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A hagyományokhoz híven idén 
is megrendezte őszi kiállítását a 
Szikfolt Foltvarró Klub az Ifjúsá-
gi Házban október 11. és 20. kö-
zött. A kiállítás megnyitóján köz-
reműködött Márkus Judit, karca-
gi születésű színművésznő.

A kiállítást Antalócziné Balog 
Ágnes tanárnő, a Szikfolt Folt-
varró Klub tagja nyitotta meg, 
aki megköszönte, hogy a mai ro-
hanó világban, ilyen sokan ellá-
togattak a megnyitóra. Beszélt a 
saját foltvarrós élményeiről, és 
arról, hogy először a kolléganő-
jétől hallott a patchwork tábor-
ról. A tanulási vágy és a jó társa-
ság miatt jelentkezett ő is a klub-
ba, mindenféle foltvarró ismeret 
nélkül. – A sors fintora, hogy az-
óta karcagi tábor már nincs, mi-
óta én tag vagyok – mosolyodott 
el Antalócziné Balog Ágnes, és ki-
emelte, hogy a foltmunkák ké-
szítésében talán az a legszebb, 
hogy önálló gondolkodásra ösz-
tönöz. – Tisztelem társaimban 
a kitartást, a türelmet, a preci-
zitást, a nyugodtságot, amelyek 
nélkül csak varrnánk, de ezekkel 
együtt foltot varrunk – hangsú-
lyozta a tanárnő, majd elmondta, 
hogy akárki nem lehet foltvar-
ró. A tehetség, a tudás, a techni-
ka megtanulható és gyakorolha-
tó, ugyanakkor ezeknek a kész-
ségeknek találkozniuk kell az 

egyéniséggel. – Ezek a sze-
mélyiségjegyek, közös tu-
lajdonságok hozzák ösz-
sze az együttvarrókat, ké-
peznek olyan közösséget, 
amit már kis családnak is 
nevezhetünk – tette hozzá 
Antalócziné Balog Ágnes.

– Varrjuk össze a világot! 
Ez a foltvarrók mottója, és a 
kiállított darabokon látszik 
is az erre való törekvés – 
mondta el Kovácsné Kere-
kes Katalin, mielőtt felkon-
ferálta a következő előadót. 
A '40-es és az '50-es évek 
filmslágereivel lépett szín-
padra Márkus Judit szín-
művésznő, aki több szállal 
is kötődik a városhoz: itt született 
és végezte alapfokú iskoláit, vala-
mint az édesanyja a foltvarró klub 
tagja. A kassai Thália Színház mű-
vészének előadásában olyan dalok 
csendültek fel, mint például a „Jaj 
de szép kék szeme van magának” 
és a „Gyűlölöm a vadvirágos ré-
tet”. (A művésznővel készült inter-
júnkat hamarosan olvashatják új-
ságunkban.)

A Szikfolt Foltvarró Klub ve-
zetőjétől, Bojtiné Péntek Ildikó-
tól megtudtuk, hogy jelenleg kb. 
20 taggal működik a csoport, akik 
között vannak fiatalabbak, időseb-
bek és már „levelező tagozatosak” 
is. Minden évben azért szervezik 
meg ezt a kiállítást, mert szeret-

nének büszkélkedni a munkáik-
kal, amelyek között nagyon vál-
tozatos darabokat találunk. A fa-
liképek, asztalterítők és ágytaka-
rók mellett mégis a táskák a leg-
kedvesebbek számukra. – Gyor-
sabban elkészül, és a családtagok, 
ismerősök is mindig mondják, 
hogy „nekem is kell, nekem is 
kell egy”. Így táskából és neszesz-
szerből készül a legtöbb – mond-
ta a klub vezetője, aki hozzátette, 
hogy legutóbb egy nagyon egy-
szerű táskát reggel 9-től, éjjel 1 
óráig készített. A foltvarrók sokat 
járnak vidékre is, ahonnan gyak-
ran új mintákkal térnek haza, 
amelyeket a szerdai klubfoglalko-
zásaik alkalmával át is beszélnek. 

– Segítek a lányoknak, megmu-
tatom, hogy lehet egyszerűbben, 
gyorsabban megcsinálni bizonyos 
fogásokat, technikákat. Ha pedig 
már én is elfáradok egy kicsit, ak-
kor a lányok is hoznak új ötlete-
ket – mondta Bojtiné Péntek Ildi-
kó, aki arról is beszélt, hogy szí-

vesen fogadnak új tagokat, bár eh-
hez egy nagyobb teremre is szük-
ségük lenne. A Szikfolt Foltvarró 
Klub tagjai most éves jótékony-
kodásukra készülnek, erről azon-
ban többet egyelőre nem árult el 
a csoport vezetője.

Kapás Mónika

Tájékoztató
az őszi szünidei gyermekétkeztetésről

A Karcag Városi Önkormányzat a szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli 
meleg főétkezést a hátrányos és a gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést az őszi szünetben: 
 - a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyer-

mek, a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtarta-
ma alatt valamennyi munkanapon, míg 

 - a többi jogosult gyermek 

2016. november 2. - 2016. november 4. között, 
munkanapokon veheti igénybe.

Az étkeztetés 11.30-13.30 óra között az ebéd elvitelével a 
szülők részére előre kiközölt helyszíneken valósul meg.

Az étkezés igénybevételéhez étkezési jegy kerül kiadásra. 
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága a Villamos 

utca 109. szám alatt osztja ki az étkezéshez szükséges jegyeket.

Szünet Jegyosztás napja Jegyosztás 
időtartama

Őszi
2016.10.25. 9.00-12.00
2016.10.26. 13.00-17.00 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Összevarrnák a világot a Szikfolt Foltvarrók

A Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskolában október 7-én 
tartották a keresztény családi na-
pot, ahol Kovács Miklósné igaz-
gató köszöntötte a szülőket, az 
iskolaszék, a szülői közösség ve-
zetőit, a vendégeket és az első-
söket. A program a Fecskeavató-
val kezdődött, a két első osztály 
tagjai és az iskola új dolgozói tet-
tek fogadalmat arról, hogy meg-
tartják a györffys hagyományo-
kat. A nyolcadikosok egy ajándék 
vonalzóval lepték meg a kicsiket, 
majd Molnár Pál képviselő szólt 
a felújított iskolaudvarról, amely 
az iskola alapítványa, a fenntar-
tó és a Városgondnokság segít-
ségével újulhatott meg. A ját-
szóteret és a közösségi teret Gu-

lyás Zsolt plébános áldotta meg. 
Az ünnepség keretében adták át 
a hulladékgyűjtésből összegyűlt 
pénzt az osztályoknak. A közös 

néptánc után, melyet Oroszné 
Millinkhoffer Rita vezetett, a ki-
csik birtokba vették az új játszó-
teret.

Fecskeavató a Györffyben
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Közéleti szilánkok
Avanti ragazzi 

di Buda…
(a forradalmi induló története)

Ötven éve, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverése után tíz évvel írta meg 
egy olasz dalszerző a magyar forradalomra 
emlékező dalt. Egy idő után a római Lazio 
futballcsapatának az indulójává vált, első-
sorban lüktető dallama miatt. A szövegben 
szereplő történetet nem sokan ismerhették 
és érthették, de mégis fent maradt, mint a 
baloldali terror elleni tiltakozás egyik popu-
láris dokumentuma. A kommunista ellenes-
ség egyik szimbólumává vált.

A Duna Tv stábja az idén egy alig fél-
órás filmet készített az egykori szerzővel 
és néhány vezérszurkolóval, akik a Lazio 
„B-közepének” vezényelték minden mérkő-
zés előtt az indulót. Itthon, Magyarországon 
nem sokan ismerték a dalt. Azok, akik hal-
lottak róla valamennyit, elfogadták az olasz 
szocialisták címkézését: fasiszta, neonáci az  
induló szövege, hiszen a magyar „testvér-
párt”, az MSZMP is ellenforradalomnak nyil-
vánította a történteket. A római nagykövet-
ségen dolgozókat is a párt nevezte ki, akik 
közül vélhetően sokan tudták az igazságot, 
de mélyen hallgattak róla. De még a Sza-
bad Európa Rádió római tudósítója (aki Bá-
nyász Kató álnéven mutatkozott be, illetőleg 
a tudósítás után így köszönt el a hallgatók-
tól)  sem tett említést erről a „kuriózumról”. 
A rendszerváltás utáni MDF-es kultúrattasé, 
Sz. László irodalomtörténész pedig nem járt 
Lazio meccsekre. A tágabb magyar közvéle-
mény is csak néhány éve, a Magyarok Világ-
szövetségének munkatársai jóvoltából érte-
sülhetett a dal létezéséről, és itáliai népsze-
rűségéről. A világszövetség rögtön kiírt egy 
pályázatot az induló szövegének magyar 
fordítására. A 60. évfordulóra pedig a Petőfi 
Rádió írt ki magyar szövegírói pályázatot az 
induló dallamára. 

Persze, azonnal megszólalt a balliberális 
kórus; nácinak, fasisztának címkézve a ki-
írókat. Mondván, Mussolini is Lazio drukker 
volt. Csak éppen nem néztek utána a törté-
netnek, mert kiderült volna, hogy a Lazio 
akkori tulajdonosa ellenszegült a Duce aka-
ratának. Mussolini ugyanis össze akarta 
vonni a római futball klubokat, egy klubba 
olvasztva őket. Nem sikerült neki sem. 

Az induló most visszatalált a „történeti 
helyszínére”, Magyarországra, s remélhető-
leg a következő hatvan évben a népi emlé-
kezést is mind jobban elősegíti.

-ács-

KÖZÉLET

FM hírek 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, amelyek-
nek nettó árbevételét a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár báltermének fejlesztésére kívánja for-
dítani, új székek beszerzésével.

Kérjük, ha Ön is támogatni kívánja elképzelésünk megva-
lósítását, és ideje, elfoglaltsága lehetővé teszi, fogadja el meg-
hívásunkat, legyen a vendégünk, töltsünk el együtt egy han-
gulatos, szép estét.

Kérjük, ha részt kíván venni a rendezvényünkön, a rendez-
vény tervezhetősége érdekében legkésőbb 2016. október 26-ig 
szíveskedjen visszajelezni 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

Rendhagyó módon a tavalyi 
év után, idén ismét megrende-
zik a „Karcagért” Közéleti Bált 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár báltermében november 12-
én. Az esemény részleteiről dr. 
Temesváry Tamást, a „Karca-
gért” Közalapítvány Kuratóriu-
mának elnökét kérdeztük.

- Miért különleges az idei bál?
- Kétévente szoktuk megren-

dezni ezt az alapítványi bált. A ta-
valyi után idén kivételesen megint 
lesz, hiszen a „Karcagért” Közala-
pítvány 1996-ban alakult, így a ju-
bileumi, 20. évforduló alkalmából 
előre hoztuk a megrendezését.

- Milyen programokkal készül-
nek?

- Három műsorral is készülünk. 
Lesznek táncosok, és egy énekest 
is hívtunk Mészáros Árpád Zsolt 
(MÁZS) személyében. Továbbá 
jön egy meglepetés vendég is, de 
azt nem árulhatom el, hogy ki.

- Kiket várnak a bálra?
- Természetesen várunk min-

den érdeklődőt. Meghívásban ré-
szesülnek a nagy cégvezetők, akik 
a korábbi években is részt vettek 
a bálon. Reméljük, hogy idén is el 
tudnak jönni, és lehetőségeikhez 
mérten támogatják az alapítvá-
nyunkat. Dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter és Kovács 
Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés 

elnöke már elfogadta a meghívá-
sunkat, Varga Mihály nemzetgaz-
dasági minisztertől egyelőre nem 
érkezett visszajelzés, hogy jelen 
tud-e lenni az eseményen.

- Mire gyűjtenek az idei év-
ben?

- Alapvetően mindig jótékony-
sági célból szervezzük meg a bált. 
Korábban kerékpárútra gyűjtöt-
tünk, de annak a fejlesztése városi 

koncepcióvá nőtte ki magát. Most 
a Déryné Kulturális Központ bál-
termében lévő székek cseréje vált 
indokolttá, így az idei bevételt ar-
ra kívánjuk fordítani.

- Hogyan lehet támogatni ezt 
a célkitűzést, illetve az alapít-
ványt?

- Akik részt vesznek a bálon, 
azok már a belépőjeggyel is tá-
mogatják az alapítvány tevékeny-
ségét. Ha valaki elfoglaltsága mi-
att nem tud, vagy nem is szándé-
kozik részt venni a közéleti bá-
lon, de az alapítvány célkitűzését 
támogatná, arra is van lehetőség. 
A „Karcagért” Közalapítványnak 
van egy számlaszáma, amely-
re bármekkora összeget át tud 
utalni az, aki támogatni szeret-
né az alapítványt. Az elmúlt év-
ben kb. 1 millió forint gyűlt ösz-
sze a bál belépőjegyeiből és egyéb 
felajánlásokból. Örömmel fogad-
juk az adományokat, mert ez egy 
nagyon fontos dolog a városnak.

Kapás Mónika

Jubileumi közéleti bál
– villáminterjú dr. Temesváry Tamással –

Kiváló minőségűek az idei pálinkák, és a mennyiség is csaknem 
kétszerese a tavalyinak az első félév adatai alapján - mondta dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter október 15-én a kunadacsi 
III. Kolbász és Pálinkafesztiválon. 

A tárcavezető kiemelte, az idén az első félévben 1,8 millió liter 50 
fokos pálinkának megfelelő párlat készült Magyarországon.

A miniszter hangsúlyozta, hogy már begyűjtötték az országos pá-
linkaverseny és a pálinka országkóstoló valamennyi mintáját, a 327 
tételből 172 kiválóság kerül be a pálinka könyvbe, 70 százalékkal 
több az előző évinél. A pálinka a magyar identitás elválaszthatat-
lan része.

A földművelésügyi miniszter megjegyezte, elképzelhető, hogy a 
magyar disznótoros is bekerülhet a hungarikumok közé. Ezt a dön-
tést indokolná, hogy ez egy igazi magyar népszokás és hagyomány, 
amely hozzáértést, ízeket foglal össze, de családi ünnep, közösségi 
rendezvény is a településeken. Bizonyítja ezt, hogy országszerte egy-
re több a kolbászfesztivál, kolbásztöltő verseny, böllérnap, disznóto-
ros program.

Kiváló minőségűek az 
idei pálinkák

Pillanatkép a tavalyi bál megnyitójáról
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- Nagyon kellemes érzés, egy 
dicsőség. Számomra azt jelzi, 
hogy amit szeretek csinálni, va-
lamilyen szinten jól is csinálom. 
Nem számítottam rá, meglepe-
tés volt. 

- Valóban nem. A Karcagi Nagy-
kun Református Általános Isko-
lában testnevelőtanár, a Karcagi 
Sport Egyesületen belül a Labda-
rúgó Szakosztálynak az utánpót-
lás-vezetője, a felnőtt labdarúgó 
csapatban játékos-edző vagyok, 
valamint az országos „BOZSIK” 
programok alközpontját veze-
tem.

- Az edzéseket én tartom, én fe-
lelek a felnőtt csapatért, de köz-
ben bajnoki mérkőzéseken be-
lülről irányítok a pályán mint já-
tékos. Ez valamilyen szinten ne-
hezebb. Kívülről sokkal másabb 
értékelni, illetve máshogy lehet 
látni a játékot. Már hatodik éve, 

hogy játékos-edző vagyok a fel-
nőtt csapatnál, de az aktív labda-
rúgást, úgy néz ki, hogy lassan be 
fogom fejezni, és már csak edző-
ként szeretnék tevékenykedni.

- A Kováts Mihály Általános Is-
kolában voltam testnevelés tago-
zatos, és ott elsőként sor- és vál-
tóversenyen vettem részt Szecskó 
Alfréd tanár úrnál. Országos baj-
nokságig jutottunk, majd negye-
dik-ötödik osztályban kezdtünk 
el kosarazni Őrlős Zoltán ta-
nár úrral, városi szinten. Orszá-
gos bajnokok lettünk kosárlabdá-
val. Ezt követően, hatodikos ko-
romban ismerkedtem meg a lab-
darúgással, és nyolcadik év végé-
re kellett választanom a kosárlab-
da és a labdarúgás között. Addig 
a kettőt együtt csináltam. Nyolca-
dik után döntöttem a labdarúgás 
mellett, és az Irinyi János sport-
gimnáziumba mentem továbbta-
nulni Debrecenbe. Ott a DVSC 
utánpótlás csapataiban szerepel-
tem négy éven keresztül külön-
böző korosztályokban. NB I-ben 
játszottam, majd érettségi után 
a Nyíregyházi Főiskolára adtam 
be a jelentkezésemet testneve-
lés-földrajz szakos tanári nappa-
li képzésre. Menet közben, a gim-
názium után, visszajöttem Kar-

cagra focizni a felnőtt csapatba. 
Itt NB III-as csapat volt akkor. Az 
első évet, igaz, hogy nehezen, de 
meg tudtam oldani a nappali ta-
gozaton, de rájöttem én is, és az 
edzők is, hogy nem nagyon lehet 
összeegyeztetni ezt a kettőt, és a 
főiskolát levelező tagozaton foly-
tattam tovább. Így hétfőtől csü-
törtökig tudtam edzésekre jár-
ni Karcagon, és pénteken, szom-
baton voltak a tanítások a főis-
kolán, vasárnap pedig a bajnoki 
mérkőzések. Így végeztem el a fő-
iskolát, azóta Karcagon vagyok a 
felnőtt csapatban. Megjártuk az 
NB II-t is, négy évig voltunk NB 
II-esek. Első évben még átalakí-
tásos rendszerben volt az NB II, 
majd a harmadik évben már ki-
mondottan a második osztály 
volt. Az elég nagy kihívás volt, 
de szerintem helyt tudtunk áll-
ni. Utána pedig a megyei I. osz-
tály következett. 

- Büszke vagyok az iskolában 
elért eredményeimre. Az iskola 
történetében tavaly először sze-
reztünk országos bajnoki címet, a 
II. korcsoportos lánycsapat mezei 
futóbajnokságon elsők lettünk. 
Sok sportversenyen országos baj-
nokságig jutottunk el: az úszásból 
a 4x50 m-es gyorsváltóban indul-
tunk a fiúkkal, labdarúgással el-
jutottunk a fonyódligeti országos 
döntőbe a II. korcsoportos fiúk-
kal, B 33-as országos bajnokságon 
vettünk részt kosárlabdával, asz-
talitenisszel pedig egyéni döntőn.

A labdarúgó szakosztály után-
pótlás csapataival kezdtem, ott az 
NB II-es, U-15-ös korosztályban, 
második helyet szereztünk a csa-
pattal. Erre is nagyon büszke va-
gyok. Valamint, immár hatodik 
éve irányítom a felnőtt csapatot. 
Többször voltunk másodikok és 
harmadikok a megyei I. osztá-
lyú bajnokságban. Egyik nagy ál-
mom, hogy egyszer bajnokok is 
legyünk. Remélem, ez mihama-
rabb teljesülni fog.

- Most az iskolában a megyei 
mezei futóverseny döntőre készü-
lünk. Labdajátékokban, kosár-

labdában és labdarúgásban fog-
juk indítani a diákokat minden 
korosztályban a diákolimpián. A 
szakosztályon belül már megkez-
dődött a bajnoki szezon, túl va-
gyunk a hatodik fordulón. Az el-
ső három fordulóval elégedett vol-
tam, mind a hármat győztesen 
zártuk, az utolsó háromban egy 
kicsit hullámvölgybe kerültünk, 
de remélem, hogy minél hama-
rabb kilábalunk belőle. Ezenkívül 
az iskolában jelenleg sítábor szer-
vezése folyik. Ez olyan program 
lesz, amilyen még nem volt eddig. 
Ausztriába szeretnénk menni ja-
nuár végén-február elején. Készü-
lünk a „NAGY VAGY” elnevezé-
sű országos televíziós sportvetél-
kedőre, amelynek időpontja 2016. 
október 31-én lesz az érdi aréná-
ban. Januárban lesz még teremfo-
ci, tavasszal pedig jönnek az atlé-
tika versenyek, a kinti, szabadidős 
sportok és a labdarúgás. Vannak 
tervek, van munka bőven, ami-
nek örülök, mert nem vagyok egy 
otthonülős típus. 

- A családom is sportos beállí-
tottságú, édesapám is focizott ré-
gebben, én pedig nagyon mozgé-
kony gyerek voltam. Ezért is dön-
töttek úgy a szülők, hogy a Kováts 
Mihály iskolába adnak a testne-
velés tagozatra. Az iskolában jött 
először az atlétika, sor- és váltó-
verseny, kosárlabda, labdarúgás, 
duatlon. Nagyon sok sportágat 
kipróbáltam, és majdnem mind-
egyikben elértem valamilyen szép 
sikert. Mindig is szerettem mo-
zogni, versenyezni.

- Így egyben az összesnek. Ami-
kor tanítok, akkor pedagógus va-
gyok, akkor a gyerekeket próbá-
lom oktatni, nevelni. Amikor kint 
vagyok a felnőtt csapattal edzé-
sen, az megint más kategória, 
máshogy kell viszonyulni azok-
hoz a nagyobb gyerekekhez, fia-
talokhoz. Amikor hazaérek, ak-
kor már családapa vagyok, akkor 
a két gyerekemmel foglalkozom. 
Vasárnaponként babaúszást tar-
tok, az megint egy másik korosz-

tály, három hónapos kortól van-
nak három éves korig. Ők megint 
más hozzáállást, törődést igényel-
nek. Úgyhogy, nem egyszerű, de 
mindegyik korosztályt nagyon 
szeretem. Mindegyiknek meg-
van a szépsége, és úgy gondolom, 
hogy meg is találom velük a közös 
hangot. 

- A sport a hobbim és a mun-
kám is egyben, ebből a szem-
pontból szerencsés vagyok. Min-
dig is a sport körül forgott az éle-
tem. A feleségem táncpedagógus, 
a Györffy István Katolikus Álta-
lános Iskolában tanít, és a Déryné 
Kulturális Központban vannak 
néptánccsoportjai. A családom-
mal igyekszünk úgy alakítani az 
életünket, hogy legyen szabad-
idő, de mindig, ha nyaralni is me-
gyünk, vagy kirándulni, a moz-
gás, a sport, az általában benne 
van a programban. Szabadidőnk 
általában télen, karácsony kör-
nyékén van, és amikor nyári szü-
net van az iskolában, a fociban is. 
Ez kb. két-három hét. 

- Igen, innen jött a babaúszás 
is. Debrecenbe hordtuk a gyere-
keket babaúszásra, onnan kap-
tam az ihletet, hogy próbáljunk 
meg egy ilyet Karcagon. Elvégez-
tem egy kéthetes tanfolyamot Hé-
vízen, és ezután tudtuk beindíta-
ni a foglalkozásokat. Először nem 
ment gördülékenyen, de amió-
ta átadták az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdőnek a fedett részét, 
jól tudunk dolgozni. A gyerekek 
is szeretnek mozogni. Mind a két 
lányom sportol. A nagyobbik lá-
nyom, Ritus kosarazik, táncol és 
úszik, a kisebbik, Réka úszik és 
táncol. Azt szeretném, hogy mi-
nél több sportággal megismerked-
jenek, és amelyikben a legtehetsé-
gesebbek, amelyiket a legjobban 
magukénak érzik, abba az irányba 
próbáljuk terelgetni őket. 

Erdei Orsolya

,,Mindig is a sport körül 
forgott az életem”

- interjú Orosz István testnevelővel -

Hivatás? Hobbi? Vajon hol van a határvonal? 
Orosz István testnevelő, utánpótlás-vezető és 
játékos-edző esetében nehéz megállapítani, hi-
szen napjai nagy részét a sport tölti ki – legyen 
szó akár munkáról, akár szabadidőről. A Kar-
cagi Nagykun Református Általános Iskola pe-
dagógusa augusztus 20-a alkalmából Karcag 
Város Sportjáért Díjat vehetett át. Szerkesztő-
ségünk néhány hete az iskolában kereste fel a 
díjazottat, hogy kicsit többet megtudjunk ar-
ról, hogy vezetett az útja a jelen elismerésig.

- Milyen érzéssel tölti el ez a 
kitüntetés? Számított-e rá?

- Ön nemcsak testnevelőta-
nár.

- Mit takar pontosan az, hogy 
játékos-edző?

- A labdarúgáson kívül spor-
tolt-e valami mást régebben?

- Milyen sikerekre büszke 
az elmúlt időszakból?

- Milyen sporteseményekre 
készülnek jelenleg?

- Mi terelte pályáját a sport 
irányába? 

- Edzőnek, testnevelőnek, 
vagy sportolónak érzi ma-
gát leginkább?

- Van-e valami olyan tevé-
kenység az életében, amely ki-
mondottan hobbinak mond-
ható, vagy a munkája a hob-
bija is egyben?

- Gondolom, a gyerekeket 
is igyekeznek a sport szere-
tetére nevelni.

Orosz István családja körében
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- Miről szólt ez a pályázat, 
és mit kellett tenned az első dí-
jért?

- A reformáció 500. évfordulója 
alkalmából a Református Tehet-
séggondozó Alapítvány írta ki a 
pályázatot, amelyben a protes-
táns iskola valamilyen, eddig még 
fel nem dolgozott tárgyi emlékét 
vagy öreg diákját lehetett bemu-
tatni. Türke Beáta vallástanárnő 
javaslatára az iskola 375 kötetből 
álló, régi könyvállományát kezd-
tem feldolgozni idén januárban. 
Kiválasztottam a legrégebbi, leg-
érdekesebb darabokat, majd el-
kezdtem latinul tanulni, mert a 
könyvek nagy része deáknyelven 
íródott. Általában napi két órát 
foglalkoztam a könyvekkel. A pá-
lyamunkám így június 30-ára ké-
szült el 15 oldal terjedelemben, 
amely 50 oldalra egészült ki a fo-
tókkal együtt. Szeptember elején 
értesítettek, hogy bejutottam a 
második fordulóba. A Kárpát-me-
dencei döntőt a Debreceni Re-
formátus Kollégiumban tartották 
szeptember végén, ahova 12 pá-
lyamunka szerzőjét hívták be. Itt 
a kutatási anyagot prezentációs 
előadás formájában kellett ismer-
tetni, amelyet háromtagú szak-
mai zsűri pontozott. Az értéke-
lésben kiemelték a szakmaiságot, 
a magabiztosságot, és azt, hogy 
szakszerűen, fehér textilkesztyű-
vel fogtam meg a magammal vitt 
régi könyveket, így védve azokat 
a bőr zsírosságától.

- A fehér kesztyűt azonban 
nemcsak a könyvekhez hasz-
nálod, ha jól tudom…

- Így igaz, kezdő numizmatikus 
vagyok. A gyűjteményem kb. 50 
db bankjegyből és közel 300 db 
érméből áll, ami mind magyar. 
Az egyik legkülönlegesebb szá-
momra egy 1800-as, I. Ferenc ko-
rából származó 6 krajcáros, amit 
hatévesen ástam ki az udvaron a 
kis műanyag lapátommal. Amikor 
már jártasabb voltam a történe-
lemben, megvizsgáltam, és lát-
tam, hogy egy nagyon ritka verde 
jelű pénzérme. A másik, amit ki-
emelnék, az egy 1935-ös, ezüst 5 
frankos, amit egy cserediák-prog-
ram keretében a svájci fogadó-
családtól kaptam. Mint kiderült, 
a nagypapa numizmatikus volt, 
és ez volt a születési évszáma. 
A legrégebbi érmém pedig egy 
1762-es Mária Terézia 1 krajcáros. 
A gyűjteményemet a Debrece-
ni Régiségvásár, vagy az internet 
erre specializálódott numizmati-
kai csoportjainak kínálatából gya-
rapítom. Az egyes darabok érté-
ke függ attól, hogy mennyit ver-
tek belőle az adott korban, illetve 
hogy milyen állapotban van.

- Kisfilmeket is készítesz. Mit 
lehet erről tudni, mely részét 
végzed a feladatoknak?

- A legutóbbi kisfilmem az Öku-
menikus Diákfilmszemlére ké-
szült, amelyben a Vasárnapi Isko-
la Alapítvány erdélyi jótékonysá-
gi szolgálatát mutattam be. A pá-
lyamunka 8 perces lett, és a for-
gatókönyvtől kezdve, a rendezé-
sen át, az operatőri és vágómun-
kán keresztül mindent én csinál-
tam. Egyedül az animációt készí-
tette a 11 éves testvérem, mert 

ahhoz egyelőre még nem értek, 
de igyekszem majd azt is megta-
nulni. Különdíjat és dicséret kap-
tunk érte a pályázaton.

- Ezzel már kicsit a média vi-
lágába is belekóstoltál. Ugyan-
akkor nem először, hiszen di-
ákújságot is írsz/írtál. Kezdjek 
aggódni a munkám miatt?

- Nem, jelenleg pihenek (ne-
vet). A REFlektor online diákúj-
ságot főszerkesztőként idén áp-
rilisban vettem át, mivel a tanár-
nőnek sok dolga volt. Most azon-
ban ismét nála van a staféta. Fő-
ként a szervezési feladatokat sze-
rettem, ez volt a fő profilom, de 
természetesen írtam cikkeket is. 
Sőt, régebben még verseket is, 
de ezek már nem férnek bele az 
időmbe.

- A Rubik-kockával is össze-
cseng a neved itt Karcagon, hi-
szen előadást is tartottál róla. 
Hogy jött ez az életedbe, és mi-
re vagy képes a kockával?

- Két évvel ezelőtt, 
2014-ben volt a Ru-
bik-kocka feltalálásá-
nak a 40. évforduló-
ja. Ekkor a testvérem-
mel vásároltunk egyet-
egyet, és azon verse-
nyeztünk, hogy ki tud-
ja hamarabb kirakni. 
Ez az öcsémnek sike-
rült először, és ez egy-
fajta ösztönző erő-
ként hatott rám. Ő ab-
bahagyta, én folytat-
tam, és a kezdeti 3-4 
perc után a rekordom 
20 másodperc lett. Az-
óta már romlott az át-
lagom, mert jelenleg 
nem nagyon foglalko-
zom vele.

- Mert mivel fog-
lalkozol most?

- Folytatom azok-
nak a régi könyvek-
nek a feldolgozását, 
amelyekbe a „Rejtőz-
ködő kincseink” pályázat miatt 
belekezdtem. Most éppen Bujk 
Béla, egykori karcagi tudós, ma-
tematika-fizika tanár önéletraj-
zán dolgozom. Az ő életútjáról, il-
letve munkásságáról írok egy pá-
lyázatot.

- Ennyi elfoglaltság mellett, 
milyen eredménnyel teljesítesz 
az iskolában? Hogyan lehet eze-
ket a tanulással összeegyeztet-
ni?

- Tanulni nem nagyon szok-
tam, az órán odafigyelek, és így 
megjegyzem az anyag nagy ré-
szét. Ezután már csak egy átol-
vasás szükséges otthon vagy az 

óra előtt. Így év végén kitűnő 
lett a bizonyítványom. Angol-
ból a középfokú komplex nyelv-
vizsgát már megszereztem, né-
metből pedig tervben van. A 
könyvek feldolgozásához lati-
nul is elkezdtem tanulni, de ez 
nagyon alapszintű. A plusz dol-
gokat általában esti vagy hét-
végi programként építem be az 
időmbe.

- Azt látom, hogy minden, 
amibe belefogsz, sikeres. Van 
olyan, amivel mégsem vagy 
elégedett?

- Mostanában kicsit visszafog-
tam a programjaimból. Ezek vi-
szonylag sikeresnek mondható-
ak. Régebben több mindenbe 
belevágtam, azok nem feltétle-
nül zárultak úgy, ahogy én ter-
veztem (pl. versenyek). Olyan vi-
szont nem volt, hogy belekezd-
tem valamibe, és félbehagytam 
volna, mert ha már valamit elkez-
dek, akkor azt be is fejezem. 

- Mennyire támogatóak a szü-
leid? Nem féltenek, nem mond-
ják, hogy lassítanod kellene? 
Vagy ők is ilyenek voltak?

- Mindenben támogatnak, bár 
néha már mondják, hogy kicsit 
álljak le. Én meg úgy gondolom, 
hogy azt majd én érzem, hogy 
mikor lesz elég. A szüleim ma-
guk is mondták, hogy ők nem ki-
fejezetten voltak jó tanulók. Sze-
rintem inkább a nevelésen múlt, 
hogy már ennyi mindent elér-
tem. Gyerekkoromban sok fog-
lalkoztató füzetem volt, és ké-
pességfejlesztő játékokkal ját-
szottam.

- Akkor nem érzed azt, hogy 
mindez a gyerekkorod rovásá-
ra ment volna?

- Semmiképpen sem! Ugyan-
úgy játszottam, fociztam, sőt, fa-
natikus LEGO-rajongó voltam. 
Még most is megvan a nagy 
LEGO-s dobozom, ami akkora, 
mint ez a tárgyalóasztal.

- Tényleg nagyon sokrétű 
vagy. Mindemellett van még 
szabadidőd? Ha igen, mit csi-
nálsz ilyenkor?

- Nincs sok szabadidőm, de 
ilyenkor olvasni szeretek. A tűz 
és jég dala sorozat második kö-
tetét kezdtem el a napokban. Az 
első rész a Trónok harca, így ta-
lán ismerősebb lehet. Emellett 
a barátaimmal találkozom, vagy 
a numizmatikával foglalkozom. 
Talán még a kutatást is ide so-
rolnám, mert nagyon élvezem. 
Nyolc évig néptáncoltam is, de 
ma már ez nem jellemző, inkább 
csak a táncházakban.

- Ha jól tudom, az öltöny a 
kedvenc viseleted. Most is ing-
ben és zakóban vagy. Máskor 
is hordod ezeket az iskolában?

- Minden nap. Ha ki kell öltöz-
ni, akkor nyakkendőt kötök (ne-
vet). Ez egyébként a különös is-
mertetőjegyem is. Tehát, ha bár-
ki meglát a folyosó végén, akkor 
tudja, hogy én vagyok az. Hogy 
honnan jött, azt nem tudom. 
Nyolcadikban kezdtem el, és az-
óta töretlenül viselem.

- Milyen terveid vannak a jö-
vőre nézve? Hol szeretnél to-
vábbtanulni?

- Közeli cél mindenképpen az 
iskolai könyvállomány teljes fel-
dolgozása. Távolabbi célként pe-
dig két irányban gondolkodom. 
Az egyik a közgazdaságtan, a má-
sik a történelem. Tudom, hogy 
nem nagyon passzolnak egymás-
hoz, de talán meg lehetne olda-
ni a kettőt párhuzamosan is. Ha 
most kellene dönteni, akkor szí-
vem szerint történész vagy törté-
nelemtanár lennék.

- Mit gondolsz önmagadról, 
és tudod-e, hogy mit gondol-
hatnak rólad mások? Vannak 
irigyeid?

- Hallottam olyat, hogy „hú, 
de beképzelt ez a gyerek”. Tehát 
biztosan vannak irigyeim, de kü-
lönösképpen ez nem tud érde-
kelni. Van nekem elég dolgom, 
amivel foglalkozhatok ezek nél-
kül is. Szerintem én nem vagyok 
magamtól elszállva. Úgy gondo-
lom, hogy a megítélésem több-
nyire pozitív. 

Kapás Mónika

Ha valamibe belekezd, 
akkor azt be is fejezi

Véget nem érő kutatások, szerteágazó érdeklődé-
si kör, kitűnő bizonyítvány és nagyfokú tisztelet a 
könyvek iránt. Mindezekhez egy magabiztos, öltö-
nyös, 16 éves fiatalembert kell elképzelni. Hogyan 
működik mindez együtt, ilyen fiatalon? Erre keressük 
a választ a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakgimnázium falai között Éliás Já-
nos, 11. osztályos matematika-fizika tagozatos tanu-
lóval, aki szeptemberben országos első helyezést ért 
el a „Rejtőzködő kincseink” pályázaton a Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián. Eredményéhez ezúton 
is szívből gratulálunk!

Bemutatjuk:
ÉLIÁS JÁNOST

János szenvedélye a kutatás
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A karcagi Csokonai Könyvtár 
is bekapcsolódott az Országos 
Könyvtári Napok programso-
rozatba. Október 3. és 9. között 
rajzpályázat eredményhirdeté-
sével és kiállításával, verskon-
certtel és zenés interaktív mű-
sorral várták az érdeklődőket az 
Ifjúsági Házban. 

Az Országos Könyvtári Napok 
nyitórendezvényeként, a Népek 
meséi című illusztrációs rajzpá-
lyázat alkotásaiból nyílt kiállítás 
október 3-án. Szabó Péterné, a 
gyerekkönyvtár vezetője köszön-
tőjében elmondta, hogy nem ki-
fejezetten magyar népmesék fel-
dolgozását várták a rajzpályá-
zatra, hanem sokkal inkább azt, 
hogy mennyire fedezik fel a gye-
rekek más népek meséit is. A pá-
lyázók kb. 35-40 ország meseiro-
dalmából adtak ízelítőt. – Így az 
indián mesétől az eszkimó me-
sékig mindenféle rajzot találha-
tunk – fűzte hozzá Szabó Péterné. 
A rajzpályázatra több mint két-
száz alkotás érkezett, amelyből 
a szakmai zsűri (Györfi Sándor 
Munkácsy- és Mednyánszky-díjas 
és érdemes művész, Mátyusné 
Kiss-Pál Róza nyugdíjas tanár-
nő, amatőr festő, költő, író és 

dr. Kasuba Jánosné, a könyv-
tárostanárok munkaközösség-
ének vezetője) választotta ki év-
folyamonként a legjobbakat. A 
zsűri nevében dr. Kasuba Jánosné 
értékelte a pályázatokat, és el-
mondta, hogy a bírálatban döntő 
volt, hogy mennyire tudták a pá-
lyázók kifejezni a mese lényegét, 

milyen művészi kifejezőeszközö-
ket alkalmaztak, és hogyan jele-

nítették meg az adott nép vagy 
meseíró sajátosságait.

Október az iskolai könyvtá-
rak hónapja, ebből az alkalom-

ból október 4-én a karcagi isko-
lák könyvtárosai megtartották 
szakmai találkozójukat. – Hisz-
szük, hogy hatékony, életközeli 
és gyerekbarát iskola nincs jó is-
kolai könyvtár nélkül – hang-
súlyozta dr. Kasuba Jánosné, a 
könyvtárostanárok munkaközös-
ségének vezetője. A könyvtárosok 
könyvtárpedagógiai módszereik-
kel arra törekednek, hogy hozzá-

járuljanak a fiatalok neveléséhez. 
Dr. Kasuba Jánosné beszélt ar-
ról, hogy sok gyerek nem tud ha-
tékonyan tanulni, de a könyvtá-

rosok akár ebben is tudnak segí-
teni. – A könyvtár legyen egy kö-
zösségi tér, ahová bármikor be-

térhet beszélgetni a gyerek. Ha 
feszültséggel kiszabadult az órá-
ról, és bármilyen jegyet is kapott, 
a könyvtáros tanárnéni bármi-
kor megnyugtathatja, szeretettel 
beszélgethet vele. Ezt egész életé-
ben nem fogja a gyerek elfelejteni 
– mondta a munkaközösség veze-
tője, és biztatta a kollégáit az idén 
harminc éves Könyvtáros Taná-
rok Egyesülete által kiírt pályáza-
tok beadására.

Fülöp Ilona, a könyvtár veze-
tője elmondta, hogy minden év-
ben próbálnak új programokkal 
is készülni az Országos Könyv-
tári Napokra. Idén a Körömvi-
rág Együttes „Csurom fehér” cí-
mű verskoncertje szórakoztatta 
az érdeklődőket az Ifjúsági Ház-
ban október 4-én este. – Ezek-
kel a rendezvényekkel a könyvtár 
népszerűsítése a cél, hogy a régi, 
állandó olvasóink mellé új láto-
gatókat is bevonzzunk a könyv-
tárba – mondta a programsorozat 
előtt a könyvtár vezetője. Ugyan-
akkor az állandó programok kö-
zül idén sem hiányozhatott Tóth 
Istvánné Mártika vezetésével a 
ringató foglalkozás. A könyvtá-
ri hét zárásaként, október 7-én az 
„Alig látszom, mégis játszom” cí-

mű interaktív zenés műsorával 
várta az első osztályosokat Só-
lyom Tamás. A megyei könyvtár-
ral közösen szervezett program 
célja az volt, hogy az elsős diáko-
kat becsalogassa a könyvtárba. A 
közel 120 gyerek együtt énekelt és 
játszott a művésszel, hangszerek-
kel ismerkedett, és játékos stílus-
gyakorlatokat végzett.

Kapás Mónika

Könyvtári napok Karcagon

Október 12-én, szerdán rendez-
ték meg a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda Táncsics krt. 19-es 
Tagóvodájában a mára hagyo-
mánnyá vált szüreti mulatságot, 
amelynek idén a „Margaréta” 
csoport nagycsoportosai voltak a 
főszereplői. A borús időjárás mi-
att az óvoda épülete adott helyet 
az ovisok színvonalas műsorá-
nak, amelyet Nagyné Varga Csil-
la és Perge Tiborné óvónők állí-
tottak össze. Kunné Nánási Mó-
nika intézményvezető helyettes 
elmondta, hogy az elmúlt két hét 
arról szólt, hogy dalokat, verseket 
és mondókákat válogattak ösz-
sze, és minden nap egy rövid időt 
szántak arra, hogy ezeket megta-
nítsák a gyerekekkel, begyakorol-
tassák velük. Eredetileg a szüre-

ti mulatságot egybe szokták köt-
ni a kiscsoportosok köszöntésé-
vel is, ami azonban a terem befo-
gadóképességének korlátai miatt 
most nem valósulhatott meg. - A 
kiscsoportosok befogadása álta-
lában egy csősz által történik, aki 
körül előadják műsorukat a gye-
rekek, és aztán minden csoport-
nak egy őszi verssel vagy mondó-
kával ki kell váltania a gyümöl-
csös kosarát. Emellett készültek 
az óvó nénik meseelőadással, kéz-
műves tevékenységekkel, népi já-
tékokkal, amelyek most elmarad-
tak, de ha az időjárás kedvez ne-
künk az elkövetkezendő napok-
ban, akkor ezeket bepótoljuk ter-
mészetesen – mondta el az in-
tézményvezető helyettes. A szüre-
ti műsort ,,eszem-iszom” követ-

te, valamint meg lehetett tekinte-
ni a Györfi Sándor Munkácsy-dí-
jas, Mednyánszky-díjas, Magyar 
Örökségi Díjas, érdemes szob-
rászművész, emeritus nagykun-

kapitány alkotásaiból berende-
zett ovi-galériát. - A programspe-
cifikumunk egyik eleme, hogy 
minden évszakban ovi-galériát 
rendezünk be a gyerekeknek, és 

igyekszünk helyi alkotóművészek 
munkáit kiállítani – fűzte hozzá 
Kunné Nánási Mónika.

Erdei Orsolya

Szüreti mulatság 
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OTTHON
Tejfölös-sütőtökös pite

A tésztához
 - 4 db tojássárgája
 - 10 dkg cukor
 - 25 dkg margarin
 - 2 dl tejföl
 - 1 csomag sütőpor
 - 25 dkg finomliszt (amennyit felvesz)

A töltelékhez
 - 20 dkg cukor
 - 2 kg sütőtök (reszelve)

1. A sütőtököt a cukorral összefőzzük lekvárrá (aki édesebben szereti, tehet még hozzá cukrot).
2. A tojássárgákat a cukorral habosítjuk, majd hozzákeverjük a margarint, tejfölt, végül a sütőport 

a liszttel, amennyi szükséges, hogy könnyen gyúrható tésztát kapjunk.
3. A tészát két részre osztjuk, az elsőt egy nagy tepsibe tesszük, majd rákenjük a tököt, és befed-

jük a megmaradt tésztával.
4. 200°C-on megsütjük. 

Amennyiben szeretné megosztani kedvenc receptjét a Karcagi Hírmondó olvasóival, 
küldje el e-mail címünkre (hirmondo@ph.karcag.hu).
A legjobb receptet megjelentetjük!

Hozzávalók 4 adaghoz

Elkészítése Forrás: Internet

Játsszon Ön is a 

Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezik meg a „Karcagért” Közéleti Bált?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 

és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. október 24-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.

Nyereményjáték

A zene az egyik legalapvetőbb emberi élményünk. Oda is el-
ér, ahová a szavak már nem, túlmutat rajtuk. Így képez hidat 
művelői és befogadói, nagyobb távlatokban pedig különböző 
népek, nemzetek között is.

Október 1-jét az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin 
kezdeményezésére a Zene világnapjának nyilvánította, amelynek 
célja, hogy egyrészt népszerűsítse a zeneművészetet a társadalmak 
életében, másrészt, a népek közötti barátságot szorgalmazza. Ebből 
az alkalomból országszerte hangversenyeket, koncerteket és egyéb 
zenei programokat szerveznek. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola október 4-én, kedden rendezte meg zenei világnapi hang-
versenyét, amelyen zeneművek széles skálája hangzott el, többek kö-
zött felcsendültek Händel, Ignaz Joseph Pleyel, Schubert, Gabriel 
Fauré és Chopin szerzeményei. Voltak énekes, ütőhangszeres, táro-

gatós, zongorás, furulyás, hegedűs és csellós produkciók. Hallhat-
tunk egyéni, de kamarazenei előadásokat is – több növendék  taná-
rával együtt lépett színpadra. A hangversennyel kapcsolatban Lór-
Kerekes Ágnes tagintézmény-vezető, karnagy elmondta: „Nekünk, 
akik művészetekkel foglalkoznak, illetve művészeti tanulmányo-
kat folytatnak, kiemelten fontos ez a nap. A különböző tanszak-
ok növendékei és tanárai mutatják meg tehetségüket, hangszeres 
és énekes tudásukat. Néhány éve az Idősek világnapja és a zenei 
világnap közös városi rendezvény lett. Örömmel töltött el bennün-
ket, hogy muzsikával ajándékozhattuk meg a szépkorúakat ezen a 
napon. Mégis boldogok vagyunk, hogy az idei évben - ha szűkebb 
keretek között is - ismét külön ünnepelhettük a Zene világnapját 
az iskola Erkel-termében.”

Erdei Orsolya

Hangverseny a Zene világnapján
A népmese napjára, a ,,nagy 

mesemondó”, Benedek Elek szü-
letésnapjára emlékeztek a Csoko-
nai úti óvodában szeptember 30-
án, pénteken. A napsütéses idő-
járásnak köszönhetően az óvo-
daudvar adott otthont a rendez-
vénynek, amelyre szép számmal 
látogattak el. Az óvónők énekkel, 
és egy, a süniről és a nyúlról szó-
ló mesedramatizációval kedves-
kedtek a gyerekeknek. Ezt köve-
tően az ovisok különböző krea-
tív, valamint mozgásos tevékeny-
ségekben vehettek részt. Először 
közösen levelet gyűjtöttek a me-
se egyik szereplője, a süni számá-
ra, majd pedig lehetett tornázni, 
kézműveskedni, muzsikálni, nap-
raforgót kipergetni és kukoricát 
hántani. Különlegességként idén 
helyi alkotóművészeket hívtak 
meg az óvodába, akik megmu-
tatták a gyerekeknek művészetük 
csínját-bínját. Tyukodi László a 
faszobrászatot, felesége, Marika, a 
gyöngyékszer-készítést, Papp Ti-
bor pedig a kerámiaművészetet 
hozta el az ovisoknak, akik nagy 
érdeklődéssel vettek részt a prog-
ramokon. 

- Nagyon fontos a gyerekek 
számára, hogy megismerkedje-
nek a népmesével, és nagyon sze-
retik is őket. A szókincsük gyara-
podik, az emlékezetük, képzele-
tük nagyon sokat fejlődik a me-
sék által. A szülőknek is mond-
juk, hogy otthon, amikor lefekte-
tik a gyerekeket, mesékkel nyug-
tassák meg őket. Kis csoportban 
ajánljuk az állatmeséket, közép-
ső, illetve nagy csoportban pe-
dig már a hosszabb tündérme-

séket, királyos meséket szoktuk 
ajánlani a szülők részére - mond-
ta Benéné Kecskeméti Anikó tag-
óvoda-vezető.

Számtalan kreatív, kézműves 
tevékenységben vehettek részt a 
gyerekek a népmese napján. Kí-
váncsiak voltunk, vajon az óvo-
dai mindennapok során is kiemelt 
szerepet kapnak-e ezek a dolgok.

- Óvodánk adaptálta az ,,Óvo-
dai nevelés a művészetek eszkö-
zeivel” programot, amelyet Nagy 
Jenőné írt. Ennek a programnak 

a célja, hogy találkozzanak a gye-
rekek a művészetek eszközeivel, 
korosztályukhoz igazodva a tevé-
kenységeikben. Tehát a mesében, 
az énekben és a rajzolás, mintázás, 
kézimunkák területén. Nálunk 
ezek a kiemelt területek. Ezen kí-
vül minden nap szoktunk tornáz-
ni is a gyerekekkel, és a környezeti 
nevelésnek is nagyon fontos szere-
pet szánunk az óvodai nevelésben 
– nyilatkozta a tagóvoda vezetője.

Erdei Orsolya

Benedek Elek születésnapján



2016. október 21. 7

HIRDETMÉNYEK
BV. TOBORZÓIRODA NYÍLT 

KUNMADARASON
Kunmadarason is megkezdte működését a büntetés-végre-

hajtási szervezet toborzóirodája. A Művelődési Ház épületé-
ben található helyiségben folyamatosan várják a jelentkező-
ket, akik a településen 2018-ban nyíló büntetés-végrehajtási 
intézetben szeretnének dolgozni. 

A toborzási tevékenység célja, hogy a Kunmadaras vonzáskör-
zetében élő, a rendvédelmi hivatás iránt érdeklődő, leendő tiszt-
helyettesi és tiszti állományt elérje és megszólítsa. A toborzóiro-
da munkatársai folyamatosan rendelkezésre állnak a tájékozta-
tás és az alkalmassági vizsgálatok lefolytatása érdekében, de te-
vékenységükhöz tartozik az érdeklődők alkalmassági szűrésé-
nek, vizsgálatának szervezése és koordinálása is. Az iroda felál-
lításával a teljes felvételi eljárás helyben történik majd, a jelent-
kezőknek nem szükséges utazniuk a felvétel miatt. Októbertől 
a végrehajtói (körlet- és biztonsági felügyelői, gépjármű veze-
tői, kutyavezetői) állomány felvétele, majd 2018-tól a magasabb, 
felsőfokú végzettséget igénylő, tiszti beosztások betöltése zajlik. 

Első körben olyan 18. életévüket betöltött, büntetlen elő-
életű, fizikai és pszichikai, valamint egészségi alkalmassági 
vizsgálaton megfelelő, érettségivel rendelkező majdani kollé-
gák felvétele történik meg, akik lakóhelyük közelében képze-
lik el jövőjüket. 

Ehhez a büntetés-végrehajtási szervezet:
 - tervezhető életpályát, 
 - versenyképes – minimum bruttó 220.000,- Ft-os havi jö-

vedelmet, 
 - bruttó 200.000,- Ft-os évi cafetéria-juttatást, 
 - szociális gondoskodást, lakhatási támogatásokat, 
 - hosszú távú munkalehetőséget, 
 - megbecsülést és előmeneteli lehetőséget kínál.

Mindehhez a büntetés-végrehajtás egy 27 hetes alapkikép-
zést biztosít. Az újonnan felvett kollégák az elméleti ismeretek 
elsajátítása után, elsősorban a régióban működő bv. intézetek-
ben szerezhetik meg a szükséges gyakorlatot, amelyet egy ha-
tékonyan működő instruktori rendszer is támogat. A felvettek 
már a kiképzés ideje alatt teljes fizetésre, utazási költségtérítés-
re és térítésmentes szállásra, valamint kedvezményes étkezés-
re jogosultak. 

Ezáltal a tervek szerint 2018 tavaszán szakmailag felkészült 
állomány kezdheti meg a munkát Kunmadarason.

A toborzó munkatársak a helyi ügyfélfogadás mellett a régió 
településein is megjelennek majd, tájékoztató napokat tartanak, 
és fogadják az érdeklődőket. Az iroda nyitvatartásának és ügy-
félfogadási idejének tervezésekor figyelemmel voltak a mun-
kából érkezőkre is, hetente két alkalommal meghosszabbított 
nyitvatartással várják az érdeklődőket.

A toborzóiroda elérhetősége:
Cím: 5321, Kunmadaras, Karcagi u. 15.
Telefon: 06/59-300-375
 06/30-792-3119

Ügyfélfogadás:
 Hétfő:  7.30-18.00
 Kedd:  7.30-16.00
 Szerda  7.30-18.00
 Csütörtök: 7.30-16.00
 Péntek:  7.30-13.30

A jelentkezéseket, fényképes önéletrajzokat a
kunmadarastoborzas@bv.gov.hu e-mail címre várjuk.

Legyen Ön is munkatársunk! Várjuk sorainkba!

Lapzárta: 
2016. október 24. (hétfő) 12 óra

Őszi játszóház gyerekeknek
Időpont: 2016. november 3. (csütörtök) 10.00-12.00
Helyszín: Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökladányi út 11.)

Belépőjegy: 200.-Ft

Gyerekmozi
Doboztrollok 
amerikai fantasy vígjáték (96 perc)
Időpont: 2016. november 3. (csütörtök) 14.00 órától
Helyszín: Déryné Kulturális Központ 
 (Karcag, Dózsa György út 5-7.)

Belépőjegy: 400.-Ft
Információ, jegyrendelés: Déryné Kulturális Központ
 (Karcag, Dózsa György út 5-7.) 
Telefon: 06/59-503-224

Meghívó
Szeretettel és tisztelettel 
várunk minden kedves 

karcagi érdeklődőt a 
Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Amatőr Alkotók 
Képző- és Ipaművészeti 

Tárlatára a Martfű 
Városi Művelődési Köz-

pont és Könyvtárba 
(5435 Martfű, 

Mártírok út 1.),
 ahol három karcagi 
alkotó munkáját is 

megtekinthetik. 

A belépés díjtalan. 

Az alkotók nevében: 
Boldizsár Erzsébet

festőművész-grafikus
Kohári-Boldizsár 

Emese Erzsébet
Kovács Péter Gyula
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2016. október 21. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Ózon világnapján
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Sági István
 Téma: Tankerület
 Karcagi hírek
 - Kubatov Gábor sajtótájékoztatója
 - Kárfelszámolási gyakorlat
 - Príma-díj 
  - Zene - mese nap
 - Lovas sikerek
 - Mihály nap
 Háttér - különkiadása                         
 Téma: Méltóság Mezeje
20.30 Karcagi mozgáskorlátozott csoport
21.30 Karcag Sport

2016. október 25. kedd (ism. 
szerda)
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 

20.45 A Legszebb Konyhakertek - Ma-
gyarország Legszebb Konyhakertjei prog-
ram karcagi eredményhirdetése

2016. október 27. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Városi programajánló
18.10 Gyermekpercek
 Népmese napján
18.30 Térségünk
 Kárfelszámolási gyakorlat 
 Kunmadarason
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Influenza elleni védőoltás 
  fontossága
 Karcagi hírek
 - Gyermekétkeztetési szabályok
 - Sok a beteg gyerek
 - Rövid határidőt adnak a számlák 
 befizetésére
 - Hiány lehet a mezőgazdasági 
  gépészekből
 Háttér                   
 Téma: Gyémánt diplomát 
  vehetett át 2.
20.30 Október 23-ai megemlékezés 
Karcagon
21.30 Agrárpercek
 Héj nélküli tök betakarítása

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. október 15.

Nemes Petra - Pálmai András

Születés
2016. október 17.

Török Renáta - Radványi Róbert

Kg., Vida utca 17.

Alex

Halálozás
Pallagi Imréné 

(Hosszú Mária)

 (1919)

Nagy Lajosné 

(Szendrei Mária) 

 (1923)

Október 22. (SZOMBAT)
8-13 óráig

 Főtér Gyógyszertár 

 (Horváth Ferenc utca 1.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út) (Tesco)

Október 23. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Főtér Gyógyszertár

 (Horváth Ferenc utca 1.)

A fenti időpontokon túl sürgős eset-

ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Október 22-23.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205-3260

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

2016. október 31. (hétfő) pihenőnap
Ügyfélfogadás NINCS

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

Megértésüket köszönjük!
Rózsa Sándor 

jegyző 

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!

Előzzük meg a kéménytüzeket!

Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szi-
lárd tüzelőanyaggal fűtenek. A szilárd anyagok vagy olaj égeté-
sekor keletkező korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vas-
tagabb koromréteg leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, ma-
gas hő hatására akár meg is gyulladhat. Mindez elkerülhető azzal, 
ha mindenki beengedi a kéményseprőt, aki el tudja végezni a ké-
mény tisztítását. Szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő fűtőesz-
közök esetén az ingyenes lakossági kéményseprés változatlanul 
évente történik, gázüzemű fűtőberendezések esetén kétévente.

A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a kémény 
karbantartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőesz-
köz takarításához hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pe-
dig tegyék lehetővé a kéményseprők részére. A katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szerve elérhető a http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ weboldalon és a 1818-as telefonszámon a 
9.1-es menüben.

Katasztrófavédelem

A hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődött. Komoly ve-
szélynek teszik ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy kezde-
nek fűteni, hogy elmulasztják a fűtőeszközük éves karbantartását, 
vagy nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek.

Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal fűtenek, mint 
amilyen tüzelőanyag elégetésére az adott fűtőeszközt megter-
vezték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják fűtőberende-
zésüket. A nem rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kárral, 
és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez is vezethet. 
Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető rendszer-
ben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanya-
got – lakkozott, festett vagy nedves fát – égetnek. A lerakódott 
koromréteg fűtés során izzani kezd, meggyullad, és akár kémény-
tűzhöz is vezethet, a kéményről a tűz pedig másodpercek alatt át-
terjedhet a ház tetőszerkezetére és egyéb részeire.

Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 
112-es segélyhívó telefonszámot!
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Ingatlan
Eladó kockaház (100 m2-es, benne 
két szoba, fürdőszoba, konyha, to-
vábbá hozzá tartozik egy 60 m2-
es alsóépület) a főtértől 2 percre. 
Rendezett kerttel, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-4839, 
06/30-328-3533. 

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

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezetékcse-
rével, aláfalazva, két sor szigetelés-
sel). Főtérhez közeli lakásra cserélek. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Karcagon, a kórház közelében 4 szo-
bás, 2 garázsos kertes ház extrákkal 
eladó. Tel.: 06/30-219-0049.

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

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

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, erkélyes) 
lakás eladó. Ugyanitt gyerekülés (au-
tóba) és szőlőprés eladó. Tel.: 06/59-
313-697.

Karcagon, előkertes, összközműves, 
téglából épült kertes ház, betegség 
miatt eladó. (További építési lehető-
ség bontás nélkül megoldható.) Tel.: 
06/30-635-9662.

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

Karcag belvárosában, kétszobás, 
földszinti, 55 m2-es, felújított lakás 
eladó. Ugyanitt befőttes üvegek, te-
tővel olcsón eladók. Tel.: 06/30-683-
2647.

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

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

Karcag belvárosában, 54 m2-es, kü-
lönbejáratú, teljes közművel ellátott, 
szépen felújított házrész, kis udvar-
ral, igény szerint garázzsal kiadó. 
Tel.: 06/30-978-4069.

Garázs eladó! A Széchenyi sgt. 67. 
szám alatt lévő udvaron, teljes köz-
művel, ipari árammal ellátott garázs 
eladó. Tel.: 06/30-978-4069.

A Zug 2-esben 10 sor kertföld, termő 
gyümölcsfákkal, lakható épülettel, 
műút mellett 1200 m2 szántóföld, kb. 
3 mázsa takarmányrépa, 1,78 ha er-
dő eladó. Tel.: 06/30-587-9678.

Régi típusú ház, vállalkozásra alkal-
mas nagy portával, főút mellett el-
adó. Tel.: 06/20-282-8697.

Összkomfortos, kertes családi ház el-
adó vagy kiadó. Tel.: 06/30-238-2518.

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

Kopasztott kövér kacsa kapható 
minden pénteken, csak megrende-
lésre, amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István utca 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 haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bödönt, 
kannát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kanapét, 
konyhaasztalt, kredencet, komódot, 
stb. vásárolnék. Tel.: 06/20-996-1346.

Mosógép, vegyes poharak és tányé-
rok, indukciós főzőlap, magnós au-
tórádió, gázpalack, bevásárlóko-
csi, és elektromos masszírozó eladó. 
Tel.: 06/20-572-6285. 

Fekete-ezüst alufelni (15’-ös, 4x100-
as) nyári gumikkal szerelve, és 2 db 
álló terrárium eladó. Tel.: 06/30-336-
6150.

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

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, faragott re-
kamié, hajlított vázú 28-as kerék-
pár, M10-es rekeszek, 380, 220-as vil-
lanymotorok, sparhelt, teatűzhely 
(csövekkel), 220 V-os terménydará-
ló, 4 q-ig mérő famérleg, fürdőszo-
baszekrény, olcsó konyhaasztalok. 
Érdeklődni a délutáni órákban. Tel.: 
06/30-967-5578.

Eladó 600 literes vas terménytáro-
ló (2500 Ft), zománcozott fürdőkád 
(3500 Ft), elektromos fűnyíró (5000 
Ft), használt, zománcos bödönök, 
és Pannónia mechanikus varrógép 
(6000 Ft). Tel.: 06/30-506-0279. 

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

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

Keresek olyan becsületes, nemdo-
hányzó, káros szenvedélyektől men-
tes, 60 feletti nőt, aki ide jönne lakni, 
segíteni albérlet fejében. Kertes ház és 
sok bútor eladó. Tel.: 06/20-230-1202. 

Eladó könyvespolc (fenyőfa, falra sze-
relhető), gyerekjáróka (fa), steppelt, 
szép ágytakaró (240x250), 2 db pár-
nával, és 1 db ötágú csillár. Tel.: 06/30-
422-7676.

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

Eladó fehér zománcsparhelt (bal füst, 
jobb tűz, 35.000 Ft) Kobold üvegajtós 
vaskályha (25.000 Ft), műtrágyaszóró 
(40.000 Ft), diszktiller tárcsa (130. 000 
Ft). Tel.: 06/30-963-5073.

2 db falra szerelhető TV-állvány, gáz-
tűzhely, Swing hasizomerősítő-pad, 
szivattyú, és konyhai kiegészítő pult 
eladó. Tel.: 06/30-835-1910.

Suhanó kerékpárhoz akkumulátor-
töltő eladó. Irányár: 5.000 Ft. Tel.: 
06/30-691-5360.

Terménydaráló (380 V-os, 3 kW-os), 
villanymotorok (220-380 V-os, 2 kW-
ig), MTZ-Zetor önindítók, generáto-
rok, lámpák, párhuzamos és kovács 
satuk, Halasi ajtó eladó. Tel.: 06/30-
423-7522.

Citroën C5 HDI SX autó (2 l-es motor, 
100 kW, szürke színű, 2018. januárig 
érvényes műszakival, folyamatosan 
szervizelt, jól karbantartott) eladó. 
Tel.: 06/30-375-5179.

Kapszulás kávéfőző, karosszék, asz-
talok (régi), 2 db fotel, 2 db demi-
zson, 2 db táska (biciklire szerelhe-
tő), 1 db barna bőrkabát, és nem 
használt nagyothalló készülék eladó. 
Tel.: 06/20-282 -8697.

Renault Megane (2002-es, 1.4-16 V, 
ferde hátú) alkatrészei A-Z-ig, to-
vábbá 5 tonnás hévér, 220-as CO-
hegesztő eladó. Tel.: 06/30-323-
0505.

Alig használt bőrkabát (48-50-es), 
új Delfina vízforraló (1 literes, fe-
kete, sosem használt), fekete-zöld 
színösszeállítású, 50-es, női, új va-
dászkabát, megkímélt sötétszürke 
télikabát (48-50-es), bordó télikabát, 
szép meleg béléssel (50-es méret) 
eladó. Érdeklődni este 18-20 óráig. 
Tel.: 06/59-312-603.

Eladó előszobai kombinált szekrény, 
ruhafogas (tükörrel), új férfiöltöny, 
bőrkabát, rózsaszín és fehér leande-
rek. Tel.: 06/59-401-959.

Nagy teljesítményű, 380-as ter-
ménydaráló, önitató, önetető, má-
zsa, mérőláda, pingpongasztal el-
adó Karcagon, az Attila utca 39. 
szám alatt. Tel.: 06/30-651-6640.

Ford Escort ’96-os, bontott alkat-
részei (minden van), 1.3-as Renault 
Megane bontott alkatrészek, és 
Mercedes Vito alkatrészei eladók. 
Tel.: 06/30-363-7951.

Üzemképes számítógép (10.000 Ft), 
ágyazható kanapé, 2 db fotellal el-
adó. Tel.: 06/30-363-7951.

Keresek négyütemű Trabantot meg-
vételre. Tel.: 06/59-311-817, 06/30-
455-6995.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet- és bársony nadrág, bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, tel.: 06/59-313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, tel.: 
06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szakta-
nácsadást, szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
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: min-
denfajta üvegezést, tükrök kidolgo-
zását, képkeretezést, műanyag nyí-
lászárók forgalmazását, beépítését, 
redőnyök, rovarhálók, szalagfüggö-
nyök készítését 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 vál-
lalok. 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

K A R A T E
2016. október 08. (szombat)

Tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a Városi Sport-
csarnokban a ,,Nagykun Kupa” gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, 
felnőtt, nyílt Országos Kyokushin Bajnokság. 37 egyesület 170 ver-
senyzője lépett a tatamira. A megjelenteket Szepesi Tibor, a Déry-
né Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatója 
köszöntötte. Ezt követően három tatamin is elkezdődtek a verse-
nyek. A Karcagi SE Kyokushin Karate Szakosztályának versenyzői 
eredményesen szerepeltek.

- Örvendetes, hogy ilyen sok városból, szinte az összes hazai szer-
vezetből vettek részt versenyzők a karcagi kupán – nyilatkozta újsá-
gunknak Gyarmati Imre, a Karcagi SE Kyokushin Karate Szakosztá-
lyának vezetőedzője. - Ebben az időben a Dunántúlon is volt verseny, 
mégis sokan választották városunkat. Ebből is látszik, hogy szeret-
nek ide jönni a karatésok, mi pedig igyekeztünk a város hírnevéhez 
méltóan fogadni az ide érkező vendégeket és versenyzőket.

B.I.

XVI. Nagykun Kupa

Karcagi eredmények (KATA):
Felnőtt nő kategória I. hely – Gyarmati Ildikó
Junior nő kategória I. hely – Szabó Klaudia (középsúly)
Serdülő fiú kategória III. hely – Magyar Levente (középsúly)
Gyermek I. korcsoport, leány III. hely – Mile Vivien
Gyermek I. korcsoport, fiú III. hely – Farkas Norbert (középsúly)

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. október 08. (szombat)
Karcag-Csépa 3-1 (3-1)

Az októberi „nyárban” jól in-
dult a mérkőzés a hazai csapat 
számára. Már az első percben a 
letámadó hátvéd, Kocsis János 
jóvoltából a hálóba táncolt a lab-
da (1-0).

Nem sokáig örülhetett a kar-
cagi csapat a vezetésnek, mivel az 
ötödik percben, a 16-os vonalá-
ról elvégzett szabadrúgásból Ha-
tár Attila a jobb sarokba helye-
zett (1-1). Ezután sorozatos kar-
cagi támadások indultak a ven-
dégek kapujára. Terjék Péter lö-
vését a kifutó kapus még el tud-
ta rúgni. Bukovszi Dániel beadá-
sát Erdei Tibor a felső lécre lőt-
te. A 16. percben Székely Dániel 
becselezte magát a kapu előteré-
be, és a jobb alsó sarokba gurított 
(2-0). Ezután a fiatal karcagi csa-
tár kétszer is veszélyeztetett, de 
Modla hárítani tudott. A félidő 
során még kétszer is Terjék Pé-
ter és Székely Dávid lövését kel-

lett védenie a vendégkapusnak. A 
36. percben egy kipattanó labdát 
Kocsis János húsz méterről a bal 
felső sarokba emelt (3-1).

A második félidőben inkább 
mezőnyjáték folyt a pályán, de 
Bukovszki Dániel, Terjék Péter és 

Székely Dávid is szerezhetett vol-
na gólt, ám kihagyták a helyze-
teket. Az utolsó pillanatban Er-
dei Tibor gólját Modla hárította. 

Így maradt az I. félidőben ki-
alakult eredmény.

B.I.

Egy félidő is elég volt a győzelemhez

Fotó: KLBK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Recepció vezető (Berekfürdő),
 - Egyéb szakképzett oktató, nevelő-, gyógy-, fejlesztő pedagógus (Kisújszállás),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - ABC eladó (Karcag),
 - Ruházati bolti eladó - gyermekruházat (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),
 - 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 Foglalkoztatási Osztályon (5300 Karcag, Madarasi 
út 27.), telefonon (06 59/795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.


