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Modell- és makettkiállítás vár-
ta az érdeklődőket szeptember 13-
a és 16-a között az Ifjúsági Ház-
ban. A kiállított darabok, ame-
lyek idén hét ember munkáját di-
csérték (Darók Attila, Barta At-
tila, Dobrai Attila, Soós István, 
Horváth Viktor, Szabó Sándor, 
Ugrai János), rendkívül sokszínű-
ek voltak. 

Makettek közül láthattunk töb-
bek között tankokat, repülőgépe-
ket, harcos figurákat különböző 
kultúrákból (görög hoplita, ja-
pán szamuráj, francia muskétás, 
stb.), faházikót egyéni tervezésű, 
apró bútorokkal, szintén fából ké-
szült istállót lovakkal, és az idei 
év különlegességeként mars- és 
holdjárót is. Modellek közül he-
likoptereket, drónokat és kisvas-
utat. Szabó Sándor, az egyik kiál-
lító elmondta, hogy a legnépsze-
rűbb darab a teremben a kisvasút, 

amely személyes kedvence is saját 
munkái közül. Elmondása szerint 
kb. két év kell egy ilyen szerkezet 
elkészítéséhez. Ennek működteté-
sét a gyerekek ki is próbálhatták. 

A makettek és a modellek egy-
mástól jól elkülöníthetően fog-
laltak helyet a teremben, hiszen 
megtudtuk, a kettő közötti vi-
szony leírására remekül alkal-
mazható a ,,nem minden rovar 

bogár, de minden bogár rovar” 
mondás: minden modell makett 
(az eredeti kicsinyített mása), de 
nem minden makett modell (nem 
mindegyik működtethető). A leg-
főbb különbség a kettő között, 
hogy a makettek statikusak, olya-
nok, mint a 3D-s képek, a model-
lek pedig működtethetőek, moz-
gathatóak. 

(Folytatás az 5. oldalon...)

Modell- és makettkiállítás Karcagon

A Kunhalom nyugdíjas színjátszó csoport ezúttal Borzonton, 
a Hargita megyei faluban szerepelt nagy sikerrel az augusztus 
21-ei falunapon, amelyet egy ötnapos (augusztus 20-24.) kirán-
dulással kötöttek egybe. 

Folytatás a 4. oldalon...

Erdélyben vendégszerepeltek a 
nyugdíjas színjátszók

Szabó Sándor a kisvasúttal

A tök termesztésével és feldol-
gozásával ismerkedhettek meg 
az egyik karcagi cég rendezvé-
nyének résztvevői szeptember 
19-én, hétfőn. Az idén húsz éve 
töktermesztéssel foglalkozó kft. 
munkájához dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
is gratulált.

A cég telephelyén Kiss Mi-
hály ügyvezető igazgató köszön-
tötte a vendégeket, majd röviden 
beszélt a gazdaságukról a kez-
detektől napjainkig. Elmond-
ta, hogy szeretnék a helyi ter-
mesztésű olajokat az iskolások-
kal, óvodásokkal megismertet-
ni, hogy tudják, honnan és ho-
gyan jut el az asztalukig. Dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, térségünk országgyű-
lési képviselője köszöntőjében 
gratulált a tök termelésében el-
ért eredményeikhez. – Nagyon 
örülök annak, hogy a vendég-
látóink meglátták a lehetőséget 
ebben a növényben. Sok munkát 
és odafigyelést igényel, de érde-
mes vele foglalkozni – mondta a 
miniszter. 

A rendezvényen nemcsak el-
méletben, hanem gyakorlatban 

is bemutatták a vendégeknek, 
hogyan zajlik a tök betakarítása 
és feldolgozása. A tökföldeken a 
saját maguk által készített tök-
szedő gép dolgozik. Kiss Mihály 
ugyanis elmondta, hogy hason-
lóan a gyógynövény ágazathoz, 
a tök esetében sem állnak ren-
delkezésre komplex gépi tech-
nológiák. – Ezért is kényszerül-
tünk arra annak idején, hogy el-
készítsük a töktolót, tökszárítót, 
konténereket és konténerszállí-
tó pótkocsit, mert ezeket készen 
nem lehet megvásárolni.

A tökföldön dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
beszélt arról, hogy bár a magyar 
leleményesség határtalan, még 
így is megannyi lehetőség rejlik 
a tök felhasználásában. Bízik ab-
ban, hogy nálunk is kifejlődik 
a nyugatihoz hasonló kultúra a 
tök körül. – Hetekig, hónapokig 
tartanak olyan rendezvényeket, 
amelyek a tökkel, tökféleségek-
kel vannak összefüggésben. Ez 
a gazdáknak megélhetést, a ke-
reskedelemnek bevételt, a turis-
táknak pedig élményeket jelent. 
Nem gondolnánk, hogy ebből a 
növényből mennyi mindent ki 
tudnak hozni Ausztriában, Szlo-

véniában vagy Németországban. 
Az első lépéseket már mi is meg-
tettük, úgyhogy ez biztató a jö-
vőre nézve – mondta a tárcave-
zető.

A telephelyre visszaérve a tök-
mag mosását, szárítását, tisztítá-
sát, illetve az olajsajtolás folya-
matát tekinthették meg a ven-
dégek, akik között mezőgazda-
sági oktatásban résztvevő tanu-
lók is voltak. A tök, illetve tök-
magolaj rengeteg értékes vita-
mint is tartalmaz, amelyeket ma 
már süteményekben is élvezhe-
tünk. Így lett idén egy tökből 

készült édesség az ország tortá-
ja, amelyet Tóth Albert tanár úr 
mutatott be. Elmondta, hogy ez 
még az őrségiek ötletéből, ter-
méséből született, de hozzátette, 
hogy jövőre már az itteni lesz a 
tortának a termékadója. A tanár 
úrnak nagy szerepe volt abban, 
hogy a kft. vezetője megszeret-
te a mezőgazdaságot, és elkez-
dett ezzel foglalkozni. Húsz év-
vel ezelőtt, amikor Kiss Mihály 
családjával belekezdett a tökter-
mesztésbe, nem gondolta vol-
na, hogy ennyire sikeres lesz. Az 
évek alatt megismerték a növény-

kultúrát, és kitapasztalták a ter-
mesztési praktikákat. Idén a ked-
vező időjárásnak köszönhetően 
pedig akár rekordtermés is lehet. 
– A tök rendkívül érzékeny az 
erős sugárzásra. Most azonban 
nem igazán vannak napfoltok 
sem, így veszteségmentesen be 
tudjuk takarítani a termést. Na-
gyon ígéretesnek néz ki idáig a 
töktermés – nyilatkozta az ügy-
vezető, aki reméli, hogy a termé-
szet ilyen körülmények között 
engedi a betakarítást is.

Kapás Mónika

A gazdáknak megélhetés, a kereskedelemnek bevétel
Érdemes a töktermesztéssel foglalkozni

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Kiss Mihály gazdálkodó
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Közéleti szilánkok
Iszapesőisten 
is siratja drága 

halottunkat
(Szubjektív nekrológ - 

részlet)

86 éves korában elhunyt Csoóri Sándor, 
magyar költő, író és gondolkodó, a XX. és a 
XXI. század kiemelkedő közéleti személyi-
sége. Akit, bár a hivatalos irodalmi kánon 
már az őt megillető magaslatra helyezett, 
ez évben lett érettségi tétel munkásságának 
egyik szegmense, jóval többen szerettek, 
mint műveit olvasva, igazán ismertek és ér-
tettek volna. Lesz tehát még elég dolguk az 
irodalomtörténészeknek és a magyar politi-
kai törénetíróknak is. 

Varga Domokos György író, közösség- és 
irodalomszervező publicista, aki ma (rögtön 
hozzátenném: méltatlanul) csak egy online 
folyóirat, a Szilaj Csikó főszerkesztő-fenn-
tartója Csoóri Ősember és ősgyerek c. já-
tékosan szellemes gyermekversét tette fel 
első tisztelgésként, folyóiratának címolda-
lára, mondván: „ezen a gyermeki költemé-
nyén keresztül vezetett el az út Őhozzá”. Pon-
tosan értem Dombi barátunk motivációját, 
hiszen már egy jó ideje ő is a gyermekiroda-
lom felé fordult - (menekült?) -, s jeles mű-
velője a műfajnak. Valószínűleg Csoóri min-
den szavával egyetért: „a szabad és boldog 
stilizációra hajló gondolkodást és képzeletet 
már csak a gyermeklélek mélyvilága őrzi. A 
gyermekrajzok így kötnek minket össze [...] 
a barlangrajzok látomásos világával.”

Viszont az én utam Őhozzá az Iszap-
esőn keresztül vezetett. Akkor, amikor még 
nem is gondoltam, hogy választott szü-
lőföldem majd valamikor a Nagykunság 
lesz. (Fiam már „könnyebb helyzetben” 
van: ő is először a gyermekverseivel talál-
kozott; Ibrányban személyesen dedikálta 
neki Csoóri a „Lekvárcirkusz bohócai” kö-
tetét egy ifjúsági táborban 1991 nyarán, s 
biztatta írásra.)

Az Iszapeső riport-esszéjének történe-
te ugyanis Kunmadarason „játszódik”. Cse-
lekménye, nem is annyira a drámai sorsú 
szegény parasztlány, Magos Mária balladá-
ba illő halálának hiteles oknyomozása, mint 
sok méltatója és recenzora hiszi, hanem an-
nak a paraszti mentalitásnak és sors - szála-
inak a felfejtése, amelyben a lány apja, Ma-
gos Mihály élte „móriczi barbárságú” min-
dennapjait. A tizennyolc - római számmal 
megjelölt - opus fejezeteit, 1965-ben szinte 
egyszuszra olvastam végig, mint egy filmsz-
keccset. Miután Hann Feri, akkor még Bese-
nyőtelken tanító barátom, letette a porosz-
lói Halászcsárda sarkában lévő asztalra a 
Kortárs egyik év eleji számát. Emlékszem, 
már április vége felé járt, gyors zápor ver-
deste az ablakokat, s Ferkével hosszú perce-
kig nem szóltunk egymáshoz. Csak bámul-
tuk a pulthoz betoppanó, csuromvizes ha-
lászokat, akik kérdő kézmozdulattal intet-
tek felénk, hogy mit hozzanak; sört vagy 
rövidet? Még csak nem is sejtettem, hogy 
közéleti érdeklődésem egyik meghatározó 
iránytűje, sőt irányjele lesz a későbbiekben 
ez a mű és szerzője. Azt pedig végképp nem, 
hogy hat évvel később, egy fülledt nyári na-
pon, hasonló zápor ver majd be Csoórival, a 
madarasi Császár kocsmába…

-ács-

KÖZÉLET

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

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

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

„ Megéltem a legtöbbet és a leg-
nagyszerűbbet, az emberi sorsot. 
Más és jobb nem is történhetett 
velem.” (Márai)

SZÍVÜNKBEN 
ÉL TOVÁBB

Veres János (1935 - 2016) tanár úrra emlékeztünk szep-
tember 10-én, az 1962-ben a karcagi Gábor Áron Gimnázi-
umban végzett IV. a osztály 54 éves érettségi találkozóján.

„Az eltávozottak a leglényegesebbel maradnak velünk, 
amíg csak élünk, azzal, amivel hatottak ránk.” 

(Hermann Hesse)

Veres tanár úr életünk meghatározó egyéniségeként 
alaposságra, érthető, pontos magyarázatra, a mondaniva-
ló logikus kifejtésére oktatta tanítványait. Meglátta, és ke-
reste bennük a többet, az emberit, a képességeket. Köve-
telmény volt számára a hallgatókkal való emberséges bá-
násmód, a tiszta, érthető, szép magyar nyelv használata.

Emberként az igényesség, a kulturált megjelenés, az 
örök jókedv jellemezte. Ahol megjelent, felélénkült a tár-
saság, derűt hozott, mosolyra késztette az embereket. Az 
érettségi találkozók elmaradhatatlan, meghatározó sze-
replője volt. Hívták, várták a volt tanítványok. Érzéseiről, 
társasághoz fűződő szeretetéről ő maga ritkán fogalma-
zott meg egy-egy mondatot. „Szükségünk van egymás-
ra”- mondta 60. születésnapján. Az 1962-ben végzett IV. 
a osztály 50 éves találkozóján Reményik Sándor soraival 
köszönt el diákjaitól:

„Viszontlátásra,
Mondom és megyek
Robognak vonatok és életek.
Bennem, legbelül valami remeg,
Mert nem tudom,
Soha nem tudhatom,
Szoríthatom e még,
Azt a kezet, amit elengedek.”

A IV. a gyászolja Veres tanár urat, és az utolsó kézfo-
gásra emlékezik. Nehéz elhinni, hogy fizikai valójában 
már nincs velünk. Hisszük, hogy továbbra is:

„Kíséri lépteink, életünk, utunkat,
Ott lépdel mellettünk, fogja a kezünket,
Egy igaz, feledhetetlen tanár.”

Szívünkben él tovább.
A IV. a osztály

Daróczi Erzsébet 
kapta a Príma
közönség díját

A Príma Primissima Díj ötletét már sokadik esztendeje vállal-
kozók, munkaadók viszik a megyében is tovább, a pénzügyi ala-
pokat is ők biztosítják. A megyei kuratórium javaslatokat gyűjt, 
többféle „műfajban” jelölteket állít, majd nyomtatott sajtó útján 
lehet szavazni. Az idén is három Príma-díjast választottak, de a 
közönség díj kiosztása sem maradt el. A közönség díját Daróczi 
Erzsébet újságíró kapta, aki a Kunság életét írja meg a megyei 
napilapban, az adományozók szerint nagy beleérzéssel, a rászo-
rulók iránti segítő szándékkal. A díjhoz ezúton is gratulálunk!

Lovasnap Kenderesen

Szeptember 10-én a kenderesi Lovas Baráti Kör által szerve-
zett 18. Kenderesi Lovasnapon dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, térségünk országgyűlési képviselője köszöntöt-
te a regionális díjugrató verseny és megyei bajnoki döntő több 
mint száz felnőtt, ifjúsági és gyermek indulóját.

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Karcag településen a Helyi Válasz-
tási Iroda, a Választási 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
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- Nagy örömmel vettük, hogy 
elismerik a munkánkat. Ez a ki-
tüntetés, reméljük erőt ad a zene-
karunknak a további tevékeny-
ségéhez.

- Nagyon sok fellépésünk van, 
elsősorban Karcagon. Az elmúlt 
5-6 év alatt megközelítően 50 
fellépésünk volt. Többek között 
nemzeti ünnepeken, városi ren-
dezvényeken, zászlófelvonáso-
kon, kunkapitány választáson, a 
Karcagi Birkafőző Fesztiválon, 
Vadászbálokon, a Kováts Mi-
hály Emléknapokon. Idén a Ko-
váts-bálon közreműködtünk a 
Lúdas Matyi című vidám da-
rabban is. Egyházi felkérések-
nek is eleget szoktunk tenni, leg-
utóbb augusztus 20-án a Kör-
meneten vettünk részt. A kör-
nyező települések közül Berek-
fürdőn és Túrkevén szerepel-
tünk, 2014-ben pedig a Debrece-
ni Virágkarneválon is részt vet-
tünk. A zenekar tagjai más ze-
nekarokba is szívesen járnak ki-
segíteni, például az Alföldi Olaj-
bányász Fúvószenekarba Szol-
nokon, a Ceglédi és Abonyi Fú-
vószenekarba, a Szolnoki Hu-
szárzenekarba. Velük Szolno-
kon, a Gulyásfesztiválon, Eger-
ben mazsorett fesztiválon, leg-
utóbb pedig Mezőtárkányban a 
Tárkányok Találkozóján vettünk 
részt.

- Már több mint 10 éve, hogy a 
zeneiskolában megalakult a rézfú-
vós kvintettünk. Ezzel az együt-
tessel voltak az első fellépéseink 
iskolai ünnepségeken, farsango-
kon. Az évek folyamán ebből lett 
egy rézfúvós együttes, amivel 
már nagyobb szerepléseket is el-
vállalhattunk, pl.: Bereki Vigassá-
gok, medenceavató a karcagi für-
dőben. Idővel egyre többen kér-
ték felvételüket zenekarunkba, 
így alakult meg 2010-ben a Nagy-
kun Honvédbanda.  

- A Honvéd banda című dal 
Ábrahám Pál: Viktória című ope-
rettjéből származik. Ez adta az 
ötletet. Egyébként mindig is kü-
lönösen nagy szeretettel játsszuk 
ezt az indulót. A ,,Nagykun” el-
nevezés pedig onnan ered, hogy 
nagykunságiak vagyunk. 

- Pillanatnyilag 20-25 tagja 
van a zenekarnak kisegítőkkel 
együtt, akikre számíthatunk a 
szerepléseken.

- Vannak köztünk középisko-
lás korúak is, de alapvetően ez 
egy felnőttekből álló zenekar.

- Egészen kiskorunkban - mond-
ja Márki Zoltán. Mi, Palival, még 
az a generáció vag y unk, a k i-
ket vittek a szülők a zeneiskolá-
ba, hogy kapjunk zenei képzést. 
Még általános iskola alsó tagoza-
tában kezdtünk a hangszerrel is-
merkedni. Mert ugye a zene, az 
a lélek nevelése. Úgy gondolom, 
hogy nagyon jót tett nekünk, 
hogy ilyen korán elkezdtük, mert 
megszerettük a zenélést. A zene-
karban való együttes játék pedig 
igazi közösségformáló, nagysze-
rű társasági élmény, ahol az egy-
másra figyelés, az önzetlen segít-
ség, barátságok, vagy akár szerel-
mek születnek, de a pontosság és 
fegyelem is meghatározó.

- Városunkban mindig is volt 
fúvószenekar; tűzoltó, munkás-
őr vagy úttörőzenekar - veszi át 
a szót Soós Pál. Jómagam a 80-
as évek elején a Sipos Tóni bácsi 
vezette úttörőzenekarban szeret-
tem meg a fúvószenét. Az a zene-
kar már akkor részt vett a városi 
rendezvényeken.

- Régebben gyakrabban tud-
tunk próbálni, de mostanában a 
zenekari tagok elfoglaltságai mi-
att már csak szereplések előtt van 
erre lehetőség. Alapvetően ez egy 
hagyományőrző fúvószenekar. 
Elsősorban magyar indulókat 
játszunk, de a könnyedebb mű-
fajoktól sem zárkózunk el. 

- Mert van rá igény. Ugyanúgy, 
ahogy a Kováts Mihály Huszár 
Bandérium is – akikkel egyéb-
ként különösen jó a kapcsola-
tunk – egy érdekes színfolt va-
gyunk Karcag életében. A ma-
gyar indulók hagyományait őriz-
ni kell, azt a történetiséget to-
vább kell adni. Megvan a szép-
sége, és reméljük, hogy ez tetszik 
is. Mi úgy látjuk, hogy igen. Sze-
retjük, amit csinálunk, és azt sze-
retnénk, ha más is megismerné, 
megszeretné.

- A karcagi születésű, de Olasz-
országban élő Barát Katalin kez-
deményezte a két település kö-
zötti együttműködést. A két fia 
az ottani fúvószenekar tagja, és 
szerették volna, hogy a Venzonei 
Fúvószenekar is megismerked-
jen Karcaggal. Szerettek volna egy 
közös koncertet is a helyi fúvósze-
nekarral. Körülbelül egy fél évvel a 
látogatásuk előtt írt, és megszer-
veztük a szép koncertet, amely 
a Dérynében, 2014 őszén került 
megrendezésre. Ebben az évben 
pedig úgy terveztük, hogy mi is 
meglátogatjuk őket. Sajnos ez 
nem valósult meg, de jövőre min-
denképpen szeretnénk mi is ellá-
togatni Venzonéba.

- Reményeink szerint október 
23-án, a zászlófelvonáson. 

- Elsődleges célunk a zenekar 
életben tartása. Jelenleg nagyon 
nehéz összehozni próbákat a ta-
gok elfoglaltsága miatt. Nagyon 
sok olyan barátunk van, aki más 
városból érkezik és kisegíti a ze-
nekart, pl.: Abonyból, Szolnok-
ról, Ceglédről, Hatvanból, Berety-
tyóújfaluból. Tehát nem könnyű 
ezt megszervezni. Ezért is fordul 
elő, hogy inkább csak a fellépések 
előtt tartunk próbákat. Karcagon 
jelenleg 15 állandó tagunk van, és 
ez a város lakosságának egészét 
tekintve elég kevés. Karcagnak, 
mint 22-23 ezer fős városnak, 
sokkal több zenészpalántát kelle-
ne kinevelnie. Bár mondhatjuk, 
hogy ez általános probléma. Az 
elmúlt évek alatt felnőttek a gye-
rekek, többségük vidéken tanul 
tovább, vagy elkezdtek dolgoz-
ni. Így az utánpótlás nagyon ne-
héz. Jó lenne, ha minél több szülő 
íratná be a gyerekét a zeneiskolá-
ba, így biztosított lenne a zenekar 
jövője. Természetesen nagyon sok 
munkát, 4-5 évet is igényel, hogy 
kineveljünk egy új zenekari tagot. 
A cél a folyamatos utánpótlás, el-
sősorban rezeseket várnánk. Ezen 
kívül szeretnénk, ha megvalósul-
na végre az olasz út is. 

Erdei Orsolya

A 2010-ben alakult Nagykun Honvéd-
banda Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Művészeti Díjban részesült, amelyhez 
ezúton is gratulálunk. A zenekarral ed-
digi eredményeikről, jövőbeli terveik-
ről, céljaikról és az utánpótlás kérdésé-
ről beszélgettünk. Habár a beszélgetésen 
csak hárman, Márki Zoltán és Soós Pál 
zenekarvezetők, valamint Parázsó Gá-
bor zenekari tag voltak jelen, a kezde-
tektől egyértelművé tették, hogy a zene-
kar egészét képviselik. A Nagykun Hon-
védbanda megalakulása óta fáradha-
tatlanul, a művészet szeretetét és a ha-
gyományőrzést szem előtt tartva eme-
li rendezvényeink színvonalát. Önerő-
ből és szponzorok segítségével működ-
nek, illetve próbálják kialakítani a mű-
ködésükhöz szükséges feltételeket. Ez-
úton köszönik meg a zenekari tagok ál-
dozatos munkáját, a támogatóknak pe-
dig a sok segítséget.

„Egy érdekes színfolt 
vagyunk Karcag életében”

- Milyen terveik, céljaik van-
nak a jövőre vonatkozóan, 
amelyeket mindenképpen 
szeretnének megvalósítani?

- Hol hallhatjuk Önöket 
legközelebb?

- Korábban együtt léptek fel 
a Venzonei Fúvószenekar-
ral, most pedig meghívták 
Önöket Olaszországba. Ho-
gyan kezdődött ez az együtt-
működés?

- Miért fontos, hogy legyen 
egy ilyen zenekar?

- Milyen gyakran próbál-
nak, és hogy történik a ze-
nék kiválasztása?

- Hogyan indult a zenei pá-
lyájuk? Hogy szerették meg 
a zenét?

- Életkor tekintetében mi-
lyen a zenekar összetétele?

- Hány tagból áll jelenleg a 
zenekar?

- Honnan ered a zenekar 
elnevezése?

- Hogyan kezdtek el együtt 
zenélni?

- Milyen sikerekre büszkék 
az elmúlt időszakból?

- Mit jelent a Nagykun Hon-
védbanda életében ez a ki-
tüntetés?
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Szeptember 10-én a kenderesi 
Lovas Baráti Kör által megren-
dezett regionális és megyei díj-
ugrató versenyen karcagi sike-
rek születtek. A Karcagi Kun-
lovarda színeiben induló Teleki 
Zoltán Kabala, Karsai Zsaklin  
pedig Ajtony nyergében ért el 
dobogós helyezést.

- A felnőtt megyei bajnoki dön-
tőn, egy nagyon erős mezőnyben 
az R125 centis kategóriában har-
madik lettem, aminek nagyon 
örültem - mondja Teleki Zol-
tán, aki a regionális bajnokság-
ra is minősült Kabalával. 24 lo-
vas jutott be a diósgyőri döntő-
be, a 125 és 130 centis magassá-
gon megrendezett verseny két 
hét múlva lesz. Itt is egy dobo-
gós helyezés a célunk. Egy hét 
pihenő után pedig október 6-8. 
között, Mezőhegyesen a magyar 
lovak bajnokságán fogunk rajt-
hoz állni a 130 centis verseny-
számban, ahova a ló és én is 
együtt minősültünk. Itt is sze-
retnék dobogón végezni - árul-

ja el Teleki Zoltán, aki edzőként 
is sikeres. 

- Két karcagi tanítványom van, 
Karsai Zsaklin és Nagy Karo-
lina. Mindketten nagyon szor-
galmas, sikeres, felelősségtel-
jes gyerekek, akik remélem, a lo-

vas sportban is eredménye-
sen fognak szerepelni az elkö-
vetkező időben. Zsaklin a Kar-
cagi Kunlovardában kezdett lo-
vagolni, majd Debrecenben ta-
nulta tovább a lovaglás fortélya-
it Fodor Istvántól, s két hónapja 

ismét hazai színekben versenyez 
Ajtony nyergében, akit hét évig 
én lovagoltam. 

- Apukám is lovas volt, így ki-
sebb koromban többször hozott 
magával a lovardába, ahol pó-
nira ülhettem fel, így én is bele-

szerettem a lovaglásba - mondja 
Zsaklin, aki a Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola ha-
todikosa. Édesapjától és edzőjé-
től is sok tanácsot kap a verseny-
zéshez. Ajtonyt két hónapja lo-
vagolom, Kenderesen stílusver-
senyben indultam először. Ott 
7,6 stíluspontot kaptam, volt egy 
verőhibám, de így is én lettem a 
megyei bajnok az R100 cm kez-
dő lovas stílus versenyen. Ami-
kor a pályán végigmentem, már 
éreztem, hogy jól sikerült a sze-
replésem. Akkor is nagyon bol-
dog voltam, amikor a felnőttek 
közötti R100 cm-es versenyben 
a 25-ből negyedik lettem, ami 
edzőm szerint is szép eredmény. 
A lovas sportnak köszönhetően 
sokkal fegyelmezettebb lettem, 
jobban koncentrálok, hiszen itt 
érezni kell a ló minden rezdü-
lését, hogy sikeresek legyünk - 
mondja Zsaklin, aki legközelebb 
október 9-én, a karcagi verse-
nyen indul.

DE

„Érezni kell a ló minden rezdülését”

(...folytatás az 1. oldalról)

Ellátogattak többek között a tordai sóbányába, a marosfői apát-
ságba, a karácsonkői libegőhöz, a Békás-szoroshoz, a békási víz-
tározóhoz, a Gyilkos-tóhoz és a Medve-tóhoz is. Még februárban, 
szintén egy erdélyi látogatás során hívták meg a karcagi csapatot 
fellépni, amikor látták őket készülni a nyugdíjas Ki mit tud?-ra. 

Ahogyan az országos művészeti versenyen, most is remek han-
gulatot teremtettek a színjátszók, és a fellépést követően már meg 
is kapták a meghívást a következő rendezvényre. Elmondásuk sze-
rint nagyon szeretnék, ha ez a baráti kapcsolat fennmaradna, sze-
retnének a meghívásnak eleget tenni, és lehetőség szerint viszo-
nozni is azt. A falunapon az eredetileg egyórásra tervezett műsor, 
amelyben családtagok és barátok is közreműködtek, végül hosz-
szabbra, majdnem kétórásra nyúlt el.

- Az unokám, Erdei Kristóf nyitotta meg a műsorunkat két ma-
gyarság témájú verssel - kezdte az élménybeszámolót Murvainé 
Láng Róza.

- Ezek után Rozika elmondta Az apostolt, amellyel a Ki mit 
tud?-on is fellépett, újdonságként pedig a Dorottya című gyönyö-
rű szép verset - folytatta a sort Kovács Tiborné. - Nagyon szépen 
állítottuk össze a műsort, mert a komoly hangvételű nyitás után 
vidámabb produkciók következtek, hiszen azért mégis csak egy 
falunapról volt szó. Én a Nyári vigadalom című verset mondtam 
el.

A versek mellett ismét előkerültek a vidám jelenetek is: a Busz-
megálló és a WC-s néni, amelyekkel korábban már nagy sikere-
ket ért el a társaság. Czinege Jánosné egyéni ötlete alapján pedig 
egy improvizációs műsorszámmal is kiegészült a repertoár ,,Mon-
dom az uramnak, Jani” címmel, amely a Czinege Jánossal való 40 
házas éve alatt részben megtörtént, részben kitalált események, 
szituációk ,,kiszínezését”, parodizálását foglalta magában. Végül 
egy fergeteges boszorkánytánc következett, amely megkoronáz-
ta a színes, a közönség visszajelzései alapján is, minőségien ösz-
szeállított műsort. 

A színjátszók ezúton is szeretnék megköszönni a közreműkö-
dő barátoknak, családtagoknak, Erdei Kristófnak, Teplánné Ko-
vács Ilonának, Czinege Enikőnek, Ökrös Máriának és Kovács 
Tibornénak, hogy jelenlétükkel, lelkes munkájukkal emelték a 
műsor színvonalát. 

Erdei Orsolya

Erdélyben vendégszerepeltek 
a nyugdíjas színjátszókVeszélyesek a szabadtéri tüzek!

A szélben gyorsan terjednek a lángok! Veszélyesek a szabadtéri tüzek!
A szél kedvez a tűz terjedésének, a tűzeset arra is figyelmeztet, hogy megkezdődött a 

szabadtéri tüzek időszaka. Ennek kapcsán óvatosságra int a katasztrófavédelem!

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az em-
berekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején. Azonban a meleg őszi idő-
járás alatt sem szabad elfelejtkezni a tüzek okozta veszélyekről.

A saját és környezetünk biztonsága érdekében fontos néhány információt megis-
merni, valamint egy-két szabályt betartani:

 - a kerti zöldhulladék elégetése alapve-
tően tilos az ország területén, de belte-
rületen az önkormányzatok rendelet-
ben engedélyezhetik azt bizonyos ke-
retek között, meghatározott napon és 
időpontban,

 - az egyéb hulladékok égetése tilos, és a 
veszélyes égéstermékek miatt mérge-
zést, valamint környezetkárosítást okoz-
hat,

 - a jogszabályokban foglaltak megsze-
gése esetén akár súlyos pénzbírság is 
kiszabható,

 - a szabadban gyújtott tüzet soha ne 
hagyjuk felügyelet nélkül,

 - mindig gondoskodjunk megfelelő meny-
nyiségben oltóanyagról,

 - mindig legyen nálunk olyan kéziszer-
szám, amellyel irányítani tudjuk az égést,

 - soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghe-
tő anyagot a tűzre,

 - a tűz környezetében ne legyen más ég-
hető anyag, amelyen az továbbterjed-
het,

 - mindig tájékozódjunk a várható időjá-
rásról, és erős szél esetén ne gyújtsunk 
tüzet,

 - baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a 
szabadban, hívjuk a 112-es segélyhívó 
számot!

Katasztrófavédelem
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Az Év Fürdője 2016. szavazá-
son Az Év Feltörekvő Fürdője 
kategóriában a Berekfürdői Ter-
mál- és Strandfürdő ötödik lett.

- Mit szólnak az ötödik hely-
hez? - kérdeztük Perge Józseftől, 
a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazga-
tójától. 

- Köszönöm mindenkinek a 
rengeteg szavazatot, az elért ered-
ményre a jövőben is igyekszünk 
rászolgálni. Megmondom őszin-
tén, arra számítottam, hogy az el-
ső tízben benne leszünk a ven-
dégektől kapott nagyon sok po-
zitív visszajelzés alapján. A si-
kerhez azonban sok minden kel-
lett, az egyik legfontosabb a tisz-
taság, amire folyamatosan oda-
figyelünk. Utána az, hogy nagy 
zöld, több hektáros fás területünk 

van, így mindenki talál magának 
árnyékos helyet. Egy tömegekkel 
zsúfolt strandon, ahol már a töröl-
közőt sem tudja leteríteni a ven-
dég, nem fogja jól érezni magát 
senki - állította a szakember, aki a 
felújításokat is úgy ütemezi, hogy 
mindig legyen a vendégek igénye-
inek megfelelő, elegendő üzeme-
lő medence. 

- A fürdő mellett a kemping fel-
újítása is ugyanolyan fontos - tette 
hozzá az igazgató. Épp ezért igye-
keztünk már a tavaszi felkészü-
lésnél az előző évben jelzett hibá-
kat kijavítani. Fontosnak tartom, 
hogy kint legyek a vendégek kö-
zött, hogy elmondják gondjaikat, 
kéréseiket. Nálam a legfontosabb, 

hogy a vendég jól érezze magát, 
mert akkor visszajön. Az, hogy 
idén 300 ezer fürdőzővel számol-
hatunk, azt jelzi, a vendégek szere-
tik Berekfürdőt. Természetesen jö-
vőre még jobban szeretnénk meg-
felelni, már most 32 pontba szed-
tem az elvégzendő kisebb felújítá-
si, javítási munkák sorát. Ha lenne 
egy kis beruházásra is pénzünk, 
szeretnék évi 1-2 komfortos fahá-
zat felépíttetni, mert látva a jövő 
évi foglalásokat, nagy igény vol-
na rá. Júliusra, augusztusra már 
majdnem teljes foglalásunk van, 
az elmúlt évek fejlesztései, a fedett 
fürdő, télen is sokkal több vendé-
get hoz majd Berekfürdőbe.

DE

Az ország minden pontjá-
ról és határainkon túlról is ér-
keztek a motorok szerelmesei 
Karcagra, a XV. Motorostalál-
kozóra. Az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdőben szeptember 16-
18. között megrendezett talál-
kozón koncertek sorozata szó-
rakoztatta a közönséget. A jubi-
leumi eseményre Dobos László 
polgármester is kilátogatott.

Nagy volt az érdeklődés a ju-
biláló karcagi motorostalálkozó 
iránt. A 15. alkalommal megren-
dezett eseményre már pénteken 
olyan sokan érkeztek, hogy úgy 
tűnt, még rekordot is dönthet a lá-
togatottsága, de ez végül nem si-
került. Sánta László, a program 
főszervezője azonban így is na-

gyon elégedett. Jubileumi beszé-
dében elmondta, hogy a prog-
ram sikere nemcsak az ő érdemük. 
Nagyon nagy köszönettel tartoz-
nak a város vezetésének, és a für-

dőnek, hogy helyszínt biztosíta-
nak, és nemcsak befogadják, ha-
nem támogatják is a rendezvény 
megvalósulását évek óta. Köszö-
netképpen pedig emlékplakettet 
nyújtott át Dobos László polgár-
mesternek, és Andrási Istvánnak, 
a fürdő ügyvezető igazgatójának. 
– A plakettből készült egy harma-
dik darab is, azt önző módon mi 
fogjuk megtartani, és Karcag mel-
lett, a magyarkai klubház egyik fa-
lára fogjuk kitenni, hogy mi is lás-
suk ezt, hogy volt egy ilyen ren-
dezvényünk – mondta a szerve-
ző. Ezt követően Dobos László 
polgármester vette át a szót, aki 
szintén nem érkezett üres kézzel. 
– Mindannyiunk nevében köszö-
nöm meg Lacinak ezt a produkci-
ót, nagyon-nagyon remélem és kí-

vánom, hogy még sok 15 évet tölt-
sünk együtt – majd egy oklevelet 
és egy gravírozott emlékplaket-
tet nyújtott át a városvezető Sán-
ta Lászlónak, és további jó szóra-

kozást kívánt mindenkinek. Dobos 
László újságunknak azt is elmond-
ta, nagyon fontos, hogy olyan 
rendezvényeket is szervezzenek, 
amelyek idecsalogatják az ország 
legkülönbözőbb részeiről az em-
bereket. – Ez a motorostalálkozó 
kiváló lehetőség arra, hogy a vá-
ros értékeit minél többen megis-
merhessék, hiszen a motorozás-
nak a világ minden pontján van-
nak szerelmesei – jegyezte meg a 
városvezető. Karcagot megismer-
tető kulturális programokkal pe-
dig minden évben készülnek is a 
szervezők. Idén a Tűzoltó Történe-
ti Kiállítóterembe látogathattak el 
az érdeklődők, majd a város utcái-
val felvonulásuk közben ismerked-
hettek a motorosok.

A résztvevők többsége évek 
óta visszajáró vendége a karcagi 
találkozónak. Nagy Béla Nagykö-
rűről amerikai túramotorjával ér-
kezett a rendezvényre. – Harma-
dik alkalommal látogattam ki az 
eseményre. Nagyon jó a társaság, 
a zene és a strand. Itthon érzem 
magam.

A földesi Molnár Tamás is gya-
kori látogatója a motorostalálko-
zóknak, a karcagi rendezvényen 
azonban utoljára 2014-ben vett 
részt, mert a munkája nem úgy 
engedte, hogy el tudjon jönni. – 
Már 14 éves korom óta rendszere-
sen motorozom, nagyobb motor-
ral viszont csak egy éve – árulta 
el. A rendezvényre azonban nem-
csak aktív motorosok látogattak 

ki, hanem voltak olyanok is, akik 
egyszerűen csak szeretik ezeket a 
járműveket, vagy a családjukban 
akad, aki motorozik. – Én nem 
motorozom, csak utas vagyok. 
Már tavaly is voltam itt Karcagon, 
de más motorostalálkozókra is já-
runk a barátommal. A fiam nagy 
motoros, de mióta megnősült, 
már motorostalálkozókra nem 
jár – mesélte Perla Istvánné, aki 
Kisújszállásról érkezett a rendez-
vényre.

Szombaton az este további ré-
szében tombolasorsolás, koncer-
tek, kamionhúzás és egyéb ext-
ra produkciók szórakoztatták a 
közönséget a XV. Motorostalál-
kozón.

Kapás Mónika

Jubileumi motorostalálkozó a fürdőben

A sikerhez sok minden kellett 

Fotó: berekfurdo.hu

Pillanatkép a bereki strandról

Modell- és makettkiállítás 
Karcagon

(...folytatás az 1. oldalról)

A kiállítók bíznak abban, hogy minél több gyerek érdeklődését fel-
keltik, és meg is akarják tanulni majd a makettezés és/vagy a model-
lezés fortélyait, hiszen ezek a tevékenységek rengeteg izgalmat rejte-
nek magukban. Nem csupán a kézügyességet, de a fantáziát is fej-
lesztik, és oktató, ismeretterjesztő funkciót is ellátnak. Egy-egy har-
cos figura elkészítéséhez például szükséges utánanézni, hogy mi-
lyen ruházatot viseltek az adott korban, vagy hogy milyen fegyvere-
ket használtak, ami komoly kutatómunkát jelent. Szabó Sándor azt is 
elmondta, hogy jelenleg már jó ideje egy szovjet repülőtér makettjén 
dolgoznak. Reméljük, hamarosan ezt is megtekinthetjük.

Erdei Orsolya

Este koncertek szórakoztatták a közönséget

Képünkön Dobos László polgármester, Andrási István 
fürdőigazgató és Sánta László, a rendezvény főszervezője
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OTTHON

Egyszerű szilvás sütemény

 - 4 db tojás
 - 1 csipet só
 - 100 g cukor
 - 1 csomag vaníliás cukor
 - 0,5 citromból nyert citromhéj
 - 125 g finomliszt
 - 2 ek napraforgó olaj
 - 500 g szilva

1. A szilvát megmossuk, kimagozzuk, egy szűrőbe tesszük.
2. A tojásfehérjéket a sóval, kézi mixerrel kemény habbá verjük, majd apránként hozzádol-

gozzuk a kétféle cukrot. Tovább verjük, míg a tojáshab szép fényes lesz.
3. Egyenként beledolgozzuk a tojások sárgáját, és a végén a citromhéjat.
4. Rászitáljuk a liszt felét, és a kézi mixerrel a legalacsonyabb sebességgel hozzádolgozzuk, 

majd az olajat és a maradék lisztet is hozzáadjuk.
5. A masszát egy 20x30x8 cm-es, sütőpapírral kibélelt tepsibe simítjuk, és elosztjuk rajta a szilvát.
6. 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és kb. 25 perc alatt megsütjük.

Hozzávalók 6 adaghoz

Elkészítése Forrás: Internet

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Hol vendégszerepelt a Kunhalom nyugdíjas szín-
játszó csoport legutóbb?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. szeptember 26-án (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Molnár Imréné (Karcag)

Nyereményjáték

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

Kutyatulajdonosok 
figyelem!

A MEOESZ Karcagi Szervezete és a 
Szivárvány úti kutyaiskola szeretettel 

várja az érdeklődőket a II. Nagy-Szentesi 
Lajos Munkakutya Emlékversenyre.

Időpont: 2016. október 22. 9.00 óra
Helyszín: Szivárvány úti kutyaiskola
Nevezési díj: 1000 Ft kutyánként
(Nevezni 2016. október 10-ig lehet.)
Információ: Ferenczi Sándorné 
  06/30-647-7331A puszpángot (Buxus sp.) eddig igénytelen nö-

vénynek ismertük. Kertünk dísze, közkedvelt dísz-
cserje, egy lassan növő örökzöld, amit egyáltalán 
nem is nagyon kellett permetezni. Eddig. Most vi-
szont már nálunk is megjelent, jelentős károkat 
okozva a selyemfényű puszpángmoly (Cydalima 
perspectalis). Először 2011-ben jegyezték fel Ma-
gyarországon, Sopronban, majd egyre keletebbre 
húzódva már városunkat is elérte. Nálunk évente 
három nemzedéke fejlődik ki. A kifejlett moly szár-
nya selyemfényű, fehér, barna szegélyű, de a kárt a 
lárvái okozzák. A fiatal hernyók zöld színűek, a nö-
vény leveleit hámozgatják, amitől kisárgul. Az idő-
sebb lárvák zöld színűek, fekete csíkokkal, és akár a 
4 cm hosszúságot is elérhetik. Ezek a hernyók képe-
sek olyan mértékben lerágni a növényt, hogy nem 
marad más, csak a csupasz hajtás és a levélnyél, raj-
ta az állat pókhálószerű szövedéke és zöld ürüléke.

Ha védekezni akarunk az áttelelő lárvák ellen, 
leginkább most ősszel tehetjük meg. Fontos, hogy 
a bokrok belsejét is nézzük meg, mert általában ott 
húzza meg magát a kártevő, és mire észrevesszük, 
már csak a csupasz növényünk marad. A kártevő 
észlelésekor azonnal távolítsuk el a fertőzött növé-
nyi részeket (figyeljük a kettesével-hármasával ösz-
szeszőtt leveleket), és semmisítsük meg. Erősebb 
fertőzés esetén ajánlatos a vegyszeres kezelés a kö-
vetkező szerek valamelyikével: Mospilan, Actara, 
Decis, Dimilin. Ezek viszont csak a fiatal hernyók el-
len hatásosak. 

Ne mondjunk le a növényünkről, a tarra vágott 
puszpáng jövőre még újból kihajthat, vágjuk visz-
sza a bokrokat (nem kell tőre), tisztítsuk ki, tavasszal 
adjunk neki több vizet és tápanyagot. Március vé-
gén pedig újból vizsgáljuk meg növényünket, hogy 
megjelent-e rajta ez az igen kártékony hernyó.

Vigyázzunk puszpángjainkra!
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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 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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő terüle-
tére vonatkozik, hétvégékre és eset-
leges ünnepnapokra (péntek 16 órától 
hétfő reggel 07 óráig).

Szeptember 24-25.  
 Dr. Godó Zoltán
 Karcag, Körös utca 40.
 Tel.: 06/30-218-5722

Lapzárta: 
2016. 

szeptember 26. 
(hétfő) 12 óra
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2016. szeptember 23. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport - összefoglaló
18.30 Felújított tornaterem Kiskulcsoson
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szabó István
 Téma: Új igazgató a „Varró”-ban
 Karcagi hírek
 - Megkezdődött a tök betakarítása
 - Nagykun Polgári Kör
 - Felszámolói tájékoztató a 
 Kun-Mediátor ügyében
 - Fokozott közúti ellenőrzések
 - Konyhakertek
 Háttér  
 Vendég: Bene Sándor            
 Téma: Városi elismerés
20.30 Nagykun Polgári Kör rendezvénye

2016. szeptember 27. kedd

(ism. szerda)

18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-
tentisztelet

19.00 Karcagi hírek

19.30 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise

20.20 Karcag Sport: Karcagi SE - Fegy-

verneki KSE megyei I. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés  

2016. szeptember 29. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Karcag Sport - összefoglaló

18.30 „Gyökerek és Szárnyak” kiállítás

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin

 Aktuális kérdések

 Téma: Lovasnapra készülve

 Karcagi hírek

 - Interjú Kósa Lajossal

 - Városismereti séta

 - Szezonvégi értékelés

 - Makettkiállítás

 Háttér               

 Téma: Megyei elismerések

20.30 Kósa Lajos Tiszafüreden

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 16.
Tasi Valéria Zuzsanna - 
Lázók Attila

2016. szeptember 17.
Kása Andrea - Décsei László

Születés
2016. szeptember 11.
Kacsóh Erika - Dióssy Zoltán
Kg., Kisújszállási út 155.

Márton

2016. szeptember 16.
Varga Erzsébet - Bartha Balázs 
Kg., Villamos utca 14.

Fruzsina

2016. szeptember 16.
Törő Csillag - Sebők Zoltán József
Kg., Táncsics krt. 25. 

Szilárd

Halálozás
Szabó György 
 (1942)

Kovács László 
 (1947)

Kovács Gábor 
 (1949)

Szeptember 24. (SZOMBAT)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Szeptember 25. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 
 Pingvin Patika
 (Kossuth tér)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

HIRDETMÉNY
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-

lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 38. § 
(2) a) pontjának megfelelően ezúton tájékoztatom Karcag város 
lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, 
vallási közösségeit arról, hogy Karcag város hatályos Település-
szerkezeti terve, Helyi építési szabályzata és Szabályozási ter-
ve módosításának véleményezési dokumentumai elkészültek.
Az elkészült véleményezési dokumentumok:

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI-
NEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2016. ÉVI 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos követelményeinek megfelelő tartalommal) 

 - a településszerkezeti terv módosítása (jóváhagyandó 
munkarész),

 - a helyi építési szabályzat módosítása (jóváhagyandó 
munkarész), és

 - az alátámasztó munkarészek.
A véleményezési dokumentumok Karcag Város Polgár-

mesteri Hivatalában a 25. számú teremben, ügyfélfogadási 
időben megtekinthetők.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök 8.00-16.00 óráig

Kérem, hogy a R. 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon belül, a vé-
leményezési dokumentációkban foglalt elhatározásokkal, és 
a rendezés alá vont területekkel kapcsolatos észrevételeiket, 
véleményüket írásban a következő címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-

désük van, kérem, keressék településünk főépítészét: 
Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Dobos László
polgármester

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Élelmiszeripari mérnök IFS megbízott (Karcag),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő-, gyógy-, fejlesztő pedagó-

gus (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus (meós) (Kisújszállás),
 - Frissítő masszőr (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Bérügyi ügyintéző, TB ügyintéző (Karcag),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - Egyéb vas és fémipari foglalkozás - lakatos, hegesztő, forgá-

csoló - egyszerűsített foglalkozás (Karcag),
 - Autóbevizsgáló, autószerelő (Karcag),
 - Kőműves (Kunmadaras),
 - Festő - galván (Karcag),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - varrodai 

betanított munkás (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó - varrodai 

betanított munkás - szálazó, bontó, gőzölő, daraboló (Karcag),
 - Áruterítő gépkocsivezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállí-

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

tási foglalkozás (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás (Székesfehérvár, Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás - mezőgazdasági idény-

munka (Karcag),
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/795-
168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.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.

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, 70 m2-es, téglaépí-
tésű, újszerűen felújított, össz-
közműves családi ház eladó, 
vagy értékegyeztetéssel a má-
sodik 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-es 
üzlet, egy- és kétszobás laká-
sok, valamint 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.

Komfort nélküli ház, vállalkozásra 
alkalmas nagy portával főút mel-
lett eladó. Tel.: 06/20-282-8697. 

Karcagon, főtérhez közel, régi tí-
pusú, de jó állapotú kis ház, nagy 
portával eladó. (Gáz- és cserép-
kályhafűtéssel.) Tel.: 06/30-517-
5839. 

Karcagon, a Püspökladányi úton, 
787 m2-es telken, 97 m2-es alapte-
rületű, téglából épült, tetőtér be-
építéses ház eladó. Irányár: 11 M 
Ft. Tel.: 06/30-695-1834.

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.

Összkomfortos családi ház eladó 
Karcagon, a Kisújszállási út 83. 
szám alatt. Tel.: 06/70-317-2733.

Betegség miatt, sürgősen eladó 
a Kolduskertben 17,5 sor kert-
föld. Kövesút, víz, villany és szer-
számos van. Tel.: 06/59-312-396.

0191/41 Hrsz.-on 2,7843 ha, 94,86 
AK szántó eladó Karcagtól kb. 3 
km-re, a Berekfürdőbe vezető ke-
rékpárút mellett. Irányár: 5,2 M Ft. 
Tel.: 06/30-527-2980. 

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezeték-
cserével, aláfalazva, két sor szige-
teléssel). Tel.: 06/30-219-6813.

Karcagon kétszobás, összkom-
fortos, gáz- és cserépkályha-fű-
téses családi ház eladó. Tel.: 
06/70-326-4824, 06/30-497-9616, 
06/30-447-3918.

Karcagon, főtérhez, piachoz közel, 
712 m2-es telken teljes, közmű-
vesített ház, felújításra vagy bon-
tásra telekáron eladó. Érdeklődni: 
Karcag, Kacsóh utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

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 kapha-
tó minden pénteken, csak meg-
rendelésre, amit csütörtök dé-
lig lehet leadni. Karcag, Soós 
István utca 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160. 

Törpeuszkár kiskutyák eladók 
(10.000 Ft). Tel.: 06/70-527-0343.

Vegyes 
Mindennemű régiség és tel-
jes körű hagyaték felvásárlás! 
Bútorokat, festményeket, órákat, 
porcelánokat, dísztárgyakat, pa-
raszti használati tárgyakat, eszkö-
zöket, bödönt, kannát, állványos 
babafürdőkádat, mosóteknőt, 
sózóteknőt, kanapét, konyhaasz-
talt, kredencet, komódot, stb. vá-
sárolnék. Tel.: 06/20-996-1346.

Diódaráló, mákdaráló, mosógép, 
vegyes poharak és tányérok, in-
dukciós főzőlap, magnós autó-
rádió, gázkályha (palackkal), be-
vásárlókocsi, állóventilátor és 
elektromos masszírozó eladó. 
Tel.: 06/20-572-6285.

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

Eladó 1 db traktorutánfutó (190 
x120-as), szögvas (40x40-es), mű-
anyag redőny (165x125-ös), gyer-
mekülés autóba, mosdókagy-
ló (fehér), olajradiátor, villany-
szerelési anyag, búza, tritikálé, 
Othello szőlő. Tel.: 06/70-560-
7569.

Kézi szerszámok eladók! Kala-
pácsok, szerelő kulcsok, (autó-
hoz, kerékpárhoz), mérőszalag, 
üveges szerszámok, zárak, csa-
varok, asztalos jobbágy, és még 
sok más hasznos dolog barká-
csolóknak. Továbbá ventilátor al-
katrészek, monitor (kis hibával), 
alumínium kanna, badella, mű-
anyag marmonkanna (20 l), lo-
csoló slag, borfokoló, üveg de-
mizson műanyagkosárban (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, do-
hányzóasztal, fotelok, gyerek 
íróasztal, nagyméretű rácsos 
gyerekágy, páraelszívó, Daewoo 
színes TV, Hajdu centrifuga, 1 db 
varrógép, Belker mérleg, kuko-
ricamorzsoló, 2 db Halasi ajtó, 
1 db beltéri ajtó, fehér zomán-
cos fürdőkád (bontásból), ele-
mes szekrény, írógép, alig hasz-
nált 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.

Virágvásár! Vasárnap 8-12-ig 
Karcagon, a Jókai utca 39. szám 
alatt. (Jegecske, leander, mus-
kátli, kaktusz, stb.)

Zöld növények eladók (200-300 
Ft-ig), új hallókészülék 8000 Ft/db. 
Tel.: 06/30-447-5301. 

Fekete-ezüst alufelni (15’-ös, 4x 
100-as) nyári gumikra szerelve, 
és 2 db álló terrárium eladó. Tel.: 
06/30-336-6150.

Vásárolnék forgalomból ideig-
lenesen kivont, vagy üzemben 
lévő gyári állapotú Skoda 120 L 
GLS, Favorit, Felícia, Fabia típu-
sokat. Tel.: 06/30-963-5073.

Eladó bontott gerenda (4 db, 6 
méteres), 1 db káposztagyalu, 1 
db morzsoló (ládás). Tel.: 06/30-
602-2321.

Olcsóbb személygépkocsit vásá-
rolnék, régebbi évjáratút, meg-
kímélt állapotban. Tel.: 06/20-
461-1470.

Renault (1,5 BCI 90 LE) alkatré-
szek, 1 db nagynyomású szivaty-
tyú, 7 db fecskendező, stb. eladó. 
Tel.: 06/59-312-562.

Különleges menyasszonyi ru-
hák gyűjteményből kölcsönöz-
hetők. Ugyanitt vert csipketerítő 
(125x125) eladó. Tel.: 06/20-461-
1470.

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: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: 06/70-370-1149.

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

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljeskörű építőipari munkát vál-
lalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó. Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

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!
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SPORT

HIRDETMÉNYEK
FELHÍVÁS

III. KARCAGI TRAKTOROS 
ÜGYESSÉGI VERSENY

2016. október 9. (vasárnap)

A Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár a XXI. Karcagi 

Lovasnap keretében 
TRAKTOROS ÜGYESSÉGI 

VERSENYT 
hirdet.

A nevezési feltételek és a 
jelentkezési lap 2016. szep-

tember 7-től letölthető a 
www.derynekarcag.hu 

oldalról, vagy személyesen 
átvehető a Déryné 

Kulturális Központ (5300 
Karcag, Dózsa György u. 

5-7.) titkárságán.
Információ:

06/59-503-224/11 mellék

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. szeptember 17.
Karcag-Fegyvernek 1-1 (1-1)

Az elmúlt héten a Törökszent-
miklós elleni vereség után, a szur-
kolók abban reménykedtek, hogy 
Fegyvernek ellen sikerül a három 
pontot begyűjteni. A győzelmi esé-
lyeket erősítette, hogy a vendégek 
kapusa kézsérülést szenvedett. 

Egy mezőnyjátékosnak, Fara-
gó Zsoltnak kellett a gólvonal mel-
lé beállnia. Ez nem volt rossz dön-
tés, ahogy az beigazolódott a mér-
kőzés folyamán.

Rosszul indult a találkozó a ha-
zaiak számára, már a 3. percben 
gólt szereztek a vendégek.

Egy balról érkezett beadást Fa-
ragó Attila levett az alapvonal kö-
zeléből, majd a meglepett Belénye-
si fölött, a hosszú sarokba emelt (0-
1). Ez a váratlan gól hidegzuhany-
ként érte a csapatot. Ezután össze-
szedték magukat a karcagiak, és a 
30. percben Erdei Tibor révén sike-
rült egyenlíteniük (1-1). 

Később a középpályás Szentan-
nai Zoltán kétszer is veszélyeztet-
te, de nem találta el a kaput. A má-

sodik félidőben tovább rohamozott 
a hazai csapat, Kovács László és 
Terjék Péter vezetésével. Az utób-
bi csatár a felső lécet is eltalálta. A 
rendkívül gyors csatár, Bukovszki 
Dániel is beállt, de a nagy igye-
kezete ellenére sem sikerült a ka-
puba találnia. Meg kell jegyezni, 
hogy a vendégek kapusa igencsak 
jól védett, és nagy szerepe volt ab-
ban, hogy a fegyverneki együttes 
pontot rabolt Karcagtól. Így a mér-
kőzés nem várt eredménnyel zá-
rult.

B.I.

Döntetlen Fegyvernek ellen
L A B D A R Ú G Á S

L A B D A R Ú G Á S
Sokan nem tudják, de Karca-

gon a férfi labdarúgó csapat mel-
lett a gyengébbik nem is képvi-
selteti magát ebben a népszerű 
sportágban. Nagy Brigittával, a 
karcagi női futballcsapat edzőjé-
vel beszélgettünk a helyi női fo-
ci múltjáról, jelenéről és a kitű-
zött célokról.

- Brigitta, kérem meséljen ne-
künk a karcagi női csapat elmúlt 
éveiről!

- A női csapat 2012-ben ala-
kult. Kezdetben teremfoci bajnok-
ságokra jártunk, ahol szép ered-
ményeket értünk el, és általában 
éremmel a nyakunkban tértünk 
haza. Ezeknek a sikereknek is kö-
szönhető, hogy a 2015/2016-os 
bajnokság előtt az MLSZ megke-
reste a csapatunkat, hogy volna-e 
kedvünk indulni a Jász-Nagykun- 
Szolnok megyei 1. osztályú baj-
nokságában. A csapat a szíves in-
vitálás után el is indult a bajnok-
ságban, ahol már az első évben 
jól teljesített, hiszen csupán egy 
ponttal maradt le a dobogóról a 
nyolc fős mezőnyben.

- Milyen változások történtek 
a nyár során az együttes háza tá-
ján?

- A nyár folyamán két új lány-
nyal bővült a csapat, és így már ti-
zennégyen indulunk neki a baj-
noki küzdelmeknek. Elvégeztük a 
szükséges felkészülést a 2016/2017-
es szezonra, és már alig várjuk a 
bajnoki idénynyitót.

- Mikor, és hol kezdődik a baj-
nokság?

- 2016. szeptember 23-án Jász-
berényben kezdődik meg a sze-
zon, ahol minden csapat megjele-
nik, és két mérkőzést játszik majd.

- Karcagon mikor buzdíthatják 
önöket a szurkolók?

- Október 09-én már hazai pá-
lyán játszhatunk, ami a bajnokság 
második hétvégéje lesz.

- A sikeres bemutatkozó szezon 
után milyen célt tűztek ki maguk 
elé?

- Az első szezonunkban nagyon 
kicsin múlt a dobogó elérése, így 
nem is lehet más célunk, mint, 
hogy kiköszörüljük a csorbát, és 
az idei pontvadászat végén oda-
érjünk a dobogós helyezések va-
lamelyikére.

- Sok sikert és szép eredménye-
ket kívánunk az idei szezonra!

- Köszönjük!

Balogh Gábor

Indul a szezon a Karcag SE 
női focicsapatánál


