do-
hányzóasztal (160x65x10cm). 
Érdeklődni: Karcag, Szent 
István sgt. 36. szám alatt, 10-17 
óra között.

Tornádó elektromos kerékpár, 
zsírosbödönök, 220 V-os, két 
hengeres kompresszor, 220 
V-os cirkula, és szekrények el-
adók. Tel.: 06/59-400-685.

Hagyatéki bútorok (szekrény-
sorok, székek, asztalok, stb.) el-
adók. Tel.: 06/30-435-9450.

Honda Civic Sedan (’97-es, 
1400 m3, garázsban tartott, 
nemdohányzó tulajdonostól, 
szép állapotban, egy év mű-
szakival) eladó. Tel.: 06/30-336-
6150.

Álló terráriumok eladók. Tel.: 
06/30-336-6150.

Eladó 2 db egyszemélyes he-
verő, szekrények, asztalok, 
székek, konyhaszekrény, tea-
tűzhely, sparhelt, automata 
mosógép, edények stb. Csak 
pénteken, 14-17 óráig. Karcag, 
Ács utca 12. Tel.: 06/30-645-
1845.

Eladó három fiókos fagyasztó, 
vezetékes gáztűzhely, elektro-
mos seprű, porszívó. Tel.: 06/20-
258-8997.

Eladó kerti pavilon (10 db), 
nagytestű suhanó, parapetes 
konvektor (3 db), kürtőskalács 
készítő gép, fagylaltgép (csava-
ros, két aknás), új női kerékpár, 
MoliMed classic betét (1000 
db). Tel.: 06/20-9670-837.

Eladó bukóablak (62x105 cm), 
fehér harmónikaajtó (126x225 
cm), háti permetező, tányéros 
mérleg, zsírosbödön (25 l). Tel.: 
06/59-300-540.

Eladó fiú kerékpár (20-as, össz-
teleszkópos), ebédlőasztal, 4 db 
székkel. Tel.: 06/30-363-7951.

Csillárok, mosdókagyló, szap-
pantartó, konyhai kiegészí-
tő munkapult, kemping kerék-
pár, gáztűzhely, ajtók, számító-
gépasztal eladó. Tel.: 06/30-835-
1910.

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

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, Tel.: 06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

A Szendrei Üvegező BT. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, 
műanyag nyílászárók forgalma-
zását, beépítését, redőnyök, ro-
varhálók, szalagfüggönyök ké-
szítését. Karcag, Villamos utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-684-
4941.

Ácsolt ajtók, kapuk készíté-
se, zárak 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, számlaké-
pesen vállalok. Kenyeres László 
okleveles növényorvos, Tel.: 
06/30-785-0690.

Lucerna és gyep kaszálását vál-
lalom sodrással együtt. Tel.: 
06/30-297-7742.

Kerítések festését, meszelést, 
falfestést, kisebb bontásokat, 
bekötések kiásását vállalom 
Karcag és Berekfürdő területén. 
Tel.: 06/70-350-5308.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!
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2016. április 25-én Balmaz-
újvárosban rendezték meg a 
III. református iskolák közöt-
ti Országos Szivacskézilabda 
Bajnokságot. A Karcagi Nagy-
kun Református Általános Is-
kola a 2007-es korosztályban 
indította el a lányait. 

Ha már elindultunk, meg is 
nyertük a bajnoki címet. Mi-
ért értékes számunkra ez az 
aranyérem? Egyszerűen azért, 
mert erős, számunkra ismeret-
len csapatok ellen kellett meg-
mutatnunk, hogy milyen fából 
faragták a karcagi lányokat. 

A házigazda, Balmazújváros-
sal kezdtük a mérkőzéssoroza-
tot, és egyszerűen levarázsol-
tuk arcukról a mosolyt. Mint-
egy 300 néző előtt nem reme-
gett meg a gyerekek keze, és a 
10-5-ös győzelmünk után fo-
gadhattuk az ellenfél gratulá-
cióját.

Ekkor már látszódott, hogy 
az Újfehértó lesz az ellenfele a 
karcagi lányoknak az arany-

éremért, ugyanis ők is meg-
verték a Balmazújvárost és a 
Mezőtúrt is. 

A döntő mérkőzésre a lányok 
olyan elszántan álltak fel a pá-
lyára, hogy számomra nem volt 
kétséges a mérkőzés kimenete-
le. Amit a lányok az első félidő-
ben produkáltak a fél fejjel na-
gyobb és 10 kilóval nehezebb lá-
nyokkal szemben, az maga volt 
a csoda. 5 perc elteltével 7-0 állt 
az eredményjelzőn. 

A következő 15 percre rendez-
ték a soraikat, számunkra pedig 
csak az volt a lényeg, hogy a ki-
sebbek is játéklehetőséget kap-
janak. Meg kell említeni, hogy a 
kicsik is csodálatos gólokat lőt-
tek, és nem maradtak el tudás-
ban a náluk 1 évvel idősebbek-
nél. A végeredmény: Karcag - 
Újfehértó (18-6).

A Mezőtúr elleni utolsó mér-
kőzés (Karcag - Mezőtúr 17-4) 
már csak egy örömjáték volt a 
gyerekeknek. A nagyok pihen-
tek, a kicsik csodálatos gólokat 

lőttek, és a mérkőzés lefújása 
után megérdemelten hoztuk ha-
za a bajnoki címért járó arany-
érmeket és a kupát. 

A bajnokcsapat tagjai: Ábra-

hám Sarolta (kapus) Bánhegyesi 
Lili, Varga Míra, Márki Linda, 
Kun Gréti, Túrcsány Lili.

Köszönetet szeretnék mon-
dani Orosz Istvánnak, hogy el-

kísért bennünket, és segítette a 
munkánkat ezen a csodálatos 
napon. Szép volt lányok!

Balog Zoltán edző 

Országos bajnoki címet szereztek a lányok

A hagyományok szerint ez év 
tavaszán is lebonyolítottuk szo-
kásos rendezvényünket, ama-
tőr- és igazolt kategóriákban. A 
Kováts DSE Asztalitenisz Szak-
osztályán kívül tíz fő vett részt a 
versenyen.
Eredmények: 

I. Dobrai István
II. Czombos Bence
III. ifj. Dobó István
IV. Pekár Nikolett
V. ifj. Vál Tamás

Férfi amatőr egyéni:
I. Nagy Sándor
II. Vál Tamás 
III. Fülöp Zoltán 
 Vadász Zsolt

Férfi igazolt egyéni: 
I. Dobrai István
II. Gacsályi István
III. Czombos Bence
 Sebők János

Női egyéni:
I. Pekár Nikolett
II. Kónya Ildikó
III. Murvainé Láng Róza

Férfi Páros:
I. Dobrai István - Czombos  

 Bence
II. Metykó László - Hérmán  

 Sándor
III. Imrei Ferenc - Takács István

Vegyes páros:
I. Kónya Ildikó - Csonai Csaba
II. Pekár Nikolett - Laczi Sándor

III. Murvainé Láng Róza - Se-
bők János

Csornai Csaba: Jó hangula-
tú, színvonalas versenyen dőlt 
el a kategóriákban a Karcag Vá-
ros Bajnoka cím. Kiemelkedett 
a mezőnyből Dobrai István, aki 
az igazolt férfi egyéni kategó-
ria döntőjében, nagy küzdelem-
ben legyőzte az NB III-as csapat 
egyik alapjátékosát. 

A győztesek az ünnephez kap-
csolódó díjakat vehettek át. Ör-
vendetes volt, hogy a szakosztá-
lyon kívül résztvevők száma év-
ről-évre folyamatosan növek-
szik. Az a célunk, hogy a városi 
versenyeken biztosítsuk a város 
amatőr játékosainak, hogy min-
den korosztályban a lehető leg-
nagyobb létszámban képviseltet-
hessék magukat.

Ápri l is 16-án, 14 órától az 
Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dőben mutatkoztak be a KSE 
szakosztályai, ezzel együtt az asz-
talitenisz is. A város óvodásai kö-
rében nagy sikerű volt a bemuta-
tó, minden érdeklődő kipróbál-
hatta a pingpong alapvető eleme-
it. Ez a kiváló kezdeményezés se-
gíthet minden sportág utánpótlás 
nevelésében.

Az NB III-ban lezárult a 2015/16-
os bajnoki év, melyben Karcag 
csapata ezüstérmet szerzett.

B.I.

Húsvét-Kupa
2016. április 23. (szombat) 

Karcag-Törökszentmiklós 1-1

Szombat délután a bajnokság 
második, és harmadik helye-
zettje mérkőzött meg a bajno-
ki pontokért. A mérkőzés elején 
a hazai csapat kezdeményezett 
többet. A 4. percben egy gyors 
kiugratás után Bukovszki Da-
ni lefutotta a védőjét, és a ki-
futó kapus mellett a jobb alsó 
sarokba gurított (1-0). Ezután 
több kemény összecsapás is tör-

tént a labdáért vívott küzdelem-
ben, amelynek sérülés lett a vé-
ge. Negyedóra elteltével a rend-
kívül gyors Bukoszki lefutotta 
a védőjét, balszerencséjére lövé-
se centiméterekkel elment a fel-
ső léc fölött. Később Szőke Robi 
kísérletezett lövéssel, de a ven-
dégkapus másodszorra megka-
parintotta a labdát. A karcagi 
csapat a gyorsléptű Bukovszki 
Danira épített, akit a vendégek 
védői sokszor csak szabálytala-
nul tudtak szerelni. Sőt a félidő 

vége felé Szőke Robit leterítet-
ték, ezért ápolni kellett. A má-
sodik félidő elején először Ba-
logh „Babát”, majd néhány perc 
múltán Bukovszki Danit is buk-
tatták, de a játékvezető sípja né-
ma maradt. 

Egy törökszentmiklósi szög-
let után nagy kavarodás támadt 
a karcagi kapu előtt, de a védők 
felszabadítottak. Ezután Ba-
logh „Baba” percei következtek, 
többször is megfuttatta a ven-
dég védőket, de az utolsó pilla-

natban szerelni tud-
ták. A 70. perc tájé-
kán lefutotta az őr-
zőjét, és a bal alsó sa-
rokba gurított, de les 
címén nem adták meg 
a gólt. Ezután a török-
szentmiklósi csapat 
vette át a játék irányí-
tását, és a 82. percben 
sikerült Balogh Atti-
la révén egyenlíteni-
ük (1-1).

Ezután Erdei Tibi 
kétszer is a hálóba ta-
lált, de leshelyzet mi-
att érvénytelenítették 
a találatokat. Több vi-
tatott bírói ítélet mi-
att, eléggé paprikás 
hangulatban ért véget 
a mérkőzés. 

B.I.

Indulatos mérkőzésen döntetlen lett a vége


