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November 8-án, kedden ren-
dezték meg az ,,Én kis kertet ker-
teltem...” című országos gyer-
mekrajzpályázat ORSZÁGOS 
DÍJAZOTTJAINAK ÉS KAR-
CAGI RÉSZTVEVŐINEK kiállí-
tásmegnyitóját az Ifjúsági Ház-
ban. 

A „Legszebb Konyhakertek” 
– Magyarország Legszebb Kony-
hakertjei programhoz kapcsoló-
dó rajzversenyt 2014-ben indítot-
ta el Kovács Szilvia alpolgármes-
ter asszony, amelynek már ak-
kor is nagy sikere volt, most pe-
dig ismét szép számú, közel há-
romezer pályamű érkezett a fel-
hívásra. Óvodák, általános isko-
lák alsó tagozatai, valamint alap-
fokú művészeti iskolák egyéni és 
csoportos, a felső tagozatok pedig 
egyéni kategóriában mutathatták 

be elképzelt, vagy valós kertjei-
ket a képzőművészet eszközeivel. 
A négytagú országos zsűri elnöke 
Györfi Sándor karcagi szobrász-
művész, Magyarország érdemes 
művésze volt, a zsűritagok pedig 
Kovács Szilvia programigazgató, 
Szilágyiné Baranyi Judit, vala-
mint Varga Istvánné rajztanárnő 
voltak. A közel 230 díjazott pá-
lyamunka közül végül 55 karca-
gi és 77 országos került kiváloga-
tásra, amelyeket november 18-ig 
lehetett megtekinteni az Ifjúsági 
Ház nagytermében. 

- Őszinte csodálattal nézem eze-
ket az alkotásokat, amelyeket ti, 
gyerekek, erre a pályázatra be-
nyújtottatok. Volt tekós diákként 
egy kicsit közel is áll hozzám, 
amit a rajzokon látok. […] Ha a 
jövőnk is ilyen lesz, mint ahogy ti 
a képeken megálmodtátok, akár 

a saját kerteteket rajzoltátok meg, 
akár azt, hogy milyennek sze-
retnétek látni, akkor azt gondo-
lom, hogy nyugodtan hátradől-
hetünk, mert az csodálatos lesz, 
mint ahogy ezek az alkotások is 
– köszöntötte az alkotó gyereke-
ket Sági István, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ tan-
kerületi igazgatója. Az országos 
pályázatot Kovács Szilvia alpol-
gármester asszony, programigaz-
gató értékelte. Miután átadta Do-
bos László polgármester üdvözle-
tét és gratulációját, aki hivatalos 
elfoglaltságai miatt nem tudott je-
len lenni a megnyitón, beszédé-
ben kitért arra, hogy bár ez évben 
nem került ki Karcagról országos 
díjazott, mégis, a legtöbb bekül-
dött alkotás városunkból érkezett 
(54 pályázótól 55 pályamű). 

(Folytatás a 4. oldalon...)

Papírra álmodott kertvilág

November 16-án (szerdán) dél-
előtt került megrendezésre az El-
ső Magyar Kert Szövetkezet által 
,,Szakmai módszerek, eljárások a 
biokonyhakert művelésében” cím-
mel indított előadás-sorozat el-
ső alkalma. „A Legszebb konyha-
kertek” - Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos program 
megvalósítója által szervezett szak-
mai workshop a Városháza Nagy-
termében kapott helyet, ahová 
szép számmal ellátogattak gyakor-
ló kertművelők és érdeklődők.

A konferencián Kovács Szil-
via alpolgármester asszony, „A 

legszebb konyhakertek” - Ma-
gyarország legszebb konyhakert-
jei program vezetője mondott kö-
szöntőt. Megtudtuk, hogy ami-
kor 2012-ben Karcagon, 2013-
ban pedig országosan is útjára in-
dította a kertprogramot, már ak-
kor is fontosnak tartotta a termé-
szetes módszerekkel való kert-
művelést, a későbbiekben pedig 
rájött, hogy a bio módszerek al-
kalmazása valójában a legfonto-
sabb szempont a kertészkedés so-
rán. 

A rendezvényt Dobos László 
polgármester nyitotta meg. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

November 19-én (szombaton) Kisújszállásra érkeztek a jász- és 
kunkapitányok, akiket a Vigadó Kulturális Központban Borbás 
Ferenc jászkun főkapitány és Kecze István, Kisújszállás polgár-
mestere, a Nagykun Hagyományőrző Társulás (NHT) elnöke kö-
szöntött. Csikos Sándor Jászai Mari-díjas színművész, Berekfür-
dő emeritus nagykunkapitánya szavalata után a NHT tevékenysé-
géről a polgármester szólt, majd dr. Bartha Júlia etnográfus Kö-
zös pontok a török-magyar táplálkozási kultúrában címmel tar-
tott előadást. A kapitányok tanácsa soros ülésén szó volt arról, 
hogy szeretnék, ha valamilyen formában az egykori újkori kapitá-
nyok emlékét ápolnák a településeik. A többszáz éves jászkun ha-
gyományokat szeretnék az ifjúsággal megismertetni vetélkedők-
kel is. Ennek a kivitelezésében a múzeumokra és a helytörténeti 
kutatókra is számítanak a kapitányok.

Jász- és kunkapitányok találkoztak

A zsűri közel háromezer pályázó közül választotta ki a díjazottakat

Szakmai workshop a 
biokertművelésről

Városunkban a fák alkotják a főtér és a közte-
rületek igazi szépségét. Hozzájárulnak a levegő 
tisztaságához, javítják a városi klímát, otthont 
adnak a madaraknak.

Ahogy beköszöntött a hideg idő, és a fák lomb-
juk nagy részét elhullajtották, városszerte meg-
kezdődtek a faültetések. Idén a Városgondnokság 
több mint ötszáz facsemete kiültetését tervezi a 
kemény rideg fagyok beköszöntéig a közterüle-
tekre. Sok fa kiszáradt a tartós, aszályos nyári idő-
szakban, illetve néhány megöregedett, baleset-
veszélyessé vált. Ezek a fák kerültek év közben ki-
vágásra, pótlásukról természetesen gondoskod-
nak. A Berekfürdőbe vezető kerékpárút mentén 
a meggyérült fasort teljes hosszában kiegészítik. 
Több olyan helyre is kerülnek fák kiültetésre, ame-
lyek eddig éveken keresztül üresen álltak. A kiül-
tetett csemetefák többsége a Városgondnokság 
faiskolájából kerül ki.

Ötszáz facsemetét ültetnek
Képünkön Kovács Szilvia alpolgármester és 

Dobos László polgármester

A facsemeték még a rideg fagyok előtt 
kiültetésre kerülnek
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Közéleti szilánkok
Vizes válságok 
várhatóak (1.)
Bár a víz világnapja március 22-én van, 

a Budapesti Víz Világtalálkozót november 
28-30-ig rendezik meg fővárosunkban. A 
rendezvény fővédnöke Áder János köztár-
sasági elnök. Néhány évtizeddel koráb-
ban közhelynek tűnt, ha leírtuk, hogy „víz 
nélkül nincs élet, de fejlődés sem”, viszont 
mára már mindez vaskos alapigazság-
gá vált. A világtalálkozó központi témá-
ja a fenntartható vízgazdálkodás problé-
mája lesz. 

A pesti, forgalmas Nyugati téren az el-
múlt hetekben felállítottak egy olyan ku-
tat, amelyen nyitva hagyták a vízcsa-
pot az elkészítés után. Távolabb elhelye-
zett kamerákkal figyelték, hogy az arra já-
rók közül hányan figyelnek fel rá, és zárják 
el a csapot. (Amit nem sokkal később ismét 
nyitva „felejtettek”.) Nos, az eredmény nem 
túlságosan rózsás: kevesen zárták el a csa-
pot, főleg a fiatalok és az idősek közül ke-
rültek ki, akik megtették. A köztes gene-
rációból jóval kevesebben. A KEH Környe-
zeti Fenntarthatóság Igazgatóságának 
egyik vezetője, Kőrösi úr is eléggé lakoni-
kusan elemezte a jelenséget az őt kérdező 
riporternek.

Nem teljesen értek egyet Kőrösi úrral. 
Nemcsak azért, mert valószínűleg én sem 
zártam volna el, hiszen futok, hogy le ne 
késsem a vonatot a Nyugatiban. Ugyan-
is, ha valamelyest reprezentatív lett vol-
na a minta, akkor sem derül ki, hogy bi-
zony, a köztes generáció valójában sok-
kal „gondterheltebb” a másik két népes-
ségi csoportnál. 

De azok, akik elzárták a csapot, azok 
közül feltehetően sokan nem ismerik, nem 
mérték még a saját, egyéni vízlábnyomu-
kat. Ami egy érdekes mutató, nemcsak a 
közvetlenül felhasznált víz mennyiségét 
mutatja, hanem azt összesítve a közvetett 
vízfelhasználással is. Ebben benne van az 
a vízmennyiség is, ami az egyén által hasz-
nált összes termék előállításhoz szükségel-
tetik. (Például, ha 1 kg marhahúsból ott-
hon levest főzünk, akkor nemcsak az ott-
honi csapból kiengedett víz mennyisége 
számítódik bele, hanem az is, ami az állat 
takarmányának előállításához, az állat fel-
neveléséhez, levágásához, feldolgozásá-
hoz, szállításhoz, stb. szükséges.  Ez a szak-
emberek szerint kb. 107 fürdőkádnyi, mint-
egy 140 liternyi vízmennyiség. Ha pedig te-
letankoljuk az autónkat, akkor jó ha tud-
juk, hogy minden 1 liter üzemanyag előál-
lításához 13 liter víz szükségeltetik.)

A vízlábnyom tekintetében viszont vi-
lágviszonylatban elég jól állunk. Míg a fej-
lett országokban ez napi 3000 liter, nálunk 
2100 liter körüli.

(folyt. köv.)
-ács-

HÍREK

Élelmiszeradomány-gyűjtés a 
karcagi TESCO-ban

A Magyar Élelmiszerbank 2016. november 25-én (péntek) 
15.00-20.00 óra, november 26-án (szombat) 8.00-19.00 óra, 
és november 27-én (vasárnap) 8.00-18.00 óra között önkén-
tesek közreműködésével adománygyűjtést szervez a karca-
gi TESCO Hipermarketben. Az adományok a karácsonyi ün-
nepek előtt a helyi rászorulók között kerülnek szétosztásra.

“Tegyen Ön is azért, hogy a nélkülözők is terített asztal 
mellett ünnepelhessék a karácsonyt!”

(...folytatás az 1. oldalról)

- Nagy örömmel adtunk ott-
hont ennek a programnak, hiszen 
büszkék vagyunk arra, hogy Kar-
cag alpolgármestere, Kovács Szil-
via volt az ötletgazdája „A leg-
szebb konyhakertek” mozgalom 
indításának, és látható módon, ez 
az elvetett mag, ez a gondolat, az 
egész országban megfogant, hi-
szen többen csatlakoznak ehhez a 
mozgalomhoz – szögezte le a pol-
gármester.

A rendezvény hivatalos prog-
ramjának első részében a bio-
gazdálkodás átfogóbb, elméleti 
oldaláról esett szó, valamint egy 
családi biogazdaság bemutatá-
sára került sor. A workshop má-
sodik felében gyakorlati tapasz-
talatokat osztottak meg ruti-
nos biokertművelők. Szó volt az 
esővíz hatékony felhasználásá-
ról, ugyanis nem is gondolnánk, 
mennyire pazarlók vagyunk a víz-
zel, amit szépen be lehetne gyűjte-
ni, és egyenletesen eloszlatni ön-
tözéskor a csapadékban egyéb-
ként sem mindig egyenletesen 
részesülő kerti növényeken. Tip-
pek, apró praktikák kész tárházát 
tárták a vendégek elé az előadók, 
az esővíz felhasználása mellett a 
természetes levekkel, szaporítá-
si módokkal, növénytársítások-
kal kapcsolatosan is. A padsorok 
szélén pedig ún. „Praktika lapok” 
voltak kihelyezve, hogy a látoga-
tó kertművelők meg tudják osz-
tani tapasztalataikat arról, hogy 
mi az, ami számukra működik a 

kártevők elleni védekezés során. 
A hivatalos programot követően 
konzultációra, kötetlen beszélge-
tésre volt lehetőség. 

A rendezvény után Kovács Szil-
via programvezetővel beszélget-
tünk.

- Ez a rendezvénysorozat évek 
hosszú gondolkodásának, ötle-
teléseinek és terveinek a gyümöl-
cse, hiszen amikor az értékelő la-
pokat töltjük kertszemlék során, 
akkor szinte minden alkalom-
mal szembesülünk azzal, hogy 
öko-bio módszerrel, természetes 
úton szeretnének zöldséget, gyü-
mölcsöt termelni a gazdák. Aztán 
mindig van egy olyan pont, ami-
kor kiderül, hogy bizony nem is 
olyan egyszerű dolog ez, és meny-
nyire fontos, hogy oktassuk, ta-
nítsuk erre az embereket. Ami-
kor felmennek az internetre, és 
elkezdenek utánanézni, akkor 
rájuk zúdul minden. Nincs iga-
zán egy vezérfonal, amely eljut-

tatná őket ezeknek a módszerek-
nek a tárházához, felvilágosítást 
adna arról, hogy milyen úton ér-
demes elindulniuk, milyen elve-
ket kövessenek, és a munkafá-
zisok során milyen módszerek-
hez tudnak nyúlni. Nagyon fon-

tos, hogy tanítsuk az embereket 
az öko-bio módszerekre, és igé-
nyük is van erre. A mai konfe-
rencián a legfontosabb témákat 
szerettem volna a hallgatóság elé 
tárni, az alapvető, általános bio 
módszereket, illetve olyan konk-
rét, gyakorlati példákat, ame-
lyeken keresztül a sikerét át tud-
ja adni a gyakorló kertművelő a 
kezdő biokertészkedőnek, kedvet 
tud csinálni a kertészkedéshez - 
mondta el alpolgármester asszony 
kérdésünkre, hogy mi inspirálta a 
rendezvénysorozat létrejöttét.

Arról is beszélt szerkesztősé-
günknek, hogy hogyan látja a bio-
gazdálkodás jövőjét:

- Úgy gondolom, hogy a bio-

gazdálkodás jövője egyértelmű, 
hiszen nincs más utunk, és pont 
ezáltal van más utunk. Hogy 
egészséges élelmiszert termesz-
szünk, és ne legyünk betegek, 
nem tehetünk mást. Természe-
tes úton kell védekeznünk a kár-
tevők ellen, vegyszerek használa-
ta helyett. A betegségek, a magas 
halálozási arány előbb utóbb min-
denkit rávezet majd arra, hogy ezt 
az utat kell követnie. A természe-
tes módszerekkel való védekezés 
nem könnyű dolog. Vannak buk-
tatói, és valljuk be őszintén, hogy 
bizonyos praktikák nem minden 
talajtípus, éghajlati viszony ese-
tében egyformán hatékonyak. 
Ezért is fontos, hogy mi ezeket 
összegyűjtsük a tapasztalatok-
kal együtt. Valószínűleg az orszá-
gos összegyűjtés során napvilág-
ra kerülhet, hogy melyek azok a 
praktikák, amelyek például a Kis-
alföldön működnek, de nálunk, a 
Nagyalföldön kevésbé. Hiszen 
még ilyen tényezők is nehezíthe-
tik a biogazdálkodást. Ezeket kell 
nekünk feltárnunk, minél több 
visszajelzést kérnünk az embe-
rektől, hogy minél pontosabban 
meg tudjuk határozni, hogy ezen 
a tájegységen milyen növénytár-
sítások, milyen természetes mód-
szerek a hatékonyak. Bízom ab-
ban, hogy ezzel az előadás-soro-
zattal hathatós segítségükre lehe-
tünk minden gyakorló és kezdő 
biokertészkedni vágyó kertmű-
velőnek.

Erdei Orsolya

Szakmai workshop a biokertművelésről

November 19-én ötödik alkalommal rendezték meg Berekfürdő-
ben a Tepertő és pörcfesztivált, amelyre a helyiek mellett Karcag-
ról és Hajdúböszörményből is érkeztek főzők. A résztvevőket és a 
vendégeket Molnár János polgármester és Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte. Mind-
ketten hangsúlyozták, fontos a hagyományok ápolása, továbbadása, 
amelyre jó példa ez a fesztivál is, ahol a disznótoros ételek - teper-
tő, abált szalonna, pecsenyehús, hurka, kolbász - mellett sütöttek 
sztarapcskát, készült babgulyás, karcagi birkapörkölt, galaburgyi, 
körömpörkölt is. A ragyogó napsütésben a felnőtteknek jólesett a 
forralt bor, a gyereknek a meleg tea és a tepertős pogácsa, hájas tész-
ta. A színpadon délutánig néptánc műsor várta a vendégeket.

Tepertő és pörcfesztivál 
Berekfürdőben
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- Szegény családból szárma-
zom, apukám ács volt, és már 
gyerekkoromban volt, hogy egy 
darab deszkára festettem. Hato-
dikban megyei első díjat hoztam 
el rajzommal Szolnokról, rajzta-
nárom dr. Zelenákné Sőrés Jolán 
volt. Utána mindig azon gondol-
kodtam, hogy valahogy el kellene 
indulni, de nem ment. A szüleim 
meg azt mondták, vegyem tudo-
másul, hogy itt pénz kell, menni 
kell élelmiszer-eladónak. Dehogy 
megyek én élelmiszer-eladónak, 
hát nem az akarok én lenni. Így 
indultam el. A rokonságban volt 
élelmiszeres, mondták, hogy ott 
lesz pénz, és majd azt fogom csi-
nálni. Én meg úgy voltam ve-

le, hogy hát jó, akármerre visz 
az élet, az iskolát mindenkép-
pen el kell végezni. Utána az tör-
tént, hogy találtam egy hirdetést 
a Hajdú-bihari Naplóban, és úgy 
jártam át Pappné Szander An-
nához, a festőművész tanárom-
hoz. Mikor portréztunk, aktoz-
tunk, meg csendélet-beállítások 
voltak, kijártam a Medgyessy Fe-
renc Gimnáziumba. Voltak ne-
hézségek az évek során, amelyek-
kel meg kellett küzdeni, de én azt 
tartom, hogy bármit elvehetnek 
az embertől, kivéve a két kezét, a 
tehetségét. Mert ha el is vesznek 
mindent tőle, újra tudja alkotni.

- Karcagon, az Arany János 
Általános Iskola ének-zene ta-
gozatán tanultam, majd a Var-

ró István Szakmunkásképző-
ben élelmiszer-eladó szakon. 
Ezután Szolnokra mentem to-
vább pénztáros iskolába. Min-
denhol kimagasló eredménye-
im voltak. Az érettségit a kar-
cagi gimnáziumban szereztem 
meg levelező tagozaton, munka 
mellett, majd pedig Debrecenbe 
kerültem, ahol rajzot, festésze-
tet, grafikát, geometriát, anató-
miát és művészettörténetet ta-
nultam. Gyöngyösön, a Károly 
Róbert Főiskolán mezőgazda-
sági menedzserasszisztens sza-
kon, árutermeltető szakirányon 
végeztem, majd kertészmérnöki 
szakra mentem tovább.

- A festészet mellett a zene az 
életem. Fuvolán, citerán és tan-
góharmonikán játszom. Cite-
rázni 3 éves koromban kezdett 
tanítani a nagyapám, de már a 
dédnagyapám is hangszeren ját-
szott. Szóval a zene szeretete, a 
hangszeren való játék generáci-
óról generációra öröklődött ná-
lunk. A gyerekeim is nagyon 
szeretik. A fiam a Debreceni Vi-
rágkarneválon is fellépett már 
trombitával. Magam pedig év-
ről évre részt veszek a karca-
gi Aratófelvonuláson augusztus 
20-án, Benéné Kecskeméti Ani-
kó óvónő vezetésével.

- Többször voltam már a mart-
fűi kiállításon, de nem voltam ott 
minden évben, mert építettük 

ezt a házat a gyerekekkel. Min-
dig a gyerek az első, majd utána 
jön a többi. Volt már több mint 
50 kiállításom, mindenféle he-
lyeken, Budapesten, vagy például 
van a Veszprém, Bakony-Balaton 
kiállítás, oda viszont nem egy-
szerű megszervezni az utat, na-
gyon messze van. Most a mart-
fűi kiállítás megnyitójáról is el-
késtünk a vonat-csatlakozás mi-
att, vagyis az elejéről lemarad-
tunk, csak a végére értünk oda, 
de nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket, és meg is ismertek 
– hogyne ismertek volna, ami-
kor rendszeresen járok oda. 
Egyszer az történt, hogy Mart-
fűről továbbjutott egy képem a 
Művészetek Palotájába. Akkor 
kezdtem el más útvonalon men-
ni, hogy a festőművészeti címet 
megkapjam. A 35. kiállítás után 
levizsgáztam, és utána megad-
ták a címet. 10 éve vagyok festő-
művész, állítólag Erzsébet nap-
ra egy olyan tortát kapok, amely 
egy festő palettát ábrázol, és rajta 
lesz, hogy „10 év”.

- Realista képekkel, tehát nem 
volt közöttük absztrakt vagy 
nonfiguratív. Nekem már ugye 
volt összehasonlítási alapom, 
hogy mit várnak. Nyilván, ez 
olyan dolog, mint most is, hogy 
megyünk majd Debrecenbe, és 
a Nagyerdőről készült képemet 
viszem, mert ott annak van rele-
vanciája. Ezenkívül, minél újabb 
a technika, annál jobban szere-
tik, harapnak rá. Akárcsak a di-
vat világában, itt is, azt szeretik, 
ami még nem volt, meg ami egy 
kicsit szebb, jobban néz ki. Min-
denekelőtt a realizmust, Mun-
kácsynak a dolgát, azt tovább 
kell vinni. Munkácsy utánozha-
tatlan, belőle egy volt. 

- Már kicsi korától kezdve 
rajzol, szereti is nagyon. Szám-
talan versenyen vett már részt, 
legutóbb az „Én kis kertet ker-
teltem” című országos gyermek-
rajzpályázaton, ahol díjazott is 
lett. Volt egyszer egy olyan eset, 
hogy éppen rajzolt, én pedig ká-
vét főztem. Panaszkodott, hogy 
pont akkor főzöm a kávét, ami-
kor neki segítségre lenne szük-
sége. Fogtam magam, ráborítot-
tam a papírra a kávét - de aka-
rattal, mert tudtam, hogy jó do-
log fog belőle kisülni. Teljesen 
megijedt, hogy elrontottam a 
képet, csak éppenséggel Szol-
nokig eljutott, megyei versenyt 
nyert vele. Ez tavaly volt, máso-
dik osztályos korában. Viszont 
nemcsak a képzőművészetben 
jó, táncol is. Nagy egyetértés-
ben vagyunk, én elkísérem a 
táncos fellépéseire mindenho-
va, ő meg, ha itthon van, akkor 
csinálja, amit én csinálok. Ta-
nítgatom, csak hát az elméle-
ti anyagot is meg kell tanulni: 
a színelméletet, művészettörté-
netet. Azt pedig jól meg kellene 
értenie, de még csak most ment 
harmadik osztályba, ez a pár 
hónap még kevés ahhoz, hogy 
én kemény történelmi anya-
got adjak le neki. Nagyon fon-
tos, hogy a tudása meg legyen 
alapozva. Ez mindig 50% te-
hetség, 25% gyakorlás, 25% ta-
nulás. Nekem van egy füzetem 
például, amelybe annak idején 
kijegyzeteltem Egyiptomot 32 
könyvből. Akkoriban egy kicsit 
túl is tanultam magam. A má-
sik véglet sem jó, meg kell talál-
ni az egyensúlyt.

Erdei Orsolya

„Munkácsy hagyományát 
folytatni kell”

- interjú Boldizsár Erzsébet festőművésszel - 

Amatőr és profi festők, valamint rajztanárok mun-
káiból nyílt kiállítás a Martfű Városi Művelődé-
si Központ és Könyvtárban október 14-én. Az im-
már 28. alkalommal megrendezett Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Amatőr Alkotók Képző- és Ipar-
művészeti Tárlatán idén három karcagi alko-
tó munkái is bemutatkoztak: Boldizsár Erzsébet 
karcagi festőművész és lánya, Kohári Emese, vala-
mint Kovács Péter alkotásai. Boldizsár Erzsébetet 
otthonában kerestük fel, hogy gyönyörű festmé-
nyei körében egy kis időutazást tegyünk a múltba. 
Szülei élelmiszer-eladónak szánták, majd több te-
rületen is tanult - mindenhol helytállt. Végül meg-
találta az utat szíve vágya, a festészet felé. Több 
mint 50 kiállítás után pedig ma már szakvéle-
ményt is kérnek tőle. Cikkünkből egy hosszú éve-
ken át szőtt, mára beteljesült álom állomásaiba, és 
a nehézségektől talán nem mentes, de mindenkép-
pen kivételes művészi mindennapokba nyerhet-
nek bepillantást olvasóink.

- Mikor kezdett el a festé-
szettel foglalkozni? 

- Hol végezte iskoláit?

- Említette, hogy zenét is ta-
nult. A zenei ismereteit is 
kamatoztatja valahogyan?

- Beszéljünk egy kicsit a mart-
fűi kiállításról. Olvastam, hogy 
évente megrendezik. Ön rend-
szeresen megmutatja itt újabb 
alkotásait?

- Az idén három karcagi al-
kotó munkáit is kiállították. 
Milyen képekkel indultak?

- A lánya is részt vett a ki-
állításon. Ő mióta alkot? 
Szoktak-e együtt festeni?
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(...folytatás az 1. oldalról)
- Külön büszkeség számunk-

ra, és ez is Karcag érdemeit gaz-
dagítja, hogy az óvodáink szinte 
mindegyike konyhakerttel ren-
delkezik, és ennek megfelelő-
en, nagyon szépszámú, gyönyö-
rű rajzokat is küldtek be. Úgy 
gondolom, hogy ez az alapja an-
nak, amilyen eredményt most 
ebben az évben elértünk – hang-
súlyozta alpolgármester asszony, 
majd kiemelte a hétéves, karca-
gi Monori Vivient, aki a Ma-
gyarország Legszebb Konyha-
kertjei országos díjazottja lett, 
most pedig ismét egy naplót ké-
szített a kertjéről, illetve a mun-
kálatokról, amelyeket a kert-
ben végez. A napló egy szeren-
csés véletlen folytán két orszá-
gos lap főszerkesztőjének a kezé-
be került a díjkiosztó ünnepsé-
gen, akik elismerésüket fejezték 
ki a mind tartalmilag, mind sti-
lisztikailag, helyesírásilag és kül-
alakilag is egyedülálló munkáért. 
- Büszkék lehetünk arra az óvo-
dára, amelyik elültette Viviben 
a kertészkedés szeretetét – fűzte 

hozzá a programigazgató. - Úgy 
gondolom, hogy ennek a rajzpá-
lyázatnak, az egész igyekvésem-
nek-törekvésemnek itt van a lé-
nyege: a gyerekeket megmozgat-
ni, a kertészkedés felé fordítani a 
figyelmüket, mert hogy ha meg-
tesszük, akár ilyen szép eredmé-
nyek is születhetnek – folytat-
ta, majd megköszönte az óvoda-
pedagógusoknak, tanároknak, 
hogy lelkes segítségükkel, szak-
értelmükkel terelgették a pályá-
zó gyerekek útját, valamint a 
szülőknek, nagyszülőknek a tá-
mogatásukat, és a könyvtár dol-
gozóinak, hogy ismét színvo-
nalas kiállítást szerveztek.

- Hogyan született meg a rajz-
pályázat ötlete? - kérdeztük Ko-
vács Szilviától.

- Megmondom őszintén, hogy 
amikor a kertprogramban dol-
goztam, azt láttam, hogy zömé-
ben a nyugdíjasok, az idősebbek 
művelik a kertet, de mellettük 
legtöbbször ott vannak a kicsik is, 
az unokák. Úgy gondoltam, hogy 
mivel a gyerekek még nem tud-
nak annyira aktívan részt ven-

ni a kertművelésben, valahogy 
őket is meg kellene nyerni ennek 
a mozgalomnak. A kicsik nagyon 
szépen tudnak rajzolni, miért ne 
mutathatnák meg a rajzaikat? Na-
gyon sok gyereknek nem lehet 
kertje, hát akkor álmodja meg, 
rajzolja le azt. Ez volt a fő indít-
tatás. Amit az ember az álmában 
megfogalmaz, azt előbb-utóbb 
valóra váltja. Bízom abban, hogy 
ez így is lesz. Nagyon sok vissza-
jelzést kaptam már arról, hogy 
tényleg megvalósult ez az álmo-

dott kert, amelyet 2014-ben meg-
rajzolt egy-egy gyerek.

- Ön szerint minek köszönhe-
tő, hogy a karcagiak ennyire ak-
tívan részt vettek a rajzpályáza-
ton?

- Én úgy gondolom, hogy ez az 
itteni pedagógusoknak a mun-
káját, elhivatottságát tükrözi és 
dicséri. Nagyon sok múlik azon, 
hogy egy pedagógus hogyan vi-
szonyul egy gyerekhez, hogyan 
foglalkozik vele, mit ültet el ben-
ne. Ennek a gyümölcse az, hogy 

Karcagról ilyen sok szép munka 
érkezett be, és erre külön büszke 
vagyok.

- Hogyan értékeli az idei rajz-
versenyt a 2014-eshez képest?

- Az idei évi rajzpályázat is na-
gyon sikeres volt, talán még sike-
resebb, mint a 2014-es évi, hiszen 
több konkrét konyhakert témá-
jú rajz született, és nem annyira 
díszkerteket rajzoltak a gyerekek, 
nem annyit, mint tavalyelőtt. 
Akkor nagyon sokan csak dísz-
kertet, örökzöldet, mókust, őzi-
két, kis hidakat tartalmazó raj-
zokat küldtek be. Ezeknek a szá-
ma jelentősen csökkent, és meg-
jelentek a ,,szántóföldi traktor-
ban megrajzolom magam” jel-
legű rajzok, ami úgy gondolom, 
hogy egyfajta elhivatottságot je-
lent. Ezek a gyerekek már tuda-
tosan készülnek arra – többen 
le is írták ezt egyébként –, hogy 
nagykorukban mezőgazdasággal 
akarnak foglalkozni, vagy pedig 
mindenképpen lesz konyhakert-
jük. Véleményem szerint ez egy 
nagyon nagy fejlődés.

Erdei Orsolya

Papírra álmodott kertvilág

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium végzős diákjai a Déryné Kulturális Központban tartották november 19-én (szom-
baton) szalagavatójukat. A három végzős osztály diákjait és szüleiket dr. Nagyné Serfőző Éva mb. igazgató köszöntötte. Mint elhangzott, életük legszebb és leg-
fontosabb szakaszát töltötték és töltik még májusig a refiben a diákok.

- A felnőtté válásotok útja volt ez, amely négy év öröm és bánat, siker és kudarc, hit és meg-megújuló remény érzésével volt kikövezve. Gondolj a sok szépre, ami 
benned és körülötted megmaradt, és légy elégedett, mert aki boldog, másokat is boldogít. Akiben bátorság van, az nem pusztul el a bajban. Legyél hát bátor, le-
gyél igaz és légy önmagad, mert az ember értéke abban rejlik, amit másoknak jelent, és ami másokban megmarad belőle. Bízom abban, hogy lesz elég kitartáso-
tok, hogy elérjétek célotokat, és büszkék lehessenek rátok szüleitek és tanáraitok egyaránt, hiszen az ő szeretetük és támogatásuk nélkül nem juthattatok volna el 
eddig. Az álmaitok beteljesüléséhez kívánok nektek tanártársaim nevében is jó egészséget, kitartást és Isten áldását - mondta köszöntőjében az iskolavezető. A sza-
lagtűzés után a második emeleten, a díszteremben a végzősök táncát nézhették meg a szülők, hozzátartozók.

Szalagavató a református gimnáziumban
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Játsszon Ön is a Karcagi Hírmondóval!
Mikor rendezték meg a református 

gimnázium szalagavatóját?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 
szerkesztőségünkben 2016. november 28-án (hétfőn) 12 óráig. 
Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
felajánlásában.
A nyertest telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Pótári István (Karcag)

Nyereményjáték

Naspolyalekvár 

- 2 kg naspolya (érett)
- 40 dkg cukor

1. A naspolyákat mossuk át jó alaposan, 
majd rakjuk fel egy nagyobb lábosban 
főni. Adjunk hozzá nagyjából fél liter vi-
zet. A kezünkkel, vagy egy fakanál segít-
ségével nyomkodjuk szét a gyümölcsöket, és sűrűn kevergetve főzzük addig, amíg a nas-
polyák teljesen szét nem főnek (kb. 15-20 perc).

2. Ezután az egész masszát nyomkodjuk át egy nagyobb lyukú szűrőn, amely a gyümölcs 
héját és a magokat felfogja.

3. A leszűrt gyümölcspéphez öntsük hozzá a cukrot, és tegyük vissza a tűzre. Kevergetve 
főzzük sűrűre, és forraljuk legalább 10 percig.

4. Ezután töltsük kis üvegekbe, amelyeket egyből lezárunk, és végül 24 órára száraz dunszt-
ba teszünk.

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

OTTHON

Hozzávalók / 4 adag

Elkészítése

Fotó: Internet

Az adventi időszak minden évben a várakozás ideje, felkészülés 
a karácsonyra, a szeretet ünnepére.

Első lépésként az adventi koszorút készítjük el. Most egy vintage 
adventi koszorút mutatok be.

Barna, fehérarany és bronz árnyalatokkal, apró tobozokkal, ter-
mésekkel díszítettem a barna papírdobozt. Anyagának köszönhe-
tően tartós, mutatós és nagyon egyedi darab.

Gyönyörűen pompázhat a lakásban, és illatozhat is, ha néhány 
csillagánizzsal, fahéjjal, levendulával is megdíszítjük. 

Ne felejtsük el, az idén novemberben 27-e advent első vasár-
napja.

Örömteli ünnepvárást kívánok!

Nyíriné Kátai Katalin

Ünnepváró I.

Ülésezett a Karcag 
Városi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
november 16-án. Var-
ga István elnök veze-
tésével a testület tagjai 
egyhangúlag támogat-
tak minden napirendi 
pontot.

Elfogadták a 2017. 
évi munkaterv javas-
latát és a 2016. év kul-
turális programjainak 
tájékoztatóját. Döntöt-
tek a Karcag Városi Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat és a „Mindig Van 
Remény” Daganatos Betegekért Ala-
pítvány közötti együttműködésről. Tá-
mogatták az önkormányzat által kö-
tött együttműködések eredményeiről 
és tapasztalatairól készült beszámolót 
is. Hosszan megbeszélték, és elfogad-
ták a tájékoztatót a közfoglalkoztatás 
szerepéről a roma lakosság körében. 

Támogatta a Roma Büszkeség Napján 
való részvételről szóló tájékoztatót is a 
képviselő-testület. Az ülésen jelen volt 
Molnár Pál, a Városgondnokság igaz-
gatója, önkormányzati képviselő, va-
lamint Pánti Ildikó és Karcagi Nagy 
Zoltán önkormányzati képviselők. A 
cigány nemzetiségi képviselő-testü-
let 2017. január 20-án, pénteken tart-
ja következő tervezett ülését.

Kisebbségi testületi ülés Rendőrségi hírek
Bemászott a 

kerítésen
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás vétség kísérlet elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást R. 
Richárd kenderesi lakos ellen. 
A 22 éves férfi 2016. novem-
ber 20-án 19 óra körül bemá-
szott egy kenderesi lakóház 
udvarára, majd beült az udva-
ron parkoló gépkocsiba és ku-
tatni kezdett. A hazaérkező tu-
lajdonos ekkor zavarta meg a 
férfit. Az ismeretlen elfutott a 
helyszínről. A bejelentést kö-
vetően a rendőrök rövid időn 
belül azonosították a bűncse-
lekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható he-
lyi lakost, akit lakcíméről elő-
állítottak a Kisújszállási Rend-
őrőrsre. A nyomozók gyanú-

sítottként kihallgatták a férfit, 
aki elismerte tettét.

Kerékpárt 
lopott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás bűn-
tett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt Sz. Péter 
kunhegyesi lakos ellen. A férfi 
2016. november 17-én 14 óra 
körül egy kunhegyesi üzlet 
elől ellopott egy lakattal lezárt 
kerékpárt. A rendőrök adat-
gyűjtést végeztek és azonosí-
tották a jogsértőt, akit a hely-
szín közelében elfogtak, majd 
a helyi rendőrőrsre előállítot-
tak. A nyomozók gyanúsított-
ként kihallgatták az 56 éves 
férfit, a nála lévő kerékpárt le-
foglalták és visszaadták a tu-
lajdonosának.

Életet mentettek
Lakossági bejelentésre érke-

zett a karcagi járőr és a vele kö-
zös szolgálatban lévő mezőőr 
2016. november 14-én 15 óra 
körül Karcag külterületére, ahol 
a csatorna partján egy magate-
hetetlen férfit találtak. A tisza-
füredi lakoson láthatóak voltak 
a kihűlés jegyei, remegett, ké-
kesszürke volt a szája és az ar-
ca, ezért Bagdi Albert rendőr 
törzszászlós és Mészáros László 
mezőőr azonnal értesítették a 
mentőszolgálatot. Az Országos 
Mentőszolgálat munkatársai-
nak kiérkezéséig az átfagyott 
férfit a szolgálati autóba beül-
tették és folyamatosan beszél-
tek hozzá, majd az egészség-
ügyi dolgozók további vizsgá-
latra kórházba szállították. A fi-
gyelem életet menthet!
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Ebben a tanévben is - a hagyo-
mányoknak megfelelően - izgal-
masan zajlott iskolánkban a ki-
lencedikes tanulók avatása. Idén 
2016. október 24-25-26-a volt az 
a három nap, amelyen megren-
deztük a talán legélményszerűbb 
iskolai programunkat. Immár he-
tedik éve iskolánk diákönkormány-
zata szervezi a Gólyanapok néven 
ismertté vált rendezvényt, amely-
nek során viccesebbnél viccesebb 
feladatokkal teszik próbára az 
avatás előtt állókat. 

Emlékezetes feladat volt a gólya-
tabló készítése, a jóízű „welcome 
drink”, majd a „goodbye food” elfo-
gyasztása. Nem kis fejtörést oko-
zott az osztályoknak az egy nap 
alatt elkészítendő táncos koreog-
ráfia, amelyet prezentálni is kel-
lett a felsőbb évesek előtt kedden a 
nagyszünetben. Ezúton is dicséret 
illeti a frenetikus produkciókat.

Ebben az évben egy közös tán-
cot is bemutattak a kisgólyák, 
amelyet Fógel Boglárka és Hu-
bai Boglárka 10.c osztályos tanu-
lók tanítottak be. Az egyik leghíre-
sebb mai slágerre mozogtak együtt 
a kilencedikesek, ez a Bailar című 
szám volt. Úgy gondoljuk, min-
den kisdiák élvezte ezt a felada-
tot, mindenki arcán mosolyt lát-
tunk. Jó érzés volt megtapasz-
talni, hogy mindhárom osztály 
minden energiáját beleadta a fel-
adatok megoldásába, azért, hogy 
megnyerje a gólyaheti versenyso-
rozatot.

A gólyanapok első napjának 
a témája ez volt: „Nyár van”. A 
kisgólyáknak ezen a napon biki-

nibe öltözve kellett jönniük, de 
nagyon sokan hoztak magukkal 
vicces és kreatív úszógumikat is. 
Nagy derültséget keltett, amikor 
minden osztályból egy fiúnak kel-
lett befonnia a saját osztályából 5 
lánynak a haját, időre. A máso-
dik nap témája „Éljen a cirkusz” 
volt. Ekkor a kilencedikesek cir-
kuszi jelmezekben érkeztek az is-
kolába. Ezen a napon kedvenc 
feladatuk az egykerekűzés volt. 
Az összes osztályból akadt bá-
tor önként jelentkező, viszont ez 
annyira nehéz megpróbáltatás-
nak bizonyult, hogy a diákönkor-
mányzat tagjai segítettek min-
den résztvevőnek a feladat teljesí-
tésében. A harmadik nap témája 
volt a „Ballag a katona”. Az utol-
só napon a kisgólyáknak katona-
jelmezben kellett jönniük. A leg-
izgalmasabb és legkedveltebb fe-
ladatot a nagyszünetben kapták, 
amikor is egy akadálypályát kel-
lett teljesítenie minden osztályból 
három főnek. 

A rendezvény zárásaként, es-

te került megrendezésre a Gólya-
bál, a gólyák avatása. Az esküté-
tel után a 10. osztályosok adták 
elő a saját maguk által írt pro-
dukcióikat, amelyeket a közön-
ség hatalmas tapssal és ovációval 
jutalmazott. A 10.b „Sulitv” című 
műsorát a 10.d osztály „Egy átla-
gos nap a 9.d-ben” című előadá-
sa követte, és végül, de nem utol-
só sorban a 10.c osztály adta elő 
a „Mennyi minden lehettem vol-
na…” című produkciót. 

A rendezvénysorozat alatt a 
feladatmegoldásokkal elért telje-
sítményt pontokkal díjaztuk, az 
így kialakult sorrend alapján a 
versenyt a 9.b osztály nyerte, ju-
talmuk egy nagyon finom torta 
volt. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Diákönkormányzat ösz-
szes tagjának, és a Diákönkor-
mányzat munkáját segítő peda-
gógusnak, Szarkáné Tóth Andrea 
tanárnőnek az aktív részvételét, 
illetve segítségét.

Szabó Klaudia Amarillisz 11.c

POSTALÁDA

Gólyahét és Gólyabál a református gimnáziumban

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Földművelésügyi 
Minisztérium az idén november 18-án (pénteken) rendezte meg az 
Európai Mézes Reggeli programot.

A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népsze-
rűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelem-
felhívás a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel 
a rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak.

Tájékoztatást kaptak tanulóink arról, hogy a méhek munkája je-
lentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környe-
zet változatosságához. 

Református iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott a Mézes 
Reggeli programhoz, ahol a karcagi termelők segítségével a gyere-
kek megismerkedhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, és meg 
is kóstolhatták azokat. Köszönjük a lehetőséget és a kapott ajándé-
kokat.

Iskolavezetés

Alighogy felbúgott a jól ismert csengő, 
jelezve, hogy elérkezett a megérdemelt pi-
henés ideje - az őszi szünet - a Karcagi 
Arany János Általános Iskola húsz tanuló-
ja emlékezetes három nap elé nézett az őszi 
Erzsébet táborban.

A jelentkező tanulók két pedagógus kísé-
retében november 2-4. között felejthetetlen 
élményeket szereztek. Folytatva a nyári tá-
borozás (Kunok, Víz, Malom, Szobrok) vo-
nalát, ismét komplex tartalommal töltöt-
tük meg a mindennapjainkat. 

Most az egészséges életmódhoz kap-
csolódóan első nap a karcagi Patika Múze-
umot látogattuk meg. A hely lehetőséget 
nyújtott, hogy megismerjünk egy parányi 
múltat az egészség megőrzéséből. Ezt kö-
vetően utunk a Betánia Egészségházhoz 
vezetett. Itt dr. Szalai Lászlóné dr. Szabó An-
na szívélyes fogadtatását élvezve betekin-
tést kaptunk a jelenkor modern, egészség-
megőrző praktikáiba. Ámulatba ejtő be-
mutató részesei lehettünk. A doktornő a ke-
nőcsök, olajok és fertőtlenítők elkészítésébe 
engedett betekintést. Ezúton is szeretnénk 

köszönetünket kifejezni a kellemes és hasz-
nos programért. 

Ebédig a játszótér szolgáltatta a meg-
felelő, sportos kikapcsolódást számunkra. 
Desszert gyanánt sült sütőtököt csemegéz-
tünk. A délutánt a kreativitás jegyében foly-
tattuk. Volt, aki rajzban elevenítette meg a 
délelőtt eseményeit, mások egészséges éte-
lekről és gyógynövényekről készítettek pla-
kátot, ami az iskola auláját díszíti. Ugyan-
csak az első napon az informatikát segítsé-
gül hívva, ritka gyógynövényeket kerestünk 
az interneten. 

A második napon valamennyien út-
ra készen, vidáman foglaltuk el helyün-
ket a buszon és indultunk Debrecenbe. 
Úticélunk a debreceni Déry Múzeum, va-
lamint a Titanic Játszóház volt. A múze-
umi tárlat elkalauzolt bennünket Egyip-
tomba, majd régi mesterségek műhelye-
ibe, de megcsodálhattuk Munkácsy Mi-
hály két gyönyörű festményét is. Megér-
demelt ebédünket a Mc Donald’s-ban köl-
töttük el. Tartalmas, látványos múzeumi 
látogatást, és a játszóházi önfeledt han-

cúrozást követően kellemesen elfáradva 
utaztunk haza.

A tábor utolsó napját a hagyományok 
jegyében töltöttük: Halloween partyra ké-
szültünk, annak rendje-módja szerint. Volt 
tök és szellem, csontváz és boszorkány, de 
nem hiányzott a jókedv, a tánc, és az arc-
festés sem. Újdonságként gyümölcssas-

likkal ismerkedtünk meg, amit jóízűen fo-
gyasztottunk el.

Az EURO Kft. jóvoltából bőséges és na-
gyon ízletes ellátásban volt részünk, napi 
négy alkalommal. Köszönjük a finom fala-
tokat.

Viszontlátásra nyáron!
MM-MBÉ

Mézes Reggeli a „Refi”-ben

Ismét táboroztunk
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A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye 

Iskolanyitogató címmel, több alkalommal 
foglalkozásra hívja és várja a nagycsoportos óvodásokat. 

Célunk, hogy megismerjék az iskolát, a leendő 
tanító néniket és a helyi hagyományokat. 

Első Iskolanyitogató foglalkozásunkat 
2016. december 05-én 16.15 órától tartjuk, amelyre sok 

szeretettel várjuk az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat.

Érdeklődni: a 06/59-503-126-os telefonszámon lehet.

Tisztelt Szülők!

Kedves Olvasóink!
Lapzárta: 

2016. november 28. (hétfő) 12 óra

A KÁTAI GÁBOR ALAPÍTVÁNY örömmel ad tájékoztatást arról, hogy az április hó-
napban tartott jótékonysági estünkön kitűzött vállalásunkat valóra tudtuk váltani.

2016. november 14-én az audiológiai szakrendelés részére átadtuk a két audiológiai esz-
közt (1 db tympanométer és 1 db audiométer), és az üzembe helyezésük is megtörtént. 

Az eszközök beszerzése 4.350 ezer Ft-ba került. Régebbi elképzelésünket is meg tudtuk 
valósítani. Névadónk, Kátai Gábor síremléke Karcagon, a Déli temetőben van. A síremléket 
felújíttattuk, és a sírhantot is lefedettük. Köszönjük Csízi Sándor szép munkáját.

Köszönettel tartozunk az OrtoProfil-Alföld Kft-nek valamit az OrtoProfil-Centrum Kft-
nek, akik a tavalyi évben adományozott 10 db betegtoló kocsi (bruttó értéke: 853.948 Ft) 
után, az idei évben ismételten különböző orvostechnikai eszközöket ingyenesen adomá-
nyoztak közel 120 ezer Ft értékben az alapítványnak.

Köszönettel tartozunk a VMD Kórházi Technológiai Zrt-nek, akik szintén térítésmente-
sen 30 darab VB 10001 típusú elektromos működtetésű betegápoló ágyat adományoztak az 
alapítványnak. A támogatás nettó értéke: 5.520 ezer Ft. Ezeket az eszközöket az alapítvány 
átadta a Kátai Gábor Kórháznak.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítségünkre voltak, és jó szívvel támogat-
ták az alapítványt.

Köszönjük.
Kátai Gábor Alapítvány kuratóriuma
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2016. november 25. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcag Sport
18.30 Kiscsoportos óvodások köszöntője
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: dr. Temesváry Tamás
 Téma: Közéleti bál után
 Karcagi hírek
 - Egyesület alakult
 - A sport legyen a tied
 - Francia delegáció Karcagon
 - Sikeres pályázatok
 Háttér
 Dr. Fazekas Sándor sajtótájékozta- 
 tója a Városházán
20.20 XX. Közéleti bál Karcagon

2016. november 26. szombat
09.00 Műsorajánlat 
09.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
10.15 Karcagi hírek
10.45 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
11.55 Karcag Sport: Karcagi SE - Csépai 
KSE megyei I. osztályú bajnoki labda-
rúgó mérkőzés

2016. november 29. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.10 Karcagi hírek
19.40 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
20.30 Karcag Sport: Karcagi SE - 
Rákóczifalva SE megyei I. osztályú baj-
noki labdarúgó mérkőzés

2016. december 1. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Konyhakert program 1. rész
18.55 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagyné László Erzsébet  
 Téma: képviselői hírek
 Karcagi hírek
 - Erkel ünnepség
 - Szakmai konferencia
 - Tepertő fesztivál
 - Matematika verseny
 Háttér
 Vendég: Nyíriné Kátai Katalin
 Téma: adventi készülődés
20.20 Lakossági fórum Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselőnővel

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. november 17.
Németh Ibolya - Rácz Zoltán
Kg., Körös utca 37.

Hédi

2016. november 20.
Ferenczi Julianna - Deli János 
Kg., Ágota utca 29.  

János Bence

Halálozás
Mándi Sándor 
 (1941)

Rácz Kálmánné 
(Tóth Judit) 
 (1949)

Halász Sándor 
 (1947)

Madarász József 
 (1950)

November 26. (SZOMBAT)
8-13 óráig
 Betánia Gyógyszertár
 (Szabó József utca 14.)
9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út) (Tesco)

November 27. (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

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

November 26-27.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205-3260

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!

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

fogászati asszisztens
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott ide-
jű közalkalmazotti jogviszony 2016.12.13 - 2017.12.12-ig, 3 
hónap próbaidő.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi-
orvosi Intézmény, 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: fogászati asz-
szisztensi feladatok ellátása iskolafogászati körzetben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: fogászati asszisztens vagy fogorvosi asz-
szisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus végzettség szük-
séges, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő-
képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: vég-
zettséget igazoló okirat másolata, részletes szakmai önélet-
rajz, adatkezelési hozzájárulás megadása, erkölcsi bizonyít-
vány (sikeres pályázat esetén).
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 06. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Hodos Bálintné, a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi In-
tézmény intézményvezető nyújt.
Tel.: 06-59/312-716, 06-59/400-091
A pályázatok benyújtásának módja: 

 - Személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél a 
KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény szék-
helyén (5300. Karcag, Horváth F. u. 1. szám alatt),

 - Postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona és 
Háziorvosi Intézmény címére történő megküldésével 
(5300 Karcag, Horváth F. u. 1. szám), 

 - Elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu az intézmény 
e-mail címére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályá-
zatok alapján a formai és tartalmi követelményeknek megfe-
lelő pályázatot benyújtó pályázókkal a munkáltató képvise-
lője személyes elbeszélgetést tart. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Mérlegképes könyvelő (Karcag),
 - Leíró könyvelő (Karcag),
 - Bolti eladó (Karcag, Kisújszállás),
 - Szakács (Karcag),
 - Tehenészeti állatgondozó (Karcag),
 - Épület villanyszerelő (Kenderes),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Kenderes),
 - Földmunkagép kezelő - nehézgépkezelő (Berekfürdő),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozás - operátor (Tatabánya),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás - varrodai kisegítő (Kisújszállás),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - élelmiszeripari foglalko-

zás (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 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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Ingatlan
Régi típusú családi ház, beépíthető 
telken eladó. Cím: Karcag, Vasút ut-
ca 34. Tel.: 06/30-740-6844.

Katolikus templommal szemben, III. 
emeleti, 2,5 szobás, 69 m2-es lakás 
eladó. (Műanyag ajtók, ablakok, klí-
mák, 2 terasz). Irányár: 9,5 M Ft. Tel.: 
06/70-429-7899.

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

Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-
es telken, teljes közművesített, le-
bontásra vagy felújításra szoruló 
ház, telekárban eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

Karcagon, a Hunyadi utca 15. szám 
alatti ház, 1377 m2-es, szabályos te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-313-692.

Üres, beépíthető, összközműves te-
lek eladó Karcagon, a Kálvin utca 
15. szám alatt. Tel.: 06/20-915-2161.

Karcagon, a Reggel utca 41. szám 
alatti kis ház (zugban), 1140 m2-es 
telken eladó. Tel.: 06/30-245-3691.

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül fel-
újított (víz, villany, gázvezetékcseré-
vel, aláfalazva, két sor szigeteléssel). 
Lakáscsere érdekel. Tel.: 06/30-219-6813.

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

Családi ház eladó, gáz- és cserép-
kályhafűtéssel. Ugyanitt fából ké-
szült mázsa és gázkályha eladó. Cím: 
Karcag, Deák krt. 69. Tel.: 06/59-313-
595, 06/30-439-5304.

A Zug II-ben, 10 sor kertföld, termő 
gyümölcsfákkal, lakható épülettel, 
1,78 ha erdő, 1300 m2 szántó, műút 
mellett eladó. Tel.: 06/30-587-9678.

Karcagon, a Püspökladányi úton, te-
tőtér-beépítéses családi ház eladó. 
Irányár: 11 M Ft. Tel.: 06/30- 695-1834.

Karcag belvárosában, téglaépítésű 
társasházban, erkélyes, klímás, III. 
emeleti, 59 m2-es lakás eladó. Tel.: 
06/30-540-4462.

Karcagon, a Kisvénkert, Kékvirág ut-
cában eladó egy 1,5 szobás, 11 éve 
épült kis családi ház, alsóépülettel. 
Fürdőszoba, vezetékes víz, benti WC, 
cserépkályha van. Azonnal költözhető. 
Irányár: 2,2 M Ft. Tel.: 06/20-563-5087.

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.

Vegyes 
Mindennemű régiség és teljeskörű 
hagyaték felvásárlás! Bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, dísz-
tárgyakat, paraszti használati tárgya-
kat, eszközöket, bödönt, kannát, áll-
ványos 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, bevásárlókocsi, 
és elektromos masszírozó eladó. Tel.: 
06/20-572-6285. 

Sürgősen eladó megkímélt álla-
potú gyerekszobabútor (akasztós 
szekrény, négyfiókos szekrény, szét-
szedhető emeletes ágy (30.000 Ft), 
és Pannónia mechanikus varrógép 
(6.000 Ft). Tel.: 06/30-506-0279.

Eladó 1 db régi varrógép, női irha-
bunda, női bőrkabát (40-es), bunda, 
1 db kovácsoltvas virágtartó, 1 db 
datolyapálma, 1 db öntvény fürdő-
kád. Tel.: 06/70-667-0519.

4 db újszerű állapotú, 5 lyukas felni, 
Suzuki SX-4-re eladó (5x114,3x60). 
Tel.: 06/30-249-8680.

Eladó 4 literes római tál (eredeti német, 
2.500 Ft), 5 részes, barokk ülőgarnitú-
ra (ágyazható, 50.000 Ft), kétfejes sör-
csapoló (javítani kell, 6.000 Ft), fűnyíró 
(1100 W, 5.000 Ft), Erzsébet-háló, mat-
raccal (12.000 Ft), hajlított vázú Csepel 
női kerékpár, (üzemképes,15.000 Ft), be-
főttes üvegek (0,5-5 literig, 50-100 Ft-
ig), Toyota Yaris tetőcsomagtartó, (új, 
20.000 Ft), pehelydunna (új, 2 db, 6.000/
db), könyves szekrény (6.000 Ft/db), job-
bos sparhelt (platni ép, 30.000 Ft), 20 
zsák rizshaj (150 Ft/db), fűthető üléshu-
zat (új, 3.000 Ft). Tel.: 06/30-967-5578.

Indonéz famaszkok (30, 60, 100 cm) 
eladók. Tel.: 06/30-558-3129.

Használt bútorok és hagyatékból 
maradt tárgyak eladók. Tel.: 06/30-
245-3691.

Sötétbarna dohányzóasztal, beton 
fedlap (160x65x10 cm), hagyomá-
nyos függönytartók (190 és 210 cm), 
hosszú, új létra (360 cm), jó állapotú 
kis házi terménydaráló eladó. Cím: 
Kacag, Szent István sgt. 36.

Karácsonyra rengeteg meséskönyv, 
plüss figura, játék, diavetítő, diafil-
mek kaphatók (nem újak, de szép 
állapotban). Tel.: 06/30-420-6617. 

Eladó hordozható cserépkályha 
(40.000 Ft), 6 db konyhai szék (3.000 
Ft), háromrészes ülőgarnitúra (zöld, 
ágyazható, 35.000 Ft), gurulós for-
gósszék (15.000 Ft), kávé- és teafő-
ző (új, 6.000 Ft). Tel.: 06/20-502-6183.

Kéménybe szikrafogó eladó. Tel.: 
06/30-455-6092.

Asztali fúrógép, ásók, kapák, lapátok, 
gereblyék, csákányok, fejszék, kalapá-
csok, húsdarálók, mákdarálók, dióda-
rálók, kukoricamorzsoló, daráló, elő-
szobafal (kovácsolt), könyvespolcok, 
virágtartók, gyertyatartók, birkanyíró 
olló eladó Karcagon, a Hunyadi utca 
40. szám alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

40-es bőrcsizma (új, barna, magas-
sarkú, 5.000 Ft), tükörlap (220x100-
as), és 30 db kúppala eladó. Tel.: 
06/70-337-8039.

Szekrénysor, beépített ággyal, fote-
lok, hűtő (Lehel), konyhai sarokülő, 
szekrény, keverőtárcsás mosógép, 
háti permetező, morzsoló, hegesztő-
trafó, üst, üstház, zsírosbödön, szer-
számok, biciklik, gázpalack (11,5 kg), 
10 db kisbálás szalma, íróasztal, talics-
ka, húzós kocsi. Érdeklődni: Karcag, 
Jókai utca 46. Tel.: 06/30-602-2938.

Öntvény fürdőkád, 50 literes lábas 
(zománc), 60 literes fazék (alumí-
nium), könyvek (100 Ft/db), gyü-
mölcspároló (alumínium), felnőtt és 
gyerek ruhanemű, kukoricamorzso-
ló eladó. Tel.: 06/30-485-5551.

Sparhelt, gáztűzhely, gázrezsó, örök-
égő gázkályha, Suzuki segédmotor, fa-
tüzelésű bojler, női kerékpár, mosógép, 
centrifuga eladó. Tel.: 06/30-261-0785.

Gázrezsó (palackkal), régi hűtő, edé-
nyek, poharak, tányérok, konyha-
szekrény, kétajtós szekrény eladó. 
Tel.: 06/30-944-8364.

Téli gumi (195/65 R15), 1 db Siesta 
kályha (3 éves), 1 db villanytűzhely 
(fehér, zománcozott, ablakos, világí-
tással) eladó. Tel.: 06/30-645-0694. 

Eladó keveset használt, megkímélt 
állapotú biliárdasztal tartozékaival. 
Egykezes súlyzó, súlytárcsák, használt, 
de megkímélt állapotú többfunkciós 
babakocsi. Tel.: 06/30-376-1317.

Eladó egy megkímélt, szép állapotú 
babakocsi (45.000 Ft), babahordo-
zó (7.000 Ft), bébikomp (új, 8.000 Ft).  
Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó 3x7 fokos alumínium létra, 1 db 
kuka, 2 db 120 literes műanyaghordó 
(fedőstől), molnártalicska, elektromos 
Stihl fűrész, szivattyú, falra szerelhető 
TV-tartó, Swing hasizomerősítő-pad, 
1500 W-os elektromos fűnyíró, nyolc-
szögletű márványasztal (jó állapotú). 
Tel.: 06/30-835-1910.

Mechanikus képkeretvágó gép, CD-
lejátszó, 2 db fotel, fénycső armatú-
ra, állványos köszörű, szalagos mag-
nó (szalagokkal), monitorok, gyalu-
padhoz szolga (2 db), konyhai kuka, 
marmonkanna (fém), dohányzóasztal 
(fémvázas), ruháskosár, gázpalacktar-
tó (kerékpárra), ventilátor (alkatrész-
nek), napozóágy, esernyők, slag és 
egyéb apróságok, 5 Ft-tól eladók. Tel.: 
06/30-610-5738.

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 vállalok. 
Török László, tel.: 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 bérelne, és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást, 
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 vál-
lalok Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, valamint Békés megye tér-
ségében. 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 nyílás-
zárók forgalmazását, beépítését, re-
dőnyök, rovarhálók, szalagfüggönyök 
készítését Karcagon, a Villamos utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-684-4941.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT
 FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!
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SPORT

2016. 10. 29-30-31-én Nagy-
kőrösre kapott meghívást a Kar-
cagi SE tini korosztályú lány 
csapata. Örömmel fogadták az 
invitálást a XX. Pityke Kupá-
ra. Három nap, öt mérkőzés, és 
jó hangulat várt a lányokra. A 
mérkőzések kiváló felkészülési 
lehetőséget teremtenek az orszá-
gos bajnokság küzdelmeire. Ez 
a kupa nagy múltra tekint visz-
sza, és igen népszerű a külföldi 
csapatok között is. Több korosz-
tály küzdelmei folynak három 
napon át, három teremben. A ti-
ni korosztályban öt csapat ver-
sengett az érmekért. (A szolnoki 
csapat csak egy napra érkezett.) 
Az első két nap mindenki ját-
szott mindenkivel, majd a kiala-
kult sorrend szerint az 1-2. he-
lyezett csapat játszotta a döntőt. 
A felkészülés zavartalan volt, 
csupán két játékos sérülése hát-
ráltatta a csapatot. Décsei Dor-
ka és Domján Tünde sérülés mi-

att nem tudott a csapattal tarta-
ni, mihamarabbi felépülést kívá-
nunk a lányoknak!

A karcagi csapat tagjai: Fara-
gó Dorka, Halter Ildikó, Illyés Ré-

ka, Kardos Panna, Kántor Bog-
lárka, Kerekes Boglárka, Laboncz 
Csenge, Mándi Melinda, Márki 
Laura, Mészáros Marianna, Szé-
kely Lea, Varga Kata, 

Edző: Kiss János, Simon László
Különdíjasok:
All STAR csapat tagjai: La-

boncz Csenge, Mándi Melinda
A torna legértékesebb játéko-

sa (MVP): Márki Laura
Gratulálunk a csapatnak!

KOSÁRLABDA 
SZAKOSZTÁLY

Tornagyőzelem Nagykőrösön

A Karcagi SE eredményei:
Baja - Karcag 25-73
Pecka Valmon - Karcag 11-97
Kecskeméti Kosárlabda Akadémia - Karcag 41-69
Pecka Valmon - Karcag 22-79
Döntő: Karcagi SE – Baja 52-28

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. november 12. (szombat)
Kisújszállás-Karcag 0-2 (0-1)

Az állandó eső miatt a találko-
zó helyszínén két választási lehe-
tőség volt. Végül a nemrégen fel-
újított, de erősen felázott és mély 
talajú pályát választották a mér-
kőzés helyszínéül. A karcagi csa-
pat jobban alkalmazkodott a 

rossz időjárási viszonyokhoz, és 
már rögtön veszélyeztette a ha-
zaiak kapuját. Bukovszki Dáni-
el elhúzott a jobb oldalon, beadá-
sát Erdei Tibor nagy helyzetben a 
kapu fölé lőtte. A 3. percben meg-
született a vendégek vezető talála-
ta. Szívós Gyula indította a bal ol-
dalon felbukkanó Székely Dávi-
dot, aki egy csellel lerázta védőjét, 
és a kiinduló kapus mellett a bal 
alsó sarokba lőtt (0-1).

Továbbra is a karcagiak ját-
szottak mezőnyfölényben. A 9. 
percben Szentannai Zoltán sza-
badrúgása elzúgott a jobb felső 
sarok felett. A 13. percben Szívós 
Gergő szabadrúgását Ernest nagy 
nehezen megfogta. A hazaiak 
először a 15. percben veszélyez-
tettek, de Fekete László a léc alól 
kiütötte a labdát. 10 perc múlva 

Székely Dávid elment a bal olda-
lon, beadása elakadt a nagy sár-
ban, ez megzavarta Bukovszkit is, 
ezért lövése gyengére sikeredett. 
A 30. percben valóságos tűzijáték 
alakult ki a hazaiak kapuja előtt. 
Először Kupai Krisztián, Székely 
Dávid, Bukovszki Dániel és Erdei 
Tibor is próbálkozott a góllövés-
sel, de a nagy sárban mindig el-
akadt a labda. A félidő utolsó per-

cében Székely Dávid nagy erejű, 
lapos lövése elment a jobb sarok 
mellett. 

Az 52. percben Bukovszki Dá-
niel kitört a védők gyűrűjéből, 
de lövése nagy helyzetben a ka-
pu fölé szállt. Ezután a gyors 
csatár többször lefutotta védő-
it, akik csak szabálytalanul tud-
ták megakadályozni, hogy a ka-
pu közelébe jusson. A 80. percben 
Bukovszki lövése kipattant a ka-
puról, de Rózsa István az üres ka-
pu mellé bombázott nagy hely-
zetben. A 86. percben már sike-
rült neki a góllövés, Szentannai 
Zoltán szabadrúgása levágódott a 
védőkről, és a jókor érkező karca-
gi játékos a bal sarokba lőtt (0-2). 
Ezzel a két szomszéd város csatá-
ját a karcagiak nyerték. 

B.I.

Nagy csatában győztek a karcagiak
L A B D A R Ú G Á S

Eléggé mozgalmasan teltek a 
hétvégék a karcagi karatésoknál. 
Amint azt Gyarmati Imrétől, a 
karate szakosztály vezetőedzőjétől 
megtudtuk, két kiemelkedő verse-
nyen is részt vettek karatékái.

November 5-én rendezték meg 
Szerbiában, Belgrádban az Után-
pótlás Európa Kupát, ahol 14 
ország 200 karatékája vett részt. 
A karcagi színeket 3 fő képvi-
selte.

Eredmények: 
Magyar Levente serdülő köny-

nyűsúlyban I. helyezést ért el.
Mile Vivien gyermek köny-

nyűsúlyban II. helyezést ért el.
Farkas Norbert gyermek I. kö-

zépsúlyban II. helyezést ért el.
Nevezték még Szabó Klaudia 

Amarilliszt, aki sajnos betegség 
miatt nem tudott részt venni a 
megmérettetésen.

November 12-én rendezték meg 

Vácott a Hinomoto Kupát, az or-
szágos utánpótlás bajnokságot. 47 
egyesület 300 versenyzője küzdött 
az érmekért. A szakosztályt 3 fő 
képviselte. Sajnos a heti verseny-
zés miatt egyre fáradtabbak voltak 
a gyerekek, így nem sikerült olyan 
jól a szereplésük, ahogyan vártuk. 

Mile Vivien III. helyezést ért el 
november 19-én. 

B.I.

Dobogós helyezések rangos versenyeken
K A R A T E

A S Z TA L I T E N I S Z
NB III. Dél 

Alföld-csoport
2016.11.12. (szombat)
Jánoshida SE - Kováts DSE 
Karcag 2-16

Karcagi győzelmek:
Párosban: dr. Hubert Attila-Im-
rei Ferenc 1 győzelem, Skumáth 
István-Szepesi Bence 1 győzelem.

Egyéniben: Skumáth István 4 
győzelem, Szepesi Bence 4 győ-
zelem, dr. Hubert Attila 3 győ-
zelem, Imrei Ferenc 3 győze-
lem.

Csornai Csaba: - Győzelmünk 
egy percig sem forgott veszély-
ben, de a végeredménynél szo-
rosabb mérkőzéseken szereztük 
meg a két bajnoki pontot.

Megyei II. 
osztályú 

csapatbajnokság
Kisújszállás Házszépítő SE - 
Kováts DSE Karcag IV. 7-3

Karcagi győzelmek:
Párosban: Nagy Sándor - Kun 
Szabolcs 1 győzelem.

Egyéniben: Nagy Sándor 1 győ-
zelem, Kun Szabolcs 1 győze-
lem.

Tiszafüred ASE II. - Kováts 
DSE Karcag IV. 2-8

Karcagi győzelmek:
Párosban: Hérmán Sándor - 
Kun Szabolcs 1 győzelem

Egyéniben: Kun Szabolcs 3 győ-

zelem, Hérmán Sándor 3 győze-
lem, Takács István 1 győzelem.

Csornai Csaba: - Az élmezőny-
höz tartozó Kisújszállástól na-
gyon szoros mérkőzésen szen-
vedtünk vereséget. A Tiszafüred 
ellen feljavultak az egyéni telje-
sítmények, így sima győzelem-
mel gyűjtöttük be a két bajnoki 
pontot. 

B. I.

Begyűjtötték a bajnoki pontokat

Fotó: KLBK


