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Friss, lédús és garantáltan 
egészséges gyümölcsökkel vár-
ják a vásárlókat a toronyház 
parkolójában, kedvező áron, 
minden csütörtökön 8 és 14 óra 
között, egészen decemberig. A 
gyümölcsvásár két éve decem-
berben indult Karcagon. Ele-
inte csak almát lehetett vásá-
rolni, mostanra pedig a nagy 
érdeklődésre való tekintettel, 
már bővült a kínálat: a külön-
böző almafajták mellett ba-
rackot, szilvát és körtét is lehet 
kapni. Télen lekvárokkal egé-
szül még ki a kínálat.

- Honnan jönnek, és miért 
különlegesek ezek a gyümöl-
csök? - kérdeztük.

- Azért, mert ezek közvetle-
nül a termelőtől vannak, egytől 
egyig. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből, Fehérgyarmat mel-
lől jövünk. Itt, a toronyház előtt 

találhatnak meg minket min-
den csütörtökön. Ez a mi kis he-
lyünk, már itt voltunk tavaly is.

- Itt voltak a télen is - fűzte 
hozzá az egyik vásárló, aki rend-
szeres látogatója a gyümölcsvá-
sárnak. - Sok gyümölcsöt vet-
tem már innen, mert olcsóak és 
szépek - tette hozzá.

- Pozitívak a visszajelzések 
nagyon, ezért is bővítettünk a 
termékkörön. Rengetegen jön-
nek, általában elég nagy sor szo-
kott állni - mesélte az őstermelő, 
majd vissza is tért a pillanatokon 
belül felgyarapodott vásárlói tö-
meghez.

Erdei Orsolya

Gyümölcsvásár a főtéren

A Kiskulcsosi Általános Isko-
la felújított tornaterem burkola-
tának átadása szeptember 10-én 
(szombaton) a karcagi és a tö-
rökszentmiklósi szivacskézilab-
dások mérkőzésével kezdődött, 
majd Futóné Szabó Margit tag-
intézmény-vezető köszöntötte 
az avatásra érkező vendégeket.

Nagy Sándorné, a szülői kö-
zösség elnöke elmondta, ami-
kor a novemberi jótékonysági 
bál bevételét a tornaterem bur-
kolatának cseréjére ajánlották 
fel, nem gondolta, hogy alig tíz 
hónap alatt ez az álom a város 
és a sportegyesület összefogásá-
val, valamint pályázati segítség-
gel valóra válik.

- Egy olyan jelentős felújítással 
gazdagodott az iskola, amelyre 
szükség volt. Szolgálja a testne-
velést, azt hogy a kézilabda sport 
Karcagon is kellő feltételekkel 
fejlődjön, és a város is gazdago-
dik általa - hangsúlyozta avató-
beszédében dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, aki 
felidézte a tornaterem építésé-
nek kezdeteit a 80-as évek végé-
től, amikor az akkori városi ta-
nács és az iskola vezetése meg-
próbált erre lehetőséget keresni. 
Így kezdődhetett el az építkezés 
a tanács költségvetéséből, a szo-

cialista brigádok és sok-sok tár-
sadalmi munkájával, az átadá-
sa már az új önkormányzat ide-
jén volt.

- 1990-ben az új önkormány-
zat első beruházás-átadása volt 
ez. Én lehettem az, aki polgár-
mesterként köszöntő beszédet 
mondhattam - sorolta a tárcave-
zető, majd újabb alapítványi tá-
mogatással tantermeket alakítot-
tak ki itt a tetőtérben. Az intéz-
ményben mindig volt kezdemé-
nyezőkészség, így sportpályák 
épültek, amelyekhez volt tan-
testületi, önkormányzati és szü-
lői összefogás. Később hason-
ló összefogás volt a város részé-
ről a tanuszoda építésénél is. Ez 
is mutatja, hogy a város önkor-
mányzata, közössége mindig fo-
gékony volt a testnevelés, a sport 
iránt, és arra, hogy ezt a közös-
ségépítő erőt, ami itt, különösen 
a Nagykunságban fontos, mindig 
segítsük, kiaknázzuk. Nagyon 
örülök annak, hogy az MKSZ, 
a szülők és a város összefogásá-
val ez a beruházás megvalósult, s 
még komfortosabb lett. Kellemes 
sportsikereket kívánok, gratulá-
lok a fejlesztéshez - hangzott el a 
tárcavezető beszédében.

- Mindig nagy örömmel jövök 
ebbe az iskolába, mert eddig itt 
csupa pozitív élmény ért - kezd-

te beszédét Dobos László polgár-
mester. Alig egy éve, a fedett ke-
rékpártároló átadását ünnepel-
hettük, s most újra itt vagyunk. 
Örömteli idejönni, mert látható, 
érezhető, hogy itt az iskolaveze-
tés, a szülők, a szülői munkakö-
zösség, a területen lakók milyen 
példamutatóan fognak össze, és 
dolgoznak azért, hogy ez az ok-
tatási intézmény folyamatosan 
szépüljön. Irigylésre méltó elnök 
asszony helyzete, hiszen pár hó-
nappal ezelőtt gondoltak arra a 

munkaközösség tagjaival, hogy 
bált kellene szervezni a terem 
padozatának megszépítéséért, s 
lám ez mára meg is valósult. Így 
legyen minden elképzelésükkel 
a jövőben is - kívánta a város-
vezető, aki elmondta, az önkor-
mányzat 1,6 millió forinttal se-
gítette a mostani munkákat.

Szepesi Tibor, a körzet képvi-
selője arról szólt, hogy amikor a 
Magyar Kézilabda Szövetség ki-
írta a pályázatot tornatermek 
felújítására, a kézilabda sportág 

oktatása, népszerűsítése érdeké-
ben a KSE az önkormányzat tá-
mogatásával pályázott a speciá-
lis burkolatra. Az elnyert támo-
gatás, valamint a KSE és a város 
segítségével kiegészítve azt, si-
került közel hétmillió forintból 
egy speciális burkolatot lerak-
ni, amely alkalmas a szivacské-
zilabdához. Az iskolában az alsó 
tagozatban el is kezdődött szep-
tembertől a szivacskézilabda ok-
tatása - mondta a képviselő.

DE

Átadták a Kiskulcsosi Általános Iskola felújított tornatermét

Szakmai nap a Karcagi 
Kutatóintézetben

Alternatív növények – Alternatív talajművelés címmel tartot-
tak szakmai napot és bemutatót a DE AKIT Karcagi Kutatóinté-
zetében 2016. szeptember 6-án. 

Bővebben a 3. oldalon...
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Közéleti szilánkok
Migráció és az 

„igazság”
Nemrég a karcagi kórházban voltam, az 

egyik szakrendelő előtt várakoztam a so-
romra, amikor egy régi ismerősöm fenn-
hangon üdvözölt. P. László volt, akivel an-
nak idején egymás mellett ültünk az egyko-
ri Csokonai Könyvtár emeletén (a volt Gyer-
mekkönyvtár helyiségében), és vártuk Für 
Lajos, akkori honvédelmi minisztert. 

Néhány általános, udvariassági közhely, 
hogylét után, rögtön a migránshelyzet ke-
rült szóba. Elmesélte, hogy nemrég járt az 
öccsénél Körmenden, aki a piacon zöldséget 
árul, és rendszeresen járnak ki az ottani pi-
acra az ideiglenes migránstáborból a „me-
nekültek”. Na nem „integrálódni”, hanem 
vásárolni. Minden árus örül nekik, mert tele 
vannak pénzzel, és már egy ideje a körmen-
di piac forgalmi indexe az ő jóvoltukból, a 
bázis időszakhoz képest (ti. amikor az ide-
iglenes tábort megnyitották), kb. 30%-al 
emelkedett, mondta vigyorogva. Ez az 
igazság sajnos - folytatta -, bizony vannak, 
akiknek jó, hogy itt vannak, és talán sokan 
annak is örülnének, ha még többen lenné-
nek. Emlékezz vissza, milyen jó volt itt Kar-
cagon is a piacosoknak, mikor még itt vol-
tak az oroszok Kunmadarason és jártak ide. 
Néha több ruszki UAZ állt a piac mellett, 
mint magyar autó. A madarasi Pista bácsi, 
a hatósági vágóhíd vezetője is örült nekik. 
Meglátod, nem lesz itt meg az 50%-os rész-
vétel, bármibe lefogadom. 

Nem került sor a fogadásra, mert már 
jött ki a felesége a rendelőből és sietve el-
búcsúztak. Kissé szomorúan töprengtem el 
a hevenyészett köznépi „laskán”, amit is-
merősöm egy szuszra előadott, elég sajá-
tosan közelítve meg a témát. Igazából nem 
is az zavart, hogy vajon igaz-e amit elme-
sélt, mert a nászuram, aki körmendi lelkész, 
egészen mást lát, és azért az ő „reprezenta-
tív felmérése” ott jóval több mint 70%-ot 
becsült, hanem P. László, aki a karcagi pi-
acon rendszeres nézelődő - de csak ritkán 
vásárló kisnyugdíjasa - fura praktikumból 
való megközelítése.

Hát, igen. Vannak egészen fura fan-
tazmagóriák. Az egyik presszóban viszont 
jót derültem. Egy népesebb csoportban 
egy munkásruhát viselő, szintén nyugdí-
jas vagy nyugdíjt közelítő korú vendég arról 
beszélt, ha arra a „dekás Gyurcsányra” hall-
gatnának az emberek, akkor az lenne, mint 
valamikor az apjának, akinek Békekölcsönt 
kellett jegyeznie. Most majd lehetne jegyez-
ni migránsokat, és a legtöbb migránst jegy-
ző között, kisorsolnák Zagyi elvtárs, egyko-
ri párttitkár, kőműves, vakoló kanalát…

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek szeptemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  szeptember 27. 17.00-tól,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  szeptember 20. 15.30-tól,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  szeptember 19. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  szeptember 27. 14.30-16.30-ig, 
  Városháza 5. szoba

Szepesi Tibor 7. választókörzet  szeptember 20. 16.00-tól,  
  Kiskulcsosi Általános Iskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 21. 16.00-tól,  
  Kádas György Általános Iskola 
  Kisújszállási út 45. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kere-
tében „Gazdasági-foglalkoztatási együttműködések megvalósítása 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című program zajlik 2020. feb-
ruár végéig a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a 
megyei önkormányzati hivatal együttműködésében. Az 1,339 milli-
árd forint összegű „megyei foglalkoztatási paktum” támogatási szer-
ződését szeptember 1-jén írta alá Kovács Sándor, a megyei közgyű-
lés elnöke és Kovács József, a Magyar Államkincstár megyei igaz-
gatója. A program fő célja a regisztrált álláskeresők visszavezeté-
se a munkaerő-piacra. Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
16.052 fő regisztrált álláskeresőt tart nyilván a kormányhivatal fog-
lalkoztatási főosztálya. A megyei mellett helyi (járási szintű) foglal-
koztatási együttműködések is megalakulnak TOP-os forrásból, va-
lamint a megyeszékhelynek is önálló keret áll rendelkezésre erre a 
célra. A program által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások, bér-
támogatások, önfoglalkoztatóvá válást segítő támogatás és képzések 
segítségévél várhatóan több mint háromezer álláskereső részesül-
het a paktumok nyújtotta előnyökben az elkövetkező 48 hónapban.

Cél a regisztrált álláskeresők 
visszavezetése a munkaerő-piacra

Szeptember 10-én este Nagyivánon a művelődési házban tartott 
az október 2-i népszavazással kapcsolatosan lakossági fórumot dr. 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a választókörzet or-
szággyűlési képviselője. 

- Magyarország újra a kereszténység védőbástyája és nem először 
kell a történelemben egyértelműen nyilatkoznunk, állást foglalnunk  
arról, hogy Magyarországot „magyar országnak” akarjuk megtarta-
ni a jövőben is. Az Európai Unió betelepítésre készül, lopakodva egy 
népességcserét készít elő, hiszen hosszú távú hatásai egy nagyobb tö-
megű migráns betelepítésnek ezek lennének. Ezzel szemben a magyar 
embereknek állást kell foglalni, én ezért arra buzdítok mindenkit, 
hogy vegyen részt a népszavazáson és szavazzon NEM-mel a betelepí-
tésre - mondta a fórum kezdetén dr. Fazekas Sándor.

Tóth Gy. László politológus a migrációról szólva elmondta, szerin-
te egy szervezett népmozgásról van szó, amelynek a célja Európa in-
stabilitásának az előidézése. E mögött valószínűleg az húzódik meg, 
hogy az Egyesült Államoknak érdeke egy bizonytalan Európai Unió, 
miután készülnek aláírni a szabadkereskedelmi egyezményt, jobb egy 
gyenge, erőtlen, szétesett partnerrel tárgyalni, mint egy erős, egysé-
ges tárgyalódelegációval vitatkozni - hangsúlyozta a szakember, aki 
szólt arról is, hogy a migrációval minden ország, így hazánk is ve-
szélyben van, mert egész egyszerűen a különböző kultúrák együtt-
élése, az gyakorlatilag hosszú távon nem megoldható. Egy kisebbsé-
get  egy többségi társadalom akkor képes integrálni, hogyha a kisebb-
ség létszáma rendkívül alacsony. Ha tízezrek, százezrek, milliók jön-
nek be egy földrészre teljesen más kulturális és nyelvi közegből, más 
vallási háttérből, azok gyakorlatilag integrálhatatlanok. Ezt láthat-
juk Nyugat-Európában, ahol kialakultak a párhuzamos társadalmak. 
Amikor a többségi társadalom és a betelepülők között ekkora óriási 
vallási, kulturális különbség van, akkor megoldhatatlan konfliktusok 
tömege keletkezik. Épp ezért jobb a migránsokat távol tartani - fogal-
mazott a szakember.

Lakossági fórum Nagyivánon

Lapzárta: 
2016. szeptember 19. (hétfő) 12 óra

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel ren-

delkező hallgatók és tanulók 2016. II. félévi tanulmányi 
támogatásáról szóló pályázatát, amely egy naptári 

évben egyszer igényelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a
 www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában 

elvihető a Polgármesteri Hivatalból.
A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz 

kell benyújtani. 
(Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 52. iroda.) 

A beadás határideje: 2016. szeptember 30.
Az elbírálás határideje: 2016. október 20.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
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INTERJÚ

- Mindig testnevelő tanár sze-
retett volna lenni?

- Gyerekkorom óta folyama-
tosan sportoltam. Az általános 
és középiskoláimat is Debrecen-
ben végeztem, majd a budapes-
ti Testnevelési Főiskolán tanul-
tam. Ha kiskoromban megkér-
dezték, hogy „mi leszel, ha nagy 
leszel”, mindig azt válaszoltam, 
hogy testnevelőtanár. Ez ötéves 
koromtól kezdve végigkísért. Si-
került is, szaktantárgyként pedig 
a teniszt választottam.

- Jelenleg már nyugalmazott 
tanár. Hol tanított korábban? 
Voltak-e nehézségek?

- Végzés után Debrecenben a 
Zákány úti általános iskolában, 
majd a Református Gimnázium-
ban tanítottam egy évig. Férjhez 
mentem, és Karcagra kerültem, 
ahol a Zádor úti iskolában kezd-
tem el tanítani. Az öt általános 
iskola közül ez volt az egyetlen, 
amelyiknek nem volt tornaterme. 
Ez nem volt könnyű, mert olajos 
padlók voltak, és ha testnevelés 

órákat akartunk tartani télen, ak-
kor át kellett rendezni a termeket. 
Osztályról osztályra vittük a tor-
naszőnyeget, ugrószekrényt, dob-
bantót. Először a padokban kezd-
tük a bemelegítést, majd széthúz-
tuk őket, letettük a szőnyeget és a 
szekrényt. Mindezt 16 évig, amíg 
ott tanítottam, balesetmentesen.

- Az iskolában töltött 16 év 
alatt történt-e valami fejlesztés a 
testnevelés-oktatásban?

- Az igazgatók mindig a testne-
velés mellé álltak. Óriási, majd-
nem 60 méter hosszú udvara volt 
az iskolának. Kitaláltam, hogy ott 
egy mini atlétika pályát kellene 
építeni. Minden társadalmi mun-
kába ment, semmire nem adtunk 
ki pénzt: feltöltöttük, megmű-
veltük a területet, majd a közép-
ső részt bevetettük fűmaggal. Kö-
ré egy piros salakos futópálya ke-
rült, mellé pedig egy nagy távol-
ugró gödröt is készítettünk. Még 
mindig volt hely, így társadalmi 
munkából egy teniszpályát is fel-
építettünk.

- Mi történt azután? Él-
vezték a munkájuk gyümöl-
csét?

- Már 16. éve tanítottam 
a Zádor utcán, amikor hív-
tak a legelőkelőbb iskolá-
ból, hogy lenne-e kedvem át-
menni oda testnevelést taní-
tani. Ez a Kálvin 9-es isko-
la volt, ami ma a Kováts Mi-
hály Általános Iskola. En-
nek gyönyörű nagy tornater-
me volt. A Zádor utcán fel-
építettünk sok mindent, így 
nehéz szívvel ugyan, de még-
is gondolkodás nélkül elfo-
gadtam az állást, mert egy 
testnevelőtanárnak a torna-
terem a legnagyobb kincse a 
gyerekek mellett. Itt minden 
adott volt, így a torna állt a 
középpontban. Megyei ver-
senyeken eredményesen sze-
repeltünk. Az országos sport 
napokra pedig már év elején 
elkezdtük a felkészülést. Úgy 
gondolom, hogy a bemutatott 
gyakorlatainkkal nem vallot-
tunk szégyent.

- Milyen tanár volt, és mit tar-
tott a legfontosabbnak a munká-
jában?

- A tanításom alapja a fegye-
lem volt. Ha ránéztem a gyerek-
re, akkor tudta, hogy itt valami 
nincs rendben. A legfontosabb 
pedig az volt, hogy a gyerekeket 
szeressük. A testnevelés mindig 
olyan tantárgy volt, amit kedvel-
tek a diákok, mert erre nem kel-
lett tanulni, és ez már jó dolog 
volt. Emellett azonban teljesíteni 
kellett feladatokat is, és ezeket az 
ember sokszor a szeretetével tud-
ta elérni. Sose felejtem el, amikor 
gerendáztunk, és az egyik kislány 
nem akart felmenni, mert félt, 
hogy leesik. Majd amikor meg-
fogtam a kezét, hogy „gyere, sé-
tálj végig, hidd el, vigyázok rád”, 
akkor megtette. Azt a boldogsá-
got öröm volt látni, és végül már 
két-három lépést egyedül is meg-
mert tenni. Szeretet nélkül peda-
gógus nem tud eredményes mun-
kát felmutatni.

- A tanítás mellett más felada-
tokat is ellátott az iskolában?

- A pedagógus szakszervezet-
be is beválasztottak, ahol az volt a 
feladatom, hogy a nyugdíjas taná-
rokat látogassam. Mindig nagy 
szeretettel vártak, fogadtak. Az 
volt számukra a legfontosabb, 
hogy nem hanyagolták el őket.

- Hány évet töltött összesen a 
pedagógusi pályán?

- 36 évet. Sajnos le kellett, hogy 
százalékoljanak, mert az Achil-
les-ínammal nagyon sok problé-
ma volt. Abban az időben sántí-
tottam, húztam a sarkam, annyi-
ra fájt. Bár ma bottal járok, ak-
kor elég jól helyrehozták és tud-
tam mozogni vele. Emiatt mégis 
két vagy három évvel hamarabb 
abbahagytam az oktatást.

- Munkáját most megyei pe-
dagógiai díjjal is elismerték. Mit 
jelent Önnek ez díj? Mit gondol, 
miért ítélték ezt most Önnek?

- Őszintén megmondom, na-
gyon meglepődtem, hogy 30 év 
után gondoltak rám. Azt hiszem, 
azért is jutottam az eszükbe, mert 
bár én nyugdíjba mentem, a kö-
zösségi munkából sosem marad-
tam ki azután sem. A férjem a vá-
ros fejlődéséért, szépítéséért na-
gyon sokat tett én pedig mindig 
ott álltam mögötte és segítettem. 
Az ünnepségen egy szép emlékla-
pot és egy gyönyörű plakettet kap-
tam. Az emlékérmet volt tanítvá-
nyom, a karcagi Györfi Sándor 
szobrászművész készítette, akivel 
ma is nagyon jóban vagyunk. Egy 
madáranyát ábrázol, amint a gye-
rekeit eteti, neveli és szereti őket. 
Ez egy nagyon kedves emlék ma-
rad számomra. A másik, amiért 
megkaphattam a díjat, hogy be-
kapcsolódtam a Református Egy-
ház Nőszövetségébe.

- Miért jött létre a Nőszövet-
ség, mi a célja?

- A szövetség célja, hogy az asz-
szonyok közösségben legyenek, 
és jól érezzék magukat. Csütörtö-
könként összeülünk és csigatész-
tát készítünk, amit aztán értéke-
sítünk. A Nagytiszteletű Asszony 

a vezetőnk, aki minden alkalom-
mal rövid igét olvas fel. Ilyenkor 
megbeszéljük a napi eseményeket 
és éneklünk. Ez nagyon hasznos, 
mert sokszor az első versszakot 
tudjuk, de már a második, har-
madik nehezebben megy. Kará-
csonyi vásárt szerveztünk, aho-
va mindenki behozta, amire nem 
volt már szüksége. Ma már nyá-
ri vásárokat is tartunk. Ilyenkor 
párszáz forintért értékesítjük a 
behozott dolgokat, amelyek kö-
zött akad néhány vadonatúj is. A 
befolyt összegből kb. 80 csoma-
got készítünk karácsonyra. Főleg 
egyedülálló nyugdíjas asszonyo-
kat, férfiakat keresünk fel, akik 
maguk vannak, és járni is alig 
tudnak. Azt tapasztaljuk, hogy a 
látogatásnak még jobban örülnek, 
mint a csomagnak. Fontos, hogy 
egy kis szeretetet adjunk az embe-
reknek és törődjünk velük. 

- Mire a legbüszkébb az életé-
ben? 

- A két lányomra és a négy 
unokámra. Nekem és a férjem-
nek ők a legszebb ajándékok. Mi-
után nyugdíjba mentem, a legna-
gyobb örömöm az volt, hogy a 
négy unokámmal lehettem, és vé-
gigkísérhettem a fejlődésüket. Ez 
határtalan boldogságot jelentett.

- Mit szeretne még minden-
képpen megvalósítani az életé-
ben?

- Ha a város dolgaira gondolok, 
akkor szeretnék a Nőszövetségen 
belül annyit tenni, hogy hasznos 
legyek. Koncz Tibor Nagytisz-
teletű Úr is számít a Nőszövet-
ség munkájára, mert ha bármi-
lyen esemény, konferencia, hang-
verseny van, akkor a Nőszövet-
ség mindig ott van: tésztákat ké-
szítünk, vendégül látjuk a részt-
vevőket, néha 200 embert is, ami 
komoly feladat. Ebben szeretnék 
még tevékenykedni, amennyire 
az erőmből telik. A másik dolog, 
hogy amiket elmulasztottam az 
életben a családommal szemben, 
azt még meg tudjam adni nekik: 
még több szeretetet.

Kapás Mónika

„Szeretet nélkül pedagógus nem tud 
eredményes munkát felmutatni”

– interjú dr. Sántha Józsefnével –

Dr. Sántha Józsefné Katika néni 30 éve nyugal-
mazott testnevelés tanárnő, aki kiváló munkája, 
szakmaisága és embersége elismeréseképpen au-
gusztus 18-án Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pe-
dagógia Díjat vehetett át Szolnokon, a Megyehá-
zán. Korábbi munkájáról, és a nyugdíjas éveiről 
kérdeztük otthonában. A díjhoz ezúton is szívből 
gratulálunk!

Szakmai nap a Karcagi Kutatóintézetben
(...folytatás az 1. oldalról)

Dr. Zsembeli József igazga-
tó köszöntötte a megjelente-
ket, majd felolvasta dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi minisz-
ter levelét, aki rendszeres látoga-
tója a szakmai napoknak, de ez-
úttal hivatalos elfoglaltságai mi-
att nem tudott jelen lenni a ren-
dezvényen. A miniszter levelé-
ben kiemelte: ,,a szakmai nap és 
bemutató kiváló lehetőséget nyújt 

az információcserére, arra, hogy 
meghatározzuk, melyek a leg-
korszerűbb, költséghatékony ta-
lajművelési technológiák és gya-
korlatok napjainkban”. Ezek után 
dr. Gyuricza Csaba, a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
elnöke nyitotta meg a rendez-
vényt. Beszédében kitért arra, 
hogy a magyar mezőgazdaság-
ban kedvezőtlen vetésszerkezet 
a jellemző, amelynek több mint 
70%-a négy növényre koncent-

rálódik: a búzára, a kukoricára, 
a napraforgóra és a repcére. Az 
elnök elmondta azt is, hogy az 
EU agrárpolitikája már az utób-
bi években is egyre inkább a ter-
melés ,,diverzifikációját” és a kör-
nyezet- és talajkímélő technoló-
giák előtérbe kerülését szorgal-
mazta. Ennek egyik folyománya 
a támogatási rendszer átalaku-
lása is. Az elnököt később erről 
kérdeztük:

- Azt tudjuk egyelőre, hogy 

azok a folyamatok, amelyek zaj-
lanak az EU-ban, megmutatják 
az irányát a változásoknak. Tehát 
valószínűsíthető, hogy ebben a 
formában nem fog megmaradni 
ez a támogatási rendszer, inkább 
elmegy majd a célzottan, külön-
böző környezetkímélő techno-
lógiákra alapozott támogatások 
irányába, a közvetlen kifizetések 
helyett - nyilatkozta dr. Gyuricza 
Csaba.

A megnyitó beszédek után 

átadták a Vezekényi Ernő-dí-
jat, amelyet Prof. dr. Balla Lász-
ló (1933-2014) posztumusz nyert 
el, és családja vette át. A szakmai 
előadások után pedig a szántó-
földi bemutatókat tekinthették 
meg az érdeklődő vendégek.

Dr. Zsembeli József igazgatóval 
készített interjúnkat egy követke-
ző lapszámunkban olvashatják.

Erdei Orsolya
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Két hete az idei évi betakarítá-
si munkálatok karcagi eredmé-
nyeiről számoltunk be, mostani 
cikkünkben pedig a mezőgazda-
sági termelés jelenét, múltját és 
jövőjét érintő releváns kérdése-
ket (főleg Karcagi viszonylatban) 
járjuk körül Hubai Imre Csaba 
biogazdálkodó segítségével. 

- A biogazdálkodás egy ma-
gasabb szintű növénytermeszté-
si, kertészeti és állattenyésztési 
forma. Karcag város közigazga-
tási határában kb. 20-22 biogaz-
dálkodó van, akik már régebb óta 
foglalkoznak ezzel. Újabb biogaz-
dálkodók is pályázatot nyertek, 
aminek örülök, mert ez környe-
zetvédelmi szempontból, a bio-
diverzitás szempontjából nagyon 
fontos.

- Az új technológiákra fogéko-
nyak a gazdatársak. Az elsők kö-
zött történt meg Karcagon a pre-
cíziós vetés; már két éves gyakor-
latunk van benne. Ez azt jelenti, 
hogy műhold vezérlésével egyen-
letesen történik a vetés, majd a 
talajművelés, a növényápolás, a 
kultivátorozás. Az optimális mű-
trágya- és növényvédőszer-fel-
használás is segíti ezt. Ami fon-
tos, gyakorlatilag, az energia- és 
víztakarékos talajművelési rend-
szer, valamint a műhold vezérlé-
sével történő precíziós talajműve-
lés, vetés és növényápolás. Ezek-
ben élvonalban van a karcagi gaz-
datársadalom. 

- Az ország gabonatermő te-
rületének több mint 10%-a Jász-
Nagykun-Szolnok megyében van, 
kb. 120 ezer ha, országosan 1,1 
millió ha területből. A tájterüle-
tünk jellemzően gabonatermő, 
másrészt, az éghajlat miatt a meg-
felelő búzafajták esetében jó mi-
nőségű gabonát tudunk előállíta-

ni. Ebben az esztendőben nagyjá-
ból 60% étkezési búza és 40% ta-
karmánybúza lett. Más években 
ez 75-80% étkezési búza, 20% kö-
rül pedig takarmánybúza. Most 
rosszabb az arány. Ennek a sok 
csapadék az oka, egyrészt, mert 
nem acélossá válik a búza, ha-
nem a nagyobb csapadék hatásá-
ra a mennyiség növekszik a minő-
ség rovására.

- Ez nagy probléma a gabona-
termesztők szempontjából, hi-
szen a takarmánybúzából is ke-
nyeret sütnek adalékanyagokkal. 
Ezt nem tudjuk kellőképpen el-
lenőrzés alatt tartani. Ez nem jó 
tendencia, mert a jó kenyér jó mi-
nőségű kenyérbúzából és lisztből 
készül, de mivel a kémia magas 
szintűvé vált az elmúlt 15-20 esz-
tendőben, ezért a liszteket, illet-
ve a kenyér alapját képező tésztát 
tudják kezelni különböző kémi-
ai anyagokkal. Emiatt nem fontos 
annyira a gabona minősége, mint 
amennyire 25-30 évvel ezelőtt 
volt. Alig van 100 forint, vagy ta-
lán nincs is különbség a két típu-
sú gabona között, és ez nagy prob-
léma. 

- A központi tendencia az, 
hogy az abrakfogyasztó állatfa-
jokat: a baromfi, a sertés számát 
növeljük. Van egy sertésprog-
ram, amit 2012-ben fogadtunk 
el. Ennek az lenne a lényege, 
hogy nagyobb számú sertés több 
takarmányt fogyaszt. Jelenleg kb. 
25%-át tenyésztjük annak a ser-
tésállománynak, ami szükséges 
lenne. Négyszer ennyi hízót kel-
lene tartani. A baromfiágazatban 
ez bizonyos mértékben könnyeb-
ben megvalósítható, hiszen éven-
te 4-5 turnus is kimegy, tehát 
4-5 tenyészcsapat megy egymás 
után. Egy baromfi esetében egy 
ciklusban hét hét alatt megtör-
ténik a növekedés. Egy hét tisz-
títás-fertőtlenítés után jön a kö-
vetkező parti, és akár 6 parti is 
lemehet egy esztendőben. Ez azt 
jelenti, hogy a gyors felszaporí-
tás inkább a baromfi ágazatban 
lehetséges. Egyébként a barom-
fi iránti kereslet nőtt. Az utóbbi 
időszakban a sertésé is, aminek 
az az oka, hogy a sertés áfája 5%-
ra csökkent, ugyanúgy az élő ser-
tés, mint a vágott sertés esetében. 
Ez ösztönző a termelő és a fo-
gyasztó számára egyaránt. Nagy 
probléma, hogy az orosz piac je-
lenleg sem működik, mert ugye 

még az embargó fennáll. Bízunk 
benne, hogy ha az embargó meg-
szűnik, a sertésállomány felsza-
porodik, és két-három év alatt el 
tudja érni azt a 6-6,5 milliót or-
szágosan. 

- A búza vetésterülete valószí-
nűleg csökkenni fog az elmon-
dott problémák miatt, mert a ke-
reslet csökkent, másrészt, a fo-
gyasztási szokások átalakultak. 
Régebben sokkal több kenyeret 
fogyasztottak az emberek, és a ké-
miai technikák is befolyásolják 
ezt a dolgot, illetve az export visz-
szaszorulása. Jelenleg a magyar 
búza minősége a legjobb Euró-
pában. Ennek megfelelően az ex-
portlehetőséget más piacok irá-
nyába piackutatás alapján lehet 
szervezni. Nemcsak Európán be-
lül adunk el búzát, hanem Egyip-
tomban történt egy olyan há-
romszázezer tonnás kontingens 
megkötés, de nagy piacunk volt 
még a török piac is. Bízunk ab-
ban, hogy a piaci lehetőség bő-
vülni fog. Ha az export lehetőség 
megmarad, az 1 millió ha körüli 
gabonatermő terület az egy reá-
lis szám, de már e fölé nem érde-
mes menni.

Erdei Orsolya

Egyre több a biogazdálkodó Karcagon

- Mennyien foglalkoznak 
biogazdálkodással Karca-
gon?

- Nyitottak-e a karcagi gaz-
dák az újabb technológiák-
ra?

- Hogyan alakul idén a ta-
karmány- és étkezési búza 
aránya a megyében? Az ét-
kezési búzának milyen a 
beltartalmi értéke?

- Olvastam, hogy a kettő kö-
zött már árban is alig van 
különbség.

- Mi lesz a takarmánybú-
zával, ki vásárolja fel, amit 

- Hogyan látja a gabonater-
mesztés jövőjét ilyen árak 
mellett? Csökkenne a búza 
vetésterülete?

nem tudnak tárolni? Van-e 
annyi állat, amennyi a ta-
karmánybúzát fel tudja ven-
ni?
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Református Nagykunságért Pe-
dagógiai Díjjal tüntették ki Kecs-
már Lászlónét, amelyhez ezúton 
is gratulálunk. A tanítónővel pá-
lyája indulásáról és pedagógiai 
szemléletéről beszélgettünk. Sza-
vaiból egy olyan oktatói-nevelői 
hozzáállás rajzolódik ki, amely a 
kisgyereket, mint egyént veszi fi-
gyelembe, és saját erősségeinek 
megtalálásához igyekszik hozzá-
segíteni.

- Mit jelent Önnek ez a díj?
- A munkámnak az elismeré-

sét az iskolavezető, a fenntartó és 
a Presbitérium részéről. Az itt el-
töltött évek munkájának ered-
ménye, hogy a feletteseim érde-
mesnek tartottak arra, hogy eb-
ben a díjban részesüljek. 

- Mióta tanít?
- Itt húsz éve, mert az isko-

lánk most lesz húszéves. A másik 
húsz év két részre bontható. He-
ves városában kezdtem, ahol ti-
zenöt évet tanítottam, majd ötöt 
a Györffy István Általános Isko-
lában. 

- Miért választotta ezt a pá-
lyát?

- Közgazdasági szakközépisko-
lába jártam és már második osz-
tályos koromban megfogalmazó-
dott bennem, hogy az én szívem 
a gyerekekhez húz. Amit ott csi-
náltam, az egészen más volt. Tel-
jesen más területen kellett vol-
na majd dolgoznom. Nem embe-
rekkel foglalkoztam volna, ha-
nem papírmunkával és hason-
lókkal, igaz, hogy közvetve kap-
csolatban lettem volna embe-

rekkel, de nem kis emberkékkel, 
akik, azt hiszem, nagyon megha-
tározták az életemet. 

- Milyen idős gyerekeket ta-
nít?

- Először 3-4. osztályosokat ta-
nítottam, majd a hajóm kikötött 
az 1-2. osztályos gyerekeknél, ami 
nem véletlen, mert a szívemhez és 
a lelkemhez ők állnak nagyon kö-
zel. Igazából a 6-10 éves korosz-
tály az, akikkel leginkább, szívem-
ből-lelkemből szót tudok érteni. 
Ezt igazolta is a pályám. Ámbár 
3-4. osztályosokkal kezdtem, és 
velük sem volt soha problémám.

- Mi a titka, ha egy pedagógus 
jól kijön a tanítványaival?

- Én azt hiszem, hogy belülről 
kell egy olyan késztetésnek lenni 
az emberben, ami már születés-
től kezdve jelen van. Számom-
ra ez ilyen isteni vezettetés volt, 
hiszen már a kezdetektől érez-
tem, hogy nekem gyerekekkel 
kell foglalkoznom, és ez a megér-
zés 100%-os volt. Ez biztos, hogy 
belső indíttatásból kerekedik ki. 
Csodálatos dolog ilyen pici gye-
rekekkel dolgozni.

- Emellett úgy hiszem, elég 
nagy felelősség is, hiszen ezek az 
évek nagyon meghatározóak egy 
kisgyerek életében. Az értékrend-
jük is jelentősen formálódik…

- Igen, így igaz. Ilyenkor ala-
kul ki az értékrendjük, az, hogy 
hogyan viszonyulnak a felnőt-
tekhez, mennyire tudnak egy fel-
nőttben megbízni. Ha egy kis-
gyerek azt érzi, hogy bíznak ben-
ne és számíthat a felnőttekre, ha 
meglátjuk benne a jót... azt a pici 

mustármagot, és azt elő tudjuk 
hívni, akkor csodákat tudunk 
velük alkotni. Mindig meg kell 
látni a pici gyerekben azt a jót, 
ami benne van, és ez lehet, hogy 
a készségtárgyakra vonatkozik, 
olyan területekre, mint például 
zene vagy kézművesség. Azt kell 
felszínre hozni, amiben ő jó, és 
hitet, erőt adni, hogy ,,igen, én ér-
tékes vagyok”. Mert minden gye-
rek értékes, csak ugye mindenki 
más területen, és ezt észrevenni, 
meglátni nagyon fontos dolog. 

- Volt-e példaképe, aki inspi-
rálta a döntésében, hogy peda-
gógus lett?

- A tanító nénim, aki 3-4. osz-
tályban tanított, Klári néni, ké-

sőbb az igazgatóm lett. Ő hívott 
ki engem főiskoláról, az utolsó 
évről, és ő példaként állt előttem. 
Valamint a családomban is két 
pedagógus volt.

- Ön szerint milyen a jó peda-
gógus?

- Nagyon humánus, észre kell, 
hogy vegye a rá bízott ember-
kékben az értéket, a jót. Szeretet-
tel kell, hogy neveljen, mert azzal 
falakat lehet döngetni. A szerete-
tet a gyerekek egy pillanat alatt 
megérzik. Öleléssel, egy rajzzal 
ki tudják fejezni, hogy hálásak. 
Mikor egy kis elsős még nem 
igazán tud írni, és akkor leírja, 
hogy ,,Szeretlek Margó néni” és 
van olyan betű, amit ismer, vala-

mit a betűfalról néz el és úgy ír-
ja nekem azt a levelet, hát annál 
csodálatosabb nem kell egy pe-
dagógusnak. Ezért érdemes dol-
gozni, ezekért a pillanatokért. 

- Miben más ma tanítónak 
lenni mint akkor, amikor pályá-
ját elkezdte?

- Felpörgött a világ, az embe-
rek mókuskerékben élnek. Én na-
gyon fontosnak tartom a mun-
kámban is és a saját életemben 
is, hogy megtaláljam azt a biz-
tos pontot, amibe tudok kapasz-
kodni, hogy ez a pörgés ne vi-
gyen magával. Hogy megpróbál-
jak a középpontomban megma-
radni, és csinálni azt, amit belül-
ről érzek, a hitem, a tudásom sze-
rint. Ha ez megmarad, akkor, azt 
hiszem, hogy meg tudom azt csi-
nálni, amit kitűztem magam elé 
célnak. A gyerekek természetesen 
másabbak, mint régen. Akkori-
ban nyugodtabbak voltak, a kör-
nyezet is olyan volt. Most is na-
gyon fontos az, hogy a felpörgött 
élet ellenére visszahozzuk őket 
ebbe a nyugalomba, és így adjuk 
át nekik az ismereteket, hogy azt 
elsajátíthassák, a későbbiekben 
pedig hasznosítani tudják a meg-
szerzett tudást. 

- Mi az, amit legjobban szeret 
a munkájában?

- Azt látni, mikor egy hatéves 
kisgyerek bejön első osztályba és 
év végén gyönyörű szépen tud 
olvasni, írni, azokat az ismerete-
ket használni, amelyeket elsajátí-
tott. Ez egy csoda.

Erdei Orsolya

„Meg kell látni a gyerekekben a jót”

A nagykunsági vert csipke 
hagyományainak feleleveníté-
sére indított csipkeverő szak-
kört a Déryné Kulturális Köz-
pont öt évvel ezelőtt, 2011. jú-
lius 6-án. A csoport azóta már 
Kunrózsa Csipkekör néven mű-
ködik, gyűjtőmunkájukból egy 
könyv is született, és jubileu-
mukat a tiszafüredi kiállításon 
bemutatott munkáikkal ünne-
pelték. Fejesné Koppány Gabri-
ella népi iparművésszel, a csip-
kekör vezetőjével beszélgettünk 
tevékenységükről.

- Hány tagja van a csoport-
nak? Fiatalabbak vagy inkább 
idősebbek vállalkoznak a csip-
keverésre?

- A szakkör indulásakor 11 fő 
jelentkezett, és ebből 9 tag jelen-
leg is aktív. Az életkor az indulás-
kor az ötven és hetven év között 
mozgott. Az ötven évesek még 
aktív dolgozók, akik csak időn-
ként tudnak eljönni a foglalkozá-
sainkra, bemutatják a munkáikat, 
és ha szükséges, segítséget kérnek 

egy-egy 
techniká-
ban. Egy új ta-
gunk van, aki tavaly 
ősszel lépett be a csoportba. Na-
gyon lelkesen dolgozik, az ő két 
elkészült csipkéje is megtekinthe-
tő október 9-ig Tiszafüreden, az 
időszakos kiállításunkon.

- Meny-
nyire nehéz 

egy új csatlakozó-
nak megtanulni a csipkeverést?

- Ez most úgy néz ki, hogy 
nemcsak egy tanító van, hanem 
kilenc. A tavalyi új tagunkat is a 
szárnya alá vette mindenki: volt, 

aki azt mutatta meg, hogyan so-
dorja fel a fonalat az orsóra, más 
pedig párnatömésre tanította, és 
akadt, aki a mintakarton felerő-
sítésében segített. Minden eset-
ben az én felügyeletemmel tanít-
ják olyan gyorsan, ahogyan bír-
ja az illető.

- Hogy zajlik egy ilyen egy 
foglalkozás?

- Az alaptechnikák elsajátítá-
sa után mindenki hozta a kis pár-
náját, a felszerelését, és ott rög-
tön kielemeztük egymás munká-
it, hogy hogyan kellene folytatni, 
hogy szebb és igényesebb legyen. 
Ismeretségi körünkből hoztunk 
különböző mintákat, vagy kész 
vert csipkéket, amelyeket kiterí-
tettünk, és megbeszéltük, mit le-
hetne javítani rajta. Ma már in-
kább nagyobb méretű csipkékkel 
foglalkoznak a tagok, a nagy pár-
nákat pedig már nehéz lenne ci-
pelni. Így többnyire fotókon ele-
mezzük ki egymás munkáit.

- Mikor kezdődnek el a Kun-
rózsa Csipkekör foglalkozásai? 
Hogyan működik a csoport?

- Hivatalosan úgy működünk, 
mint egy szakkör. Meghatározott 
időpontban, hetente egy alka-
lommal a könyvtár foglalkoztató 
termében szoktunk összegyűlni. 
Nyári szünet viszont itt is volt, és 
hivatalosan októberben kezdőd-
nének a foglalkozások, de a csip-
kekör tagjai jelezték, hogy szíve-
sen jönnének már szeptemberben 
is. A nyárra betervezett munkái-
kat ugyanis minél hamarabb sze-
retnék a többiekkel is megoszta-
ni.

- Vannak csipkeverő verse-
nyek, amelyeken megmérettet-
hetik magukat? 

- Nem járunk versenyre. Ez 
nyugdíjas munka. Eg yik ak-
tív dolgozó sem tudja felvállalni, 
mert ott van a család és a munka-
hely, ahol bizonyítani kell. Amíg 
mi élünk, a fióknak dolgozunk, 
hogy amikor majd a mostani fi-
atalok nyugdíjas korba jutnak, ki-
húzzák a fiókot, megtalálják, és 
elkezdjék az örömcsipkézést.

Kapás Mónika

Ötéves a Kunrózsa Csipkekör
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Ki ne vágyna szép gyepre a kertjében? Az őszi 
gyeptelepítés időpontja szeptember közepe után 
a legalkalmasabb, és nem kíván komolyabb szak-
értelmet. 

Az első lépésben egyenletes talajfelszínt kell 
kialakítani a füvesíteni kívánt területen, amely 
nemcsak a fűnyírást könnyíti meg, hanem elke-
rülhetővé válik, hogy a mélyedésekben felgyűljön 
a víz, ami a kikelő fű pusztulásához vezet. Ezután 
kb. 10-15 cm mélyen kell megművelni a talajt, be-
ledolgozva az indító műtrágyát, majd pedig por-
hanyós magágyat kell létrehozni. A későbbiek-
ben, hogy a nemes fű érvényesüljön gyepünkben 
a gyomok helyett, fontos egy totális gyomirtó se-
gítségével gyomirtást is végeznünk a területen. 

A szép gyep érdekében fontos ismernünk a te-

rület adottságait, igénybevételét, és ezt figyelem-
be véve kell kiválasztani a megfelelő fűmagot. Ha 
például árnyékos helyen van, árnyéktűrő fűmag-
keverék javasolt, ha nagy igénybevételnek lenne 
kitéve a gyermekek kergetőzése, játéka miatt, ak-
kor célszerű egy taposástűrő fűmagkeverék vá-
lasztása.

A fűmagot egyenletesen kell kiszórni úgy, hogy 
négyzetméterenként 30-35 gramm mag jusson. 
Ezután nem marad más, mint a megfelelő talaj-
nedvesség biztosítása. Száraz időben akár napon-
ta kétszer is öntözhetjük a területet, finoman, 
óvatosan, nehogy kimossuk a magokat a földből. 
Már 8-10 nap elteltével láthatjuk a megjelenő fű-
szálakat, és pár héttel később az első fűnyírást is 
elvégezhetjük.

SZABADTÉR

OTTHON

Fahéjas-szilvás morzsasüti

 - 300 g finomliszt
 - 175 g cukor
 - 4 ek cukor
 - 200 g margarin (vagy vaj)
 - 60 dkg szilva
 - 4 ek cukor
 - szerecsendió ízlés szerint (őrölt)
 - fahéj ízlés szerint (őrölt)

1. A szilvát megmossuk, kimagozzuk. Kis kockákra vágjuk. Megszórjuk 4 ek cukorral, a fű-
szerekkel, és állni hagyjuk egy tálban, amíg a tésztát elkészítjük.

2. Egy tálba szitáljuk a lisztet a cukorral, és a jéghideg vajat kis kockákra vágva hozzáadjuk. 
Addig morzsoljuk a tésztát, amíg zsemlemorzsa-szerű állaga nem lesz. Nem kell össze-
gyúrni, nem kell, hogy összeálljon.

3. A lecukrozott szilvát a pitetál aljába helyezzük, majd rászórjuk a morzsát.
4. Előmelegített sütőben sütjük.

sütési mód: alul-felül sütés

Hozzávalók 4 adaghoz

Elkészítése Forrás: Internet

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor alakult a Kunrózsa Csipkekör?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. szeptember 19-én (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték

Őszi munkák a ház körül
Itt az ideje a füvesítésnek

Jól szeretnétek érezni magatokat nyáron? Erre tökéletes hely az Erzsé-
bet-tábor!

Idén nyáron a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolával egy él-
ményekben gazdag hetet töltöttünk a Balaton-parton. Minden tőlük telhe-
tőt megtettek értünk a pedagógusok és az Erzsébet-táboros segítők, hogy 
egy igazán jó nyaralásunk legyen. Rengeteg programon vehettünk részt. 
Mindenki megtalálta magának a legszimpatikusabb játékot, foglalkozást. 

Vasárnap reggel indultunk Karcagról vonattal. Ahogy megérkeztünk 
Zánkára, regisztráltunk, majd elfoglaltuk szobáinkat. Mi a Dömdödöm 
nevű házban voltunk elszállásolva. Ezen a napon, este tartották a meg-
nyitót, ahol egy jót táncoltunk, és ismerkedtünk a többi táborozóval. 
Reggelente a tábordalra, és a Republic együttes slágerére, a ”Jó reggelt 
kívánok”-ra ébredtünk. Felöltöztünk és egy reggeli tornán vehettünk 
részt. Utána pedig mentünk reggelizni. Hétfőn, kedden és szerdán ha-
jókáztunk, kompoztunk, és egy csodás délutánt töltöttünk Badacsony-
ban. Onnan áthajóztunk Fonyódra, és vissza. Természetesen nagyon so-
kat fürödtünk, annak ellenére, hogy nagyon hideg volt a víz. A héten ”Ki 
mit tud?”-on, UNICEF-es programon és sok más játékon, versenyen, fog-
lalkozáson vehettünk részt. Csütörtök este kihirdették a versenyek ered-
ményeit, sor került a táborzárásra, ami egy jól koreografált tánccal vég-
ződött. Péntek reggel összepakoltunk, megreggeliztünk, és utoljára még 
fürödtünk egyet a Balatonban. Délután fél kettőkor indult a vonatunk, 
amivel hazautaztunk.

Hamar eltelt ez a pár nap, nagyon jól éreztük magunkat. Sok új bará-
tot szereztünk, és rengeteg szép élménnyel gazdagodtunk. Többen a mai 
napig tartjuk a kapcsolatot. Mi máskor is szívesen elmennénk. 

Köszönjük ezt a fantasztikus nyaralást, külön köszönet Gyökeresné 
Kállai Mária, Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó és Nagy Péter Tibor pedagó-
gusoknak a tábor szervezéséért.

Béres Anna 7.a
Béres Kata 5.a

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Zánkán táboroztunk
POSTALÁDA

Horgászok figyelem!
Szeptember 24-én (szombaton) gyermek és ifjúsági horgászversenyt 

rendezünk a Téglagyári tavon. 
Nevezés 7.30 órakor a helyszínen. 

Nevezési díj: 500 Ft. A verseny 8-11 óráig tart.

Szeptember 25-én (vasárnap) házi versenyt 
rendezünk a Téglagyári tavon. 

A versenyen csak a tóra érvényes területi engedéllyel rendelkező horgászok vehetnek részt. 
Nevezés: 6.00-6.20 óráig a helyszínen. 

A verseny 7-11 óráig tart.
Reggeli: hagymás vér. Ebéd: körömpörkölt (500 Ft). 

Evőeszközt és kenyeret mindenki hozzon magával. Büfét biztosítunk.
Nagykun Horgász Egyesület elnöksége
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Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 

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

06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a Karcag MÁV állomás felvételi és kiszolgáló épület felújítására közbeszerzés útján a MÁV 
Zrt. 2016. augusztus 11-én szerződést kötött a PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Kft-vel. A felújítás során 
megújul az épület teljes homlokzata és utasforgalmi terei. Emellett buszforduló létesül, és az épü-
let két végén parkok kerülnek kialakításra. A kerékpártárolók száma jelentősen bővül.

A munka tervezett befejezése 2017 márciusára tehető.
A felújítás időtartama alatt a jegykiadás és utasváró, valamint a kereskedelmi, és szociális egysé-
gek az épület mellett elhelyezett konténercsoportban kerülnek kialakításra. A peronok megköze-
lítésére az aluljáró továbbra is igénybe vehető marad. 

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!
MÁV 

Magyar Államvasutak Zrt.

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 03. számú Országgyűlési 

Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § alapján, a 2016. 
október 2. napjára kitűzött országos népszavazásra a szava-
zókörök számának, sorszámának, területi beosztásának, va-
lamint a szavazóhelyiségek címének megállapítása tárgyá-
ban meghozott 9888 11/2013. számú, 2013. július 30. napján 
kelt határozata módosításáról meghozta az 5639 30/2016. szá-
mú határozatát, amely alapján a Karcag 009. számú szavazó-
kör címe József Attila utca 2. (Egyesületi Ház)-ról, Kálvin út 
4. (Múzeum)-ra változik.

Fenti határozat, mellékleteivel együtt megtekinthető a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (5300 Karcag, Kos-
suth tér 1. sz.), valamint Karcag város hivatalos honlapján 
(www.karcag.hu).

Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 001-
016-ig terjed.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgár-
ok számára, valamint az átjelentkezők szavazatainak leadá-
sára kijelölt szavazókör: 001. számú szavazókör.

Szavazókörök sorszáma és címe Karcag városban:
001 - Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium)
002 - Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház)
003 - Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola)
004 - Zöldfa utca 32. (Óvoda)
005 - Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ)
006 - Zádor utca 3. (Általános Iskola)
007 - Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ)
008 - Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye)
009 - Kálvin út 4. (Múzeum)
010 - Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ)
011 - Arany János utca 13-15. (Általános Iskola)
012 - Villamos út 109. (Városgondnokság)
013 - Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola)
014 - Kisújszállási út 112. (Általános Iskola)
015 - Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek)
016 - Kisújszállási út 45. (Szakiskola)

Rózsa Sándor
a Jász-Nagykun-Szolnok

03. sz. OEVI vezetője

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 
Karcag településen a Helyi 
Választási Iroda, a Válasz-
tási Információs Szolgálat 
elérhetőségei az alábbiak:

Vezetője: 
Rózsa Sándor, jegyző
Székhely: 
Karcagi Polgármesteri Hivatal,
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz., 
I. emelet 28. iroda
Tel.: 59/500-610; 59/500-642
Fax: 59/311-998
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Helyi Választási Iroda vezetője

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság elérhetőségei az alábbiak:
Választott tagok: 

elnök: dr. Zsembeli József, Karcag
elnökhelyettes: Kapcsándiné dr. Abonyi Katalin, Karcag 
tag: Baranya Pál, Kunhegyes

Választott póttagok: 
Pintér Lászlóné, Karcag
Sipos Ferencné, Karcag

Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 
 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.
Tel.: 59/500-610; 59/500-642 Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok 03. sz. OEVI vezetője

TÁJÉKOZTATÁS 
ÚTLEZÁRÁSRÓL 

Ezúton tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot, hogy 
2016. szeptember 19-én 
(hétfőn) 8.30-18.00 óráig 

TELJES ÚTLEZÁRÁSRA 
kerül sor az 

AUTÓMENTES NAP 
programjai miatt:

 - a Rendőrségi szerviz út Püs-
pökladányi út felőli oldala;

 - a Kossuth tér (a református 
templomtól a Dózsa György 
útig);

 - a Horváth Ferenc utca (a 
Táncsics krt. saroktól a 
Madarasi u. 1-3-ig, a Karcagi 
Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi 
Szakközépiskola épületéig);

 -  a Kossuth téri szerviz út 
(Dózsa György u. 2. számtól 
- a Horváth Ferenc utcáig).

A fenti útszakaszokon 
6.00 -18.00 óráig 
PARKOLNI TILOS!

A Madarasi és a Kálvin út, 
Kunmadaras irányába folya-

matosan járható.

Kérjük megértésüket és együtt-
működésüket a rendezvény si-
keres lebonyolítása érdekében!
Köszönettel 

 a Rendezők
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2016. szeptember 16. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport - összefoglaló
18.30 Tour de Opera
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Sas Ferenc r. ezredes
 Téma: határvadászokat toboroznak
 Karcagi hírek
 - Lakossági fórum Nagyivánon
 - Horgászverseny
 - Koncert után
 - Asztalitenisz
 - Felújított tornaterem
 Háttér               
 Vendég: Kalocsai László
 Téma: megyei elismerést kapott  
 a Nagykun Horgász Egyesület
20.30 Térségünk
 Magyarok kenyere
21.00 Bereki Vigasságok 5.0

2016. szeptember 20. kedd 
(ism. szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.05 Karcagi hírek

19.30 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20.25 Karcag Sport: Karcagi SE - Jász-
fényszarui VSE megyei I. osztályú baj-
noki labdarúgó mérkőzés 

2016. szeptember 22. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport - összefoglaló
18.30 Felújított tornaterem
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: új igazgató a „Varró”-ban
 Karcagi hírek
 - Megkezdődött a tök betakarítása
 - Nagykun Polgári Kör
 - Felszámolói tájékoztató a 
 Kun-Mediátor ügyében
 - Munkaerőhiány több területen
 - Konyhakertek
 Háttér               
 Téma: megyei elismerések
20.30 Nagykun Polgári Kör rendezvénye

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. szeptember 09.
Varga Edit - Borsos Ferenc

Ujfalusi Ilona - Gyarmati Róbert
 
Szeptember 10.
Szikszai Szilvia Eszter - Kánya 
Dávid

Takács Nikoletta - Medgyesi 
István

Születés
2016. augusztus 30.
Györfi Szilvia – Kálmán János
Kg., Zrínyi utca 25.

Szilvia Leila

Huszti Katalin - Raczkó Dániel
Kg., Kacsóh utca 13.

Dániel Bence

2016. szeptember 04.
Káli Boglárka Judit - Birkás 
Szabolcs 
Kg., Kőrös utca 11.

Annabella

2016. szeptember 05.
Horváth Melinda - K. Nagy 
Gábor
Kg., Bíró utca 27.

Gábor Józsua

2016. szeptember 09.
Ökrös Erika - Gazsó Imre 
Kg., Szent István sgt. 18. 

Erika

Halálozás
Farkas Ferenc 
 (1942)

Szeptember 17. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 18. (Vasárnap)
9-12 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges ünnep-
napokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Szeptember 17-18.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Élelmiszeripari mérnök IFS megbízott (Karcag),
 - Mezőgazdasági technikus (meós) (Kisújszállás), 
 - Frissítő masszőr (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Bérügyi ügyintéző, TB ügyintéző (Karcag),
 - Kereskedő (Karcag),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - Autóbevizsgáló, autószerelő (Karcag),
 - Kőműves (Kunmadaras),
 - Festő - galván (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - 

varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - famunkás (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás (Székesfehérvár, 

Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalkozás 

(Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás-mezőgazdasági 

idénymunka (Karcag).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkozta-

tási Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon 
(59/500-350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.
hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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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. 

Karcagon, téglából épült, össz-
közműves kertes ház, betegség 
miatt eladó. (További építési le-
hetőség bontás nélkül megold-
ható.) Tel.: 06/30-635-9662.

Karcagon, a Szivárvány utca 27/B 
alatt családi ház eladó, továbbá 
az Attila utca 17. szám alatt üz-
lethelyiségek eladók. Tel.: 06/30-
218-9818, 06/59-886-690.

Eladó Karcagon, a Kisföldek közt 
egy gyönyörű kivitelezésű, másfél-
szobás családi ház, nagy telekkel, 
gyümölcsfákkal, és Berekfürdőn 
egy építési telek. Irányár: 14 M Ft 
(a kettő együtt). Tel.: 06/30-514-
6521.

Karcagon, a Vasút utca 87. szám 
alatt ház, nagy portával eladó. 
Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-520-
4692.

Karcagon, kétszobás, összkom-
fortos családi ház áron alul el-
adó. Gázfűtéses, cserépkályhás, 
fúrt kúttal. Tel.: 06/30-356-5839.

Karcagon, főtérhez, piachoz 
közel, 712 m2-es telken teljes, 
közművesített ház, felújításra 
vagy bontásra, telekáron eladó. 
Érdeklődni: Karcag, Kacsóh ut-
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-
2714.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépí-
tésű, újszerűen felújított, össz-
közműves családi ház eladó, 
vagy értékegyeztetéssel máso-
dik emeletig elcserélhető. Tel.: 
06/30-835-1910. 

Kiadó lakások Karcag főterén, 
egy és kétszobás, komfortos csa-
ládi házak. Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon, a vásárcsarnok-
nál, vegyes ingatlan, 250 m2 üz-
let, egy és kétszobás lakások, va-
lamint új családi ház. Tel.: 06/20-
563-5087.

Eladó Karcagon, a Kisvénkert-
ben, a Kékvirág utcában egy 
másfélszobás, kis családi ház.  
Tel.: 06/20-563-5083.

Karcagon, a Dózsa György úton, 
54 m2-es, földszinti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-412-8066.

Komfort nélküli ház, vállalkozásra 
alkalmas nagy portával főút mel-
lett eladó. Tel.: 06/20-2828-697. 

Karcagon, kétszobás, földszinti, 
erkélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
862-5088.

Karcagon, főtérhez közel, ré-
gi típusú, de jó állapotú kis 
ház, nagy portával eladó. (Gáz-
és cserépkályhafűtéssel.) Tel.: 
06/30-517-5839.

Széchenyi sgt. 50/a alatt másfél-
szobás, 43 m2-es, jó állapotú la-
kás eladó. Irányár: 5,5 M Ft. Tel.: 
06/30-491-2519.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csir-
ke konyhakészen eladó. Vágás 
minden pénteken. A megrende-
lést csütörtök délig kérem lead-
ni. Cím: Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken, csak megren-
delésre, amit csütörtök délig le-
het leadni. Karcag, Soós István ut-
ca 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160. 

Vegyes 
Mindennemű régiség és tel-
jes körű hagyaték felvásárlás! 
Bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, dísztárgyakat, pa-
raszti használati tárgyakat, esz-
közöket, bödönt, kannát, állvá-
nyos babafürdőkádat, mosótek-
nőt, sózóteknőt, kanapét, kony-
haasztalt, kredencet, komódot, 
stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-996-
1346.

Diódaráló, mákdaráló, mosógép, 
vegyes poharak és tányérok, in-
dukciós főzőlap, magnós autórá-
dió, gázkályha (palackkal), bevá-
sárlókocsi, állóventilátor és elekt-
romos masszírozó eladó. Tel.: 
06/20-572-6285.

Tornádó elektromos kerékpár, 
papírtégla készítő gép, 220 V-os 
cirkula, 220 V-os kompresszor, 
szekrények, fabölcső (régi), zsí-
rosbödönök eladók. Tel.: 06/59-
400-685. 

Jó állapotú háromrészes ülő-
garnitúra eladó. Tel.: 06/30-627-
7789.

Zománcos nagy lábasok, befőt-
tes üvegek, vájling, elektromos 
fúrógép, amerikánerfúró, gyalu, 
előszobai kombinált szekrény, 
ruhafogas (tükörrel) eladó. Tel.: 
06/59-401-959.

Franciaágy és Lucznik varrógép 
eladó. Tel.: 06/30-567-0792. 

Eladó gáztűzhely, monitor, szí-
nes TV, gázpalack, szobabicikli. 
Tel.: 06/70-770-4954.

Eladó újszerű állapotú Baby Lux 
babakocsi (minden tartozéká-
val), Bertoni sport babakocsi, pi-
henőszék, állványos szobahin-
ta, Babyono elektromos mellszí-
vó, Baby Mix állványos forgó-ze-
nélő játék. Tel.: 06/70-943-3479, 
06/70-408-4133.

Eladó 1 db kistraktor-utánfutó, 
boroshordók, és 1 db javításra 
szoruló, szürke, modern hűtő. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 06/30-
500-1841.

Eladó 1 db traktorutánfutó (190x 
120-as), szögvas (40x40-es), mű-
anyag redőny (165x125-ös), gyer-
mekülés autóba, mosdókagyló 
(fehér), olajradiátor, villanyszere-
lési anyag, búza, tritikálé, Othello 
szőlő. Tel.: 06/70-560-7569.

Mosógép, centrifuga, 26-os és 
28-as, újszerű, női-, férfi kerék-
pár, gáztűzhely, benzines fűnyí-
ró, vízszivattyú eladó. Tel.: 06/30-
261-0785.

Eladó 2 db 125 literes boroshor-
dó, 1 db 20 literes szőlőprés, 1 
db kétágú falétra, üzemképes 
Singer varrógép és 1 db hinta-
szék. Tel.: 06/30-252-8698.

Kéziszerszámok eladók! Kala-
pácsok, szerelő kulcsok (autó-
hoz, kerékpárhoz), mérőszalag, 
üveges szerszámok, zárak, csa-
varok, asztalos jobbágy, és még 
sok más hasznos dolog barkácso-
lóknak. Továbbá ventilátor alkat-
részek, monitor (kis hibával), alu-
mínium kanna, badella, műanyag 
marmonkanna (20 l), locsoló slag, 
borfokoló, üveg demizson mű-
anyagkosárban (25 l). Tel.: 06/30-
610-5738.

Eladó rekamié, 2 db fotel, asz-
talok, karosszék, JBL mélynyo-
mó, esőkabát (vastag), 4 db nyá-
ri autógumi (90/165/65/13). Tel.: 
06/20-282-8697.

Eladó: háromajtós szekrény, 
dohányzóasztal, fotelok, gyer-
mek íróasztal, nagyméretű rá-
csos gyermekágy, páraelszívó, 
Daewoo színes TV, Hajdu cent-
rifuga, 1 db varrógép, Belker 
mérleg, kukoricamorzsoló, 2 db 
Halasi ajtó, 1 db beltéri ajtó, fe-
hér zománcos fürdőkád (bon-
tásból), elemes szekrény, író-
gép, alig használt porszívó, 1 db 
rekamié, két fotellal. Tel.: 06/30-
372-0950.

Turkáló teljes árukészlete és be-
rendezése eladó. Háromrészes 
szekrénysor eladó. Tel.: 06/20-
585-1734.

Suzuki acélfelni, téli gumival, 
Mercedes Vitora, 4 db acélfelni 
gumival, Opelra 4 db acélfelni, 
2001-es Renault Megane-hoz 
alkatrészek eladók. Tel.: 06/30-
363-7951.

Ebédlőasztal (4 db székkel), két-
személyes ágyazható kanapé, 2 
db fotel, 2 db középszőnyeg el-
adó. Tel.: 06/70-389-2119.

Örökégő szobakályha (új), fek-
vő kondipad (új), falitükör, vilá-
gos színű szobaasztal, férfi öltö-
nyök, gyerekcipők, dzsekik el-
adók. Tel.: 06/59-887-269.

Társkereső
Középkorú férfi társat keres ko-
moly kapcsolatra. Korhatár nincs! 
Tel.: 06/30-529-8897.

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 ácsmester, 
Tel.: 06/30-584-2767.

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

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, Tel.: 06/30-
785-0690.

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

Földet bérelnék: Biharnagyba-
jom, Karcag, Kaba, Nádudvar, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sár-
rétudvari térségében. Ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/70-370-
1149.

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

Tisztelt karcagi lakosok! Tájé-
koztatjuk Önöket, hogy a Szend-
rei Üvegező Bt. számláit min-
den biztosító elfogadja, köztük 
a Generali Biztosító karcagi fi-
ókja is. Jövőbeli bizalmukat elő-
re is köszönjük! Szendrei Lőrinc 
cégvezető.

Hétszemélyes teherautóval al-
kalmi fuvart vállalok (2x2 m, ma-
gasság 1,3 m). Tel.: 06/20-360-
9514.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!
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SPORT

Különleges hónap volt az au-
gusztus a Kötöny Népe Karcagi 
Íjászkör életében. Részt vehet-
tünk a Városok Viadala verse-
nyen, amely a csapatok küzdel-
me volt, a Kurultájon, Magyar-
ország egyik legnagyobb hagyo-
mányőrző rendezvényén Bugac 
pusztán, és az első ízben meg-
rendezett Történelmi Világbaj-
nokságon is.

Augusztus 6-án Bakonszegen 
rendeztek versenyt. 13 verseny-
zőnk indult a 98 fős mezőnyben.

Nagy Bettina aranyérmes, Örsi 
Mizser Dávid aranyérmes, Her-
cegné Takács Ibolya aranyérmes, 
Csorvási Zoltán aranyérmes, Áb-
rahám Ágnes Sarolta ezüstér-
mes, ifj. Karas Lajos ezüstérmes, 
és Karas Lajos ezüstérmes lett.

Pontszerző 5. helyen végzett Be-
ne Zsuzsanna, és 6. helyen zárta a 
versenyt Kovács Imre.

Következő hétvégén került sor 
a nagy nemzetközi hagyományőr-
ző törzsi gyűlésre, a Kurultájra. A 
törzsek vezetői körbe ültek, s tör-
zsi gyűlést tartottak a régi idők-
ben. Ezt a felelevenített hagyo-
mányt viszik tovább a Turán Ala-

pítvány szervezői a rendezvény 
kétévenkénti megrendezésével, 
amelynek 2010 óta Bugac pusz-
ta ad otthont. Több mint húsz or-
szágból érkeztek hagyományőr-

ző lovas íjászok, harcosok, íjászok. 
Karcagról a Pusztai Róka Nomád 
Hagyományőrző lovas íjász csa-
pat is részt vett a programon. A 
verseny szombaton került meg-
rendezésre, s három versenyzőnk, 
Csorvási Zoltán, Bene Zsuzsan-
na és Molnár Ferenc Karaul szállt 
harcba a fődíjért, amelyre még 120 
harcos pályázott. A fődíj megszer-

zése elmaradt, de jutalmuk egy 7., 
egy 19., és egy 22. helyezés lett az 
erős mezőnyben.

Augusztus 26-án került meg-
rendezésre Tégláson a Városok 

Viadala. Ötfős csapatokkal le-
hetett nevezni, s minden csapat sa-
ját városának diadaláért küzdött. 
Egyesületünk idén két csapattal 
is nevezett, a legjobb íjászainkból 
összeállított csapatunk mellet egy 
senior csapat is összeállt. 

26 város csapata kezdte meg 
szombat reggel a célok leküzdé-
sét. Az eredmény alakulását me-
net közben egy kivetítőn kísér-
hették figyelemmel a nézők. 

Mindkét csapatunk vitézül helyt-
állt. Senior csapatunk elhódította a 
harmadik helyet, s az ezzel járó dí-
szes trófeát, a Kötöny Népe egyes 
csapata pedig szorosan mögötte, 
megszerezte a 4. helyet. 

Augusztus 30-a és szeptember 
3-a között került megrendezésre 
az I. Történelmi Világbajnokság, 
amelyet Magyarország rendez-
hetett. A Magyar Íjász Szövet-
ség a Gyulai vár köré gyűjtötte 
össze öt napra a világ különbö-
ző részeiből összesereglett tör-
ténelmi íjászokat. A verseny le-
bonyolítása, rendszere is jelezte, 
nem mindennapi versengésről 
van szó. A versenyen arányában 
a külhoni versenyzők részvéte-
le elérte a 40 %-ot. Érkeztek Eu-

rópából (Portugália, Nagy-Bri-
tannia, Ausztria, Olaszország), 
de keleti rokonaink területe fe-
lől is szép számú küldöttség ér-
kezett. Jöttek versenyzők Török-
országból, Malajziából, és még a 
távoli Himalája kicsi országából, 
Bhutánból is. 

Mindhárom nap más-más hely-
színen, különböző típusú célok-
ra kellett lőni, és a találatoknak 
mindhárom nap el kellett érni-
ük az 50 %-os értéket. Mindösz-
sze 160 fő kezdhette meg a lövése-
ket a szombati döntőben, amelyet a 
Gyulai vár körül felállított célokra 
kellett leadni.

A Kötöny Népe íjászai 4 fő-
vel képviselték egyesületünket, 
és városunkat: Bene Zsuzsan-
na, Karas Lajos, ifj. Karas Lajos 
és Molnár Ferenc Karaul. Mind 
a négyen odaállhattak a szomba-
ti döntőben a célok elé. ifj. Karas 
Lajos, 5. helyezésével pontszerző 
helyen végzett. Édesapja, Karas 
Lajos korcsoportjában az érté-
kes 8. helyen zárt. Molnár Ferenc 
Karaul „veterán” kategóriában a 
13. helyen, míg Bene Zsuzsanna a 
női kategóriában a 19. helyen zár-
ta a világbajnokságot.

Szép eredmények egy világver-
senyen. Büszkék lehetünk rájuk, 
hiszen nemcsak maguknak sze-
reztek dicsőséget, hanem egyesü-
letünknek és városunknak is. Kö-
szönettel tartozunk Karcag város-
ának a támogatásért, amely lehe-
tővé tette, hogy elinduljunk a vi-
lágbajnokságon, és köszönet ille-
ti ifj. Hubai Imrét, aki szintén ön-
zetlenül járult hozzá támogatásá-
val versenyzőink sikeréhez. 

Szeptemberben jön a folytatás, 
Egerben, a várban kerül megren-
dezésre az országos bajnokság, 
történelmi kategóriában. Hasonló 
sikerekben és tisztes helytállásban 
bízunk az országos bajnokságon 
is, amellyel feltehetjük a koronát 
az idei év versenyidőszakára.

Kötöny Népe 
Karcagi Íjászkör

Sikeres szereplés a világbajnokságon
Í J Á S Z A T

Megyei I. osztályú bajnokság
Törökszentmiklós-Karcag 2-0 
(1-0)

Szeptember 10-én a karcagi 
csapat a Törökszentmiklós ottho-
nába látogatott el, akik, akárcsak 
a karcagiak, veretlenül és ugyan-
annyi pontszámmal az élcsoport-
ban foglaltak helyet. A vendégcsa-
patból hiányzott a sérüléssel baj-
lódó Kovács Csaba, Székely Dávid 
és Bukovszki Dániel is. Ennek el-

lenére karcagi támadásokkal in-
dult a mérkőzés. Kupai Kriszti-
án háromszor is a hazaiak kapu-
jának közelébe jutott, de nem si-
került gólt szereznie. Egy perc-
cel a félidő vége előtt Erdei Tibor 
került helyzetbe, de lapos lövése 
centiméterekkel ment el a bal ka-
pufa mellett.

A második félidőben óriási zá-
por zúdult a pályára. Az 52. perc-
ben eldőlt a mérkőzés, Szőke 
Norbert csatázott a hazaiak csa-

tárával, és a játékvezető büntetőt 
ítélt. A 11-est Gusztafik a bal alsó 
sarokba lőtte (2-0). A 67. percben 
Szőke Róbert észrevette, hogy a 
hazaiak kapusa messze áll a ka-
putól, és kapura lőtt, de a labda 
elkerülte a bal kapufát. A mérkő-
zés vége előtt Váradi befelé csele-
zett, majd lövésébe Belényesi még 
belenyúlt, és szerencsére elkerül-
te a kaput.

B.I.

Vereség Törökszentmiklóson
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