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Karcagra érkezett a Magyar 
Nemzeti Múzeum országjáró 
gömbsátra. A november 10-én 
megnyitott, I. világháború ese-
ményeit bemutató tárlat mind-
össze néhány napig, november 
14-éig volt látogatható a Város-
háza előtti téren.

A Magyar Nemzeti Múzeum 
„Többes számban. Az I. világhá-
ború és a háborús mindennapok 
valóságai” című kiállításának kar-
cagi megnyitóján Aczél Eszter, a 
Magyar Nemzeti Múzeum törté-
neti tárának igazgatója köszöntöt-
te a megjelenteket. Beszédében ki-
emelte, hogy a kiállítás eredeti tár-
gyakkal közvetíti mindazt, amit 
az I. világháború jelentett. A kiál-
lítás címe, a „Többes számban” ar-
ra utal, hogy a 20. században, a tö-
meggyártás, a tömegpusztítás és 
a tömegpropaganda századában 
a háborúból már nemcsak a ka-

tonák, hanem az otthon, családfő 
nélkül maradt asszonyok és gyere-
kek sem maradhattak ki. A 18 mé-
ter átmérőjű, félgömb alakú sátor-
ba lépve egyszerre elevenednek fel 
előttünk a frontok harcai és a hát-
ország nehézségei. - Az egyik ol-
dalon a fronton érezzük magun-
kat, megérezzük, átéljük annak 
a viszontagságait, nehézségeit. 

A másik oldalról az otthon mar-
adottak világának kerülünk a kel-
lős közepébe – fogalmazott a tör-
téneti tár igazgatója. A vándorki-
állítás nem csupán digitális eszkö-
zökön keresztül mutatta be a száz 
évvel ezelőtti eseményeket, hanem 
a század elejének jellegzetes, élet-
nagyságú, interaktív installációi-
val érzelmileg is próbált hatni az 
emberekre. Aczél Eszter azt is el-
árulta, hogy a kiállítás közel száz 
ember – a Nemzeti Múzeum kol-
lektívája, a gyűjtők, a magángyűj-
tők, a magántulajdonosok – közös 
munkájának eredményeképpen 
jött létre, és külön megköszön-
te dr. Császtvay Tünde főkurátor 
fáradhatatlan munkáját, valamint 
Karcag vezetésének azt, hogy be-
fogadták a kiállítást, amelyen több 
mint 700 kiállított eredeti tárgy 
volt látható, többek között Horthy 
Miklós sorhajókapitány levele és 
cenzúrázott újságoldalak.

Dobos László, Karcag város pol-
gármestere házigazdaként köszön-
tötte a vendégeket. A városveze-
tő beszélt arról, hogy fontos volt 
a helyszínválasztás, így a gömbsá-
tor a békeidőszakban, 1910 és 1912 
között épült Városháza és az I. vi-
lágháborús emlékmű között lett 
felállítva. - Az egyik oldal még a 
békés időket jelképezi, a másik, 

az emlékmű, az pedig tartalmaz-
za azoknak a karcagi hősi halot-
taknak a nevét, akik az életüket 
áldozták a hazáért – fogalmazott 
a polgármester, aki hangsúlyozta, 
hogy a kiállítással az is cél, hogy 
a fiatalok még jobban megismer-
jék a történelmünket. Megemlí-
tette továbbá, hogy a kiállítás kap-
csolódik egyik volt tanítványa, dr. 
Pintér Zoltán Árpád könyvéhez 
is, amelyet szinte napra pontosan 
egy hónappal előtte mutattak be 
az I. és II. világháborús Karcagról. 
- A kettő együtt szinte tökéletes 
történelmi leckét adott mindenki 
számára – mondta a városvezető.

Kovács Sándor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke megnyitójában sorsfordító-
nak nevezte az I. világháború ese-
ményeit Magyarországra nézve. 

- Egy boldog békeidőt zárt le a 
már abban a korban is kegyetlen-
nek számító háború. Megviselt or-
szágokat, megviselte Magyaror-
szágot. Az utána kötött béke szét-
szakította a nemzetet. Megviselt 
minden családot, hiszen itt állunk 
a karcagi I. világháborús emlékmű 

mellett, ahol fel vannak sorolva a 
karcagi hősi halottak, 649 hősi ha-
lott. Az akkori 100 évvel ezelőtti 
22.000 lakosú Karcagon nem volt 
olyan család, ahol legalább egy hő-
si halott ne lett volna – fogalma-
zott a megyei közgyűlés elnöke, és 
beszélt a dédnagyapjáról is, aki 
szintén az I. világháborúban halt 
hősi halált a keleti fronton egy át-
törési kísérletben. Végül a megyei 
közgyűlés elnöke azt kívánta, hogy 

legyen tanulság és emlék ez a kiál-
lítás mindannyiunknak.

Az ünnepélyes megnyitón Berec 
Péter harmonikaművész zeneda-
rabjaival felidézte a régi elpusztult 
világ hangulatát. Sötétedés után pe-
dig a gömbsátor külső falán min-
den este az 1971-es Csárdáskirály-
nő feldolgozásának vetítését élvez-
hették az érdeklődők.

Kapás Mónika

I. világháborús országjáró gömbsátor Karcagon

MEGHÍVÓ
A Györffy István Nagykun Múzeum és a

BaKCso Egyesület-BAKA

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, 
barátait, ismerőseit

2017. november 23-án (csütörtökön)
15.00 órára

a Városi Csokonai Könyvtár előadótermébe
(Karcag, Püspökladányi u. 11.)

Hadifogoly sírok a 
Kaukázusban 

kutatás úti beszámolójára

A II. világháború áldozatait évtizedekig említeni, meg-
siratni sem volt szabad. Ma már árnyaltabb képünk van az 
elesettekről. A legtöbb magyar ember nem a fronton halt 
meg, hanem a szovjet hadifogoly- és munkatáborokban. 
Több mint hétszázezer honfitársunk járta meg a táborok 
poklát, s közülük háromszázezren soha sem térhettek haza. 

Több egykori karcagi lakos is idegen földben nyugszik, 
akiknek sírját az egyesület felkereste, 

s az előadáson bemutatja.

TÁJÉKOZTATÁS ÚTLEZÁRÁSRÓL 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KARCAGI KOLBÁSZÍZE-
SÍTŐ VERSENY programjai miatt 2017. november 25-én (szomba-
ton) 05.00-18.00 óráig a Dózsa György út Táncsics körút és Kos-
suth tér közé eső szakaszán TELJES ÚTLEZÁRÁS lesz.

05.00 -18.00 óráig a fenti útszakaszokon, valamint a COOP Szuper (Dózsa György u. 1/a) és a 
Dózsa György u. 3. közötti útszakaszon PARKOLNI TILOS!

Kérjük megértésüket és együttműködésüket a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében!
Köszönettel:

 a Rendezők

Képünkön Aczél Eszter, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti tárának igazgatója, Dobos László, 
Karcag város polgármestere és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok

Legalják
(avagy, feneketlen 

az „alja”?)

Még a múltkor, amikor összefutottam A. 
Lörcsivel, a KSE egykori legendásan küzdő, 
csupaszív focistájával a válogatott luxembur-
gi veresége után, majdnem egyszerre mond-
tuk ki, hogy: „ilyen nincs, ezt nem lehet elhin-
ni.” Ezt még álmomban sem gondoltam vol-
na – mondta szomorúan. Hihetetlenül csó-
válva fejét az egykori karcagi futballista, aki-
nek valószínűleg, sőt biztos, hogy ha nem is a 
technikai tudása, de a „játékintelligenciája” jó-
val felülmúlta a mostani válogatott játékosok 
többségét. 

Igen, ide süllyedtünk, és nem igen vigasz-
talhat bennünket, hogy az olaszok sem lesznek 
ott Oroszországban, amit meg B. Imi nem na-
gyon akart elhinni a Lugas vendéglátóipari egy-
ségben, amikor a tippmix szelvényei eredmé-
nyére keresett rá az egység tévéjének teletext-
jén. Ezért aztán visszakapcsolt rögtön a Karcag 
TV krónikájára.

Bevallom, nem igazán örültem az olaszok fi-
askójának. Nem azért, mintha az olasz foci lenne 
a kedvencem, hanem mert az itthoni MLSZ veze-
tői majd erre is hivatkoznak: lám, lám, nemcsak 
mi, az olaszok sem… „Hiába, a labda gömbö-
lyű”. Aminek leginkább a sportfogadásokat szer-
vező fogadóirodák örülnek, mert ilyenkor igen-
csak megugrik a bevételük. 

Szóval nincs olyan, hogy „legalja”. Mindent 
alul lehet múlni, bárhol és bármikor. A közélet-
ben sincs ez másként, sőt! A névnapján, a Mo-
mentum nevű pártképződmény(?) üdvöskéje, 
Gulyás úr, akinek egyébként szép magyar ke-
resztneve is van, mert Márton, mondott egy 
egészen furcsát. Mégpedig, hogy a NOSZF (a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom) kirob-
bantóit valódi szellemi és eszmei elődeinek tart-
ja, akik igaz ügyért gyújtották meg az Auró-
ra cirkáló ágyújának gyutacsait. Szegény Mar-
ci gyerek! Sajnos, történelmi tudásszintje még 
a Tersánszky Józsi Jenő, kiváló magyar író, Mar-
ci hősének a szintjét sem éri el, hiszen a nagy 
bolsevikok az „eszme nevében” olyan kegyetlen 
gyilkolászásokba fogtak, amihez hasonlót leg-
feljebb a „nácik” vittek véghez negyedszázaddal 
később. Persze ők is „szocialistáknak” nevezték 
magukat, habár nemzetinek. Míg az előbbiek 
„nemzetközinek”. Mostani, magyar Mártonunk 
vajon minek tartja magát? Nemzetinek, vagy in-
kább nemzetközinek? Találgathatjuk. 

Lehet, hogy majd róla is ír egy könyvet Havas 
Henrik tanár úr, aki most éppen egy másik üd-
vöske, Vona G. életrajzi regényén dolgozik, némi 
Soros készpénz ihletésében.

 -ács-

FM hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek novemberi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  november 20. 15.30-16.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  november 23. 17.00-18.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  november 21. 16.00-17.00-ig,  
   Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  november 27. 8.00-10.00-ig,  
   Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  november 28. 14.30-16.30-ig, 
   Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  november 20. 14.30-15.30-ig,  
   Városháza 2. terem

Szepesi Tibor 7. választókörzet  november 20. 16.00-tól,  
   Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  november 22. 16.00-17.00-ig,  
   Kádas György Ált. Isk.,
   Kisújszállási út 45. 

Jövő év májusától működik majd az országos jégkár-mérsék-
lő rendszer, amellyel több tízmilliárd forint megtakarítás érhető el 
évente csak a mezőgazdaságban - közölte a Miniszterelnökség agrár-
vidékfejlesztésért felelős államtitkára Karcagon.

Kis Miklós Zsolt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Erős 
vidék című rendezvényén elmondta: az országos jégkármérséklő 
rendszer kiépítésének 1,8 milliárd forintos költségét a vidékfejleszté-
si pályázaton keresztül finanszírozzák, a kormány kiemelt beruházás-
ként kezeli a rendszer megvalósítását. Hozzátette: a becslések sze-
rint a rendszer évi 1,5 milliárd forintos működtetését a gazdák kár-
enyhítési befizetéseiből finanszírozzák, kiegészítve a kormányzati 
költségvetés forrásaival.

Hangsúlyozta, hogy nemcsak a mezőgazdasági vállalkozások szá-
mára hasznos a fejlesztés, hanem minden magyar lakos számára.

Az államtitkár elmondta: csaknem ezer, talajon elhelyezett gene-
rátorból áll majd a rendszer, amely az egész ország területét képes 
lesz megvédeni a nagy jégesőktől. A generátorok egyharmada a leg-
nehezebben megközelíthető területeken automata lesz, ezek köz-
ponti indításra kezdik majd el párologtatni az ezüst-jodidot a levegő-
be a jégeső közeledtekor. A többi generátort viszont önkénteseknek 
kell működtetniük a megfelelő időben - közölte, hozzátéve, hogy zaj-
lik az önkéntesek toborzása, már eddig is sokan jelentkeztek.

Szólt arról is, hogy jelentős informatikai fejlesztés és az Országos 
Meteorológiai Szolgálattal komoly szakmai együttműködés szüksé-
ges a rendszer működtetéséhez.

Hubai Imre, a NAK vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke az 
eseményen elmondta: jégesőkre leginkább májustól kezdődően öt 
hónapon át lehet számítani. A rendszert szemléltetve azt mondta: 
tízszer tíz kilométeres négyzethálót vetítve az ország területére, min-
den metszéspontba el kell helyezni egy generátort.

Hubai Imre Csaba, a NAK Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke el-
mondta: a rendszer hatékonyságáról már vannak tapasztalatok, hi-
szen három dunántúli megyében - Somogy, Baranya és Tolna - már 
működik egy 141 generátorból álló hálózat, amely része lesz az or-
szágos hálózatnak. A tapasztalatok szerint a rendszernek köszönhe-
tően a kárarány az 1 százalékot sem éri el évente, míg az azt meg-
előző időszakban ezeken a területeken 4-4,5 százalékos volt az átla-
gos kár aránya.

Kis Miklós Zsolt Karcagon szólt a vidékfejlesztési program aktuali-
tásairól is, egyebek mellett arról, hogy a jelenlegi uniós ciklusban 68 
pályázat jelent meg 1300 milliárd forint értékben, és 33 pályázati fel-
hívás még „nyitva van”, azaz lehet még azokra pályázni.

Az 1300 milliárd forint keretösszeg megtartásával még két új pá-
lyázatot írnak ki idén. Az egyik a szőlőtelepítőknek jó hír, hiszen 
megváltozott az európai uniós jogszabály, és ehhez igazodva a sző-
lőtelepítésre is tudnak már támogatást adni a telepítési engedéllyel 
rendelkezőknek. A másik egy energiahatékonyságot segítő, beruhá-
zási típusú támogatás.

Az államtitkár megemlítette: elindultak a terület alapú előlegfi-
zetések is. Idén a kifizetett előleg várhatóan rekord összegű lesz, és 
meghaladja majd a 200 milliárd forintot.

Indul az országos 
jégkármérséklő rendszer

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

A Karcag Városi Önkormányzat polgármestere értesíti a 
város lakosságát, hogy 

2017. november 30-án (csütörtökön) 
15 órai kezdettel

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete általános 
közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza 1. sz. ta-
nácskozó termében (Karcag, Kossuth tér 1.).

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester

Imponáló fölénnyel, több mint 88 százalékkal nyert az agrárkama-
rai választásokon a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (MAGOSZ) – értékelte a megtartott szavazás eredményét dr. 
Fazekas Sándor.

A földművelésügyi miniszter hangsúlyozta: a MAGOSZ és a vele 
szövetséges 17 szervezet meggyőző fölénnyel kapott többséget mind 
a 19 megyében. Az agrárkamarai választások bebizonyították, hogy 
a gazdák, a földművesek, a családi gazdaságok össze tudnak fogni, ha  
eredményeikről, érdekeikről van szó, ha közös ügyet kell megvédeni. 
A magyar gazdák sikere a MAGOSZ győzelme – mondta a miniszter.

Dr. Fazekas Sándor véleménye szerint a szavazás eredménye azt is 
jelenti, hogy a gazdák, a földművesek elfogadják a kormány agrár-
politikáját, értékelik a Földművelésügyi Minisztérium tevékenysé-
gét. Az agrártárca vezetője az elmúlt három év legfontosabb időközi 
választásaként értékelte a mostani agrárkamarai választásokat, ame-
lyen csaknem 50 ezren vettek részt, ahol a MAGOSZ és szövetségesei 
listájára több mint 40 ezren szavaztak. Mint mondta, meg kell szol-
gálni ezt a bizalmat, köszönet érte a gazdáknak.

A magyar gazdák összefogtak 
eredményeik védelmében

Pillanatkép a karcagi szavazásról
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HÍREK

Kéthetes fülöp-szigeteki út-
járól tartott élménybeszámo-
lót Disznós Imre a Világjárók 
programsorozat keretében ok-
tóber 27-én (pénteken) az Ifjú-
sági Házban. Az előadó mesélt 
arról, hogy egy eskrima világ-
bajnokság keretében jutott el 
a szigetországba.

A Világjáró programsorozat 
őszi állomásán Szabó Péterné 
könyvtáros köszöntötte a meg-
jelenteket, és röviden bemutat-
ta a karcagi születésű Disznós 
Imre eskrima világbajnokot, vá-
logatott kerettagot, aki 2016-
ban nyolc társával két hetet töl-
tött el a Fülöp-szigeteken. A je-
lenleg már Debrecenben élő, 
informatikával és online mar-
ketinggel foglalkozó Disznós 
Imre viszonylag későn, a gim-
náziumi évek után kezdett el 
társastáncolni, majd időközben 
megismerkedett az eskrimával is, 
amely egy fülöp-szigeteki harc-
művészet. - Az a különlegessé-
ge, hogy nemcsak puszta kéz-
zel küzdenek, hanem fegyverek-
kel is – mondta az előadó, és be 
is mutatta a gyakorló fegyvere-
ket, amelyek közül néhányat kör-
be is adott. Az eskrimának pedig 

mai napig légjogosultsága van 
a szigetországban, mert nem 
jó a Fülöp-szigetek közbizton-
sága. - Ezért állandóan fejlődik, 
mindig fejlesztik, megnézik azt, 
hogy melyik technika az, ame-
lyik működik, melyik az, ami ke-
vésbé – árulta el Disznós Imre, aki 
több érdekességet is megosz-
tott az 7107 szigetből álló, mind-

össze 800-ban lakott országról. 
A szigetállamnak három fő ré-
sze van, amely megjelenik az 
ország zászlaján is három csil-
lag formájában. - Ez az egyetlen 
olyan zászló a világon, amely-

nek olykor-olykor megválto-
zik a színösszeállítása, még-
hozzá a kék és a piros rész 
cserélődik fel. Amikor bé-
keidő van, akkor a kék szín 
van felül, amikor pedig há-
borúban áll a Fülöp-szige-
tek, akkor a piros rész van 
felül – mondta az eskrima 
világbajnok. A filippínók 

(helyi lakosok) nagyon kicsi em-
berek, az átlag testmagasságuk 
kb. 160 cm. Munkabiztonság 
nincs náluk, védőfelszerelés nél-
kül dolgoznak, és a közlekedé-
sük is nagyon érdekes. - Gyakor-

latilag olyan, hogy jobb 
kéz szabály vagy közleke-
dési lámpa nincs, illetve 
ha van is, akkor is annak a 
jelzésének a betartása az 
nem nagyon jellemző rá-
juk, viszont így sincs bal-
eset. Következőképpen 
jeleznek egymásnak: du-
dálnak – árulta el Disznós 
Imre. A városokban ket-
tősség figyelhető meg: 
vannak a szupergazda-

gok és a mélyszegények, köztük 
pedig nincs senki. - Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy megy az utcán 
az ember, és egyik oldalt a csi-
csás irodaházak vagy a luxusvil-
lák vannak, a másik oldalon pe-

dig ott nyomorognak az embe-
rek akár a járdákon – fogalma-
zott. A mélyszegénység pedig 
azt okozza, hogy nagyon nagy 
a bűnözés. Így vannak olyan vá-
rosrészek, amelyek védett öve-
zetek, ahol ellenőrző pontok 
vannak gépfegyveres őrökkel, 
akik ki-be engedik a gyalogoso-
kat és a járműveseket is. Disznós 
Imre azt is elárulta, hogy a fülöp-
szigeteki útjuknak a célja a világ-
bajnokságon való részvétel mel-
lett a tanulás, és a dan vizsgá-
nak a letétele volt, amelyre előt-
te már egy évet készültek.

Kapás Mónika

Világjárók – Fülöp szigetek

A Református Nagytemplom Galériájában a nagyváradi szü-
letésű Nt. Gavrucza Tibor ny. esperes kiállítását Fazakas Márk 
lelkész nyitotta meg. Az alkotó korábban nem járt Karcagon, 
bár vannak innen ismerősei.

Nt. Gavrucza Tibor ny. esperes Nagyváradon végezte elemi 
iskoláit, majd a középiskolával párhozamosan a Nagyváradi Né-
pi Művészeti Iskola festészet szakára járt, tanára Kristófy János 
volt. Az érettségit követően a Kolozsvári Ion Andreescu Képző-
művészeti Főiskolára jelentkezett, ahol sikeres szakvizsga után 
a sikertelen román írásbeli miatt nem kezdhette el tanulmánya-
it, így teológiai szakra ment, de közben is képzőművészkedett. 
A teológia elvégzését követően több helyen is szolgált, 1979 ja-
nuár elsejétől a székelyhídi gyülekezet meghívott lelkipásztora 
lett, ami újra alkalmat adott számára az Érmellékkel való talál-
kozásra, majd az újraalakult Érmelléki Egyházmegye első espe-
rese lett. Ahogy fogalmazott, a művészettel való kapcsolat búvó 
patakként követte az életét attól függően, hogy mennyire fog-
lalták le egyházi teendői. Tájképein, csendéletein az akvarell és 
olajtechnikát alkalmazza. Előbbi azért a kedvence, mert vallja, 
ha 30 perc alatt nem születik meg egy kép, már nem is fog.

Kiállítás a templomban 

A hagyományokhoz híven idén 
is megrendezte az „Életet az Évek-
nek” Nyugdíjas Klub az idősek na-
pi bálját október 24-én, kedden a 
Déryné Kulturális Központban. A 
rendezvényen Karcagon működő 
nyugdíjas körök, klubok, egyesü-
letek, illetve a Szabó József úti Idő-
sek Klubja és Szociális Otthon la-
kói vettek részt. Közel százan gyűl-
tek össze, és élvezték a műsorban 
közreműködő Dániel István, özv. 
Kovács Imréné, Kovács Tiborné és 
Kurucz Terézia, valamint a Márkus 

Ica vezette Karcagi Nótakör elő-
adásait.

A rendezvényen Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke mondott 
köszöntőt, és hangsúlyozta, az 
életben nem a különböző javak 
számítanak igazán, hanem az, 
hogy éveink alatt mennyi szere-
tetet tudunk adni, és mennyi sze-
retetet tudunk elfogadni.

A műsorokat és a köszöntőt 
követően zenés, táncos rendez-
vény vette kezdetét, míg a prog-

ramot „öltözködős” játékkal zár-
ták. Kovácsné Kerekes Katalin-
tól, a rendezvény főszervezőjétől 
megtudtuk, hogy a résztvevők 
nagyon élvezik ezt a programot, 
hiszen egészen vicces ruhadara-
bokat öltenek magukra, amely 
pedig garantálja a jó hangulatot. 
- Szeretünk játszani annak ellené-
re, hogy deres már a halánték, de 
a bennünk élő gyermek az meg-
van – fogalmazott a szervező.

Kapás Mónika

„Életet az Éveknek” bál
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HÍREK
Egészséges ételeket 
főztek a Chéfecskék

Elkezdődött a gombaszezon, egyre többen szednek az erdőkben 
gombát, amely nem mindig ehető. A halálos mérgű gyilkos galó-
cától kezdve a kevésbé káros, inkább gyomorbántalmakat okozó 
gombákig szinte minden fellelhető. Az ehető gombák kinézetük 
miatt olykor összetéveszthetőek mérgező társaikkal, ezért minden 
esetben be kell vizsgáltatni a begyűjtött gombákat - tanácsolta Széll 
Attila gombaszakértő.

A szakember szerint fontos, hogy szedés közben fajonként papír-
zacskóba szedjük a gombát. Ha a mérges gombát összekeverjük az 
ehetőkkel, ki kell az egész gyűjteményt dobni, hiszen a gyilkos ga-
lócának még a spórája is veszélyes lehet, ha ehető gombafaj közé ke-
rül. Lehetőleg vigyünk magunkkal kiskönyvet, amiből tájékozód-
hatunk a gombafajtákról - tanácsolta a szakember. 

Ha már megtörtént a baj, és gyilkos gombából evett valaki, azon-
nal mentőt kell hívni, és kórházba szállítani a beteget. A Kátai Gá-
bor Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya felkészült a gomba-
mérgezett betegek fogadására - mondta dr. Bakos Piroska belgyó-
gyász főorvos.

Gombamérgezés gyanúja esetén nagyon fontos, hogy vigyenek a 
hozzátartozók az ételből mintát, hogy a kórházi laborban be tudják 
mérni milyen gombát fogyasztott a beteg, és milyen szövődmények-
re számíthat. Ha szükség van rá, az intézetben adott a művesekezelés 
is. A gombamérgezések többsége enyhe lefolyású, de a gyilkos galóca 
például nyolc óra alatt ölhet. Az is előfordulhat, hogy a gombamérge-
zés tünete csak 2-3 nap után jelentkezik.

Ülésezett a Karcag Vá-
rosi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete október 20-án, 
pénteken. Varga István el-
nök vezetésével a testü-
let tagjai egyhangúlag tá-
mogattak minden napi-
rendi pontot.

Elfogadta a testület a tá-
jékoztatót a Karcag Városi 
Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2017. évi költség-
vetésének I-III. negyedévi 
végrehajtásáról.

Támogatták a pályázat be-
nyújtását a nyelvi környezet-
ben megvalósuló nemzetiségi, 
népismereti, művészeti, hagyo-
mányőrző és olvasó táborok 
megvalósítására az Emberi Erő-
források Minisztériuma által ki-
írt pályázatra. Ugyancsak meg-
szavazták a pályázást a nemze-
tiségi kulturális kezdeményezé-
sek támogatására kiírt pályázat-
ra, amelyből a Roma Napot va-
lósítanák meg.

Elfogadták a tájékoztatót a 
„Soha nem feledünk bennete-
ket” nevezetű fotókiállításról. 
A tárlat ötszáz karcagi kötődé-
sű elhunyt roma fotóit állította 
ki október 28. és november 10. 
között. 

Támogatták a beszámolókat 

a szeptember 16-án történt ru-
haosztásról, a XXIV. Jászsági Ci-
gány Napon, az I. Roma Országos 
Kongresszuson, valamint a Roma 
Büszkeség Napján való részvétel-
ről is.

Elfogadták a beszámolót az 
október 8-án Karcagon megren-
dezett nemzetiségi fórumról is, 
amelynek célja az idei pályázatok-
kal kapcsolatos szakmai egyez-
tetések a megállapodást kötött 
nemzetiségi önkormányzatokkal.

A napirendi pontok előtt Var-
ga István elnök ismertette a Kar-
cagi Nagy Zoltán önkormányza-
ti képviselő által küldött tájékoz-
tatót, amelyben többek között 
szó esett két útalap igénylésé-
ről a Déli külvárosban, valamint 

arról, hogy az Arany János Álta-
lános Iskola és a Takács Péter úti 
óvoda egy-egy erősítő hangszó-
rót kapott.

Varga István tájékoztatta to-
vábbá a testületet, hogy részt 
vesznek az Aktívan a tudásért tan-
folyamon is, amely egy olyan 300 
órás képzést nyújt a 18-55 évesek-
nek, amely a képességeiket fej-
leszti és életviteli tanácsadást is 
ad.

Pánti Ildikó képviselőnő örö-
mét fejezte ki, hogy a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat nyi-
tott a pályázatok és a rendezvé-
nyek iránt.

A testület legközelebbi ter-
vezett ülését november 24-én 
tartja.

Kisebbségi testületi ülés

A Kovátsos Chéfecskék Szatmári János séf vezetésé-
vel legutóbbi foglalkozásukon sütőtökös ételeket készí-
tettek. A klasszikus sütőtök krémleves mellett több faj-
ta sütőtököt - a magyar fajták közül a nagydobrossi és az 
importok közül a kanadai - sütöttek meg, majd félkész ál-
lapotban abba beletöltöttek egy gombás, spentós, saj-
tos, főtt tésztás tölteléket, és készre sütötték. Nyíriné 
Kátai Katalinnal ünnepi tökös terítéket készítettek a lá-
nyok, majd közösen elfogyasztották a kétfogásos menüt.

Katonadal Fesztiválon vett részt 
a Karcagi Nótaklub október 14-én, 
szombaton. Márkus Ica, a klub ve-
zetője elmondta, hogy a Kunma-
darason megrendezett eseményre 
minden évben meghívják őket, és 
mindig nagy sikerrel szerepelnek. 
Idén harmincöt klub vett részt a 

fesztiválon, többen érkeztek Haj-
dú-Bihar, Békés és Jász-Nagykun-
Szolnok megyéből. A nótaklub ve-
zetője hozzátette, a fesztivál nem 
a versenyzésről szól, hanem arról, 
hogy a klubok tagjai előadják ked-
venc válogatásaikat. - Úgy gon-
dolom, hogy mindig ötössel ju-

talmaznak bennünket. Kaptunk 
egy szép oklevelet, illetve tárgyi 
ajándékokat osztogatnak ilyenkor, 
de igazából ez nem megmérette-
tés – fogalmazott Márkus Ica, aki 
megemlítette azt is, hogy május-
ban Kunhegyesen viszont már az 
arany minősítés lesz a cél.

Katonadal Fesztiválon a Karcagi Nótaklub

Már tart a gombaszezon 

A begyűjtött gombákat mindig vizsgáltassuk be!
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A HATÁRTALANUL! program keretében 
jutottunk el Dél-Erdélybe, hogy a nemzeti 
összetartozás jegyében megismerkedjünk a 
szórvány magyarság életével, történelmé-
vel, kultúrájával, személyes tapasztaláso-
kat szerezhessünk a külhoni magyarságról, 
azokról a dolgokról, amelyeket a tanórá-
kon könyvekből, interneten megismertünk.

Első állomásunk Nagyszalontára ve-
zetett, ahol Arany János születésének 200. 
évfordulója alkalmából a Csonka torony-
nál megkoszorúztuk emlékművét, idézete-
ket olvastunk fel műveiből, majd az Arany 
László által adományozott hagyaték kiál-
lítást tekintettük meg egy remek előadás 
után.

Városnézés következett Aradon. Sétál-
tunk a belvárosban, a főtéren, a Kultúrpa-
lota, a Városháza, az Állami Színház előtt, 
megcsodáltuk a Minorita templomot, meg-
hallgattuk a hozzájuk fűződő történeteket.

A közelgő aradi vértanúk napja tisztele-
tére a Szabadság-szobrot, majd a 13 vér-
tanú emlékművét megkoszorúztuk, verset 
mondtunk, felolvasást tartottunk, és eléne-
keltük a Himnuszt. 

Idegenvezetőnk Világoson, a Bohus-kas-
télyról beszélt, ahol 1849-ben Görgey aláír-
ta a feltétel nélküli megadás egyezményét. 
Nemzeti színű szalagot kötöttünk, és eléne-
keltük a Himnuszt Bohusné Szögyény An-
tónia emlékére, akiről megtudtuk, hogy az 
1848-49-es harcok idején élelmiszerrel és 

ruházattal látta el a szabadságharcosokat. 
Tevékenységét a fegyverletétel után is foly-
tatta, amiért Haynau többször is megfenye-
gette. 

Marosillye - Veres-bástya következett. 
1580-ban itt született Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem. Emléke előtt tisztelegve helyez-
tük el emlékkoszorúnkat.

Csernakeresztúron hangulatos panzi-
ókban fogadtak bennünket nagy szeretet-
tel, étellel, frissen vetett ággyal. A falumú-
zeumban megismerkedhettünk a bukovi-
nai székelyek nehéz, példaértékű életével. 
Az ottani elemi iskolában emlékeztünk meg 
közösen október 6-án a 13 aradi vértanúról. 
Ajándékot vittünk a gyerekeknek, beszélget-
tünk, ismerkedtünk.

Látogatást tettünk, és adományokat ad-
tunk át Déván a Böjte Csaba által létreho-
zott Szent Ferenc Alapítványnak. 

Egy kellemes hegyi túrával jutottunk fel 
„Magos Déva várához”, amelyről megtud-
tuk, hogy kicsiny, jelentéktelen erőssége volt 
Erdélynek. Itt előadtuk a Kőmíves Kelemen-
né című balladát. 

Utazásunk következő állomása Vajda-
hunyad várához vezetett. Erdély legimpo-
zánsabb és legszebben megmaradt gótikus 
várkastélya ma is lenyűgözi a látogatókat, 
köztük bennünket is. A vár híres lakói között 
hallhattunk Fráter Györgyről, Szilágyi Erzsé-
betről, Hunyadi Jánosról, Török Bálintról, Ti-
nódi Lantos Sebestyénről, Thököly Imréről. 

A 3. napon reggeli után elbúcsúztunk ked-
ves házigazdáinktól, majd Piskibe, Erdély 
egyik legszebb, legápoltabb arborétumába 
látogattunk el.  

A kenyérmezei csata emlékművénél - 
amelyet Kinizsi Pál mellszobra díszít, az 1479. 
október 13-án történt ütközet emlékére - fel-
olvasást tartottunk, és emlékszalagot he-
lyeztünk el.  

Míg Temesvárra érkeztünk, idegenveze-
tőnk nagyon kedves történeteket mesélt a 
Kenyérhegyről, valós eseményeket idézett 
fel Erdélyről, a székelyekről. A Bánság sok-
nemzetiségű, legfejlettebb városában, ahol 
a 19. században Európában először vezet-
ték be az utcai elektromos közvilágítást, vá-
rosnéző séta keretében megtekinthettük az 
óváros legjelentősebb látnivalóit: Dóm tér, 

Szentháromság-szobor, Korzó. Megnéztünk 
egy ortodox és római katolikus templomot 
kívülről és belülről is, majd megbeszéltük a 
különbségeket.  

Utazásunk a Rózsaparkban ért véget, ahol 
több száz fajta rózsában gyönyörködhet-
tünk, és megtudtuk, hogy a világon először 
itt mutatták be a kék és fekete rózsát. 

Kirándulásunk során felejthetetlen élmé-
nyekkel, nagyon sok tudással gazdagod-
hattunk. Sokunknak nem lett volna lehe-
tősége arra, hogy ide eljusson, ezért is tar-
tozunk mindazoknak köszönettel, akik se-
gítettek ennek a tanulmányútnak a meg-
valósulásában.

Horváthné Pandur Tünde Róza
 osztályfőnök

A református általános iskolában  
„Nagy Vagy” Sportnap került megren-
dezésre a TV2 „Nagy Vagy” sportmű-
sor szerkesztőinek személyes felkéré-
sére.

A főszervezők felkeresték iskolán-
kat abból a célból, hogy szeretnék or-
szágos szinten reklámozni a TV2-csa-
tornán sugárzott „Nagy Vagy” sportve-
télkedőt, és országos road showt  ren-
dezni. A főszerkesztő iskolánkat ke-
reste meg először, mivel nagyon tet-
szett neki, hogy milyen nagy létszám-
mal és milyen jó hangulatot teremtet-
tünk tavaly az Érdi Arénában, ami-
kor részt vettünk a „Nagy Vagy” sport-
vetélkedőn, és 24 csapatból elhoztuk 
az országos első helyezést. A sport-
nap igazgató asszony megnyitójával 
kezdődött, amelyet közös tornával - 
a „Nagy Vagy” aerobic oktatója veze-
tésével - folytattunk. Ezt követően el-
kezdődtek az akadálypályák kipróbá-
lásai. Mind az alsóban, mind a felső-
ben 10 akadálypályával készültünk, 
Kókai Dávid, a „Nagy Vagy” verseny 
szervezője segítségével. Az akadályok 
az alsósoknak lufipöckölő, bójaboro-
gató, célba dobás, egyensúlyozás bab-
zsákkal, síelős játék, Forma-1 aka-
dálypálya, lepedő labda, karika átbú-
jás, ugrókötél ügyességi feladatok vol-
tak. A felsősöknek pedig bizalomjáték, 
frizbi, streetball, asztalitenisz, tollas-

labda, lepedő labda, joga bonito, síelős 
játék, speedminton, slackline. Ezen-
kívül mindenki kipróbálhatta a ke-
rékpáros akadálypályát, ugrálóvárat 
és az egészségügyi méréseket (vércu-
kor, testsúly, magasság, vérnyomás, 
stb.), amelyet a református gimnázi-
um egészségügyi szakoktatói és diák-
jai végeztek el.

A „Nagy Vagy” fő támogatója a 
VEGETA PODRAVKA ételbemuta-
tót és kóstolót tartott. Az akadálypá-
lyák kipróbálása után következett a 
„Nagy Vagy” sorverseny. 12 fős csapa-
tok (10 tanuló és 2 felnőtt szülő) mér-
kőztek meg egymással. Öt feladatot 
teljesítettek. A két legjobb csapat ju-
tott  a döntőbe, ahol már négy csapat 
versenyzett a fődíjért, a 40.000 forin-
tot érő ROSCO Sport ajándékutalvá-
nyért. A döntőben hat játék szerepelt. 

A versenyt a zöldpólós csapat nyer-
te meg nagy csatában. Az érmeket és 
a jutalmakat Kurucz Péter, a „Nagy 
Vagy” szellemi atyja, a játék elindí-
tója adta át a versenyzőknek Gajdos 
Tamás segítségével, aki az egész dél-
előtti versenyen szpíkerkedett.

Jó hangulatban telt el a sportnap. 
Ez volt a „Nagy Vagy” történetének el-
ső road show bemutatója. A TV2 stáb-
ja nagyon meg volt elégedve a szerve-
zéssel és a sportnap hangulatával, lá-
togatottságával. Köszönettel tartozunk 
Szepesi Tibor úrnak, aki erre az alka-
lomra biztosította a Városi Sportcsar-
nokot. Köszönettel tartozunk minden 
kedves szülőnek, pedagógusnak, jelen-
legi és volt diákjainknak, akik rész vet-
tek ezen a különleges sportnapon.

Orosz István
testnevelő

Október 28-án, szombaton a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 
megnyílt a „Soha nem feledünk benneteket” című, 
Karcag elhunyt romáiról szóló fotókiállítás. A kiál-
lítást megnyitotta Varga István, a Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke, beszédet mondott H. 
Tóth János nyugalmazott tanár. A kiállítás novem-
ber 10-ig volt látogatható. 

„Nagy Vagy” Sportnap a Refi-ben

Kiskulcsosiak Dél-Erdélyben

„Soha nem feledünk 
benneteket”
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Az év utolsó hónapjaiban megváltoznak az időjárási körülmények. Ne feledkezzünk meg 
járművünkről sem, amelynek szintén fel kell készülnie a megváltozott időjárásra, hogy to-
vábbra is biztonságban közlekedhessünk. 

Célszerű ellenőriztetni az akkumulátort, a gumiabroncsokat, a világító berendezé-
seket és a fékeket. A nyári ablakmosó folyadékot télire cserélni, és lassan bekészíte-
ni az autóba a jégoldó spray-t, jégkaparót, páramentesítőt, hiszen nemcsak a hőmér-
séklet változik, hanem egyre több, különböző formában érkező csapadékra is számí-
tanunk kell. 

Veszélyt jelent a közlekedőkre a fákról lehulló nedves levéltömeg, amelytől az úttest csú-
szóssá válhat. Hasonló a mezőgazdasági gépek által felhordott sár hatása is. Ilyenkor csökken 
a gumiabroncs tapadása, és megnő a féktávolság. Nedves, esős időben soha ne úgy közle-
kedjünk, ahogy nyáron megszoktuk, és mindig tartsunk nagyobb követési távolságot, sebes-
ségünket csökkentve. Sajnos még mindig előfordul, hogy korlátozott látási viszonyok mellett 
is láthatósági mellény nélkül közlekednek az úttesten a gyalogosok és kerékpárosok. 

Reggelente láthatjuk, hogy a szabad ég alatt parkoló autók ablakai jegesek, párá-
sak. Soha ne induljunk el úgy, hogy csak egy kis helyen töröljük le, hiszen így a meg-
növelt holtterekkel saját magunkat akadályozzuk a szabad kilátásban, és nem vesz-
szük észre a párás ablak mögött érkező másik járművet vagy gyalogost. Egy pillanat 
alatt megvan a baj, amit néhány perces törölgetéssel meg lehetett volna előzni. Ilyen-
kor természetesen a visszapillantó tükrök se maradjanak ki!

Elindulás előtt az autóban ülő összes személy csatolja be a biztonsági övet, és a gyerekeket 
se felejtsük el gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni. 

Alattomos őszi időjárási specialitás a köd. Ködös időben a baleseteket leginkább a 
világító berendezések használatával tudjuk megelőzni. Előfordulhat az is, hogy ilyen-
kor csak lépésben tudunk közlekedni. Ebben az esetben nehéz megőrizni türelmün-
ket, azonban mérlegelni kell, mi okoz nagyobb bosszúságot: néhány perc késés vagy 
sérült személyek, törött autók, majd a rendőrségi eljárás. 

Ne feledje: Önt is hazavárják!
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

60. évforduló
MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
 a 2017. december 2-án (szombaton) 19.00 órától kezdődő

MŰSOROS ESTÜNKRE
Helyszín:

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézmény tornaterme

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter

Védnökei: 
Kovács Sándor,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
Dobos László, 

Karcag város polgármestere

A rendezvény bevételét a szervezők az iskola fejlesztésére, 
környezetük szépítésére fordítják.

Belépőjegy: 4.000 Ft/fő

Zenés, táncos műsor színesíti az estét. 
A jó hangulatról Bényei Gábor gondoskodik.
Az ízletes vacsorát az ESSEN Kft. szervírozza. 

A helyszínen büfé üzemel.

A jegyvásárlás telefonos egyeztetés alapján történik:
06/30-451-6976 Némethné Koczka Erzsébetnél

Tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt Karcagi Lakosságot, hogy immár Kar-

cagon is elérhető minden felhasználó számára a 2017. ok-
tóber 1-től bevezetett új műszaki hibabejelentő rendszer a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nél. A szolgáltatásuk-
nak köszönhetően felhasználóik a műszaki probléma észlelé-
sét követően azonnal tárcsázhatják az ingyenesen hívható +36 
80/205-157-es telefonszámot. A vonal túlsó végén közvetlenül 
szakemberekkel beszélhetnek, akik a nap 24 órájában várják 
a műszaki problémákkal kapcsolatos hívásokat. Az új rend-
szer lehetővé teszi, hogy felhasználóik a műszaki hiba kap-
csán érintett település irányítószámának megadását követő-
en azonnal az illetékes műszaki ügyintézővel tudjanak egyez-
tetni.

Tájékoztatjuk továbbá a Karcagi Lakosságot, hogy a Tisza-
menti Regionális Vízművek Zrt-t érintő egyéb felhasználói meg-
kereséseket továbbra is várják személyes, telefonos és internetes 
ügyintézési lehetőségeiken. 

Központi ügyfélszolgálati e-mail címük: ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu. 

Ügyfelek hívását telefonos ügyfélszolgálatuk (Call Center) 
fogadja ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök 8.00-
16.00, szerda 8.00-20.00, péntek 8.00-14.00 óra között) a +36 
40/180-124-es telefonszámon, ahol felkészült munkatársaik 
készséggel nyújtanak továbbra is segítséget az ügyintézésben.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Karcag Városi Önkormányzat

Civil Összefogás 
Esélyegyenlőség Nap

2017. október 7-én a „Civilek éjszakája” program keretében egyesületünk részt vett a Civil 
Összefogás Esélyegyenlőség Napon, amely a város szívében lévő sétáló utcán került meg-
rendezésre. Egy nagyon kellemes délutánt tölthettünk a szabadban ezen a ragyogó napsü-
téses napon sok-sok érdeklődővel, akik nemcsak a rendezvényen fellépő előadóművészek 
miatt jöttek el, hanem nagy létszámban részt vettek egészségügyi szűréseinken is. 

A gyermekek számára érdekes játékokkal és aszfalt rajzolási lehetőséggel készültünk, 
amely meg is ragadta a fantáziájukat, és nagyon sok szép színes rajz díszítette főterünket a 
rendezvény végén.

Tisztelettel megköszönjük támogatóinknak a rendezvény sikeréért tett erőfeszítései-
ket és anyagi támogatásukat:

 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés és elnöke, Kovács Sándor, 
 - Roche (Magyarország) Zrt.,
 - Nagyné László Erzsébet,
 - Karcag Városi Önkormányzat, Dobos László polgármester,
 - Nagykunságért Civil Fórum,
 - Simon Éva és Angyal Ferenc,
 - Eskrima Karcag, valamint a programba meghívott fellépő vendégek,

és természetesen köszönet jár a résztvevő tagjainknak is.
Kovács Istvánné

elnök

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesület karcagi csoportja 

2017. november 25-én délelőtt 11 órakor 
fogja megrendezni az évzáró ünnepségét.

Helyszín: 
Euro Szolgáltató Kft., Széchenyi sgt. 52. 

Jelentkezéseket várjuk az ügyeleten 
minden csütörtökön 9-11 óra között. 

Jelentkezési határidő: 2017. november 16.
Vezetőség

Köszönet-
nyilvánítás

Megköszönjük Molnár Pál 
önkormányzati képviselő 
úrnak a Táncsics M. krt. 23. 
sz. épületnél a biciklitároló 
létrehozásában nyújtott se-
gítségét.

Táncsics M. krt. 23. sz. 
alatti lakóközösség

Őszi-téli átállás a közlekedésben
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2017. november 17. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 - Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Székelykapu avatása Karcagon
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
 magazin  
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Karcagi hírek
 - Gyakoribbak a szülések a frontok miatt
 - Méhatka
 - Piaci körkép
 - Gólyabál
 - Világháborús áldozatokra emlékeztek
 Háttér
 Vendég: Borsos Anikó
 Téma: influenza szezonra készülve
20.20 Karcagi Tükör
 Gólyabál
21.00 Nagykunsági Híradó
21.20 Fejes László könyvbemutatója

2017. november 21. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet
19.45 Karcagi hírek

20.15 A Hit Szava – római katolikus
 szentmise 
21.25 Kivilágos Kivirradtig Fesztivál 
 2017 - összefoglaló

2017. november 23. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó - hírműsor
 - Minden hétköznap új anyagokkal
18.25 Idősek köszöntése a Szociális 
 Otthonban
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
 magazin  
 Aktuális kérdések
 Nemzeti konzultáció 
 Karcagi hírek
 - Zsembeli József kinevezése
 - Térségi Középiskolák Börzéje
 - Erkel jubileumi napok
 - Szentannai Napok után
 - Levegő minőség javítása
 - Reformaraton
 Háttér
 Téma: adventi készülődés                          
20.10 Karcagi Tükör
 50 éves a Kátai Gábor Kórház
21.50 Nagykunsági Híradó

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

2017. november 11.

Nagy-Szentesi Anikó - 
Gyermán János Tamás

2017. november 14. 

Nagy Mária - Bödör Gábor

Születés
2017. november 12. 

Földvári Ildikó Lilla - Hemző 
Attila

Kg., Ady Endre utca 68.

Hanna 

November 18. (Szombat) 
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

November 19. (Vasárnap) 
9-12 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

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 18-19.  Dr. Dániel Mihály Karcag, Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú középfokú végzettség,  
- számítógépes ismeret (word, excel),
- büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII.törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. december 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.
Jelentkezni írásban 2017. november 21-ig lehet az alábbi 
címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.

e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 06/59-311-411, Fax: 06/59-311-538  

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség,
- mg-i vontatóvezetői jogosítvány,
- büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- nehézgépkezelői vizsga.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, vég-

zettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. december 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 27.
Jelentkezni írásban 2017. november 21-ig lehet az alábbi 
címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.

e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 06/59-311-411 Fax: 06/59-311-538  

VONTATÓVEZETŐ

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye Iskolanyitogató 
címmel, több alkalommal foglalkozásra hívja és várja a nagy-
csoportos óvodásokat. Célunk, hogy megismerjék az iskolát, a 
leendő tanító néniket és a helyi hagyományokat. 

Első Iskolanyitogató foglalkozásunkat 2017. december 04-én 
16.15 órakor tartjuk, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklő-
dő nagycsoportos óvodásokat.

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

Tisztelt Szülők!

Kedves 
Olvasóink!

Következő 
lapszámunk 

2017. november 24-én 
jelenik meg.

Amennyiben nem 
kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!
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Ingatlan
Karcagon a főtérhez közel, 712 
m2-es telken, teljes közművesített, 
lebontásra vagy nagy felújítás-
ra szoruló ház eladó. Érdeklődni: 
Kacsóh utca 21. szám alatt. Tel.: 
06/30-478-2714.

Régi típusú rendezett parasztház 
teljes berendezéssel, felszerelés-
sel eladó. Cím: Karcag, Attila ut-
ca 47. Tel.: 06/59-300-322, 06/30-
713-7254.

Karcag központjában kertkapcso-
latos, 2 szoba + étkezős társashá-
zi lakás, 16 m2 saját tárolóval 5,5 M 
Ft-ért eladó. Tel.: 06/30-460-2974.  

Karcagon, a Kisújszállási út ele-
jén ház nagy portával, és műhely 
egyben vagy külön eladó építés-
re vagy vállalkozásra. (Két utcá-
ról megközelíthető.) Tel.: 06/30-
647-6496.

Eladó összkomfortos családi ház a 
Vasút utcán. Tel.: 06/70-242-2613.

Eladó családi házat, lakást, nyara-
lót, kertföldet, termőföldet kere-
sünk meglévő ügyfélkörünk részé-
re, értékesítési célra. Tel.: 06/30-
989-3349.

Albérlet kiadó! Tel.: 06/59-312-562.

Karcagon 2-2,5 szobás albérletet 
keresek hosszú távra. Tel.: 06/20- 
282-7051.

Karcagon a Kisvénkertben, a Kék-
virág utcában, 939 m2-es kert (fe-
le felkerítve, rajta lakókocsi, fúrt 
kúttal) eladó. Tel.: 06/30-216-9216.

Eladó Karcag főterén egy vegyes 
ingatlan, amely 250 m2-es üzlet-
ből, 1- és 2 szobás lakásokból, to-
vábbá egy új építésű 2 szobás 
családi házból áll. A telek 1200 
m2 nagyságú. Ajánlom vállalko-
zó szelleműeknek (lakhat és vál-
lalkozhat egy helyen). Több gene-
ráció együttélésére is kiváló, vala-
mint további építési lehetőség is 
adott. Alkalmas lehet vendéglá-
tás, egészségügy, oktatás, keres-
kedelem, panzió, albérletek, stb. 
működtetésére, cég székhelynek 
(uniós vissza nem térítendő pályá-
zati lehetőség). Értékálló, biztos 
befektetés, kiszámítható hozam, 
most kedvező áron megvásárol-
ható. Részletes felvilágosítás tele-
fonon. (Képeket tudok küldeni.) 
E-mail: csokikep@gmail.com. Tel.: 
06/20-563-5087.

Állat
Kopasztott csirke eladó Karcagon, 
a Soós István utca 12. szám alatt. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.

Vegyes
Vásárolok I-II. világháborús ka-
tonai relikviákat, kitüntetéseket, 
szúró, vágó eszközöket (szablyát, 
bajonettet, kardot, stb.), ágyú-
hüvelyeket, ruházatot, Horthy, 
Ferenc József és Trianonhoz kap-
csolódó dolgokat, egyéb régisé-
geket és teljes körű hagyatékot. 
Tel.: 06/20-996-1346.

Trapézlemez többféle színben 
kapható 1450 Ft/m2 (kerítésnek, te-
tőnek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-
4197.

Cefre és 50 literes üvegballon el-
adó. Tel.: 06/30-509-8718, 06/59-
319-178.

Eladó 65 darabból álló karcagi 
vertcsipke terítő gyűjtemény. Tel.: 
06/30-963-5073.

Desire télálló burgonya kapható 
Karcagon, a Szivárvány utcai gu-
miszervizben. 

Őrölt fűszerpaprika kapható Kar-
cagon, a Rákóczi utca 13. szám 
alatt. Tel.: 06/70-943-3479.

Eladók! Denevérpad, keringe-
tő szivattyú, 20 fakkos mobil ga-
lambketrec, 65 literes üvegballon, 
200 literes ónozott üst, 2’’-os réz-
golyós csap. Tel.: 06/30-324-0522.

Hajdu Aquastic 200 literes villany-
bojler fél áron elvihető. (Kb. 1 évet 
használt.) Tel.: 06/30-619-2694.

Alkalmi munkára kőművest kere-
sek. Tel.: 06/59-312-562.

Eladó 4 részes szekrénysor, 1 db te-
levízió, 2 db fotel, 50 literes üveg-
ballon. Tel.: 06/30-499-9237.

Féri bőrkabát eladó. (188/54 méretű, 
nagyon jó állapotban, marhabőről 
készült, téliesített béléssel, nyak-
prémmel.) Irányár: 16.000 Ft. Tel.: 
06/30-295-7437.

Pianino megkímélt állapotban el-
adó. Tel.: 06/70-298-4809.

Mercedes 1400-as eladó. Irányár: 
400.000 Ft. Tel.: 06/20-505-3467.

Mikrohullámú sütő (3.000 Ft), gáz-
tűzhely (palackos, 2.000 Ft), tá-
nyérok és edények (150 Ft/db), 
elektromos sütő (3.000 Ft) eladó. 
Tel.: 06/20-505-3467. 

Bontott cserépkályha eladó. Tel.: 
06/20-563-5087.

Zsírosbödönök, 220 V-os cirkula, 
papírtéglát nyomó prés, dongó-
motor meghajtású kerékpár el-
adó. Tel.: 06/30-216-9216.

Eladó 1 db franciaágy (barna szí-
nű mintás szövet, jó állapotban) és 
1 db női mountain bike (alig hasz-
nált, sárga színben). Tel.: 06/30-
914-5503.

Eladó komód (8.000 Ft), virágáll-
vány (3.000 Ft), padlótól a plafo-
nig érő, fém virágtartó (8.000 Ft), 
nagyméretű középszőnyeg (2 x 
3m, 12.000 Ft), Szokol rádió (2.500 
Ft), lábon álló lemezjátszós rádió 
(2.500 Ft), bakelitlemezek (500-
1.500 Ft), 4 db kárpitozott szék, 
számítógép monitor (2.000 Ft), 
kisméretű kerek asztal (1.500 Ft), 
továbbá apróságok, szamovár, 
népművészeti tányérok, vázák, 
stb. Tel.: 06/70-389-2119. 

Asztali fúrógép és asztali köszörű 
kifogástalan állapotban, sürgősen 
eladó. Tel.: 06/30-568-1296.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! 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 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.

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

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

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

Földet bérelnék Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagy-
rábé, Püspökladány, Sárrétudvari 
térségében. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 06/70-370-1149.

Méz házhozszállítás Karcag te-
rületén! Akác (folyékony, 2.000 
Ft/kg), vegyes (kristályos, 1.500 
Ft/kg). Köszönjük régi és leen-
dő ügyfeleink bizalmát: Szőllősi 
Csaba és Sebők Erika. Tel.: 06/30-
963-5073.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fu-
varokat vállalok, akár távolságit is. 
Tel.: 06/30-265-4197.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékait ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülé-
kek, stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére dauert, festést, 
hajvágást vállalok. Délelőtt a fod-
rászüzletben dolgozom, délután 
megyek házhoz. Tel.: 06/30-447-
3918.

Megbízható szakmai tapasztalat-
tal rendelkező személy gyermek 
felügyeletet vállal naponta 8.00 
és 16.00 óra között. Tel.: 06/30-
647-7336. 

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT 
HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

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.

 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Könyvelő - analitikus (Kisújszállás), 
 - Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója (Túrkeve),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és tenyésztő (Tiszagyenda),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Karosszérialakatos (Karcag),
 - Autófényező (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat-szerelő - víz, gáz, fűtés (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag, Kenderes),
 - Tetőfedő, bádogos (Karcag),
 - Burkoló (Karcag),
 - Festő mázoló (Karcag),
 - Faipari gyári munkás (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője-

takarmányos traktoros és sertésgondozó (Kenderes),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Takarítógép-kezelő (Karcag),
 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás (Karcag).

 
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási Osz-

tályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Lapzárta: 
2017. november 20. (hétfő) 12 óra
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Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag-Kisújszállás 5-1 (3-0)
2017. november 11. (szombat)

Az utolsó hazai mérkőzésen a 
szomszédos Kisújszállás volt a kar-
cagiak ellenfele. 

A mérkőzésen egy nem várt ese-
mény borzolta a kedélyeket. Az ösz-
szecsapás levezetésére kijelölt játék-
vezetői hármas nem érkezett meg. 
Állítólag elfelejtették, hogy Karca-
gon kell mérkőzést vezetniük. Vé-
gül az illetékesekkel való egyezte-
tés után három játékossal – Kui Ti-
bor, Fekete László és Kovács Lász-
ló –, akiknek játékvezetői engedé-
lyük van, kezdődhetett el a kunsá-
gi derbi. Később kiderült, a három 
beugró játékos kiválóan vezette le a 
találkozót. 

A helyi csapat az alábbi játéko-
sokkal vette fel a küzdelmet a ven-
dégekkel szemben: Belényesi-Terjék, 
Orosz, Szőke N., Csörögi, Szívós G., 
Szentannai, Domokos A., Erdei, Kiss 
S., Bencsik.
Cserék: Fábián G., Sipos, Szabó.
Edző: Orosz István.

A 4. percben Terjék elhúzott a 
jobb oldalon, és 16 méterről kül-
dött lövése centiméterekkel elment 
a jobb kapufa tövénél. A 10. percben 
Terjék elment a jobb oldalon, és az 
alapvonal közeléből középre adott. 
Szívós G. lövése a kapusról kipat-
tant, végül Szegi előrevetődve meg-
szerezte a labdát. A 18. percben Do-
mokos A. jobbról végzett el egy sza-
badrúgást. Bencsik még fejjel be-
leért, és a félmagas lövés a megle-
pett kapus mellett a hálóba csapó-
dott (1-0).

Egy perc múlva egy ellentáma-
dás során Berta fejese elment a 
jobb sarok mellett. 

A 28. percben Oros egy csel után 
a 16-os sarkánál lőtte a labdát, amit 
Belényesi szögletre tolt. 

A 29. percben Szentannai került 
helyzetbe, de a kifutó kapus fölött 
a felső léc fölé emelt. 

A 34. percben egy karcagi szög-
let után a kapusról lepattanó lab-
dát Erdei a bal alsó sarok mel-
lé bombázta. A 36. percben egy 
megszerzett labdával Erdei egy lé-
pés után váratlanul kapura lőtt 25 
méterről, és a labda a jobb felső 
sarokban kötött ki (2-0).

A 39. percben Kiss S. középen 
kapott egy átadást, majd kicselezte 
a védőjét, és a kifutó kapus mellett 
a kapu közepébe talált (3-0).

A 44. percben hazai szöglet után 
Szegi Szőke N. elől vetődve szög-
letre ütötte a labdát. A 47. percben 
Szívós G. Orosz elé passzolt, a védő 
14 méterről éppenhogy a felső léc 
fölé bombázott. Az 50. percben Er-
dei szöktette Kiss-t, de a kirohanó 
kapus felszedte előle a labdát.

Az 54. percben egy középre adást 
Domokos A. mellel a 16-oson be-
lülre továbbította, és a jókor érkező 
Kiss S. a kapu közepébe lőtte (4-0). 

A 39. percben a karcagi védők 
elsodorták a 16-oson belül a ven-
dégek csatárát, 11-es. A büntetőt 
Ladányi a bal sarokba lőtte (4-1).

A 71. percben egy kiugratás so-
rán Domokos A. elől egy védő az 
utolsó pillanatban szögletre rúg-
ta a labdát. A 85. percben Domo-
kos A. befelé cselezgetett, majd kb. 
30 méterről megcélozta a kaput, de 
lövése a felső léc fölé ment. A 88. 
percben egy lepattanó labda Ladá-
nyi elé került, de óriási helyzetben 
nem találta el a kaput. A 90. perc-
ben Domokos A. lövésre szánta el 
magát 35 méterről, a labda a jobb 
felső sarokban kötött ki. 

A nem mindennapi mérkőzés 
után a csapat edzője, Orosz István 
a következőt nyilatkozta: „A fair-
play szellemében lejátszott mérkő-
zést köszönjük a kisújszállásiak-
nak.”

B.I.
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Karcag Városi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve 
megalkotta a talajterhelési díjról szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendeletét, amely 2017. július 1. napján hatályba lépett. 

A rendelet értelmében a talajterhelési díjfizetési kötelezett-
ség azt a kibocsátót terheli, aki környezethasználata során 
szennyező anyagot bocsát a környezetbe, mivel a műszakilag 
rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdál-
kodási hatósági szennyvízelhelyezést alkalmaz. 

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfize-
tési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését kö-
vető 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a felhasznált víz mennyisége, csök-
kentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető víz meny-
nyiségével. 

A talajterhelési díj alapja tovább csökkenthető a szabályszerű-
en elszállítatott szennyvízmennyiséggel. Az elszállítást számlával 
kell igazolni. 

A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg, amely városunkban 1.800 
Ft/m³. 

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület talajterhelési 
díjkedvezményt nyújt a talajterhelési díj fizetésére kötelezet-
teknek, amelynek mértéke a fizetendő díj 95%-a. Így a tényle-
gesen fizetendő díj 90 Ft/m³-ra módosul.

2017. évre vonatkozóan a talajterhelési díjfizetési kötelezett-
ség csak a rendelet hatálybalépését követő naptól, azaz 2017. 
július 01-től történő vízfogyasztás után keletkezik.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak ingatlanonként külön-külön 
kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgy-
évet követő év március 31-ig. Első ízben tehát 2018. március 31-ig 
kell az adóbevallást (a 2017. július 01-2017. december 31-ig tör-
tént vízfogyasztás után) benyújtani, és a 2017. évi talajterhelé-
si díjat megfizetni a Karcag Városi Önkormányzat 12053005-
01000953-01200009 számú talajterhelési díj beszedési szám-
lájára.

További részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Adócso-
portjától kérhető (Városháza, fszt. 40. szoba, tel.: 06/59-500-610).

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport

Szeptember végén került megren-
dezésre a X. Őszi Sakkverseny Berek-
fürdőn. A verseny és a kiváló hely-
szín egyre nagyobb tömeget vonz a 
településre, így most is rekord létszá-
mú sakkozó indult el a versenyen. A 
89 fő két csoportban szállt harcba a 
díjakért. Az „A” csoportban 36-an 
indultak, köztük 3 nemzetközi mes-
ter, 8 Fide mester, egy női Fide mes-
ter és egy női mesterjelölt. Izgal-
mas küzdelmek mellett nagyjából 
papírforma végeredmény született. 
A győztes nevéhez méltóan Mester 
Gyula lett 5,5 ponttal, őt a dobogón 
Leviczky Tibor és Borsavölgyi Ta-
más követte 5 ponttal. A hölgyek kö-
zül Terbe Zsuzsanna szerezte a leg-
több pontot (4,5), amivel a 7. helyen 
végzett. A verseny üde színfoltja volt 
Frink Ferenc, akit látványos játéka 
miatt Palóc varázslóként is emleget-
nek. Ezen nevét most sem hazudtol-

ta meg, sőt még a digitális sakkórát 
is lenyűgözte egyik lépése, mert azt 
követően órája 1 óra 77 percet mu-
tatott. Természetesen az óracserét 
követően győzött. A hazai verseny-
zők közül Mohácsi Imre és Egyed 
Gábor 3,5 ponttal a 17., illetve a 21. 
helyen végeztek. Játékukban több 
volt, de most az ellenfelek kevés hi-
báit nem tudták mindig kihasznál-
ni. Egyed Viktória egy mérkőzés-
sel kevesebbet játszott, de így is si-
került 3 pontot szereznie, és a 25. 
helyen végzett. Az 53 fős „B” cso-
portban már felborulta a papírfor-
ma. A győztes Juhász Nagy Sán-
dor lett 6 ponttal, őt meglepetés-
re Nagy Szilárd követte 5,5 pont-
tal, aki ezen a versenyen végre ki-
egyensúlyozottan játszott. Ezt a re-
mek formáját remélhetőleg soká-
ig tudja majd tartani. A 3. helyezett 
Nagy Miklós lett, aki először indult 

a versenyen, de remélhetőleg rend-
szeres résztvevővé válik, ahogy a 
dunaharasztiak és a veszprémiek is 
évek óta visszatérő vendégei a tele-
pülésnek és a versenynek is. A ha-
zaiak közül Illés Dávid Márk soká-
ig az élmezőnyben harcolt, végül 4 
ponttal a legeredményesebb ifjúsági 
játékos díjat érdemelte ki. Szűcs Fe-
renc és Vízkeleti Pál szintén 4 pon-
tot gyűjtött, és a középmezőnyben 
végeztek. Kurucz János berekfürdő 
legeredményesebb játékosa, hullám-
zó játékkal 3 pontot ért el a verse-
nyen. Kovács Sándor és Rózsa Zol-
tán most nem volt igazán formában, 
remélhetőleg tavasszal sikeresebbek 
lesznek. Szaniszló Milán élete első 
versenyén becsülettel küzdött, fejlő-
dése szempontjából nagyon hasznos 
és tanulságos partikat játszott, re-
mélhetőleg tavasszal ezekből tanul-
va győzelmeket fog szerezni.

Népes mezőny a berekfürdői versenyen

Október 27-től október 30-ig rendezték meg a Barcelona melletti Santa 
Susanna városában a Kyokushin Karate Európa Bajnokságot. Amint a 
karcagi karate szakosztály vezetőedzőjétől, Gyarmati Imrétől megtud-
tuk, igencsak népes mezőny lépett a tatamira. Közel 30 ország 150 ver-
senyzője küzdött az érmekért. A karcagi színeket 4 fő képviselte. A ha-
zai Ikomatshusima szervezet válogatottjaként 20 tagú magyar küldöttség 
vett részt a versenyen. Október 27-én a reggeli órákban érkeztek Barce-
lonába repülőgéppel, majd autóbusszal mentek a szálláshelyükre. A ver-
seny tíz helyszínén pénteken megtörtént a regisztráció, és szombaton ke-
rült sor a küzdelmekre. Ebben a versenyformában a magyarok 4 arany- és 
3 ezüstérmet szereztek.

Vasárnap délelőtt formagyakorlatban folytatódott a verseny. Ebben 
szakosztályunk karatésai voltak érdekeltek, szinte az egész válogatottat 
karcagi versenyzők alkották. Formagyakorlatban – KATA – 1 arany-, 2 
ezüst- és egy bronzérmet szereztek.
Karcagi eredmények:

Gyarmati Ildikó KATA – Európa bajnok
ifj. Gyarmati Imre  Európa bajnoki II. helyezett
Szabó Klaudia  Európa bajnoki II. helyezett
Raczkó György  kilencedik helyezett
A magyar karatésok az Európa bajnokságon összesítésben 5 arany-, 5 

ezüst- és 1 bronzéremmel zártak. 
Vasárnap délután került sor a dan vizsgára, amelyet a világszervezet 

vezetője, Yoshidakarza Matsushima tartott. A szakosztály vezetője sike-
res vizsgát tett a 6. dan fokozatra. Elmondható, hogy az egyik legered-
ményesebb Európa bajnoksági szereplése volt a válogatottnak.

B.I.

Karcagiak az Európa bajnokságon Győzelem az utolsó hazai mérkőzésen

Fotó: KLBK


