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Október 9-én (vasárnap) a Zug-
lógerben rendezték meg a XXI. 
Karcagi Lovasnapot, amely díj-
ugrató versenyt, és harmadik éve 
már traktoros ügyességi versenyt 
is magába foglalt. Ez a nap a lova-
sokról és a lóerőről szól. 

A rendezvényt dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
nyitotta meg. Mint elhangzott, az 
állattartás, így a lótartás is mindig 
fontos szerepet játszott az itt la-
kók életében. A tárcavezető a meg-
nyitón arról beszélt, hogy a nyolc 
őshonos fajtát (lipicai, nóniusz, 
gidrán, shagya arab, furioso-north 
star, magyar hidegvérű, hucul és 
kisbéri-félvér) szerte Európában 
jól ismerik a lótenyésztők és a ke-
reskedők. A 230 éves Mezőhegyesi 
Állami Ménesben megrendezett I. 
Magyar Lótenyésztési Napok és a 
XXI. Karcagi Lovas Napok azon-
ban határainkon belül is ráirá-
nyítja figyelmünket a magyar ló-
tenyésztés kiválóságaira és ősi ha-
gyományaira. Akik kedvet kaptak 
ahhoz, hogy ellátogassanak az ag-
rártárca által felügyelt, a magyar 
lótenyésztés bázisát képező, pati-

nás állami ménesekbe, azok példá-
ul Mezőhegyesen az őshonos ma-
gyar fajtákkal és a modern sportló 
fajtákkal is találkozhattak - jegyez-
te meg a miniszter.

A megnyitó után Dobos Lász-
ló polgármester és Szepesi Ti-
bor, a Déryné Kulturális Központ 
igazgatója a lovassport támoga-
tásáért elismerést adott át Laczik 
Dénesné, Gombos Attila és Nagy 
János vállalkozóknak.

A díjugrató versenyen ezután 
több kategóriában indulhattak a 
résztvevők: a kezdő lovasoktól a 
nyitott és ifjúságin át. A lovas ver-
senyek a Zuglóger „C” edzőpályá-
ján zajlottak, a III. Karcagi Trak-
toros Ügyességi Verseny indulói 
pedig a lóger másik végében áll-
tak rajthoz, az ott kialakított pá-
lyán. A tizenhat induló, saját gép-
pel, vagy a munkáltatójuk, iskolá-
juk által biztosított traktorral in-
dult, Dániel Csaba és Kósa Zol-
tán szakmai felügyelete mellett. 
A feladat látszólag egyszerű volt: 
minél gyorsabban és pontosab-
ban, tehát bójadöntés és hiba nél-
kül két alkalommal kellett teljesí-
teni a pálya feladatait. A két ered-

ményt összesítve született meg a 
végeredmény. 

A díjakat dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, Do-
bos László polgármester és Szepe-
si Tibor, a DKK igazgatója adta át. 

Szepesi Tibor főszervező a kö-
vetkezőket nyilatkozta a rendez-
vényről: „Igazi családi nap lett a 
mai, talán az év utolsó napsüté-
ses vasárnapja. Azt gondolom, ter-
mészetes, hogy elsősorban karca-

gi családokat szeretnénk kiszolgál-
ni ezzel a rendezvénnyel, de a ta-
pasztalat az, hogy egyre nagyobb 
távolságokból érdeklődnek a ren-
dezvényünk iránt, most is sok vi-
dékit látunk itt. Ma, a versenyeken 
elsősorban a karcagiak kerülnek 
díjazásra a Legszebb konyhaker-
tekben, a traktoros versenyben is. 
Nagy öröm, hogy a díjugrató ver-
senyszámban is vannak karcagi, fi-
atal díjugrató versenyzők.”

A nap során a kiegészítő prog-
ramokban volt kutyaügyességi 
bemutató Ferenczi Sándorné ku-
tyakiképző jóvoltából, pónilovag-
lás, népi játszótér játékokkal ki-
csiknek és nagyoknak, valamint 
csikós bemutató is. A kórház kar-
diológiai osztályának szervezésé-
ben pedig egészségügyi szűrése-
ken vehettek részt az érdeklődők.

(Folytatás a 4. oldalon...)

Az aradi vértanúk emléknapja
Borongós őszi időjárás kísérte 

az aradi vértanúk emléknapját. 
Nemzeti gyásznapunkon, októ-
ber 6-án koszorút helyeztek el, és 
fejet hajtottak az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc em-
lékhelyén Karcag Város Önkor-
mányzatának, a járás vezetőinek, 
óvodáinak, iskoláinak, a pártok-
nak, a civil szervezeteknek és az 
intézményeknek a képviselői.

Az ünnepi megemlékezést Czi-
nege Tamás kilencedik osztályos 
tanuló nyitotta meg Vajda János: 
A virrasztók című versével. Sza-
valata után dr. Pintér Zoltán kö-
zépiskolai tanár emlékezett visz-
sza az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeire, Hay-
nau rémuralmára, a megtorlá-
sokra, amely családok tömege-
it érintette, és arra, amikor tizen-
három hős a vérét áldozta hazájá-
ért. – Egy eltiport, vérébe fojtott 
szabadságharc hősei előtt tisztel-
günk ezen a napon. Hősök előtt, 
akikben a történelmi magyar ha-

za számos nemzetiségének vére 
folyt, de szívük egyként, magyar-
ként dobogott. Hősök előtt, akik 
megértették koruk szellemi kihí-
vásait, nemzetük érdekeit, meg-
értették a pillanat feladatát, és 
nem féltek vállalni azt – hang-
zott ünnepi beszédében. A szó-

nok elmondta, hogyan jutott el a 
magyar szabadságharc a bravú-
ros tavaszi hadjárat dicsőségétől 
a világosi sík reményvesztettségé-
hez, majd az aradi golgotához. – 
Az ifjú magyar honvédsereg 1848 
nyarán a nemzeti áldozatkész-
ség és összefogás egyik legszebb 

példájaként született meg. 1848. 
szeptember 29-én a pákozdi győ-
zelemmel esett át a tűzkereszt-
ségen, majd a haza hívó szavá-
ra állományába lépett tisztikar 
ügyesen, és féltő gonddal terem-
tette meg a fegyelmet és szerveze-
ti hierarchiát honvédségünkben 

– idézte fel az eseményeket dr. Pin-
tér Zoltán, majd hozzátette, hogy 
ez a tisztikar 1849 tavaszán, két 
hónap alatt bátorságból és hadmű-
vészetből leiskolázta Európa egyik 
legnagyobb és legkomolyabb ha-
gyományokkal rendelkező hadse-
regét. A sikerek után beszélt a ki-
merülés időszakáról is, a szabad-
ságharc másfél évéről, amikor az 
ifjúságunk ezrei hulltak el a har-
cokban. – A honvédsereg mara-
dékát Dembinsky, majd a súlyo-
san sebesült Bem József parancs-
noksága alatt a Szeged-Arad-Te-
mesvár háromszögben körbe-
zárták, és részekben győzték le a 
szőregi és temesvári ütközetekben 
– folytatta a szónok, majd szólt az 
Aradnál állomásozó Görgey ál-
tal vezetett másik magyar sereg-
ről, amely feladta a küzdelmet. 
– Görgey Artúr 1849. augusz-
tus 13-án Világosnál az oroszok 
előtt feltétel nélkül letette a fegy-
vert.

(Folytatás a 2. oldalon...)

Lovasok és lóerők versenyeztek a Karcagi Lovasnapon

Karcag Város Önkormányzata nevében Dobos László polgármester, 
Kovács Szilvia alpolgármester és Gyurcsek János alpolgármester koszorúzott

A megnyitó után a Karcagi Lovasnap zászlajára az emlékszalagot Dobos László 
polgármester és dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter kötötte fel
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Közéleti szilánkok
Egy „átszabás” 

margójára
A Népszabadság c. napilap (amit sokan 

Népszabóság-nak neveztek) osztrák tulajdo-
nosa október 8-án bejelentette, hogy pénz-
ügyi okok miatt felfüggeszti a lap további ki-
adását. A hír természetesen nagy vihart ka-
vart. Nem is annyira az előfizető olvasók, ha-
nem a baloldali médiamogulok és pártok kö-
rében.

Az MSZP rögtön a kormányt támadta 
első közleménye címében: „A kormány el-
lopta a nép szabadságát!” Már szombat 
délután tüntetést szerveztek a sajtószabad-
ság megvédése jegyében a szerkesztőség 
előtt. A sajtószabadság lelkes védelmezői 
(Gulyás Márton, Tamás Gáspár Miklós, etc.) 
kormánylapok, pl. a Magyar Közlöny elége-
tésére buzdítottak. Égették is ezeket a sajtó-
termékeket, megspékelve a Magyar Idők-
kel és a Demokratával. Kunhalmi Ágnes, az 
MSZP budapesti elnöke pedig kijelentette: 
„Ilyen szégyenteljes esemény a rendszervál-
tozás óta nem történt”. Kunhalmi úrhölgy-
nek sajnos elég rövid a memóriája. Ugyan-
is 1994-ben, amikor az MSZP megnyerte az 
első fordulót, meg sem várva a másodikat, 
máris utasította az MTI akkori MDF-es veze-
tőjét, hogy a Pesti Hírlapnak ne adjanak hí-
reket. A Pesti Hírlap egyik napról a másikra 
lehúzhatta a rolót.

Persze, akkor senki nem tiltakozott a saj-
tószabadság ilyetén lábbal tiprása ellen; sem 
a Népszabadság, sem más balliberális sajtó-
termék szerkesztőségéből. 

A Népszabadságnak 1956. november 2-án 
jelent meg az első száma. Elődje a hírhedt Sza-
bad Nép volt, a Rákosi diktatúra szócsöve. Az 
utód Népszabi már fejlécében deklarálta, hogy 
az egy nappal korábban megalakult MSZMP-
nek a lapja. Első főszerkesztője Haraszti Sándor 
volt. Az első néhány számtól eltekintve, pártlap 
mivoltában, egész működése alatt a kádári ter-
rort és a szovjet megszállást szolgálta ki hazug 
publicisztikájával. (Bár, már az első, novem-
ber 2-ai számban is Kádár rádióbeszéde volt 
a vezércikk, noha Nagy Imre külügyminiszter is 
volt, nem csupán miniszterelnök, s az ENSZ-hez 
is táviratozott, valamint a Szovjetunió Legfel-
sőbb Tanácsa elnökének, a szovjet csapatok ki-
vonulását sürgetve.)

Legszégyenteljesebb cikksorozata, 1981-
ben, a forradalom és szabadságharc 25 éves 
évfordulóján jelent meg az ’56-os esemé-
nyekről. Ebben a legdurvább stílusban ha-
misították meg az ’56-os történéseket, és 
mocskolták be a forradalomban résztvevők 
emlékét.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírekKépviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek októberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  október 18. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  október 18. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem
Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  október 17. 16.00-17.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  október 17. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  október 18. 14.30-16.30-ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  október 24. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  október 17. 16.00-17.00-ig,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  október 19. 16.00-17.00-ig,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

Befejeződött a kunhegyesi Dó-
zsa Iskola tornatermének fűtéskor-
szerűsítése, a tetőszigetelése, és el-
készült a rekortán pálya, amelyet 
szeptember 30-án (pénteken) ün-
nepélyesen átadtak a tanulóknak.

- Nagyon örülök annak, hogy 
az MLSZ, az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériuma és az önkor-
mányzat megtalálta a megoldást 
arra, hogy ez a beruházás meg-
valósuljon, s megépüljön ez a pá-

lya, amely szolgálja az iskolai test-
nevelést, a város sportját (...) Örü-
lök annak, hogy a nemzeti ügyek 
kormánya tagjaként támogathat-
tam azt a döntést, amelynek so-
rán az önkormányzat 30 millió fo-
rintos támogatást kapott. Ennek a 
felét ebben az iskolában használ-
ták fel - mondta avatóbeszédében 
dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, a térség országgyű-
lési képviselője. 

Új pályát avattak Kunhegyesen

(...folytatás az 1. oldalról)

Az akkor 18 éves Ferenc József csá-
szár megaláztatásai miatt amnesztia he-
lyett megtorlást követelt. Így a forrada-
lom és szabadságharc közel 18 reményte-
li hónapja után megkezdődött a remény-
vesztés időszaka, Julius Haynau tábor-
szernagy 11 hónapos rémuralma. 1849. 
október 6-án Aradon kivégezték a ma-
gyar honvédsereg vezénylő parancsno-
kait. Hajnalban főbe lőtték Kiss Ernő, 
gróf Dessewffy Arisztid, Schweidel Jó-
zsef tábornokokat és Lázár Vilmos ezre-

dest. Felakasztották lovag Pöltenberg Er-
nő, Török Ignác, Láhner György, Kne-
zich Károly, Nagysándor József, gróf Lei-
ningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János és gróf Vécsey Károly 
tábornokokat. Ugyanekkor Pesten kivé-
gezték gróf Batthyány Lajost, az első ma-
gyar kormány felelős miniszterelnökét. 
1849 augusztusa és 1850 februárja között 
pedig még további három honvédtisztet 
végeztek ki Aradon: Ormai Norbert hon-
véd ezredest, a honvéd vadászezredek pa-
rancsnokát, Kazinczy Lajos honvéd ez-

redest, Kazinczy Ferenc fiát és Ludwig 
Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. 
– A megtorlás nem kettészakította, ha-
nem összekovácsolta a magyar társadal-
mat. Egy idegen hatalom idegenek által 
végrehajtott bosszúhadjáratát szenved-
te meg az ország – hangzott a visszaem-
lékezésben, majd a szónok kitért az 1867-
es Kiegyezésre is, amikor korlátok között 
megvalósult a haza függetlensége. – Él-
jen a magyar szabadság, éljen a haza! Is-
ten áldjon minden igaz magyar embert! 
– zárta ünnepi beszédét dr. Pintér Zoltán, 
és átadta a szót Kele Ádám tizedik osztá-

lyos tanulónak, aki Ady Endre: Október 
6. című versével emlékezett a hősökre. A 
szavalat után az önkormányzat nevében 
Dobos László polgármester, Kovács Szil-
via alpolgármester asszony és Gyurcsek 
János alpolgármester helyezte el az em-
lékezés koszorúját az aradi vértanúk em-
lékkövénél, majd Kovács Sándor, a JNSZ 
Megyei Közgyűlés elnökének koszorúzá-
sa után a járás vezetői, az intézmények, a 
pártok, a civil szervezetek képviselői is el-
helyezték virágaikat az emlékműnél.

Kapás Mónika

Az aradi vértanúk emléknapja Meghívó
A „Karcagért” Közalapítvány Kuratóriuma és 
a Karcag Városi Önkormányzat jótékony célú 

közéleti bált szervez a közalapítvány 
alapításának 20. évfordulója alkalmából, 

amelyre ezentúl tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves partnerét.

,,Karcagért” Közéleti Bál
Helyszíne: 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár díszterme

Időpontja: 
2016. november 12. (szombat) 19 óra

Szeretettel várjuk Önt és kedves partnerét 
a műsorral és vacsorával egybekötött táncos 
rendezvényünkre, amelyeknek nettó árbevé-
telét a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár báltermének fejlesztésé-
re kívánja fordítani, új székek beszerzésével.

Kérjük, ha Ön is támogatni kívánja elkép-
zelésünk megvalósítását, és ideje, elfoglaltsá-
ga lehetővé teszi, fogadja el meghívásunkat, le-
gyen a vendégünk, töltsünk el együtt egy han-
gulatos, szép estét.

Kérjük, ha részt kíván venni a rendezvényün-
kön, a rendezvény tervezhetősége érdekében 
legkésőbb 2016. október 26-ig szíveskedjen visz-
szajelezni a karcagert.kozalapitvany@gmail.com 
e-mail címre.

A támogató jegyek ára 12.000 Ft/fő,
melyet a közalapítvány számlaszámára 

kell befizetni vagy átutalni: 
11745073-20008770-00000000.

További részletes információ kérhető a fenti e-mail címen.

„Karcagért” Közalapítvány 
Kuratóriuma
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INTERJÚ

- Számítottam rá, ugyanis ér-
tesített az önkormányzat, illet-
ve közvetlenül a díjátadó előtt a 
Karcagi Rendőrkapitányság veze-
tője is. Ez a díj alapvetően megko-
ronázza a pályafutásomat, ugyan-
is attól a településtől vehettem át 
ezt a megbecsülést jelentő kitün-
tetést, ahol élek, ahol a minden-
napjaimat töltöm, ahol a csalá-
dom él, a gyermekeim tanulnak 
és a feleségem dolgozik. Tehát 
ez az elismerés a rendőri pálya-
futásom csúcspontját jelenti szá-
momra.

- Jelenleg 2007 óta dolgozom 
Karcagon, de már előtte is dol-
goztam itt.

- A szakközépiskolai tanulmá-
nyaim befejezését követően to-
borzás útján kerültem a rendőr-
séghez. Elsőként a rendőri ezred-
ben dolgoztam - akkor még rend-
őri ezred volt, most már készen-
léti rendőrség - 1991-től 1995-ig, 
amikor is megszületett a kislá-
nyom, és hazahúzott a szívem, 
illetve szükség volt rá, hogy itt-

hon legyek. Azelőtt Kunmadara-
son laktunk. Kislányom születé-
sét követően kerültem ide, a Kar-
cagi Rendőrkapitányságra, 1995-
ben. Ezután különböző szak-
tanfolyamok elvégzését követő-
en, Kenderesre kerültünk szolgá-
lati lakásba. Kenderesen körzeti 
megbízottként láttam el szolgála-
tot, persze a Karcagi Rendőrkapi-
tányság berkein belül, és ugyan-
ott csoportvezetőnek is kinevez-
tek. Itt nem sokáig éltünk, több 
okból kifolyólag sem. Többek kö-
zött a feleségem is jobban szere-
tett volna egy olyan helyen lak-
ni, ahol a kislányunknak jobb le-
hetőségei lesznek, illetve ő maga 
is jobban szerette a nyüzsgő for-
gatagot. Alapvetően ezért jöttem 
ide vissza Karcagra járőrként, jár-
őrvezetőként, járőrkutya-vezető-
ként. Ez tartott 2002-ig. Időköz-
ben sikerült már egy lakóházat is 
vásárolnunk itt, Karcagon. A fe-
leségemnek lett egy megbecsült 
munkahelye, ahol már elég rég-
óta dolgozik. A kislányom itt járt 
bölcsődébe, óvodába, általános és 
középiskolai tanulmányait is itt 
folytatta. Azonban az én pályafu-
tásom nem volt ilyen lokálpatri-
óta, ha mondhatjuk így, ugyanis 
2002-ben lehetőségem nyílt arra, 
hogy a rendőrség más területén is 
kipróbáljam magam. Azt vallom, 
hogy nem elégséges egy olyan 
szerteágazó rendszerben, mint a 
rendőrség, kizárólag egy szakte-
rületre koncentrálni minden fi-
gyelmünket. Nem ismerjük más 
szakterületek szépségeit, buktató-
it, és szakbarbárként nem tudjuk 

azon a szakterületen sem normá-
lisan elvégezni a munkánkat, ha 
nem ismerünk más területeket. 
Így, a közrendvédelem után, 2002-
ben, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitány-
ságára kerültem. Ingázó életmó-
dot folytattam. Először Kiskörén 
kellett szolgálatot teljesíteni mint 
hajdúvezető, járőrvezető, majd 
kineveztek a Tiszafüredi Rendőr-
kapitányság területére hajdúveze-
tő-körzeti megbízottnak, ahol 3 
évet töltöttem. Bár munkámat el-
ismerték, és jó eredményeket tud-
tam felmutatni, kénytelen voltam 
onnan távozni, ugyanis a szolgá-
lati munkaidő-rendszer megvál-
tozott, és nagyon fárasztóvá vált 
átjárni Karcagról Tiszafüredre. 
2004-2005 környékére már szé-
les körű szakmai tudással vér-
teztem fel magam, 2007-ben pe-
dig kaptam Karcagról egy aján-
latot. Ez alatt a 16 éves szakasz 
alatt, idő közben megszületett a 
másik gyermekem is, és minden-
képpen Karcagon képzeltük el a 
további életünket. Így, az aján-
latot, amely a Karcagi Rendőr-
kapitányság Igazgatásrendésze-
ti Alosztályára szólt, nem tudtam 
visszautasítani. Már csak azért 
sem, mert egy merőben új terület-
ről volt szó, személy- és vagyon-
védelmi, figyelmeztető jelzés-en-
gedélyezési, pirotechnikai enge-
délyezési feladatokat láttam el, il-
letve a szabálysértési eljárások-
ban működtem közre, ami a sza-
bálysértési törvény rendelkezéseit 
nagyon komolyan vette, tehát ne-
ki kellett feküdni az új közigazga-
tási és szabálysértési eljárás me-
netének az elsajátításának. Előt-
te azonban volt egy kis kitérőm, 
ugyanis amikor 2007-ben Tisza-
füredről Karcagra kerültem, an-
nak ellenére, hogy itt, Karcagon 
az Igazgatásrendészeti Alosztály-
ról kaptam ajánlatot, nem tud-
tak még ebben fogadni, ezért a 
Bűnügyi Osztályon kezdtem el 
dolgozni kis ideig, mint nyomo-
zó. Itt viszont a büntetőeljárásról 
volt szó, tehát el kellett sajátíta-
ni a büntetőtörvénykönyvet. Szá-
momra minden új terület elsajá-
títása kihívást jelent. Azt gondol-
tam magamban, hogy ha erre is 
rálátok, ezzel is többet fogok tud-

ni, ezáltal is jobban fogok dönte-
ni egyes dolgokban. Ez az időszak 
2010-ig tartott, amikor is szük-
ség volt rám a Karcagi Rendőrka-
pitányság ügyeletén, ahol már ezt 
a mondhatni szerteágazó tudást 
könnyen tudtam kamatoztatni. 
2011-ben az Igazgatásrendészeti 
Osztályon végre tudtak fogadni, 
így onnantól kezdve az előbb el-
sorolt engedélyezési és szabálysér-
tési ügyeket végeztem. 2012. ápri-
lis 15-én kijött az új szabálysérté-
si törvény. A törvényalkotó egyes 
szabálysértéseket az elzárással is 
sújtható szabálysértések körébe 
sorolta. Ezekben a szabálysérté-
si bíróság dönt. Ezeket az ügyeket 
a bírósági tárgyalásra a maradék-
talan döntésre képes állapotra elő 
kellett készíteni. Ezért 2013-ban 
létrehoztak a törvény alapján ún. 
szabálysértési előkészítési csopor-
tokat. Ekkor kaptam azt a tiszte-
letteljes felkérést a Karcagi Rend-
őrkapitányság vezetőjétől, hogy 
dolgozzak ott. A szakmai múltam 
lehetővé tette, hogy először cso-
portvezetővé, majd parancsnok-
ká nevezzenek ki, és azóta is itt 
dolgozom.

- Már gyerekkorom óta van 
egy belső igazságérzetem. Min-
dig próbáltam segíteni azoknak, 
akiket valami igazságtalanság 
ért, vagy elesettek. Mégis, maga a 
tény, hogy egyszer csak a rendőri 
pályán találtam magam, a kény-
szernek köszönhető. Szakközép-
iskolai tanulmányaimat a szol-
noki Pálfy János Műszeripari és 
Vegyipari Szakközépiskolában 
végeztem, és mivel a műszeripar 
abban az időben telített szakma 
volt, nem sok kilátás volt az el-
helyezkedésre. Szegény munkás-
családból származom, felsőfokú 
tanulmányaimat a szüleim nem 
tudták finanszírozni, ezért el kel-
lett mennem olyan helyre, ahol 
munkába tudok állni. Kapóra is 
jött érettségit követően az, hogy a 
rendőrségen dolgozzak. Jól spor-
toltam, nem volt gond, hogy a 
rendőrség berkeibe bekerüljek, 
így végül is itt találtam magam, a 
rendőrségen.

- Arra, hogy minden beosztá-
somban, amelyeket felsoroltam 
az előbbiekben, soron kívüli elő-
léptetésekkel jutottam előrébb, te-
hát mindenhol elismerték a mun-
kámat. Persze van néhány kima-
gaslóan emlékezetes momentum 
is az életemben, amelyekre büsz-
ke vagyok. A pályám kezdetén, 
a rendőri ezredben, lehetőségem 
nyílt bejutni egy olyan szakasz-
ba, amelyet úgy hívtak, hogy tá-
mogató kommandó. Sportren-
dezvényeken, egyéb nagyobb ren-
dezvényeken, amelyek a közren-
det veszélyeztették, a hangadók-
nak, a veszélyes egyéneknek a ki-
szűrése, tömegből való kiemelé-
se volt a feladatunk. Ehhez kötő-
dik az első olyan emlékezetes do-
log, amelyet kiemelnék. Lehető-
ségem nyílt majdhogynem az el-
ső ilyen jellegű rendőri delegáci-
óban, egy nagyobb létszámú sza-
kaszban, a német rendőrség egy 
ugyanilyen állományában, Berlin 
mellett, Dachauban eltöltenem 
egy három hetes időszakot, ahol 
eszmecserét folytattunk az otta-
ni kollégákkal, technikai, taktikai 
kérdésekben, és tudtunk együtt 
gyakorolni a náluk fellépő jog-
sértések megszüntetésére. Ez volt 
az első olyan dolog, amellyel kap-
csolatosan úgy éreztem, hogy el-
ismerik a munkámat, hiszen nem 
akárki mehetett ki erre a szakmai 
konzultációra. A következő ilyen 
dolog, amikor járőrkutya-vezető 
lettem Karcagon, és megnyertem 
egy nemzetközi versenyt. Ez ak-
kor nagy dolog volt. Maga a tény, 
hogy minden szakterületen szá-
mítottak rám, az nekem nagyon 
sokat jelentett. Nem volt olyan 
szakterület, ahol egy vezető azon 
gondolkodott volna, hogy alkal-
mazzon-e, hanem inkább felkér-
tek, mert szívesen dolgoztak vol-
na velem. El is érkeztünk a Kar-
cag Város Közbiztonságáért Dí-
jig, amely pályafutásom csúcsát 
jelenti, hiszen az a település, ahol 
élünk a családommal, kiemelt en-
gem a komoly és becsületes szol-
gálatot ellátó kollégáim sorából. 

Erdei Orsolya

„A díj megkoronázta 
pályafutásomat” 

- interjú Labancz Mihály címzetes rendőr főtörzszászlóssal -

Labancz Mihály címzetes rendőr főtörzszászlós 
Karcag Város Közbiztonságáért Díjat vehetett 
át augusztus 20-a alkalmából a karcagi Város-
házán, amelyhez ezúton is gratulálunk. A Kar-
cagi Rendőrkapitányságon kerestük fel, hogy 
a díjról és pályájának főbb állomásairól be-
szélgessünk vele. Az interjú során bepillantást 
nyertünk abba is, hogy milyen szemléletmód 
rejlik egy olyan szerteágazó pályafutás mögött, 
amellyel Labancz Mihály rendelkezik.

- Milyen érzéssel tölti el, hogy 
kitüntették? Számított-e rá?

- Mióta dolgozik a Karcagi 
Rendőrkapitányságon?

- Hogyan indult a pályája, és 
milyen főbb állomásai vol-
tak?

- Miért ezt a hivatást válasz-
totta?

- Ebből a hosszú és szerte-
ágazó pályafutásból mi az, 
amire a legbüszkébb?
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Díszmadár kiállítást tekint-
hettek meg az érdeklődők a Kar-
cagi Díszmadártenyésztő Egye-
sület és az Ifjú Díszmadárte-
nyésztők Regionális Egyesülete 
által közösen szervezett I. Hor-
tobágy Kupa kíséretében a Déry-
né Kulturális Központban szep-
tember 30. és október 2. között, 
amely az idei évben hüllőkiállí-
tással is kiegészült. 

Az eseményre 44 kiállító hozta 
el több mint 400 madarát, amelye-
ket külföldi bírók értékeltek – töb-
bek között az Ornitológiai Világ-
szövetség alelnöke is jelen volt ve-
zető bíróként. Különlegességként, 
szombat délután papagáj show vár-
ta az érdeklődőket. A madarak kö-
zött láthattunk Harris héját, ame-
lyet a látogatók karjukra is vehet-
tek és megsimogathattak, sárga-
kék arát, más papagájfajtákat. Ka-
nárikat, szarkákat, egzótákat, ame-
lyek közül említésre méltó a kiál-
lításon nagy számban jelen lévő 
Gould-amandina, annál is inkább, 
mert természetes élőhelyén, Auszt-

ráliában, veszélybe került ez a faj. 
A kiegészítő kiállításon különbö-
ző hüllők, pitonok és teknősök, de 
csigák is láthatók voltak, valamint 
kaktuszok és preparátumok (pe-
helyréce, vetési varjú, karvaly, tu-
kán csontvázai).

Vajó Sándort, a Karcagi Dísz-

madártenyésztő Egyesület elnö-
két az I. Hortobágy Kupáról kér-
deztük:

- Szabályok határozzák meg, 
hogy milyen ponteredményt ér el 
a madár. Nem a tenyésztőt díjaz-
zuk, hanem a madarat, és egy te-
nyésztőnek egy osztályon belül 5 

legjobb madara számít a verseny-
be. Ez a Hortobágy Kupa egy kü-
lön kategória, de minden mada-
rat, amelyik eléri a kiváló szintet, 
azt díjazzuk.

A papagáj idomítással és soly-
mászattal is foglalkozó Imre Ist-
ván, a földesi madársuli alapító-

ja pedig azt is elmondta, hogy mi 
motiválja a bemutatókat, amelye-
ket Földesen és a környező tele-
püléseken tart, és amelybe szom-
baton a kiállításra látogatók is 
betekintést nyerhettek:

- Célunk a gyerekek és érdeklő-
dők számára a madarak bemuta-
tása, más szemszögből, mint amit 
megszokhattak, tehát azt bemu-
tatni, hogy a madarak értelmes 
és okos lények, nemcsak ösztön-
szerűen cselekednek. Igazából ez 
egy éve kezdődött el nálunk, kü-
lönböző felkérésekre, de már a 
mai napra olyan szinten kezdtünk 
el dolgozni, hogy szeretnénk en-
nek a rendezvénynek a hírét mi-
nél több helyre eljuttatni. Roha-
nó világunkban nem igazán fi-
gyelünk oda a madarakra. Fel-
ismerünk egy galambot, egy ve-
rebet vagy fecskét, de nem tudjuk 
a látásmódjukat, hogy hogy érez-
nek irántunk, milyen okosak, ho-
gyan élték túl az evolúciót. Ezek 
miatt szeretnénk egy más szem-
léletet közvetíteni az emberek felé.

Erdei Orsolya

Díszmadár- és hüllőkiállítás Karcagon

Lovasok és lóerők versenyeztek a Karcagi Lovasnapon
(...folytatás az 1. oldalról)

Hagyományosan, A legszebb konyhakertek - Magyarország leg-
szebb konyhakertje program karcagi eredményhirdetése is most volt 
(a díjazottak névsorát a következő lapszámunkban közöljük). A ver-
senyt Kovács Szilvia alpolgármester, a projekt ötletgazdája értékel-
te, a díjakat Dobos László polgármester és dr. Fazekas Sándor tárca-
vezető adta át. A 73 karcagi kertes közül heten kaptak a héten orszá-
gos elismerést.

- Egyre inkább népszerűvé válik itt, a Karcagi Lovasnapon a trakto-
rok lóerejének az összemérése. Úgy gondolom ez a verseny mára olyan 
népszerű lett, amikor nem lehet és persze nem is akarjuk kihagyni a 
lovasnapi programból, hiszen végtelenül látványos, s a fiatalságot, és 
érdeklődők százait vonzza. Mindenképp szeretnénk tovább folytatni 
a jövőben is. Szeretném megköszönni a versenyzőknek a hozzáállást, 
Dániel Csabának és Kósa Zolinak pedig azt, hogy főszerepet vállaltak 
abban, hogy ez a mai rendezvény hiba nélkül, mindannyiunk örömé-
re, kedvére, szórakoztatására lebonyolódjon. Gratulálok mindenkinek, 
köszönöm a segítők munkáját, jövőre ugyanitt találkozunk - mondta 
Dobos László polgármester az egésznapos rendezvény zárásakor.

DE A „Legszebb konyhakertek” verseny karcagi résztvevői

Vajó Sándor a beszélő sárga-kék arával

Ferenczi Sándorné látványos 
kutyaügyességi bemutatót tartott A traktoros ügyességi versenyen tizenhatan indultak Díjugratásban több kategóriában versenyeztek
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A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti 
Tagóvodájában Mihály napi vásárt tartottak szep-
tember 29-én. A megjelent ovisokat, szüleiket, Gu-
lyás Ferencé intézményvezetőt és helyettesét, And-
rási Tibornét, valamint a vendégfellépésre érkező 
Csokonai és Kuthen úti ovisokat Harsányiné Szabó 
Ilona tagintézmény vezető köszöntötte. Az ünnep-
ségen tettek ígéretet a most beiratkozott ovisok (20 
fő), akik ajándékot kaptak óvó nénijüktől. A Mihály 
napi vásárban először a kicsik néztek szét, ahol az 
óvónők mondókákkal mutatták be a vásárfiákat. A 
vendégóvodák néptánccal köszöntötték az ünnep-
lő ovisokat, majd közös éneklés után a szülők, óvó-
nők által készített ajándékokból a gyerekek vásárfi-
át vehettek. A fizetség egy alma volt. Az összegyűlt 
almát a következő hetekben a tízórai mellé kapják 
meg a kicsik. Az udvaron pedig helyi kézműves ter-
mékeket kóstolhattak, és a népi iparművészek segít-
ségével kézműveskedhettek az ovisok.

A Református Tehetséggondozó Alapítvány - a 
Kárpát-medencei protestáns oktatás 500 évére emlé-
kezve - az év elején pályázatot írt ki középiskolás diá-
kok számára REJTŐZKÖDŐ KINCSEINK címmel. A 
pályázat célja az volt, hogy a pályázók pályaműveik-
kel kapcsolódjanak a Kárpát-medencei protestantiz-
mus 500 éves iskolateremtő és iskolafenntartó, múltat 
és jelent összekapcsoló örökségéhez. Mindez legyen 
méltó a reformáció fél évezredes történetének ünnep-
léséhez. A pályázók tárják fel saját szűkebb környeze-
tükben egy ma is működő, vagy egykori protestáns is-
kola valamely eddig ismeretlen, nyomtatott formá-
ban még fel nem dolgozott rejtőzködő kincsét. A pá-
lyamunkák egy előzetes bírálaton mentek keresztül, 
amely után a legjobb 12 munka készítőjét hívták meg 
2016. szeptember 23-25. között a Debreceni Reformá-
tus Kollégium Gimnáziuma által szervezett diákkon-
ferenciára, ahol kiselőadás formájában kellett a diá-
koknak a szakmai zsűri előtt a dolgozataikat bemu-
tatni. A verseny szoros voltát mutatta, hogy a 12 be-
jutott versenymunka között összesen 16 pont volt csak 
a különbség.

Erre a kutatómunkára iskolánkból Éliás János 11.c 
osztályos tanulót kértem fel, javaslatot téve a témá-
ra is. Így iskolánk könyvtárának muzeális értékű, a 
hátsó raktárban eldugott, rejtőzködő kincseinek, több 
száz éves könyveinek feldolgozását kezdte meg a ta-

vaszi hónapokban. A munka iskola- és könyvtártör-
téneti kutatással kezdődött, majd a 300 régi könyvből 
a legrégebbiek és legérdekesebbek kiválasztása történt 
meg. A hatékonyság érdekében János latinul kezdett 
tanulni önszorgalomból, mert a könyvek nyelveze-
te ezt megkívánta. Alapos és precíz munkával látott 
hozzá a feldolgozáshoz. Kutatása a következő terüle-
tekre terjedt ki: a könyv múltja (hogyan került isko-
lánkba, ki volt a tulajdonos), tartalmi érdekességei, 
könyvkötészeti, díszítési sajátosságai. A kort, a témát 

olyannyira mélységében ismerte meg, hogy a szakmai 
zsűri elismerő szavakkal és első hellyel jutalmazta di-
ákunk pályamunkáját.

„A kutatásom alapján azt tapasztaltam, hogy 
számtalan kötet a peregrináció vagy hagyatékok út-
ján, diákok által került az iskola tulajdonába. A 
könyvek témája is főként ezt támasztotta alá: a ré-
gebbi kötetek témája tudományos (történelem, reto-
rika, jogtudomány, stb.), tehát a tanulás, ismeretter-
jesztés céljából kerültek a gimnáziumba. Másik fel-
tevésem is igazolódott, miszerint a könyvek által még 
jobban megismerhetjük a református alapítású isko-
la szellemiségét, mivel a kiemelt szerzők többségében 
protestáns vallást képviseltek, azon belül is a reformá-
tust (Budai Ézsaiás, Budai Ferenc, Homoródszentpáli 
Nagy Ferenc). A Karcagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakgimnázium könyvtárá-
nak a dolgozatomban csupán kis részlete került be-
mutatásra. Számos, még fel nem dolgozott, beszédes 
kötet hever a polcokon. E könyvek az élő történelem: 
az évezredek, évszázadok során felbecsülhetetlen ér-
tékű kincsekké váltak. Megőrizték a régmúltat, így az 
örökségünkké váltak. A mi dolgunk ezeket a kincseket 
továbbörökíteni, és megőrizni az utókor számára” – 
részlet a dolgozat összefoglalásából.

Türke Beáta
felkészítő vallástanár

Országos első díjat nyert Éliás János
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A Népmese napja és a Zene világ-
napja alkalmából szeptember 28-án 
a Madarász Imre Egyesített Óvo-
da Jókai úti óvodájában igazi ze-
nés-tavaszi hangulatot varázsoltak 
a fellépők, a Karcagi Általános Is-
kola Alapfokú Művészeti Iskola Er-
kel Ferenc Művészeti Iskola diákjai, 
akik egykoron valamennyien jókais 
ovisok voltak. Őket és a vendégeket, 
a szülőket Romhányi Sándorné tag-
óvodavezető köszöntötte. A Jókai 
úti óvónői triója és a zeneiskolások 
műsora után Tóth Istvánné Mártika 
óvó néni meséje következett. A nap 
közös énekléssel zárult.

Népmese napja az oviban

Mihály napi vásár
A volt kunmadarasi reptéren a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös gyakorlatot tartott szep-
tember 29-én a rendőrség, a mentőszolgálat, a Vöröskereszt, a 
polgárőrség, a Tisza Mentőcsoport, valamint karcagi, tiszafüredi, 
szolnoki és kunhegyesi tűzoltóságok bevonásával. Olyan balese-
tet szimuláltak, ahol egy kamion és négy személyautó ütközött, 
a könnyű és súlyos sérültek közül többen beszorultak az autóba, 
a levegőbe veszélyes anyag került, s az egyik autó kigyulladt. A 
gyakorlatot a résztvevők sikeresen hajtották végre.

Balesetet szimuláltak
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OTTHON

Vaníliakrémes almás pite 
Tészta:

35 dkg liszt, 25 dkg margarin, 10 
dkg porcukor, fél csomag sütőpor, 
1 tojás, 1 ek tejföl

Töltelék:
5 dl tej, 10 dkg cukor, 1,5 cs főzős 
vaníliás pudingpor, 3 db alma, ke-
vés fahéj, cukor ízlés szerint az al-
mához, kevés vaj

A tésztához a lisztet, a sütőport és a 
porcukrot egy tálban elkeverjük, a 
puha margarint apró kockákra vágjuk, és belemorzsoljuk a lisztes keverékbe. A tojást és a tejfölt 
is hozzáadjuk, összegyúrjuk.
A tészta 2/3-át piteformába nyújtjuk, úgy, hogy az oldalára is jusson.
Hűtőbe tesszük egy fél órára a megmaradt tésztával együtt, amelyet majd a tetejére reszelünk.
A pudingport összekeverjük a tejjel és a cukorral, majd kis lángon összefőzzük, és félig kihűtjük.
Az almát lereszeljük, levét kinyomkodjuk, kevés vajon a cukorral, és a fahéjjal megpároljuk.
A tésztára öntjük a pudingot, erre rárakjuk az almát. Majd ráreszeljük a megmaradt tésztát. 
Aranybarnára sütjük. Jó étvágyat!

Hozzávalók

Elkészítése

Forrás: Internet

Játsszon Ön is a 

Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt a XXI. Karcagi Lovasnap?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. október 17-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 nyertest telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Kabai Istvánné (Karcag)

Nyereményjáték

Nincs olyan otthon, ahol ne 
lehetne találkozni a muskátli-
val. Ezek a hálás növények eddig 
ékes színfoltjai voltak udvarunk-
nak, szabadba kiültetve, dézsá-
ban vagy virágládában nevelve, 
ablakpárkányokon piros zuha-
tagként kialakítva. Ilyenkor ősz-
szel, amikor már a hőmérséklet 
eléri a fagypontot, meg kell vé-
deni a téli dermesztő hidegtől. 

A muskátli (Pelargonium sp.) 
esetében, amikor felkészülünk a 
teleltetésre, fontos, hogy leszed-
jük az elhalt, beteg leveleket és 
a virágkezdeményeket. Teleltet-
hetjük cserépben, vagy helyta-

karékosságból a talajból kivéve, 
a töveket egymás mellé pakol-
va, gyökerüket földdel betakarva. 
Olyan helyre tegyük, ahol a hő-
mérséklet 5-9 OC között van, és 
némi fényhez is jut növényünk. 
Ne legyen túl párás az átmene-
ti otthona a muskátliknak, mert 
az kedvez a gombás fertőzések 
terjedésének. Három hetenként 
öntözzük, éppen csak annyira, 
hogy a földje ne száradjon ki tel-
jesen. 

A futómuskátlit kicsit másképp 
kell teleltetni, mint kerti testvér-
ét. Hajtásait 10-20 cm-es magas-
ságban vágjuk le. Világos hely-

re tegyük, ahol a hőmérséklet a 
kellemes 12-14 oC-ot eléri. Két-há-
rom hetenként történő mérsékelt 
öntözés mellett vészeli át a telet. 

A két-három évnél idősebb 
muskátlik teleltetése nem java-
solt, hiszen már nem örvendez-
tetnek meg minket annyi virág-
gal, még a színük is fakóbbá vá-
lik, felkopaszodnak, satnyulnak. 
Érdemesebb ilyenkor dugványról 
megifjítani a növényeket, vagy 
tavasszal új palántákat vásárolni.

A helyesen teleltetett muskát-
lik élénkzöld új hajtásokkal és vi-
rágözönnel köszönik meg a gon-
doskodást.

Rendőrségi hírek
Felgyújtották a 
szeméttárolót
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított garázdaság 
vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt V. Lász-
ló kisújszállási lakos és fiatal-
korú társa ellen. A 24 éves fér-
fi és a 16 éves fiú 2016. október 
8-án éjfél után egy kisújszállási 
üzlet előtt meggyújtott egy sze-
méttárolót, amely égni kezdett. 
A bejelentést követően a rend-
őrök a helyszínen elfogták, a 
rendőrkapitányságra előállítot-
ták, majd gyanúsítottként ki-
hallgatták a párost.

A rendőrség 
nyomoz

A Bors című napilap 2016. 
október 7-én „Fél éve nem ta-
lálják a kórházból nyomtala-
nul eltűnt Imrét” címmel meg-
jelent publikációjára reagálva a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság a tény-
szerűség jegyében tájékozta-
tásként közli, hogy az eltűnés 
miatti eljárást a Püspökladá-
nyi Rendőrkapitányság folytat-
ja, a Karcagi Rendőrkapitány-
ság pedig az eltűnt férfi hozzá-
tartozójának feljelentése alap-
ján rendelt el nyomozást foglal-
kozás körében elkövetett veszé-
lyeztetés miatt ismeretlen tet-
tes ellen. A Karcagi Rendőrka-
pitányság a feljelentőt tanúként 
idézte - az ügy részleteinek tisz-
tázása érdekében -, azonban a 
férfi nem jelent meg a rendőr-
ségen. Az adatok, illetve infor-

mációk gyűjtése és azok elem-
zése folyamatos az ügyben.

Garázdálkodott 
a pályaudvaron

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást P. Vik-
tor kunhegyesi lakos ellen. A 
23 éves férfi 2016. október 4-én 
22 óra 45 perc körül betörte 
az autóbusz-pályaudvar váró-
termének ajtó- és ablaküvege-
it Kunhegyesen, majd elfutott. 
A rendőrök még a helyszín kö-
zelében elfogták a fiatalt, majd 
előállították a helyi rendőrőrs-
re, ahol gyanúsítottként kihall-
gatták.

Megbontotta az 
épület falát

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt K. Sándor 
abádszalóki lakos ellen. Az 54 
éves férfi 2016. szeptember 21. 
és 2016. október 5. közötti idő-
ben bejutott egy abádszalóki 
ingatlanra, ahol megbontotta 
az épület falát, és a ház minden 
helyiségében kutatást végzett. 
A férfi több ruhát és használati 
cikket halmozott fel a teraszon, 
de onnan nem vitt el semmit. 
A rendőrök az adatgyűjtést kö-
vetően azonosították és elfog-
ták a jogsértőt, majd gyanúsí-
tottként kihallgatták és őrizet-
be vették.

Mielőtt jön a fagy
A muskátli teleltetése
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Pályázati felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat kere-

tében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban ta-
nuló hallgatók (Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj) és 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (Bursa 

Hungarica „B” típusú ösztöndíj) fiatalok számára.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektroni-

kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 

(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, amelynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-

gisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és 

jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-

be.

A pályázói űrlapot az EPER-bursa rendszerből ki-
nyomtatva és aláírva a Karcagi Polgármesteri Hiva-
talhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 52. 
iroda) a szükséges mellékletekkel együtt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 08. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal 

Lapzárta: 
2016. október 17. (hétfő) 12 óra
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HIRDETMÉNYEK
A DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONTBAN MŰKÖDŐ 

NÉPI GYERMEKJÁTÉK illetve NÉPTÁNC SZAKKÖRÖK
2016-2017. SZAKKÖRI ÉV

Picinke
Korosztály: bölcsődés korú gyermekek szüleikkel együtt ismerkedhetnek mondókákkal, 

játékokkal, hallgathatnak együtt népzenei feldolgozásokat.
Időpont: szerda 17.00 - 18.00
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Sebőkné Kis Anikó Krisztina
Helye: Déryné Kulturális Központ
Kezdés: 2016. október 19. (szerda) 17.00 óra

Aprónép
Korosztály: kisóvodás korú gyermekek (3-5 év) ismerkedhetnek mondókákkal, körjáté-

kokkal, hallgathatnak együtt népzenei feldolgozásokat.
Időpont: szerda 16.00 - 17.00
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Sebőkné Kis Anikó Krisztina
Helye: Déryné Kulturális Központ
Kezdés: 2016. október 19. (szerda) 16.00 óra

Toporgók
Korosztály: óvodás 5-7 éves korú gyermekek ismerkedhetnek a néptánc alaplépéseivel, 

körjátékokkal.
Időpont: kedd 17.00 - 17.45, a foglalkozások elkezdődtek, várjuk további tagok jelentkezését!
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Kunné Nánási Mónika
Helye: Déryné Kulturális Központ

Kopogók
Korosztály: általános iskola 1 - 2. osztályos tanulói
Időpont: hétfő 17.00 - 18.00, és csütörtök 17.00 - 18.00
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Balla Ágnes
Helye: Déryné Kulturális Központ
Kezdés: 2016. október 13. (csütörtök) 17 óra

Árendás
Korosztály: általános iskola 3 - 4. osztályos tanulói
Időpont: kedd 17.00 - 18.00, és szombatonként, előre egyeztetett időpontban
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Oroszné Millinkhoffer Rita
Helye: Déryné Kulturális Központ

Bokréta
Korosztály: általános iskola felsős tagozatos tanulói
Időpont: szombatonként, előre egyeztetett időpontban
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Oroszné Millinkhoffer Rita és Nagy Csaba
Helye: Déryné Kulturális Központ

Pántlika
Korosztály: középiskolás
Időpont: szombatonként, előre egyeztetett időpontban
Ára: 1.000.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Oroszné Millinkhoffer Rita és Nagy 
Csaba
Helye: Déryné Kulturális Központ

Iringó
Örökifjak jelentkezését várjuk felnőtt 

néptánccsoportunkba!

Időpont: szerda 18.30 - 20.00
Ára: 1.500.-Ft/hó
Foglalkozásvezető: Nagy Emese
Helye: Déryné Kulturális Központ

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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2016. október 14. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Megemlékezés az Aradi emlék-
műnél
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Bojtiné Péntek Ildikó
 Téma: Patchwork klub 
 Karcagi hírek
 - Felújított tornapálya Kunhegyesen
 - Pom Pom szobor Kisújszálláson
 - Modern vállalkozások
 - Óvodai programok
 - Díszmadár kiállítás
 Háttér               
 Vendég: Éliás János
 Téma: Országos első helyezés
20.30 Lovasnap Karcagon

2016. október 18. kedd (ism. 
szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet

19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
20.55 Karcag Sport: Karcagi SE - Csépai 
KSE megyei I. osztályú bajnoki labda-
rúgó mérkőzés  

2016. október 20. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Ózon világnapján
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Tankerület
 Karcagi hírek
 - Zene - mese nap
 - Csatornázás
 - Mihály nap
 - Méltóság Mezeje
 - Kárfelszámolási gyakorlat
 Háttér                         
 Téma: Gyémánt diplomát vehetett át 2.
20.30 Karcagi mozgáskorlátozott csoport
21.30 Karcag Sport

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
Születés

2016. október 04.
Tóth Szilvia - Pető Sándor
Kg., Györffy István utca 16.

Linda Szilvia

2016. október 05.
Burai Anett Anikó - Vadász 
Richárd
Kg., Dankó Pista utca 17. 

Lejla Anett

2016. október 07.
Varga Nikoletta - Jankovics 
Tibor
Kg., Kisvénkert 0.

Benjamin

2016. október 10.
Tóth Eszter - Márki László
Kg., Csokonai utca 5. 

Leona

Halálozás
Mészáros Sándor 
 (1938)

Vincze Jánosné 
(Karsa Róza) 
 (1927)

Nagy Lajos 
 (1944)

Nagy István 
 (1931)

Október 15. (SZOMBAT)
Munkanap!

Október 16. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

  (Szabó József utca 14.)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

GYERMEKSZÍNHÁZ
a Fogi Színház előadásában:

Csengő-bongó királyság
-zenés mesejáték-

Írta és rendezte: Harsányi Gábor

2016. október 25. (kedd) 
10.00 és 14.00 óra

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
(Karcag, Dózsa György út 5-7.)

Belépőjegy: 600.-Ft
Információ és jegyrendelés: 

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Karcag, Dózsa György út 5-7. Tel.: 59/503-224/14-es mellék

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

napokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Október 15-16.  Dr. Domán György Karcag, Ady Endre u. 58. Tel.: 06/30-434-5950

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Recepció vezető (Berekfürdő),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő-, gyógy-, fejlesztő pe-

dagógus (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági technikus - meós (Kisújszállás),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Ruházati bolti eladó - gyermekruházat (Kisújszállás),
 - Vagyonőr (Kisújszállás),
 - 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),

 - Kútkezelő (Kisújszállás),
 - Áruszállító - 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 Foglalkoztatá-
si Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06 
59/795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Hirdetmény
Tisztelt Ügyfelek!
A Karcagi Polgármesteri Hivatal november 1-je körüli ügy-
félfogadási rendje a következő:

2016. október 14. (péntek) munkanap 
 hétfői munkarend szerint

Ügyfélfogadás: 8.00-16.00

2016. október 15. (szombat) munkanap 
 pénteki munkarend szerint

Ügyfélfogadás NINCS

2016. október 31. (hétfő) pihenőnap
Ügyfélfogadás NINCS

2016. november 01. (kedd) munkaszüneti nap
Ügyfélfogadás NINCS

Megértésüket köszönjük!
Rózsa Sándor 

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

A Széchenyi sgt. 50/a alatt, más-
félszobás, 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. 
alatt. Tel.: 06/70-317-2733.

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

Karcagon, a kórház közelében 4 
szobás, 2 garázsos kertes ház ext-
rákkal eladó. Tel.: 06/30-219-0049.

Bánhalmán, kétszobás, összkom-
fortos ház, 1500 m2-es telken ki-
adó vagy eladó. Tel.: 06/20-852-
7051.

Karcagon, központhoz közeli, két-
szobás, kertes házat keresek albér-
letbe hosszabb távra. Tel.: 06/20-
282-7051. 

Karcag belvárosában, földszin-
ti, 55 m2-es, felújított lakás eladó. 
Ugyanitt befőttes üvegek tetővel 
olcsón eladók. Tel.: 06/30-683-
2647.

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

Karcagon, a Táncsics krt. 13. szám 
alatt, I. lépcsőház, IV. emelet, 9-es 
(1+2 félszobás, légkondis, erké-
lyes) lakás eladó. Ugyanitt gye-
rekülés (autóba) és szőlőprés el-
adó. Tel.: 06/59-313-697.

Karcagon, előkertes, összközmű-
ves, téglából épült kertes ház, 
betegség miatt eladó. (További 
építési lehetőség, bontás nél-
kül megoldható.) Tel.: 06/30-635-
9662.

Karcagon, sok helyiségből álló 100 
m2-es családi ház alkuképesen el-
adó (7.650.000 Ft). Érdeklődni este, 
nem rejtett számmal. Tel.: 06/20-
533-8934.

Családi ház, gazdasági épülettel 
eladó Karcagon, a Damjanich ut-
ca 12/b alatt. Társasházi csere is 
érdekel. Tel.: 06/30-850-7819. 

Karcagon, kétszobás, 54 m2-es, 
erkélyes, téglaépítésű, I. eme-
leti lakás eladó alkuképesen, a 
Kossuth tér 11-13. szám alatt. Tel.: 
06/73-310-057, 06/30-712-5637.

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

Összkomfortos, kertes családi ház 
eladó vagy kiadó. Tel.: 06/30-238-
2918. 

Karcag belvárosában, 54 m2-es, 
különbejáratú, teljes közművel el-
látott, szépen felújított házrész, 
kis udvarral, igény szerint garázs-
zsal kiadó. Tel.: 06/30-978-4069.

Garázs eladó! A Széchenyi sgt. 67. 
szám alatt lévő udvaron, teljes köz-
művel, ipari árammal ellátott ga-
rázs eladó. Tel.: 06/30-9784-4069.

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. 

Élő és tisztított törpeharcsa vásár! 
Tel.: 06/20-411-7430.

Vegyes 
Mindennemű régiség és teljes kö-
rű hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bö-
dönt, kannát, állványos babafür-
dőkádat, mosóteknőt, sózóteknőt, 
kanapét, konyhaasztalt, kreden-
cet, komódot, stb. vásárolnék. Tel.: 
06/20-996-1346.

EL-GO moped, diódaráló, mák-
daráló, mosógép, vegyes poha-
rak és tányérok, indukciós főző-
lap, magnós autórádió, gázkály-
ha (palackkal), bevásárlókocsi, 
és elektromos masszírozó eladó. 
Tel.: 06/20-572-6285. 

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

Jó állapotban lévő, három rész-
ből álló ülőgarnitúra eladó. Tel.: 
06/30-627-7789.

Vegyes tüzelésű kazán, C19-es 
gázkazán, vezetékes telefon (új, 
kihangosítható), kemping kerék-
pár eladó. Tel.: 06/59-314-243, 
06/30-472-6237. 

Kisbálás lucerna (5. kaszálás, szép 
zöld, esőmentesen, nyúlnak, bá-
ránynak kiváló minőségű) eladó 
Karcagon, a Vasút utca 38. szám 
alatt. Tel.: 06/30-244-3666.

Eladó: vályúk (1; 1,5; 2 m), öntvény 
szőlőprés (16 l), háti permetező 
(14 l), sózóteknő, kézikocsi, fara-
gott rekamié, hajlított vázú 28-as 
kerékpár, M10-es rekeszek, 380, 
220-as villanymotorok, sparhelt, 
teatűzhely (csövekkel), 220 V-os 
terménydaráló, 4 q-ig mérő fa-
mérleg, fürdőszobaszekrény, ol-
csó konyhaasztalok. Érdeklődni 
a délutáni órákban. Tel.: 06/30-
967-5578.

Gyári állapotú Lada Samara, 2017-
ig érvényes műszakival, alufel-
nivel (80%-os gumival), sérülés-
mentesen, egyben vagy bontás-
ra eladó. Ár: 80.000 Ft. Tel.: 06/59-
887-269.

Eladó 600 literes vas terménytá-
roló (2500 Ft), zománcozott für-
dőkád (3500 Ft), elektromos fű-
nyíró (5000 Ft), használt, zomán-
cos bödönök, és Pannónia me-
chanikus varrógép (6000 Ft). Tel.: 
06/30-506-0279. 

Koszorúk 550 Ft-tól, árvácskák, 
krizantém, örökzöldek, tuják, mi-
nőségi használt ruhák kaphatók 
a SZŰCSKER-ben. Cím: Karcag, 
Szabó József utca 32/b. Bejárat a 
Morgó Csárda parkolójával szem-
ben. (Nyitva: H-P: 8-17.30-ig, SZ-V: 
8-12.00-ig.)

Lucernaliszt van eladó. Tel.: 06/30-
856-6978.

Eladó 5 mázsa idei kukorica és 3 
mázsa tritikálé. Tel.: 06/30-549-
9733.

Keresek olyan becsületes, nem-
dohányzó, káros szenvedélyektől 
mentes, 60 év feletti nőt, aki ide 
jönne lakni, segíteni albérlet fe-
jében. Kertes ház és sok bútor el-
adó.  Tel.: 06/20-230-1202. 

Oszlopos tuják eladók (smaragd). 
Cím: Karcag, Móricz Zsigmond 
utca 56. Tel.: 06/59-300-454.

Utánfutó Robot 300-as, és tető-
csomagtartó eladó. Tel.: 06/30-
420-6617.

Működő számítógép (10.000 Ft), 
házi vízmű (15.000 Ft), ebédlőasz-
tal, 4 db székkel (22.000 Ft), gye-
rekíróasztal (8000 Ft) eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

Eladó gumi teherautóra (15-ös, 
4 db, ára: 6000 Ft/db), és 4 db 
acélfelni téli gumival Suzukira 
(5000 Ft/db). Tel.: 06/30-363-7951.  

Eladó könyvespolc (fenyőfa, falra 
szerelhető), gyerekjáróka (fa), step-
pelt, szép ágytakaró (240x250), 2 
db párnával, és 1 db ötágú csillár. 
Tel.: 06/30-422-7676.

Egyengető gyalugép 220/380-as, 
villanymotorral 12.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 06/30-219-6813.

2 db falra szerelhető TV-állvány, 
gáztűzhely, Swing hasizomerő-
sítő-pad, szivattyú eladó. Tel.: 
06/30-836-1910.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársony nadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re 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, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár: megegyezés sze-
rint. 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.

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

Szárzúzóval kertekben munkát 
vállalok. Tel.: 06/20-316-0136.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT

 FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL!

Álláshirdetés
A Nagykunsági Környezet-

védelmi Kft. felvételre keres 
C kategóriás jogosítvánnyal, 

GKI vizsgával rendelkező

munkavállalót. 

Jelentkezés a társaság 
székhelyére eljuttatott ön-

életrajzzal. 
5300 Karcag, 

Villamos u. 109/2.

tehergépjármű-
vezető 

Hirdessen Ön 
is a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig
Kedd: 8.30 - 15.00 óráig
Szerda: 8.30 - 10.00 óráig
Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig
Pénteken nincs hirdetésfelvétel
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SPORT

Október 1-jével kezdetét vette 
Karcagon a kisiskolás bajnok-
ság a kézilabdásoknál.

Mind a fiúknak, mind a lányok-
nak hazai pályán kellett megmu-
tatniuk, hogyan készültek fel a 
nyár folyamán. A fiúk az erősebb 
Tiszaföldvár csapatával játszot-
tak először. Rengeteg helyzetet 
dolgoztunk ki, de sajnos ismét 
pontatlanok voltak a befejezé-
sek. A nagy pályára való átállást 
még szokni kell, de nem okoz-
tunk csalódást. Ki kell emelnem 
a védekezést, és a kapusteljesít-
ményt, mindössze 10 gólt kap-
tunk a 2 mérkőzés alatt. A má-
sodik meccsen magabiztos győ-
zelmet arattunk. (Tiszaföldvár 
1- Karcag: 6-6, Tiszaföldvár 2- 
Karcag: 4-15)

A lányoknál érdekes helyzet 
alakult ki. Mivel tavaly a saját 
korosztályukban a régiójukban 
nem találtak legyőzőre, vettem a 
bátorságot, és elindítottam őket 
az egy évvel idősebbek között is. 
Kicsit féltettem őket a náluk 1-2 

évvel idősebb és 20 kilóval nehe-
zebb gyerekek ellen játszatni, de 
szépen vették az akadályt. Az el-
ső mérkőzésüket Kunhegyes el-
len, nagy meglepetésre, 11-9-re 
meg is nyerték. Nagy labdával, 
nagy kapura, nagy pályán, nagy 
lányok ellen. Büszke voltam rá-
juk, és mindenki kapott játék-
lehetőséget, még az U8-as gye-
rekek is játszottak egy félidőt. 
A Túrkeve elleni 2. meccsre el-
fogytunk. Az első félidőben 1-1-
el fordultak a csapatok, de már 
a gyerekek a kapuig sem tud-
tak eldobni. A második félidőre 
már a védekezésünk is alábbha-
gyott, így 8-3-as vereséget szen-
vedtünk. (Kunhegyes- Karcag: 
9-11, Túrkeve- Karcag: 8-3)

Október 8-án Jászberénybe utaz-
tak a lányok a saját korosztályuk el-
len játszani (U9-be). Sem a Jászbe-
rénnyel, sem a BSSÉ-vel nem ját-
szottunk még eddig, így nagy vá-
rakozás volt a lányok számára ez a 
Jászberényi „kirándulás.”

A házigazda ellen a kezdeti ne-
hézségek ellenére, szép lassan be-

lelendültek a lányok a mérkőzés-
be. Sajnos az első 8-10 perc a ki-
hagyott helyzetekről szólt, de szé-
pen felvették a lányok a mérkőzés 
ritmusát, és a helyzetkihasználá-
suk is elfogadhatóvá kezdett vál-
ni. A 2x15 perc után 13-4 volt az 
állás az eredményjelzőn a mi ja-

vunkra, és csak annyi maradt a 
végére, hogy az ellenfél is, és én is 
gratuláljak a lányoknak. 

A második mérkőzést a Balas-
sagyarmat ellen játszották a lá-
nyok. Végig koncentrálva, 2 gólt 
kapva, 17-2-re nyertünk. Azért 
tetszett ez a mérkőzés, mert a be-

állós játékunk remekül műkö-
dött, a szélsőink rendre kihasz-
nálták a helyzeteiket, gyönyörű 
átlövés gólokat lőttünk, és a ka-
pusaink fantasztikus bravúrokat 
mutattak be ezen a mérkőzésen.  

Gratulálok a lányoknak!
Balog Zoltán

Elkezdődött a bajnoki szezon

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. október 01. (szombat)
Szajol-Karcag 5-3 (0-1)

A karcagi labdarúgócsapat is-
mét vidéken, Szajolban lépett pá-
lyára. Nyárias meleg fogadta a ki-
vonuló együtteseket. A vendég-
csapat ragadta magához a kezde-
ményezést, a hazaiak védekezés-
re kényszerültek. Különösen aktív 
volt a gyors, és jól cselező Székely 
Dávid, a hazai védők nehezen 
tudták tartani, hogy gólt ne rúg-
jon. A 16. percben a szajoli kapu-
son, Ulviczkin múlott, hogy nem 
szerzett vezetést a karcagi csatár. 
A 25. percben már sikerült a gól-
szerzés. Egy, a középpályán meg-
szerzett labdával kicselezte a vé-
dőket, majd 15 méterről lőtt, és a 
labda a baloldali kapufáról a háló-
ba vágódott (0-1).

Két perccel később Belényesi 
Lászlónak kellett Győrfi lövését 
hárítania. Öt perc múlva a haza-
iak csatára, Szabó elhúzott a bal-
oldalon, lövése elment a karcagi 
kapus mellett, de a gólvonal előtt 
Szőke Norbertnek sikerült kirúg-
nia a labdát.

A második félidő első percében 
gólt szereztek a szajoliak, majd 
Belényesi László kapuról kipatta-
nó lövését Györfi a kapu közepé-
be vágta (1-1).

Négy perc múlva ismét gólt szer-
zett a hazai csapat. Szabó lövé-
sét még védte Belényesi László, 
de másodszorra a hazaiak csatá-
ra az üresen maradt kapuba ta-
lált (2-1).

A 70. percben sikerült egyenlí-
teni. Kupai Krisztián kapta a lab-
dát a baloldalon, lefutotta a védő-
jét, majd a kifutó kapus mellett a 
bal alsó sarokba pörgetett (2-2).

A 80. percben a vezetést is meg-
szerezhette volna a vendégcsapat. 
Székely Dávid elemelte a labdát a 
kirohanó kapus fölött, majd ka-
pura emelt, de lövése a felső lécről 
kifelé pattant. A 86. percben egy 
támadás után, egy jobbról érkező 

beadást a védők mellett Szabó a 
hálóba sodort (3-2).

A 89. percben még tudott egyen-
líteni a karcagi csapat, Kupai 
Krisztián beadását a jókor érke-
ző Székely Dávid a hosszú sarok-
ba lőtte (3-3).

Nem sokáig örülhettek a ven-
dégek a gólnak. A 90. percben a 
tétovázó védők mellett Györfi 
szerzett gólt (4-3). A hosszabbí-
tásban Barta laposan a jobb sa-
rokba gurított (5-3).

Az utolsó percekben kapott gó-
lokkal a karcagi csapat vesztesen 
távozott Szajolból.

B.I.

Az utolsó percek döntöttek

Fotó: KLBK


