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Egy török delegáció vendéges-
kedett megyénkben, dr. Bartha 
Júlia néprajzkutató kalauzolta 
őket. 

Május 10-én Karcagon gyűj-
töttek adatokat a népi táplál-
kozási témájukhoz. A Morgó 
Csárdában Kovács Szilvia al-
polgármester köszöntötte őket 
az önkormányzat nevében, és 
azt kívánta a török egyetemi ku-
tatóknak, hogy ismerjék meg a 

hagyományos karcagi ízeket és 
a népi hagyományokat, s vigyék 
azt tovább hazájukba is. 

A karcagi ízekről a Karcagi 
Birkafőzők Egyesületének tag-
jai - Nagygyörgy Jenő, Szabó 
Péter és Szabó Péterné gondos-
kodtak, akik különféle birka-
ételeket - tárkonyos ragulevest, 
hungarikum karcagi birkapör-
költet és káposztás birkát főztek, 
de volt tőtike (szőlőlevélbe töl-
tött káposzta) és hagyományos 

töltött káposzta is. Dr. Bartha 
Júlia pedig kapros-túrós és má-
kos rétessel örvendeztette meg a 
vendégeket.

Mint dr. Bartha Júliától meg-
tudtuk, Magyarország és Tö-
rökország között két éve in-
dult el a prof. Dr. Öcal Oguz, az 
UNESCO Török Nemzeti Bi-
zottsága elnöke által kezdemé-
nyezett program, mely a népi táp-

lálkozást és népi díszítőművésze-
tet kutatja. Az UNESCO Bulgári-
ában, Macedóniában és Románi-
ában már folytatott közös kuta-
tást a népi táplálkozás és a nép-
zene kulturális átadás-átvéte-
le témakörben. Ezt bővítették ki 
hazánkban a magyar etnográfu-
sokkal közösen. A kutatás célja, 
hogy a közös munka eredménye 
felkerüljön az UNESCO Szelle-

mi Kulturális Örökség Listájára. 
A kutatási eredményeket török-
magyar-angol nyelvű kötetek-
ben teszik majd közzé. A kutatás 
egyik pillére a Nagykunság, kar-
cagi központtal, és kontrollpont-
ként a Jászság. A hazai kutatás-
ban részt vesz dr. Bartha Júlián 
kívül dr. Bathó Edit jászberényi 
és Bán Andrea törökszentmik-
lósi etnográfus is.

Török kutatócsoport járt Karcagon

Képünkön dr. Bartha Júlia etnográfus

Emléktáblát állítottak a gulág első magyar rabjának
Szilágyi Elek erdőmérnök-

nek (1913-1992), az első ma-
gyar gulág-rabnak, a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-
um egykori diákjának állítottak 
emléktáblát az iskolában.

Az emléktábla előtt május 
9-én dr. Fehér Sándor, a Nyugat-

magyarországi Egyetem docense 
emlékezett meg Szilágyi Elekről, 

aki 1913-ban Aranyosmeggyesen 
született, és 1925-ben települt át 
szüleivel Karcagra. A gimnázi-
umban érettségizett, majd Sop-
ronban erdőmérnöknek tanult. 
1939-ben, a Magyar Királyi Had-
sereg tartalékos zászlósaként er-
dőmérnöki munkát végzett a ha-
tár menti erdőkben. A szovjet ha-

tárőrök innen vitték 
el, majd kémkedés-
sel megvádolták és 
fogdába zárták. Ap-
ja megpróbálta kivál-
tani, de nem járt si-
kerrel. Először Kijev-
be, majd Ljubljankába 
szállították, onnan a 
legszigorúbb börtön-
be, a Suhanovkába. 
Amikor a németek 
1941-ben bombáz-
ni kezdték Moszkvát, 
átvitték Szaratovba, 
ahol nyolc évnyi lá-
germunkára ítélték. 

Hosszú utazás után Korekában 
tették ki, ahol erdőírtáson dol-

goztatták. Először 1947-ben tu-
dott hazaüzenni egyik rabtár-
sával Karcagra, hogy él. Ekkor 
már fogoly-mérnökként vasúti 
pályaméréseket végzett, amikor 
egy robbantásban megsebesült. 
A Szovjetúniót nem hagyhatta 
el, 1950-ban Jenyiszejszkbe köl-
tözött, és a fűrészüzemben kez-

dett dolgozni. Ott ismerkedett 
meg feleségével, a német szárma-
zású Frida Viegellel, akit család-
jával Sztálin deportáltatott Szi-
bériába. A hosszú szibériai rab-
ság után 1955-ben tudott hazau-
tazni Karcagra, egy évvel később 
már felesége is követte, és Buda-
pesten telepedtek le. Történelmi 

elégtételként még megélhette a 
szovjetek kivonulását Magyaror-
szágról, 1992-ben halt meg.

Szilágyi Eleknek megadatott, 
hogy a gulágról hazatérjen, mos-
tantól emléktábla őrzi emléket 
az egykori alma materben, me-
lyet lánya, Éva (kis képünkön) 
leplezett le.
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Közéleti szilánkok
Gyermeknapra 
más mesét (2.)
Bevallom, nem az alábbiakkal akar-

tam folytatni múlt heti jegyzetem. Ám az 
élet - bár írhatnám nagy é-vel is -, furcsa 
„szerkesztő”. Amikor ezeket a sorokat írom, 
Törökországban tárgyal a német kancel-
lárasszony, Angela Merkel és Erdogán tö-
rök elnök. Tudjuk, hogy a menekült, ill. a 
migráns válsághelyzet áll a  tárgyalások 
középpontjában. Jó lenne tudni, a tárgya-
lások során szóba kerül-e valamilyen mó-
don a gyermekvédelem. Egyáltalán tud-
ják-e, hány gyermek érkezett az EU-ba a 
migránsáradattal? És vajon, hányan vá-
rakoznak a különböző menekülttáborok-
ban Törökországban, ahol az idei nemzet-
közi gyermeknap különös fénytörésbe ke-
rül, ha egyáltalán megrendezésre kerül? 
Gondoljunk bele, az egész migrációs prob-
lémahalmaznak a fő vesztesei a gyerekek.

De tekintsünk a közelgő, hazai gyer-
meknapi programokra. Elborzadva néz-
tem a Millenárison megrendezésre kerü-
lő programkínálatot. Ismét megrendezik a 
PlayKID-et, ezt a  művi-monstrumot, ami-
től inkább óvnám a gyermekeket. Mert ez 
a tömegméret, elnézve a tavalyi fotókat, 
nem túlzás a jelző; félelmetes. Had szokják 
a gyermekek a tömegkultúrát? Ennél még 
a ’60-as évek úttörőmozgalmi rendezvé-
nyei is  „bensőségesebbek” voltak. 

Apropos: gyermekmozgalmak. Hall-
ja az ember, hogy a csillebérci kaland-
parkban leszakadt egy kötélhágcsó, és a 
sérült gyermekeket mentő fordák szállí-
tották - gondolom - nem a legközeleb-
bi János Kórházba. Nem volt állítólag sú-
lyos sérült a balesetet szenvedők között, de 
mégis elgondolkodik az ember, vajon jó-e 
ez a privátim kalandparkos gyermekszó-
rakoztatás? Ahol - ne kerteljünk -, a jöve-
delmezőség legalább annyira centrális he-
lyet foglal el a működésben, mint a gyer-
mekek szabadidejének tartalmas kitölté-
se. Nem tudjuk palástolni a szomorúsá-
gunkat; a rendszerváltozás utáni évtize-
dek egyik nagy hiátusa, a gyermek- és if-
júsági mozgalmak elsorvadása, ill. hogy 
még koncepciális szintre sem került az 
ezekről való gondolkodás. Mert lapozzunk 
csak bele a 80-90 évvel ezelőtti Magyar 
Cserkészbe, vagy az Ifjú Polgárok Lapjába!  
Meglepődnénk, mennyi sziporkázó ötlet, 
invenció. De említhetem a Pajtás c. úttö-
rő lapot is, ha lefejtjük az úttörőmozgalom 
ideológiai hámrétegét; értékek csillannak 
fel azokon a lapokon is.

Szóval borús fellegek, az idei gyermek-
nap előtt is. Az UNICEF reklámfilmjeiről ne 
is beszéljünk! Ez már tényleg a falanszteri 
metód. A legalja!  

A „Süss fel Nap!” c. magyar népi mon-
dóka jut önkéntelenül az ember eszébe…
és az egyik agyonhallgatott, szenzációs 
gyermek- és ifjúsági könyv, Varga Domo-
kos György Bilhebolha c. mesefüzére. 

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

TÁJÉKOZTATÁS

A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-
retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyer-
meküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk há-
za előtt a gyepet, keresse személyesen, 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 

Az idén 725 éves Kunmada-
ras község május 22-ei jubileu-
mi rendezvényén adta át dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, a térség országgyű-
lési képviselője azt a 138 millió 
forintos energetikai fejlesztést, 
amellyel az önkormányzat és a 

Kunmadarasi Általános Iskola 
épületei korszerűsödtek. A pá-
lyázat célja a projektben érintett 
épületek energetikai jellemzői-
nek és besorolásának javítása, az 
épületek hőszigetelésével, illetve 
nyílászárók cseréjével. A tárca-
vezető kiemelte, hogy az elmúlt 
másfél évben 550 millió forint-
nyi fejlesztés történt a településen 
pályázati forrásokból. A minisz-
ter nagy sikernek nevezte, hogy 

a község közte van annak az öt 
településnek az országban, ahol 
hamarosan új büntetés végrehaj-
tási intézet épül – a régi orosz re-
pülőtér és laktanya területén. A 
tervek szerint 500 elítéltet tarta-
nának itt fogva. A beruházás ke-
retein belül 250 fő foglalkoztatá-

sára lenne igény. A Kunmadara-
son termelt javaknak így helyben 
lenne felvevő piaca, míg a bör-
tön funkciójából adódóan a köz-
ség rendőri állománya is bővítés-
re kerülne. Kunmadaras fejlődé-
sének legnagyobb kiaknázatlan 
lehetősége a repülőtér, melynek 
ezáltal az infrastrukturális fej-
lesztése is megkezdődne, továb-
bi beruházók látókörébe helyez-
ve a területet.

Korszerűsítették Kunmadaras 
középületeit

Kedves olvasóink!
Elérkezett a nyári, augusztus végéig tartó két hetes megje-

lenés időszaka. Következő lapszámunk június 10-én jelenik 
meg. A megszokott nyitvatartási időben várjuk hirdetőinket. 
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük je-
lezzék szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. ut-
ca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Lapzárta: 
2016. június 6. (hétfő) 12 óra

MEGHÍVÓ
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

2016. június 1-jén (szerdán) 11 órai kezdettel kerül 
megrendezésre a 

XIII. Országos Patika Nap 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei megnyitója.
Helyszín: BETÁNIA GYÓGYSZERTÁR és EGÉSZSÉGHÁZ

(5300 Karcag, Szabó József u. 14.)
A sokrétű szakmai program keretében előadások és egyes 

szűrővizsgálatok megtartására kerül sor.
Szeretettel várjuk az érdeklődő lakosságot!

Dr. Szalay Lászlóné gyógyszertárvezető és a 
Betánia Gyógyszertár és Egészségház kollektívája
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A karcagi Laboncz Sándor 
Mozdulok, hogy segíthess mot-
tóval ötödik alkalommal indult 
útnak, hogy jótékony futásával 
a karcagi daganatos betegeken 
segítsen. Most még két karca-
gi: Vigh Dóra és Rápolti Mária 
is futott vele, mert egyetértenek 
vele abban, hogy a rákos bete-
geken segíteni kell.

- Honnan jött az ötlet, hogy 
futással segítsen a daganatos 
betegeken?

- Személyes indíttatásom nincs, 
szerencsére családunkban nincs 
ilyen súlyos beteg, egyszerűen 
így hozta az élet. Anyukám tag-
ja a karcagi rákbetegek szerve-
zetének és tőle hallottam anno 
a kunmadarasi Lalikáról, ak-
kor jött az ötlet, hogy fussak ér-
te - mondja Laboncz Sándor, aki 
most újból rákos betegekért fu-
tott. 

- A sportteljesítményem sem-
mi ahhoz képest, amit ők el-
szenvednek és elviselnek annak 

érdekében, hogy életben ma-
radjanak. Ezek az emberek szá-
momra is példát adnak. Viszont 
azt tapasztalom, kevésbé figyel-
nek oda rájuk az emberek, so-
kan homokba dugják a fejü-
ket, tudják, hogy van rákos be-
teg, meg nagyon borzasztó do-
log, de ha lehet, inkább kima-
radnának belőle. Ezen a magam 
módján szeretnék változtatni. 
Azt látom, a civil emberek szá-
mára elfogadható, ha egy sport-
teljesítményt látnak, s ezen ke-

resztül talán jobban odafigyel-
nek a beteg emberekre is - sorol-
ja Sanyi, aki a kutatóintézet ju-
hászatában dolgozik, otthon pe-
dig a fóliában paprikát, paradi-
csomot termel. Most van a döm-
ping munka, lassan befejeződik 
a palántázás. 

- Szerencsére édesanyám és 
párom, Ildikó sokat segít a fó-
liában. Kisfiam, remélem ti-
zenöt év múlva már fut velem, 
most még azt élvezi, amikor fu-
tás után otthon tornázok, nyúj-
tok, jön mellém, számol, mond-
ja torna, torna - sorolja Sanyi, 
aki júniusban a birkafőző fesz-
tiválkor újabb jótékony futásra 
indul. 

- A makacsságom jól jön, 
amikor holtpontra jutok. Ha 
menet közben negatívum ér, 
mert sajnos sok a rosszindulatú 
ember, ha egy rosszmájú meg-
jegyzést kapok, felmegy nálam a 
pumpa, s csak azért is bizonyíta-
ni akarok. A negatívumból me-
rítek erőt a futás, kerékpározás 
során - jelenti ki Laboncz Sándor, 
akivel most Sárváron két karca-
gi: Vigh Dóra és Rápolti Mária 
is futott.  

- Ildi párommal egy hely-
re járnak tornázni, ott beszél-
gettek a futásomról. Mivel Ma-
ya egyébként is rengeteget túrá-

zik, így jött az ötlet, csatlakoz-
na hozzám, szeretne ebben a jó-
tékonyságban részt venni. Vigh 
Dórival tavaly már futottam - 
árulja el Sanyi.

- Tavaly a 4 órás versenyre 
neveztem - mondja Dóri. - Nyár 
végén, mivel az ország védelme 
megkövetelte, így a győri ké-
szenléti rendőrségnél kezdtem 
el dolgozni, mellette továbbra 
is iskolába járok. A felkészülés 
így igen nehéz volt. A feszített, 
pörgős élet mellett úgy érez-
tem, a sárvári 6 órás futás nagy 
falat lesz, de bizonyítani és se-
gíteni akartam. A versenyt na-
gyon vártam, sajnos az élet köz-
beszólt, előtte egy hetet voltam 
lent dolgozni Szegeden, ahon-
nan igen kimerülten értem ha-
za csütörtök este. Péntek reggel 
indultunk Sanyiékkal, s amikor 
megérkeztünk a tészta partyra, 
ahol felvettük a rajtcsomagot, 
mindenki mosolyogva és jó ba-
rátként üdvözölt. Ez erőt adott 
nekem is a másnapi teljesítés-
hez.

A jótékony futásból befolyt 
kilométer támogatásokat rászo-
ruló gyermekek megsegítésére 
használja fel a rákbetegek karca-
gi szervezete.

DE

Betegeken segítenek, csak másképp

A versenyen Varga Marcell is csatlakozott a karcagiakhoz: Vigh Dórához, Rápolti 
Máriához és Laboncz Sándorhoz - négyen több mint kétszáz kilométert teljesítettek

A Mentők Napja alkalmából, 
május 10-én az Országgyűlés-
ben főigazgatói és miniszteri el-
ismeréseket adtak át. Megyénk-
ből Főigazgatói Elismerő Okle-
vélben részesült a Karcag Men-
tőállomás kollektívája, a magas 
szintű szakmai és példamutató 
közösségi munkájának és össze-
tartásának elismeréséül.

Az állomás dolgozóinak érde-
meit így foglalta össze Kardos Jó-
zsef, az OMSZ É-alföldi Mentő-
szervezet Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kirendeltség, vezető men-
tőtisztje:

- Karcag Mentőál lomás az 
OMSZ É-alföldi Regionális Men-
tőszervezetén belül a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kirendelt-
ség 16 mentőállomása közül az 
egyik legnagyobb forgalmú men-
tőállomás, mely munkáját ille-
tően megyénk egyik húzóereje. 
Összetartó, összeszokott csapat, 
melynek tagjai szívesen áldoz-
zák akár szabadidejüket is a be-
tegellátás érdekében. Folyamato-
san képzik magukat, továbbkép-
zéseken élenjáróan teljesítenek. 
Oktató mentőállomás, ahol az új 
dolgozók kiképzése, vizsgáztatá-
sa is folyik. A közelmúltban tör-
tént meg a karcagi mentőállomás 

teljes felújítása, amely teljes ki-
költözéssel, kiürítéssel és más te-
lephelyről történő üzemeltetéssel 
járt. Ez a kis közösség zökkenő-
mentesen és rugalmasan oldot-
ta meg ezt a feladatot is, mely-
ből a betegellátás területén sem-
mi változás nem volt érzékelhe-
tő. Környezetüket folyamatosan 
rendben tartják. Szívesen fogad-
nak érdeklődőket, iskolás-óvodás 
csoportokat, akik előtt felfedik a 
mentőmunka rejtelmeit - mondta 
róluk a megyei vezető.

Jenei Zoltánnal, a Karcag Men-
tőállomás vezetőjével már Karca-
gon, a díj átvétele után beszélget-
tünk. 

- Állomásunk 1 db 24 órás eset-
kocsit, 1 db 24 órás mentőkocsit 

és 1 db mindennapi 12 órás nap-
palos mentőkocsit üzemeltet. Eset-
kocsijával hatalmas – saját ellátá-
si területén is túl nyúló – terüle-
tet lát el mind rosszullétek, mind 
balesetek tekintetében. A 3 kocsi 
2015-ben közel 4200 mentési fel-
adatot látott el 5 fő mentőtiszttel, 
12 fő mentőápolóval és 12 fő men-
tőgépkocsi-vezetővel. A szakápo-
lók, mentőtisztek, gépkocsivezetők 
közül többen évtizedek óta itt dol-
goznak, és a hozzánk érkező fiata-
lokat is mindenben segítjük. Okta-
tó kollégáimmal igyekszünk jelen 
lenni városi, iskolai rendezvénye-
ken, részt veszünk a Vöröskereszt-
tel közösen bemutatókon is. Az el-
ismerést minden kollégám nevé-
ben megköszönöm.

Kitüntették a karcagi mentősöket
Negyedik éve rendezi meg a Komárom-Esztergom Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság a Turul Lépcsőfutó Bajnokságot. 
A 280 méteres szintkülönbséget tűzoltó védőfelszerelésben és 
sportruhában is teljesítették megyénk versenyzői. Nem is akár-
hogyan! 

A tűzoltók olyan elszántak voltak, hogy nem elégedtek meg 
azzal, hogy sportruházatban másszák meg a 419 lépcsőfokot. Mi-

után kipihegték magu-
kat, tűzoltó védőfelsze-
relésben is nekivágtak a 
lépcsősornak. 

Karcagról a szupertrió: 
Dániel Sándor, Körösi 
Balázs, Nagy-Bana Dá-
vid befogadta a csapat-
ba Rózsavölgyi Ildikót 
is. Mezőtúrról Varju Zsolt 
és Papp János győzte le 
a kihívásokat. Érdekes, 
hogy a nehezebben tel-
jesíthető feladat, a védő-
ruhás lépcsőfutás hozott 
jobb eredményeket. Eb-
ből is látszik, hogy a vér-
beli tűzoltó, amint bele-
bújik a védőruhába, egy-
szerűen megtáltosodik.

Dániel Sándor harma-
dik, Varju Zsolt második, 

Nagy-Bana Dávid ötödik helyen végzett ebben a kategóriában. 
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Forrás: Katasztrófavédelem

Turul lépcsőfutáson a 
karcagi tűzoltók
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Ügyeskedj a kerékpároddal! címmel rendezett versenyt a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda a kilenc tagóvoda részére május 5-én. Az 
ovisokat és szüleiket, valamint Molnár Pál önkormányzati képvise-
lőt, Andrási Tiborné munkaközösség vezető köszöntötte, majd kez-
detét vette a 9 állomásból álló verseny. A csapatoknak volt járműsta-
féta, KRESZ- célba dobó, szlalomozás, kerékpáros ismeret, Tudd és 
dobd! feladat is. Nagyon népszerű volt a Karcagi Rendőrkapitányság 
bemutatója, ahol a gyerekek beülhettek egy rendőrautóba is.

Ügyeskedj a kerékpároddal!
A Víz világnapjához kapcso-

lódóan egyhetes programsoro-
zatot szervezett a Kováts Mihály 
Általános Iskolai Tagintézmény. 
Ez idő alatt voltak vízőrök, akik 
arra próbálták figyelmeztetni 
társaikat, mennyire egészségte-
len a cukros üdítő, s fogyassza-
nak helyette csapvizet. A hét so-
rán az osztályok különböző fel-
adatokat is megoldottak, így ké-
szítettek vízcseppekkel díszí-
tett poharakat, amiből aztán vi-
zet ittak és a vízről is sokat ta-
nultak.

A Víz világnapja a Kovátsban

A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskola, Szak-
középiskola a Határtalanul pályázat keretében a székelykeresztúri 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjait és tanáraikat látták 
vendégül. Az erdélyi diákok ötödik alkalommal jártak a Nagy-
kunság fővárosában, ahol az asztalos szakmai ismereteken túl 
a város, az ország történetével is ismerkedtek. Fontos cél volt az 
együtt dolgozás is, a karcagi és erdélyi diákok Kiss László szak-
tanár segítségével egy biblia jelenetet ábrázoló képet készítettek a 
Györffy István Katolikus Általános Iskolának. 

Az ajándékot az erdélyi és varrós gyerekekkel közösen, Kis 
László szaktanár adta át Kovács Miklósné iskolaigazgatónak.

„Határtalanul program” a Varróban

Kováts Mihály műsoros est

Egyéni és csoportos zenei és táncprodukciókat láthattak a szülők, érdeklődők a Kováts Mihály 
Általános Iskolai Tagintézmény műsoros estjén május 11-én, a Déryné Kulturális Központban.
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Május 7-8-án a Karcagi Bir-
kafőzők Egyesületével nemcsak 
a birkafőzést, hanem Karcagot 
is képviseltük Budapesten. A 
reggeli napfelkeltében úgy fog-
laltuk el a várat, mint hajda-
nán a törökök, véráldozat nél-
kül, azzal a különbséggel, hogy 
mi nem 150 évig akartunk itt 
maradni, hanem csak két napig, 
amíg a Főszezon X. Turisztikai, 
Gasztronómiai Kiállítás és Vá-
sár tart a palota mögötti Savoyai 
teraszon. A nehézkes bejutás 
után csodálatos környezetben, a 
kanyargós Dunai panorámá-
val a hátunk mögött, szép idő-
ben kezdhettük meg a birkapör-
költ készítését, valamint a ka-
pott pavilon feldíszítését. Ren-
geteg kiadványt, ismertetőt 
vittünk magunkkal, amelyek-
ben nemcsak a birkapörkölt el-
készítését mutattuk meg, ha-
nem belőlük Karcag város ne-
vezetességeiről, programjai-
ról is ismereteket szerezhettek 
az idelátogatók. Reklámoztuk a 
XVIII. Karcagi Birkafőző Fesz-
tivált, amelyre a visszajelzések 
alapján, várhatóan rengetegen 
fognak eljönni az idén is. Szom-

baton Vad Szabolcs és Kirják 
Rudolf főzött, vasárnap pedig 
Nagy Róbert és Varga Viktor 
állt az öntöttvas lábas mellett. 
Mindkét nap a kaszroj előtti sor 
bizonyította, hogy a különbö-
ző régiókból érkezők szeretik a 
birkát, a karcagit meg különö-
sen. A kóstoltatás előtti várako-
zás közben, hazai házi szilvapá-
linkával oldottuk a hangulatot, 
bizton állíthatom, azt is siker-
rel. Külön öröm volt számom-
ra látni a külföldiek érdeklődé-

sét és rajongását a hungarikum 
birkapörkölt iránt. A német, an-
gol és olasz nyelvű karcagi ki-
adványból rengeteget kellett ki-
osztanom. A főzés mellett egy 
kis karikás ostoros bemutatót 
is tartottunk, nem kis ámulat-
ba ejtve a nagyérdemű közönsé-
get. Vasárnap este már kelleme-
sen elfáradva, de új élményekkel 
gazdagon indultunk haza, ma-
gunk mögött hagyva a főváros 

forgatagát, hogy egy kis pihenés 
után pünkösdkor a szentendrei 
Skanzenben mutassuk be a lá-
togatóknak a karcagi birkapör-
költet. A hétvégéért köszönet-
tel tartozunk Karcag Város Ön-
kormányzatának, Dobos László 
polgármester úrnak, valamint 
a kiadványokért Szepesi Tibor 
igazgató úrnak is.

Nagygyörgy Jenő elnök
Karcagi Birkafőzők Egyesülete

Karcagot és a birkapörköltet népszerűsítették a Budai Várban

Befejeződött az egynyári virágpalánták kiültetése Karcagon és 
meg is kezdték őszig tartó pompájukkal díszíteni városunk. Idén 
közel 4500 tő palánta került ki a virágágyásokba, virágládákba a 
főtéren. Ennek egy részét ebben az évben a Városgondnokság ma-
ga termelte meg. A már megszokott virágfajták között, mint a pe-
túnia, rózsameténg, lobélia, begónia, verbéna, kakastaréj, illatos 
ternye stb., láthatók lesznek új növények, melyek idén először éke-
sítik a közterületet, mint a vaníliavirág. A palánták mellett virág-
magok (estike) is el lettek vetve az ágyásokba. Némely növény pedig 
nem csak szépségével, hanem illatával is növeli a főtér hangulatát.

Tovább szépül a város főtere FELHÍVÁS 
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtási határideje 

2016. május 31-én lejár.

A 2015. évre megállapított tényleges adókülönbözetet a bevallások benyújtásának határidejé-
vel megegyezően, 2016. 05. 31-ig kell teljesíteni a 12053005-01000953-00300003 számú 

Iparűzési adó beszedési számlaszámra.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. 
Az adó mértéke: 2 %.

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015. 
(V.01.) rendeletének - 2015. évben hatályos - 2. §-a értelmében mentes a helyi iparűzési adó alól 
az a vállalkozó (adóalany), akinek/amelynek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 

2,5 millió Ft-ot.
A bevallási kötelezettség adómentesség igénybevétele esetén is fennáll!

Az adó alanya a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, 
üzletszerűen végző

 - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
 - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági ősterme-

lő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 fo-
rintot meghaladja,

 - a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
 - egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt 

állnak.

Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal 
fsz. 40. sz. helyiségében, illetve letölthetők a www.karcag.hu honlapról.

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport

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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Köszönetnyilvánítás
A Hajdúszováti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagy Imre 

Labdarúgó Emléktornát rendezett, amelyre a Karcagi DKV csapat is 
benevezett. Az emléktornán 12 csapat vett részt, ebből a DKV csa-
pat ismételten az első helyen végzett. Különdíjban is részesültünk, 
Balogh „Baba” Józsefet a legjobb játékosnak választották meg. 

A csapatunkat támogatták:
 - Varga István, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és 

képviselőtársai,
 - Dobos László, Karcag polgármestere,
 - Gyurcsek János alpolgármester,
 - Pánti Ildikó önkormányzati képviselő,
 - Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő,
 - Karcagi Hírmondó,
 - Karcagi Szuperinfó.

Szép volt, fiúk!
Kökény József DKV csapatvezető

A Föld napja alkalmából rend-
hagyó környezetismeret órát tar-
tottak a Györffy István Katolikus 
Általános Iskola 1. a osztályában. 
Az óra témája a környezetvéde-
lem volt. A környezettudatos ne-
velés, az egészséges életmód ki-
alakítása kiemelt feladatként sze-
repel iskolánk pedagógiai prog-
ramjában. Fenntartható fejlődés, 
szelektív hulladékgyűjtés, újra-
hasznosítás, ökológiai lábnyom, 
biodiverzitás, a Föld természeti 
kincseivel való takarékokoskodás, 
a nemzeti parkok védelme kifeje-
zések ma már be kell, hogy épül-
jenek gyermekeink szókincsébe, 
életmódjába a természet védel-
mének érdekében. A tanórán dr. 
Kun Linda Klára, a KLK - ÖKO HUN-
GARY KFT. ügyvezetője tartott ér-
dekes, sok képpel gazdagított 
előadást  tanulóiknak a témában. 
Munkáját segítette még Baloghné 
Kovács Zsuzsa, Pásztor Ferenc és 
dr. Karsainé Székely Eszter. Az in-
teraktív előadás után a KLK - ÖKO 

HUNGARY KFT. által adományo-
zott dísz kőrisfát ültették el a gye-
rekek az iskola Kossuth tér 4. szám 
alatti telephelyének udvarán. A vi-
rágültetést is gyakorolták a diá-
kok. A cég által ajándékozott méz-
virágokat újrahasznosított, feldí-
szített PET palackokba palántáz-
ták el. Az illatos virágokkal édes-
anyjukat köszöntötték a kis diá-
kok anyák napja alkalmából. Ven-
dégeink újrahasznosított anyag-
ból készült bevásárló táskával, no-
tesszal és tollal lepték még meg a 
mindenre kíváncsi gyermekeket. 
Bízom benne, hogy ezen a napon 
megtettük azt a kicsit, amit min-
denki megtehet naponta az „él-
hető” Föld védelme érdekében. 
Az ismeretekben és élményekben 
bővelkedő programot ezúton is 
szeretném megköszönni dr. Kun 
Linda Klára ügyvezetőnek és segí-
tőinek, a gyerekek és az iskola ve-
zetősége nevében. 

Szabó Edit
osztályfőnök

„Ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?” 

„Ne félj, mert én veled vagyok, 
ne csüggedj, mert én vagyok Iste-
ned! Megerősítelek, meg is segíte-
lek, sőt győzelmes jobbommal tá-
mogatlak.”  (Ézs41,10)

A Polaneczky Ottó Emlékkon-
ferencia – a Református Középis-
kolák Természettudományos Di-
ákkonferenciája a XXII. évébe ér-
kezett. A konferencia házigazdá-
ja, a 223 éves Csurgói Csokonai 
Vitéz Mihály Református Gimná-
zium 2016. április 15-17-én ezút-
tal is tárt karokkal és nagy szere-
tettel várta a református középis-
kolák diákjait. Ez a nemes és ran-
gos versengés támogatja a kutatni 
kívánó diákokat és az őket segítő 
tanárokat. A konferencián 9 isko-
la 27 diákja és 12 felkészítő taná-
ra vett részt. A diákok négy zsűri-
ben, három korosztályban és hat 
szekcióban (biológia, földrajz, ké-
mia, tárgyi néprajz, környezetvé-
delem, tudomány- és technikatör-
ténet) mérhették össze tudásukat, 
a programot kiállítások és szak-
mai kirándulás egészítette ki, ez 
utóbbi helyszíne a Baláta-tó volt. 

A Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium tanulói ezúttal is ki-
válóan szerepeltek, a konferencián 
induló mindhárom tanulónk do-
bogós helyezéssel zárt.

Biológia II. szekció (9-10. évfo-
lyam): 1. helyezett Kis Szabolcs 9. 
C osztály (A kisbucsai legelők nö-
vényzeti felmérése), 2. helyezett 
Kiss Gergely 10. C osztály (Pusz-
tán, csak sasok). Felkészítő taná-
ruk Bíróné Varga Tünde.

Földrajz III. szekció (11-12. év-
folyam): 1. helyezett: Tóth Zoltán 
11. C (Diszciplínák találkozása: 

a karcagi Asszonyszállási-halom 
földrajzi, néprajzi és régészeti ku-
tatása).

A karcagiak a nem hivatalos 
diákolimpia csapatversenyében a 
házigazdák után a 2. helyen vé-
geztek. Legnagyobb örömünkre 
az RKTDK gálaműsorán a kar-
cagi diákok közül Kis Szabolcs, a 
zsűri javaslatára újra előadhatta 
referátumát, ezúttal a konferen-
cia teljes hallgatósága előtt. Gra-
tulálunk tanulóinknak a kima-
gasló eredményekért! 

Major

Refis sikerek a csurgói diákkonferencián

A Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága 4. alkalommal hir-
dette meg táncversenyét „Hím-
zett kötény, kis csizma…” címmel 
2016. április 26-án a Debrecen 
Plázában. A megmérettetésre ti-
zenhat óvodai csoport jelentkezett 
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből. A karcagi Madarász 
Imre Egyesített Óvodát három 
csoport képviselte. A Csokonai úti 
óvodából az Aprólábak gyermek-
tánc csoport Benéné Kecskemé-
ti Anna, a Táncsics 17-es óvodá-
ból a Mákszem tehetséggondozó 
csoport Sebőkné Kis Anikó Krisz-
tina, a Táncsics 19-es óvodából pe-
dig a Bíborka gyermektánc csoport 
Kunné Nánási Mónika gyermek-
tánc-oktató óvodapedagógusok ve-
zetésével. 

Nagy lelkesedéssel és izgalom-
mal készültünk a versenyre, hi-
szen egy háromtagú szakmai zsű-
ri előtt kellett megmutatnunk rá-
termettségünket, akik mind a ko-

reográfiát, mind a fellépő ruhát, 
egyéb, a tánchoz szükséges kellé-
ket, zenei választást is értékelte. 
Szívet melengető és szemet gyö-
nyörködtető élmény volt mindenki 
számára, hiszen a pláza épületé-
ben közel 350 népviseletben öltöz-
tetett kisgyermek és 30 óvónő káp-
ráztatta el a járókelőket népi játé-
kával, táncával. Akik már bemu-
tatták táncukat, kézműves foglal-
kozásokon és kreatív játszószőnye-

gen játszhattak és ismerkedhet-
tek a nemzeti park élővilágával. A 
„verseny” után az eredményhirde-
tés előtt, egy közös táncban vehe-
tett részt mindenki Hercz Vilmos, 
a Debreceni Népi Együttes művé-
szeti vezetőjének irányításával.

Antal Dóra, a szakmai zsűri el-
nöke a tartalmas ajándékcsoma-
gok mellett bronz, ezüst és arany 
minősítést osztott ki. Az ered-
ményhirdetés végén a zsűri az ál-
taluk tapasztalt észrevételeikkel és 
segítő tanácsaikkal láttak el ben-
nünket, felkészítő óvodapedagó-
gusokat.

Nagyon büszkék vagyunk tán-
cos gyermekeinkre, hiszen az Ap-
rólábak és a Mákszem csopor-
tunk bronz, a Bíborka csoport 
arany minősítést szerzett, Orosz 
Réka óvodásunk különdíjat ka-
pott szóló énekéért, öregbítve ez-
által intézményünk jó hírnevét.

Kunné Nánási Mónika
intézményvezető helyettes

„Hímzett kötény, kis csizma”
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A víz sokszor komor, sokszor 
ünnepel velünk, sokszor olt. A 
víz talán a legkomolyabban ve-
hető anyag a bolygónkon. Min-
denféleképpen egy félig-meddig 
megfoghatatlan anyag csorog ki 
ujjaink közül. Az ENSZ szakértői 
szerint évszázadunk végére az 
ivóvíz drágább lehet az aranynál. 
Bár az arany értéke ma már nem 
annyira egyértelmű számunk-
ra, mint amennyire régen volt. 
A Föld felületének kétharmadát 
nem a sárga fém, hanem a víz al-
kotja. A Földet nem véletlenül 
hívják a kék bolygónak, hiszen 
felszínének közel 70 %-át, átla-
gosan egy kilométer mélység-
ben borítja víz. Ezt a felfoghatat-
lan, 1,32 milliárd köbkilométer-
nyi vízmennyiséget egészítik ki 
a légkörben és a földkéreg alatt 
található vízkészletek. Ez az óri-
ási vízkészlet mégis a Föld tér-
fogatához viszonyítva csupán 
0,13%. A Föld vizei gyakorlatilag 
„sós vizek”, az összmennyiség ke-
vesebb mint 3 %-a a szárazföldi 
élethez szükséges édesvíz. Túl-
nyomó része a sarki jégbe fa-
gyott, elenyésző része felszín 
alatti, és csupán néhány ezrelék 
a felszín feletti, tavakban és fo-
lyókban lévő édesvíz. E két utób-
bi, a túlnyomórészt a földfelszín 
alatt található mennyiség bizto-
sítja az életet a Földön. Milyen 
kis arányú az életünk biztosítója, 
a lábunk alatt, előtt. Energiaként 

is felhasználjuk már régóta. Sod-
rását kihasználva, kereket alkot-
tunk hozzá. Forgott is az a kerék, 
sok-sok évszázadon keresztül. Az 
ipari forradalmat megelőző idők-
ben Európa más tájaihoz hason-

lóan kis hazánkban is a víz, a fa 
és a faszén voltak a legfontosabb 
energiaforrások. A folyók és pa-
takok vízerejét kezdetben a ga-
bonaőrlő vízimalmok, majd a 13–
14. századtól más ipari célokat 

szolgáló vízikerék szerkezetek is 
hasznosították. A természeti erő-
források, így a vízenergia haszná-
lata is összekapcsolódik a helyi 
környezet átalakító munkákkal, 
például a mesterséges vízgyűjtő-
medencék, csatornák létesítésé-
vel, a folyó- és patakmedrek sza-
bályozásával. A 11. század vége 
féle a tihanyi apátságnak több 
helyen, így Balatonfüreden és 
Kapolcson is voltak vízimalmai. A 
patakmalmok mellett a 13. szá-
zadban a Dunán Budavár alatt, 
megjelentek a hajómalmok is. A 
középkori vízimalmok gabonaőr-
lés céljából létesültek és számuk 
gyorsabb ütemben növekedett, 
mint az állati erővel működő szá-
razmalmoké. A 12–13. században 
a német telepesek honosítot-
ták meg a kallózást, később pe-
dig nyugati mintára, hazánkban 
is létesültek egyéb ipari vízener-
getikai szerkezetek, ilyenek vol-
tak a nemes emlékű huták, há-
morok és fűrészmalmok. A vízi-
malmok száma 1863-tól 1873-ig 
13.474-ről 17.249-re növekedett, 
s ezzel a hagyományos vízerő-
hasznosítás elérte történelmi te-
tőpontját. Ez volt a vízimalmok 
hőskora. Később a korszerű gőz-
malmok térhódítása miatt, a vízi-
malmok egy része versenyképte-
lenné vált, megszűnt, vagy funk-
cióváltásra kényszerült. A vízike-
rekes malom volt az első olyan 
gép, amely nem emberi vagy ál-

lati erővel működött. A vízikerék, 
mint energiafelvevő és átalakí-
tó szerkezet kezdetben a ter-
ményt, elsősorban gabonát őrlő 
malmok meghajtójaként terjedt 
el, és nagymértékben növelte a 
termelő erőnket. Bár a víz ere-
je megújuló energiák közé tar-
tozik, a vízi erőműveknek hátrá-
nyai is vannak. Ha például egy 
duzzasztó tározót létesítenek, a 
felgyülemlett víz a folyók mel-
letti völgyet is elönti, és ez az ott 
élő növények és állatok pusztu-
lását okozza. A másik probléma 
az, hogy amikor a duzzasztó tá-
rozók vizének egy részét elve-
zetik a folyókból, akkor ezzel je-
lentősen csökkentik a folyók víz-
szintjét. Emellett a folyók élővi-
lágában az is nagy kárt okozhat, 
ha egy vízi erőmű építése ked-
véért mesterségesen megvál-
toztatják a folyó medrének irá-
nyát. A környezetvédők és az 
áramfejlesztéssel foglalkozók 
véleménye gyakran eltér azt 
a kérdést illetően, hogy meny-
nyi víznek kell a folyó medrében 
maradnia. A vízfelhasználásban 
eltöltött hosszú közös múltunk 
sem tudja mindig kiküszöböl-
ni a felvetődő problémákat. Le-
het, csak vigyáznunk kellene rá, 
és nem energiaként felhaszná-
lunk? Majd a jövő eldönti, de le-
het, nem helyettünk!

A víz az úr?

Péntek László

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Adminisztrációs ügyintéző (Kisújszállás, Kunmadaras),
 - Könyvelő (Kenderes),
 - Készlet- és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
 - Banki pénztáros (Törökszentmiklós),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Bolti eladó-szaniter áruértékesítő (Kisújszállás),
 - Melegbüfés (Karcag),
 - Pincér (Berekfürdő, Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Nehézgépjármű szerelő (Kisújszállás),
 - Kerékpárszerelő-javító (végzettség nem szükséges) (Karcag),
 - Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Karcag),
 - Személygépkocsi-vezető (Kisújszállás),
 - Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 

(Kisújszállás),
 - Rakodó gépkezelő, markolós kisegítő (Kisújszállás),
 - Rakodómunkás (áru-összekészítő, raktáros), (Budapest),
 - Hidegbüfé-eladó (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Kisújszállás).

Köszönetnyilvánítás
A Kátai Gábor Kórház vezetése, dolgozói, valamint a Kátai Gábor Alapítvány 
köszönetet mond mindazoknak, akik elfogadták a meghívást, és megtisztelték 

jelenlétükkel az alapítvány 25 éves jubileumi jótékonysági estjét.
Külön köszönet illeti azokat, akik személyes adományaikkal, tombolatárgyak 

felajánlásával, vásárlásával, valamint egyéb támogatással hozzájárultak az 
alapítvány céljának megvalósításához:

Berekfürdő Község Önkormányzata, Berekvíz Kft. Berekfürdő, Csecsemő- és 
gyermekgyógyászati Osztály kollektívája, Czinegéné Bődi Szilvia, Csodaest Kft. 
Csokainé Perlaky Tímea, Dispomedicor, dr. Farkas Béla, Felföldiné Mo-hácsi 
Emese, Fazekas Lajosné, dr. Fazekas Sándor, Flóra Virágbolt, Főtéri Virágbolt, 
dr. Gáll András, Hartmann-Rico, ifj. Hubai Imre, Intenzív Osztály kollektívája, 
dr. Juhász Zsuzsanna, Kabainé Juhász Éva, dr. Kanász Nagy László és dr. Perge 
Judit, dr. Kapusi Lajos, Karcagi Ipari Park, Karcagi Nagy Zoltán, Kálmán La-
jos és családja, Kegyelet Temetkezés, Kiss-Ker Kft., Kocsis Kálmánné, Karát ék-
szerüzlet, Komádi Önkormányzat, Kovács Sándor, Kovácsné Fazekas Gabriel-
la, Körösszegapáti Önkormányzat, Kurucz István, dr. Lakatos Linda, Lauf Audit 
Kft., Lila Butik, Linde Gáz Zrt., 3MED Egészségügyi Kft., Mészárosné Hakucsák 
Erika, Mészáros Zsolt, Molnár Pál, MORÁL Audit, Mozgásszervi rehabilitáci-
ós Osztály kollektívája, Nagy Imre és Nagyné László Erzsébet, Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft., Nuriev Tibor, Orion Pharma, Oroszlán Gyógyszertár, Pánti Il-
dikó, Peugeot Qualite ’96 Kft., Quattro Optika, Salus Kft., Sánta Imre és neje, dr. 
Sántha József, Somogyi Gabriella, Sürgősségi Betegellátó Osztály kollektívája, 
Szabibusz, dr. Szántai Katalin, Szentannai Sámuel Gimnázium, Szilágyi Lajosné, 
Szuper Butik, Tetra-Pen Bt., Ujfalusiné Ugró Erzsébet, Virág Tünde.

Szervezők



8 2016. május 27.

HIRDETMÉNYEK

2016. május 27. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kováts Mihály Napok 2. rész
18.30 Emlékharang avatás
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia 
 Karcagi hírek
 - Elismerés a mentőállomás 
  dolgozóinak
 - Tehetséges diákok
 - Dr. Kenyeresné Z. Ágnes kiállítása
 - A Víz világnapján
 - Szent Flórián Vers- és Prózamondó
  Verseny
 Háttér
 Vendég: Posztósné Gyarmati Éva
 Téma: „Határtalanul program”
20.10 Koszorúzás a Kováts Mihály Em-
lékhelynél
20.40 Agrosprint jubileumi ünnepsége

2016. május 28 - szombat 
(ism. vasárnap)
18.05 Műsorajánlat
18.05 Agrosprint jubileumi ünnepsége
20.00 Nagykunsági krónika - közéle-
ti magazin

2016. május 31. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.00 Karcagi hírek
19.30 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.40 Karcag Sport: Karcagi SE - Csépai 
SE megyei I. osztályú bajnoki labdarú-
gó mérkőzés

2016. június 2. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Térségünk
 mai település: Tiszaigar
18.30 Szilágyi Elek emléktábla avatása
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Bajtársi Egyesület koszorúzása
 Karcagi hírek
 - Polgármesteri hírpercek
 - Kátai Medi-Song Amerikában
 - Gyermeknap 2016
 - Óvodai hírek
 - Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: készülődés a birkafőző 
 versenyre
20.10 A Kováts Mihály Általános Iskola 
 műsoros estje 

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. május 21.
Kun Mária Zsuzsanna – 
Majláth Lajos

2016. május 21.
Kapitány Gabriella – Lénárt 
Péter Marcell

2016. május 21.
Földvári Ildikó Lilla – Hemző 
Attila

Születés
2016. május 22.
Biró Andrea – Szekrényesi Sza-
bolcs
Kg., Dózsa György út 9.

Kinga

Halálozás
Márkus Imre 
(1945) 

Kun László Péter 
(1950)

Nagy Imre 
(1928)

Vadai János 
(1935)

Kálmán Lajos Elek 
(1923) 

Május 28. (Szombat)
8-13 óráig 
 Főtér Gyógyszertár 
 (Horváth Ferenc utca 1.)

9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 29. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 4. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Június 5. (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

CSALÁDI és GYERMEKNAP, 
SPORTNAP

III. KARCAGI DIÁK 
BIRKAPÖRKÖLT FŐZŐVERSENY

2016. május 28. (szombat)
Liget úti Sportpálya

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
szeretettel várja a kicsiket és nagyokat alábbi programjaira:

9.00-14.00

LABDARÚGÓ TORNA SZÜLŐKNEK, 
KAPITÁNYLABDA BAJNOKSÁG, 
ÉLŐ AMŐBA, „BANYA-FUTÁS”, 

NÉPI ÉTELEK FŐZŐVERSENYE

a versenyek kiírása a Déryné Kulturális Központ facebook 
oldalán, illetve: www.derynekarcag.hu

10.00 – 14.00
 - KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
 - CSILLÁMTETOVÁLÁS
 - „MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?” – GÉPJÁRMŰ BE-

MUTATÓK
 - ELSŐSEGÉLY BEMUTATÓ
 - PÓNILOVAGLÁS
 - ÓRIÁS LÉGVÁR
 - KIRAKODÓ VÁSÁR
 - „PIHENŐ SÁTOR” SÁS KÁROLY INTERAKTÍV MŰSORA

Érkezéskor, kérünk mindenkit, hogy az információs pultnál 
regisztrálja magát, ezért mindenki „tallért” kap. A nap fo-
lyamán további tallérgyűjtésre lesz lehetőség, melyet aján-
dékokra lehet beváltani! Érdeklődni az információs pultnál!

KÖZREMŰKÖDŐK:
Madarász Imre Egyesített Óvoda, Karcagi Többcélú Kistér-

ségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Karcagi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság, Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete, Karca-
gi Sportegyesület, Karcagi Cserhát Kft., Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Információ: 59/503-224-11-es mellék
A program rossz idő esetén ELMARAD!

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 28-29. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Június 4-5. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

ÉS A KARCAGI KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG

Tisztelettel meghívja önt 
„A mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelme”

című szakmai konferenciára.

A mezőgazdasági területen keletkező tüzek megelőzésével 
kapcsolatos konferencia
időpontja:  2016. május 31. (kedd) 09.00 óra
helyszíne: Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 
  (5300 Karcag, Kisújszállási út 30.)

Program:
 - Konferencia megnyitója
 - A mezőgazdaság területén bekövetkezett tűzesetek ta-

pasztalatai
 - A mezőgazdasággal kapcsolatos veszélyes áruk szállí-

tásának szabályai
 - A betakarítási munkák megelőző tűzvédelme, jogsza-

bályi előírások
 - A szabadtéri tüzek megelőzése, irányított égetés
 - Felmerülő kérdések konzultációja

Lévai Kálmán tűzoltó ezredes
kirendeltség-vezető

Horgászok figyelem!
2016. május 9-től a Nagykun Horgász Egyesület irodájának 

nyitvatartása megváltozott. 
Nyitva: minden csütörtökön 14-17 óráig.

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

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

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

Karcagon, 70 m2-es, téglaépí-
tésű, újszerű, teljes közműves 
ház eladó. Csere értékegyezte-
téssel a második emeletig ér-
dekel. Tel.: 06/30-835-1910.

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.

Karcag központjában 55 m2-es, 
földszinti, erkélyes, felújított la-
kás eladó. Tel.: 06/30-683-2647.

Karcagon, a Kaiser étterem mö-
gött garázs kiadó. Tel.: 06/30-
683-2647.

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

Karcagon, cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Érdeklődni: reggel és 
délben. Tel.: 06/59-400-802.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám 
alatt eladó egy 3 szoba összkom-
fortos lakóház, 1000 m2-es telken. 
Ára: 6 M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.

Családi ház beépíthető telek-
kel, áron alul eladó Karcagon. 
Ugyanitt búza és kukorica eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937, 06-70-257-
2045.

Kétszobás, I. emeleti, erkélyes, 
felújított, jó elosztású, tégla-
építésű, 56 m2-es lakás eladó 
Karcag központjában. Irányár: 
7,5 M Ft. Tel.: 06/30-527-2980.

Karcagon, főtérhez, piachoz közel, 
712 m2-es telken, teljes közműve-
sített, ipari árammal ellátott, bon-
tásra vagy felújításra ítélt ház el-
adó. A telek alkalmas üzleti vagy 
ipari tevékenységre is. Érdeklődni 
Karcagon, a Kacsóh utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Összkomfortos családi ház, lak-
ható alsóépülettel Karcagon, a 
Reggel utcában eladó. (I. emeletig 
cserélhető.) Tel.: 06/30-363-7951.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tol-
lú csirke konyhakészen eladó. 
Vágás minden pénteken. A meg-
rendelést csütörtök délig kérem 
leadni. Cím: Karcag, Soós I. u. 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

140 kilós hízó (duroc) és manga-
lica házi zsír eladó. Érdeklődni: 
Karcag, Nyár utca 32. Tel.: 06/30-
2427-422.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kana-
pét, asztalt, komódot, hoked-
lit, szennyesládát, sózóteknőt, 
mosóteknőt, bödönöket, kan-
nákat, bekötött boros demi-
zsonokat, ablakra való spalet-
tákat, és minden egyéb régisé-
get, teljes körű hagyatékot, tol-
lat. Tel.: 06/20-996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egész-
ségügyi intézmények leselejte-
zett ipari kellékeit, bútorait meg-
vásárolom! (Munkapadok, szé-
kek, többfiókos szekrények, vas-
asztalok, búrák, lámpák, szertári, 
orvosi vitrinek, szekrények stb.) 
Tel.: 06/20-996-1346.

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

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

Honda Civic Sedan (’97-es, 1400 
m3, garázsban tartott, nemdo-
hányzó tulajdonostól, szép álla-
potban, egy év műszakival) el-
adó. Tel.: 06/30-336-6150.

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

Eladó kerti pavilon (10 db), nagy-
testű suhanó, parapetes kon-
vektor (3 db), kürtőskalács ké-
szítő gép, fagylaltgép (csava-
ros, két aknás), új női kerékpár, 
MoliMed classic betét (1000 db). 
Tel.: 06/20-9670-837.

Csillárok, mosdókagyló, szap-
pantartó, konyhai kiegészítő 
munkapult, kemping kerékpár, 
gáztűzhely, ajtók, számítógép-
asztal eladó. Tel.: 06/30-835-1910.

Kovácstűzhely, csákányok, 
ásók, lapátok, gereblyék, vil-
lák, kapák, húsdarálók, mákda-
rálók, diódarálók, kalapácsok, 
birkanyíró ollók, fogók eladók 
Karcagon, a Hunyadi utca 40. 
alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

1300 m2 szántó, 1,78 ha erdő, 
Zug II-ben 10 sor kertföld, lak-
ható épülettel eladó. Tel.: 06/30-
587-9678.

Eladó 120 kg-os hízó, gyermek-
ágy (3-12 éves korig), kétsze-
mélyes rekamié, beltéri ajtó 
Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/59-314-245.

Hagyatéki bútorok (szekrény-
sorok, csillárok, poharak, és sok 
más egyéb) eladó. Tel.: 06/30-
435-9450.

Mátrafüred-Pipishegyen csa-
ládi nyaraló kiadó. Tel.: 06/30-
455-6995.

Eladó bukóablak (62x105 cm), fe-
hér harmonikajtó (126x225 cm), 
háti permetező, tányéros mér-
leg, zsírosbödön (25 literes). Tel.: 
06/59-300-540.

Jó állapotú, 120 literes Hajdu 
villanybojler, és 1 db palackos 
gáztűzhely eladó. Tel.: 06/59-
300-540.

Eladó 26-os női kerékpár, új 
gumikkal, négyszemélyes sá-
tor, szövőszék, porcelán étkész-
let hibátlan állapotban, 2 db 
nagy, és 2 db közepes mére-
tű leander. Tel.: 06/30-421-1071.

Eladó gáztűzhely, automata mo-
sógép, polcos szekrények, heve-
rők, edények stb. Karcag, Ács ut-
ca 12. Tel.: 06/30-645-1845.

Eladó fiú felsőruházat, jó minő-
ségű - olcsón (200 - 500 Ft/db 
áron, kb. 10-12 éves gyermek-
nek), és 1 db gyermekülés. Tel.: 
06/59-313-697.

Eladó egy jó állapotú, holland, 
tölgyfa alapú ülőgarnitúra (1 db 
3-as kanapé és 2 db fotel). Tel.: 
06/70-391-4295.

Perzsa jellegű cicákat jó gazdik-
nak ajándékba adok. Befőttes 
üvegek eladók. Tel.: 06/20-258-
8997.

Kombinált fagyasztós hűtő-
szekrény eladó. (Mérete: 135x 
60x55cm.) Irányár: 20.000 Ft. 
Tel.: 06/30-522-5218.

Ágyazható kanapé, 2 db fotel-
lel, ebédlőasztal, 4 db székkel, 
házi vízmű üzemképesen el-
adó. Tel.: 06/30-363-7951.

Női, férfi, gyermek halász- és rö-
vidnadrágok érkeztek az Erzsa 
turiba. Női trikók, topok 100 
Ft/db egységáron kaphatók, 
amíg a készlet tart. Cím: Karcag, 
Kertész József utca 8. szám.

 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.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. 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.

Ácsolt ajtók, kapuk készíté-
se, zárak javítása és cseréje. 
Karcag, Sütő Kálmán ácsmes-
ter, Tel.: 06/30-584-2767.

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.

Kis busz bérelhető (9 szemé-
lyes). Tel.: 06/30-945-0824.

Mezőgazdasági bérmunkát vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, valamint Békés megye 
térségében. Tel.: 06/70-370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nádud-
var, Nagyrábé, Püspökladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár: 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-
370-1149.

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

A Szendrei Üvegező BT. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök 
kidolgozását, képkeretezést, 
műanyag nyílászárók forgal-
mazását, beépítését, redőnyök, 
rovarhálók, szalagfüggönyök 
készítését. Karcag, Villamos ut-
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-
684-4941.

Fodrász házhoz is megy! Kizá-
rólag hölgyek részére hajvágást, 
dauert, hajfestést vállalok. Tel.: 
06/30-447-3918.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

ÚTLEZÁRÁS
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága ezúton tájé-
koztatja a tisztelt lakosságot, hogy 

2016. május 23 - 2016. június 20-ig 
a Kossuth téri járdafelújítások miatt a Kertész József utca - 
Dózsa György út közötti útszakasz lezárásra kerül, a közle-
kedésben fennakadások várhatóak.
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SPORT

2016. május 21-én az U9-es 
karcagi csapatunk Törökszent-
miklósra látogatott el, és leját-
szotta utolsó bajnoki mérkőzését 
a Szolnok ellen. Rengeteg hely-
zetet dolgoztunk ki és ezek nagy 
részét ki is hagytuk. Sajnos na-
gyon gyenge a helyzetkihaszná-
lásunk ebben a korosztályban. 
Ezen javítanunk kell a követke-
ző években. 16-12-re tudtunk 
győzni a Szolnok ellen. Az U9-
es csapatunk Törökszentmiklós 
után a második erőt képviseli a 
megyében. Ez több mint biztató 
a jövőre nézve.

Az U8-as fiúk 2016. május 
7-én játszották le az utolsó baj-
noki fordulójukat. Meglepetésre 
igazi csapatjátékot mutatva ismét 
legyőzték a Túrkevét, és sikerült 
nyerni az erősebb, tiszaföldvári 
csapat ellen is. Az év végére itt is 
a Törökszentmiklós maradt az 
egyetlen ellenfelünk, bár voltak 
ellenük is szoros mérkőzéseink. 

Nehéz felvenni a versenyt olyan 
csapatokkal, akik az iskolában 
testnevelés óra keretein belül is 
kézilabdáznak. Szégyenkezésre 
nincs okunk, és jövőre is folytat-
juk a munkát. 

Az U7-U8-as lányok ebben az 
évben is jól teljesítettek. Mind a 
két korosztályban megnyerték a 
régiós bajnokságukat. Mindösz-
sze egyetlen 1 gólos vereség csú-
szott be 21 mérkőzés alatt. 

2016. május 8-án játszották le 
az utolsó 3 meccsüket az U8-as 
lányok Mezőtúron. 12-3, 17-2, 12-
1-re győztek ezen a hétvégén. Bár 
nagy arányú győzelmeket köny-
velhettünk el, mégsem voltam 
elégedett a látottakkal. Átvet-
tük az ellenfél stílusát, és a 3 mér-
kőzésből talán a második mecs-
csen tudtunk felpörögni igazán. 
Meg kell tanulnunk azt, hogy hi-
ába gyengébb egy ellenfél, azokat 
a mérkőzéseket is komolyan kell 
venni. 

Az U7 - U8-as lányoknak is 
gratulálok a régiós bajnoki cí-
mükhöz!

A lányokat május 28-29-én 
Orosházára visszük el egy tor-

nára. Itt olyan NB I-es csapatok 
utánpótlás csapatai vesznek részt, 
akiket már országos szinten is je-
gyeznek. Megnézzük hol tartunk 
és ezzel a tornával zárjuk az évet. 

Gratulálok mind a 4 csapa-
tomnak, és jövőre folytatjuk a 
munkát.

Balog Zoltán edző

Véget ért a bajnokság
Hét mérkőzés, hét győzelem

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. május 14.
Jászárokszállás-Karcag 1-0 (1-0)

Jóval több, mint 100 km-es út 
után érkezett meg a karcagi lab-
darúgócsapat a megye észak-
nyugati városába, Jászárokszál-
lásra. Korábban is sokszor ke-
mény, küzdelmes, és szoros mér-
kőzéseket vívott egymással a két 
együttes. Néhány perc elteltével 
Bukovszki Dániel próbált kitör-

ni a védők közül, egyikük a me-
zénél fogva visszarántotta, a sza-
badrúgást a sértett végezte el, 
de a hazai kapus, Papp védett. 
Ezután a hazaiak percei követ-
keztek, a jászárokszállási Hájos 
többször is veszélyeztette Belé-
nyesi László kapuját, de lövései 
vagy célt tévesztettek, vagy a kar-
cagi kapus védett. A 35. percben 
a hazaiak bal hátvédje, Kalóz ve-
zetgette a labdát, majd váratlanul 
30 méterről lövésre szánta el ma-

gát, és a labda a kar-
cagiak hálójába vá-
gódott (1-0).

A második félidő-
ben megvolt a lehe-
tőség az egyenlítésre. 
Hamar János kapott 
egy indítást a balolda-
lon, de kivárt, és egy 
védő az utolsó pilla-
natban még elrúgta a 
labdát előle. Öt perc 
múltán Bartók került 
nagy helyzetbe, de 
szerencsére nem ta-
lálta el a karcagi ka-
put. Ezután többször 
is gólhelyzetbe kerül-
tek a hazai csatárok, 
de nem sikerült gólt 
rúgniuk. A második 
félidő derekán való-
ságos tűzjáték ala-
kult ki a karcagi ka-
pu előtt. Többször is 

a kapura lőttek a vendéglátók, de 
valahogy mindig sikerült felsza-
badítani a védőknek. Ekkor sem 
született gól. A befejezés előtt 
még Bukovszki Dánielnek sike-
rült kétszer is kihasználnia gyor-
saságát, de a védők az utolsó pil-
lanatban felszabadítottak. Ezért 
is maradt el az egyenlítés, és így 
pont nélkül távozott a Jászságból 
a karcagi csapat.

B.I.

Egy jól eltalált lövés döntött
2016. április 23. (szombat)

NB III. Dél-Alföld-
csoport

Kováts DSE Karcag - Jánoshida 
SE 9-9

Karcagi győzelmek:
Párosban: dr. Huber Attila-Im-
rei Ferenc 1 győzelem, Nagypál 
Csilla - Csiszár Csaba 1 győze-
lem. 
Egyéniben: Nagypál Csilla 3 
győzelem, Imrei Ferenc 2 győze-
lem, dr. Hubert Attila 1 győze-
lem, Csiszár Csaba 1 győzelem.

Csornai Csaba: Rangadóhoz 
méltó, nagy küzdelem, magas 
színvonalú mérkőzések jellemez-
ték a találkozót. Így alakult ki az 
igazságos döntetlen. A mérkő-
zés után búcsúztattuk el dr. Hu-
bert Attilát, aki munkahelyvál-
tozás miatt ősztől már nem tud 
a csapatban játszani. Így, ismét a 
csapatépítés időszaka kezdődik. 
Ezzel az eredménnyel a Kováts 
DSE csapata a második helyen 
zárt, ezüstérmet szerzett. Gra-
tulálunk a csapatnak a kiváló 
eredményhez.

Az ezüstérmes csapat tagjai: 
Nagypál Csilla, dr. Hubert Atti-
la, Imrei Ferenc, Csiszár Csa-
ba, Dobó István, dr. Farkas Béla, 
Dobrai István, Czombos Bence. 

Megyei I. osztályú 
csapatbajnokság

Jászkisér SE - Kováts DSE Kar-
cag 8-10

Karcagi győzelmek:
Párosban: Dobó István - ifj. Do-
bó István 1 győzelem.
Egyéniben: Dobrai István 4 győ-
zelem, Dobó István 2 győzelem, 
Czombos Bence 2 győzelem, Se-
bők János 1 győzelem.
Csornai Csaba: Hatalmas küz-
delemben, kiváló teljesítmény-
nyel szerezte meg csapatunk a 
két bajnoki pontot. Kiemelke-
dett Dobrai István teljesítményé-
vel, aki minden egyéni mérkőzé-
sét megnyerte, így százszázalé-
kos teljesítményt nyújtott. 

Kováts DSE Karcag II. - Jászkisér 
5-13.

Karcagi győzelmek: 
Párosban: dr. Farkas Béla - Mety-
kó László 1 győzelem.
Egyéniben: dr. Farkas Béla 2 győ-
zelem, Kun Szabolcs 1 győzelem, 
Csornai Csaba (2 mérkőzésből) 1 
győzelem.
Csornai Csaba: A tartalékosan 
felálló karcagi csapat ellen a na-
gyon egységes Jászkisér biztos 
győzelmet aratott.

B.I.

Ezüstérmes a karcagi csapat
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