
A Kurul dobosok hangol-
ták rá az esős, szeles időben 
a résztvevőket és az érdek-
lődőket a Zuglógerben szep-
tember 22-én (szombaton) a 
XXIII. Karcagi Lovasnap és a 
Kun Hagyományok Napjára, 
amely része volt a Kunok IV. 

Világtalálkozója programso-
rozatának.

A fogatok, lovasok bevo-
nulása után a megjelenteket 
Dobos László polgármes-
ter köszöntötte, majd Szepe-
si Tiborral, a Déryné Kul-

turális Központ igazgatójá-
val emlékszalagot kötöttek a 
lovasverseny zászlajára. Ezt 

követően a lovas és talpas 
íjászok nyílzápora követke-
zett, majd a sárréti csikósok 
tartottak látványos bemuta-
tót. Ezután kezdetét vette a 
díjugrató verseny.

Az elmúlt hetekben a kis- 
és nagykun települések több 
rendezvényt tartottak a kun-
világtalálkozó jegyében. Kar-
cagon a lovasnap keretében a 
Kunszövetség látta vendégül 
a kis- és nagykun tagjait Ka-
posvártól Kiskunfélegyházán 
át Kunszentmártonig. A ta-
lálkozóra a városba érkezett 
egy Budapesten tanuló kazah 
egyetemista csoport is a nagy-
követség munkatársainak a 
vezetésével, akiket dr. Fazekas 
Sándor országgyűlési képvise-
lő, a Kunszövetség tiszteletbe-
li elnöke, Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő, a Kun-
szövetség elnöke is és több el-

nökségi tag is fogadott, majd 
közösen nézték meg a ver-
senyeket, a hagyományőr-
ző nomád lovasbemutatót, és 
kóstolták meg a hungarikum 
karcagi birkapörköltet.

A verseny kísérő program-
jaként kutyás bemutató, és 
népi játszótér is várta a gye-
rekeket.

Másnap, szeptember 23-án 
(vasárnap) az V. Karcagi Trak-
toros Ügyességi Versenyen fi-
atal és idősebb gépvezetők áll-
tak rajthoz három kategóri-
ában a Zuglógerben. A megje-
lenteket az önkormányzat ne-
vében Kovács Szilvia alpolgár-
mester, a szervezőkében Sze-
pesi Tibor, a Déryné Kulturá-
lis Központ igazgatója és Dá-
niel Csaba, a Cserhát Mg. Kft. 
ügyvezetője köszöntötte.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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A Tiszteletbeli Kazah Konzulátus 20 
éves jubileumát ünnepelték szeptem-
ber 21-én, pénteken. A IV. Kunok Világta-
lálkozója keretében megrendezett ese-
ményre a Városháza dísztermében ke-
rült sor.

Magyarország és Kazahsztán sikeres stra-
tégiai partnerségének hátterében nemcsak 
a két ország közötti gazdasági és kulturá-
lis kapcsolatok állnak, hanem az a genetikai 
vizsgálatokkal igazolt tény is, hogy a magya-
rok a kazahok nyugati rokonai. A Tiszteletbe-

li Kazah Konzulátus 20 évvel ezelőtt, 1998-
ban Karcagon nyitotta meg a kapuit.

A jubileumi évforduló tiszteletére rendezett 
eseményen a magyar és kazah himnuszok után 
Dobos László, Karcag város polgármestere kö-
szöntötte a megjelenteket. - Egy példaértékű 
kezdeményezés volt annak idején, és úgy gon-
dolom, hogy talán úttörők is voltak azok, akik 
elindították a kelet felé nyitási folyamatokat 
azzal, hogy itt Karcagon egy Tiszteletbeli Ka-
zah Konzulátus létesült – mondta a városvezető, 
majd sikeres találkozót, jó tanácskozást kívánt.

(Folytatás a 3. oldalon...)

20 éves a Kazah Konzulátus Karcagon

Megrendezték a Kunok IV. Világtalálkozóját

A lovasverseny zászlajára Dobos László polgármester és Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, 
a Déryné Kulturális Központ igazgatója kötötte fel az emlékszalagot

A traktoros ügyességi versenyen három kategóriában
mérték össze tudásukat a gépvezetők

A rendezvényen hagyomány a lovas és talpas íjászok nyílzápora
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- Jegyző úr! Gratulálunk a 
kitüntetéshez, amellyel két év-
tized szakmai munkáját ismer-
ték el!

- Először is köszönöm szé-
pen a gratulációt! Nem is tu-
dom, hol kezdjem. Tulajdon-
képpen 22 éve vagyok jegyző, 
ebből 17 éve Karcagon. 2001-
ben választottak meg egy olyan 
előd után, aki 30 éven keresztül 
töltötte be ezt a posztot. Nagy 
kihívás volt akkor számom-
ra, hogy méltó utódja legyek. 
Most ezzel a díjjal úgy gondo-
lom, hogy az elmúlt 17 évet ér-
tékelve talán méltó utódja va-
gyok, és természetesen nagyon 
örülök ennek. A jegyzői fel-
adat elsősorban egy szolgálat. 
Magyari Zoltán, a magyar köz-
igazgatás atyja jó 80 évvel ez-
előtt mondta azt, hogy „a köz-
igazgatás a közönségé”. Jegyző-
ként meg kell felelnünk a ve-
lünk élő lakosságnak, a politi-
kai és jogi környezetnek, mint 
vezetők természetesen az álta-
lunk vezetett apparátusnak is. 
Ez a hármas feladat nagy ki-
hívást jelent, és ahhoz, hogy 

a mindennapok nehézsége-
in túljussunk, egy ilyen kitün-
tetés komoly mérföldkő. Azt 
hiszem, hogy a továbbiakban 
még több erőt és kitartást ad 
ahhoz, hogy folytassam, amit 
eddig csináltam, és talán jól 
csináltam. 

- A település a legkisebb köz-
igazgatási egység, az ön munká-
ja pedig nem egyszerű.

- Igen, valóban a település 
a legkisebb közigazgatási egy-
ség. Városi jegyzőként mö-
göttem van egy jó apparátus. 
A jegyzői munka mindig egy 
csapatmunka. Vezetőként úgy 
gondolom, hogy akkor jó ve-
zető valaki, ha példát tud mu-
tatni, hiszen az apparátusnak 
is igazodni kell valahová. Ez 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
a hivatalnok korrekt tudjon 
lenni, igazságos, becsületes, 
pontos, hiszen mindenképpen 
így lehet sikeres egy szervezet, 
a polgármesteri hivatal is. 

- A polgármesternek, az al-
polgármesternek és a jegyzőnek 
együtt kell működni, együtt kell 
dolgozni.

- Valóban így van, úgy is 
mondhatnánk - főleg a pol-
gármester tekintetében -, hogy 
szimbiózisban kell lenni. A 
jegyzők munkáltatói helyze-
te változott nem is olyan ré-
gen. Ezért még inkább igaz, 
hogy szimbiózisban kell len-
ni, hiszen a jegyzőnek a mun-
káltatója a polgármester, míg 
korábban a képviselő-testü-
let volt. De teljesen mindegy, 
mert mindig az volt a kulcs-
kérdés, hogy a polgármester 
a jegyzővel összhangban tud-
jon dolgozni, hiszen a politika 
az, ami meghatározza a célt, a 
jegyzőknek pedig az a felada-
tuk, hogy megtalálják a végre-
hajtáshoz az irányt, és ahhoz, 
hogy ez meg is valósuljon, segí-
ti az apparátus. Ezeknek min-
denképpen összhangban kell 
lenni, azért mondtam azt, hogy 
ez egy csapatmunka. 

- Sejtette, hogy Ön lesz az Év 
jegyzője? Mit érzett, amikor meg-
tudta?

- Egyáltalán nem sejtettem, 
gondolni meg végképp nem 
gondoltam rá, úgyhogy telje-
sen meglepetésként ért. Isme-
rem ezt a díjat, korábban már 
több ilyen rendezvényen részt 
vettem. Sokáig úgy gondoltam, 
hogy én még fiatal vagyok eh-
hez a díjhoz, de úgy látszik, 
hogy már nem. Van mögöttem 
egy komoly szakmai múlt, az 
idő telik, természetesen öröm-
mel vettem tudomásul. 

- Mit szól a díjhoz a családja?
- A család természetesen örül, 

de tudják ennek a hátulütőjét 
is, mert azért a jegyzői mun-
ka mégis csak egy hivatás, így a 
munkaidő egy igazodási pont az 
életünkben. Azt szoktam mon-
dani, hogy ezt a munkát so-
ha nem fejezzük be, csak abba-
hagyjuk. Ez egy örök körforgás. 
A választási ciklusok vége min-
dig csak éppen egy nüansznyi 
torpanást jelent, hiszen min-
den kezdődik újból egy új kép-
viselő-testülettel, de ha jó a te-
lepülés vezetése, akkor a stra-
tégiai célok közép- és hosszú-
távon is folyamatosak, és azt 
hiszem, hogy Karcagon ez így 
van. A család fontos, a támaszt 
ők biztosítják, mert az em-
bernek azért van magánélete, 
és kell is, hogy legyen, hiszen 
másképp ezt a hivatást sem le-
het csinálni. A feleségem, a kis-
fiam és a nevelt fiam mindig 
biztos hátteret jelentettek ne-
kem - a pihenést, a felüdülést, 
a megújulást. 

- Milyen céljai, tervei vannak 
a hivatásával kapcsolatban a jö-
vőre vonatkozóan?

- Szeretném ugyanígy foly-
tatni a munkám, és természe-
tesen az újabb kihívásoknak 
megfelelni, hiszen mind a poli-
tika, mind a jogi környezet fo-
lyamatosan változik, tehát in-
novatívnak kell lenni. Ez egy 
állandó kihívás, és bízom ab-
ban, hogy ezeknek továbbra is 
meg tudok felelni.   

- Köszönöm az interjút!

Forrás: KarcagTV

KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
A Bence-hegyi

 kilátóról a 
pákozdi csatatér

A Velencei-hegység egyik legmaga-
sabb pontja a Bence-hegy, a tótól alig 
pár kilométerre északra. Impozáns kilá-
tóját ez év márciusában adták át. Tera-
száról gyönyörű kilátás nyílik a Velencei-
tóra és környékére. Tiszta időben messze 
ellátni, déli irányba egészen Seregélye-
sig. Ha a Velencei-hegység felé nézünk, 
a nadapi hegyoldalon láthatjuk a szinte-
zési ősjegyet, amely a tengerszintet jelezi 
a geodétáknak. Jobbra fordulva néhány 
kilométerre a pázmándi szőlőhegy, majd 
egy dombhajlat mögött a pázmándi ka-
tolikus templom sziluettje rajzolódik ki. 
Nyugati irányba pedig Sukoró reformá-
tus temploma, majd valamivel távolabb 
Pákozd község látszik. 

Az idén lesz százhetven éve, hogy az 
1848-49-es szabadságharc első győztes üt-
közetét megvívták a Pákozd és Sukoró kö-
zötti Lapos-völgyben és a völgyet körülve-
vő hegy- és domboldalakon. A szeptember 
29-én lezajlott csata színhelyét két emlék-
oszlop is jelzi: a régebbi Pákozd főutcáján 
áll, az újabb, amelyet 1978-ban emeltek, 
az egykori csatatér felé magasodó Mészeg-
hegyen. 

Erről a győztes ütközetről évről évre 
megemlékeznek. Bár a legújabb hadtörté-
neti kutatások nem győztes csatának, ha-
nem inkább „döntetlen” kimenetelű ütkö-
zetként aposztrofálják - mégis egy fontos 
jelképe a magyarok szabadság-küzdele-
mének. Ha összességében nem is, de né-
hány momentumában - a későbbi elemzé-
sek és levéltári anyagok kutatása alapján 
- előrejelzi azokat a szimptómákat, ame-
lyek hol gyengébben, hol felerősödve jelle-
mezték a szabadságharc katona-technikai 
és a politika nem minden esetben egészen 
harmonikus együttműködését.

A túlerőben lévő horvát bán, Jella-
sics megállítását és visszavonulásra kény-
szerítését megelőzte ugyanis a csata előtti 
napon a sukorói református templomban a 
magyar miniszterelnök Batthyányi Lajos 
és a magyar haderő vezetőjének, Móga Já-
nos altábornagy szenvedélyes vitája. Móga 
ugyanis nem akart támadást indítani kato-
natechnikai szempontból mérve fel a hely-
zetet a legalább háromszoros túlerőben 
lévő Jellasics vezette császáriak ellen, mert 
nem ismerte a tolnai népfelkelők harci el-
szántságát, csupán a Miklós huszárok és a 
tüzérség kondícióit. Már a kardját is lecsa-
tolva az úrasztalára helyezve, lemondását 
latolgatta, de Batthyányi és a Honvédelmi 
Bizottmány meggyőzték érveikkel. 

Nem a pákozdi csata közvetlen történe-
téhez kapcsolódik, de a térség harci cselek-
ményeihez, Görgey, a későbbi főparancsnok 
országos ismertségét jelentő ténykedése is. 
Az akkor még őrnagy Görgeynek a feladata 
volt, hogy elvágja az egyik császári egység-
nek Jellasicshoz csatlakozó útvonalát Se-
regélyes - Tác térségében. Eközben történt, 
hogy elővéd népfelkelői elfogták gr. Zichy 
Ödönt, akiről bebizonyosodott kollaboráló, 
hazaárulási tevékenysége. 

A hazaárulót Görgey, statáriális had-
bírósági tárgyalás után felköttette.

-ács-

Rózsa Sándor, Kacag város jegyzője már 17 éve 
látja el hivatalát, és irányítja magas szinten a szak-
mai munkát a polgármesteri hivatalban. Munká-
ját hivatásnak tekinti, és azt vallja, hogy egyféle 
szolgálatot lát el. Szeptember 14-én (pénteken) a 
Szféra által szervezett 24. Városi Polgármesterek 
Randevúja hajdúszoboszlói szakmai tanácskozá-
son vette át az „Év jegyzője” díjat. 

A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendel-
kező hallgatók és tanulók 2018. II. félévi tanulmányi tá-
mogatásáról szóló pályázatát. 

(A 2018. I. félévben tanulmányi támogatásban részesült 
pályázó is igényelheti a támogatást.) 

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu 
oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda) 

A beadás határideje: 2018. október 31. 
Az elbírálás határideje: 2018. november 30. 

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

„Innovatívnak kell lenni”
- Interjú Rózsa Sándor jegyzővel -
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Látványos gálaműsorral ün-
nepelte szeptember 15-én a 
Dérynében alapításának tizen-
ötödik évfordulóját a Biljana 
bolgár táncegyüttes, amelynek 
tagjai a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnázium jelen-
legi és egykori tanulói, tanárai 
Major János vezetésével. A gá-
lán Varga Szimeon, az Ország-
gyűlés bolgár nemzetiségi szó-
szólója köszöntötte a jubiláló 
együttest.

- A Biljana táncegyüttes a 
hazai bolgárok identitástuda-
tának erősítése és hagyomá-
nyos kultúrájuk megőrzése ér-
dekében dolgozik. Az együt-
tes 2003-ban Major János ta-
nár úr vezetésével alakult meg. 
Nyolc alkalommal vettek részt 
bulgáriai nyári tánctáborban, 
amelyek során újabb és újabb 
eredeti bolgár néptánc-kore-
ográfiákat sajátítottak el. A 
bulgáriai meghívások mellett 
felléptek többek között Szerbi-
ában, Romániában és Szlová-
kiában. Természetesen a hazai 

bolgár nemzetiségi rendezvé-
nyeknek is állandó résztvevői - 
mondta a szószóló.

Az est során a biljanások mel-
lett fellépett a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda Mákszem tánc-
csoportja Kunné Nánási Móni-
ka és Kis Anikó Krisztina ve-
zetésével, a Karcagi Reformá-
tus Gyülekezet Sola Gratia kó-
rusa Ferenczi Péterné vezeté-
sével, valamint Várnából a „Va-

rázslatos táncok” táncegyüttes 
és a Meraklijszki tánccsoport. A 
táncegyüttes 2000-ben alakult, 
repertoárjuk igen gazdag, szinte 
valamennyi bolgár néprajzi régió 
táncait táncolják. A Meraklijszki 
tánccsoport 2006-ban alakult, 
alapvetően bolgár körtáncokat 
és dalokat sajátít el, vezetőjük 
Diana Dobreva asszony és lá-
nya, Zsaneta Sztojanova.

DE

(...folytatás az 1. oldalról)
Horváth László tiszteletbeli 

kazah konzul elmondta, hogy 
egy nemzedékváltásnyi idő 
telt el a konzulátus létrehozá-
sa óta, és többedmagával sze-
mélyes küldetésnek érzi a ma-
gyar-kazah kapcsolatok ápolá-
sát, a kazah-kipcsák rokonság 
emlékének fenntartását. - Na-
gyon érdekes dolog, hogy él 
egy népcsoport itt a Kunság-
ban, akik folyamatosan, és a 
kezdetektől tudták azt, hogy 
nemcsak kunok, hanem azt is 
tudták, hogy a kunok honnan 
származtak – fogalmazott Hor-
váth László.

Dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő szerint új 
lendületet adott a kazah-ma-
gyar kapcsolatnak húsz évvel 
ezelőtt a karcagi konzulátus 
létrejötte. - Szeretném meg-
köszönni a kezdeményező-
nek, Varga Mihály országgyű-
lési képviselőnek, miniszter úr-
nak, aki annak idején ezt a dol-
got felvállalta. Szeretnék gra-
tulálni Horváth Lászlónak, aki 
igazi kunos kitartással itt az 
anyaföldből, az itt élőknek a 
mentalitásából merítve kitar-
tott a konzulátus, a kazah-ma-
gyar barátság és a kun embe-
rek mellett ennyi éven keresz-
tül – fogalmazott az országgyű-
lési képviselő. - Voltak nehéz 
időszakok, de elmondhatjuk, 

hogy a kazah-magyar kapcso-
latok az elmúlt két évtizedben 
lépésről lépésre folyamatosan 
erősödtek – mondta dr. Faze-
kas Sándor, aki további továb-
bi sikeres éveket kívánt. 

Kovács Sándor országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy 
a kunok sose felejtették el, 
hogy keleten vannak a kun-
kipcsák rokonaik, a gyökereik. 
- A karcagi születésű Mándoki-
Kongur István megkereste a 
keleten élő kun rokonokat, 
és elindult egy újra megtalá-
lás, egy újra hazatalálás. En-
nek a folyamatnak a része volt 
húsz évvel ezelőtt a Tisztelet-
beli Kazah Konzulátus megnyi-
tása, ami történelmi pillanat 
volt – mondta az országgyűlé-
si képviselő. Kovács Sándor azt 

is kihangsúlyozta, hogy a ku-
nok a legnehezebb időszak-
ban, 2006-ban is kiálltak a kon-
zulátus megtartása és a tisz-
teletbeli kazah konzul pozíció 

megtartása mellett, amikor a 
szocialista kormány megszün-
tette a Tiszteletbeli Kazah Kon-
zulátust.

Varga Mihály pénzügymi-
niszter elmondta, hogy Ma-
gyarország és Kazahsztán fon-
tos stratégiai partnerei egy-
másnak, Karcag pedig sokat 
tesz azért, hogy a civil diplo-
mácia még erősebb legyen. A 
miniszter kiemelte, hogy a sze-
mélyes vezetők között is na-
gyon jó kapcsolat van. - A türk 
népek találkozóján a magyar 
miniszterelnök egy delegáció-

val képviseltette magát, és tel-
jesen egyenrangú félként te-
kintettek rá, fogadták be azok 
közé a türk népek közé, ahova 
egyébként hagyományaink, a 

származásunk bennünket köt – 
mondta a pénzügyminiszter, aki 
azt is kiemelte, hogy 2017 vé-
gére megduplázódott a keres-
kedelmi kapcsolat Magyaror-
szág és Kazahsztán között, va-
lamint szólt a kulturális és mű-
vészeti kapcsolatokról is. - Ka-
zahsztán egy változó, most új-
raéledő ország, büszke hagyo-
mányaira, büszke arra, hogy 
mi is a rokonai közé tartozunk. 
Mi is legyünk büszkék rá, hogy 
ilyen rokonaink vannak a kö-
zép-ázsiai sztyeppéken – fo-
galmazott Varga Mihály.

A jubileumi ünnepséghez 
hivatalos elfoglaltsága miatt 
Rusztemov Nurbah, a Kazah 
Köztársaság magyarországi 
nagykövete csak később csat-
lakozott. A nagykövet kiemelt 
hangsúlyt fektet a két ország 
közötti kapcsolat építésé-
re, amelynek kiváló intézmé-
nye a civil diplomáciát erősítő 
tiszteletbeli konzulátus.

Az ünnepség végén a Déry-
né Kulturális Központban a két 
ország közötti kapcsolatok elő-
mozdításáért végzett munká-
ja elismeréseként, Rusztemov 
Nurbah, a Kazah Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetsége 
nagykövete Nazarbajev kazah 
elnök állami kitüntetését adta 
át Horváth László tiszteletbeli 
kazah konzulnak.

Kapás Mónika

20 éves a Kazah Konzulátus Karcagon

Biljana 15 - Jubileumi táncgála

(...folytatás az 1. oldalról)
A verseny előtt látványos bemutatókat tartottak. Egy 3 ezer 

köbcentis repülőgépmotort indítottak be, valamint a sárréti 
csikósok is megmutatták milyen 1 lóerővel bánni, majd a ré-
gebbi és a legmodernebb fedélzeti technikával felszerelt trakto-
rok és vezetőik versenyeztek. A pályán a gyorsaság és pontos-
ság is cél volt, hiszen az akadályok leütéséért büntetőpont járt.

A rendezvény kísérőprogramjaként a Kátai Gábor Kórház EFI-
LEK irodájának munkatársai egészségügyi szűréseket végeztek. 
Mint dr. Kanász-Nagy László főorvos, orvosigazgató elmondta, 
az a cél, hogy időben kiszűrjék a magas vérnyomást, a koleszte-
rin- és vércukor- szintet, de a szakemberek az életmódváltáshoz 
is adtak tanácsokat.

DE

Megrendezték a Kunok 
IV. Világtalálkozóját
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Pro Urbe 
kitüntetésben 

részesült
A Karcag Városi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a 
város gazdasági életében betöl-
tött jelentős szerepéért Pro Urbe dí-
jat adományozott Fülöp Gábor ügyve-
zető részére az augusztus 17-ei ünnepi ön-
kormányzati ülés keretében.

Fülöp Gábor és felesége 1991-ben alapította az AgroSprint Zrt-t, 
amely mára a magyar hűtőipar vezető vállalata lett, és immáron több 
mint huszonhét éve támogatja Karcag város fejlődését. A cég Magyaror-
szágon két gyáregységet működtet, az egyiket itt városunkban, a mási-
kat Nyírlugoson. A helyi gyorsfagyasztó üzemet a ’90-es évek elején épí-
tették fel, létrehozva ezzel a megye, illetve a régió legnagyobb fagyasz-
tó gyáregységét. Az AgroSprint exportorientált vállalat, több mint har-
mincöt országgal áll kereskedelmi kapcsolatban Európában és a konti-
nensen kívül is. Fülöp Gábor tulajdonos révén ezekben az országokban 
működő társvállalatok ellátogattak városunkba, és megismerték régiónk 
gazdaságát. A vállalat sikerének kulcsa a töretlen fejlesztés. Ezt tükrözi 
a cégcsoport vállalati filozófiája is, amely a következő ismérvekkel jelle-
mezhető: stabilitás, minőségpolitika, megbízhatóság és a társadalmi fe-
lelősségvállalás fontossága. Az alapító tulajdonosok úgy vallják, hogy az 
AgroSprint Zrt. küldetéséhez szorosan hozzátartozik, hogy városunk 
minél jobban fejlődjön, sporttevékenysége és foglalkoztatottsági mutató-
ja egyaránt javuljon. Ez utóbbit hűen tükrözi, hogy a városban több mint 
130 főt (plusz az idénymunkások), összesen pedig 390 főt foglalkoztat, 
és ezzel ugyanennyi családnak biztosít stabil jövedelmet. Az alapító tu-
lajdonos gazdasági sikerei megteremtették az alapot ahhoz, hogy város-
unkban maradtak a cég fiatal vezetői, és letelepedve megtalálták Karca-
gon a mai igényeknek megfelelő életminőséget.

Az AgroSprint Zrt. igyekszik a kiegyensúlyozott, egészséges életmódot 
népszerűsíteni a fiatal generáció körében is, ezért hosszú évek óta támo-
gatja a kiemelt sportágakban jeles városi sportegyesületet. Emellett segí-
ti városunk alapítványait, intézményeit és civil szervezeteit. A vállalat tu-
lajdonosai minden évben juttatnak adományokat a helyi oktatási intézmé-
nyeknek és óvodáknak. Az AgroSprint Zrt. 2013 és 2017 között összesen 
134 millió forint társaságiadó-támogatással és egyéb alapítványi adomá-
nyokkal járult hozzá Karcag város és intézményeinek fejlődéséhez, illet-
ve sporttevékenységének népszerűsítéséhez. Fülöp Gábor gazdasági sike-
rei mellett társadalmi felelősségvállalása is példaértékű. Mindenki számá-
ra irányt mutat abban, hogy közvetlen lakókörnyezetünket hogyan segít-
sük a fejlődésben, jobb életet biztosítva ezzel az ott élők számára. 

- Nagyon meghatódtam, amikor megkaptam a Pro Urbe díjat. Az 
AgroSprint Kft., mint a legnagyobb magyar hűtőipari vállalkozás szám-
talan elismerést kapott már, de a szülővárosomban kapni egy ilyen díjat, 
ez mindenféleképpen nagyon megható és felemelő. Az én nevem van ki-
emelve, de ez nemcsak rólam szól. Ez egy közös munkának az eredmé-
nye, hogy én megkaphattam ezt a díjat. Köszönöm a családomnak, a fe-
leségemnek, a gyerekeimnek, illetve az összes AgroSprint-es dolgozónak, 
a menedzsmentnek, a fizikai dolgozóknak, hiszen nélkülük nem volna 
lehetséges, hogy ilyen szinten részt vehessünk a város gazdasági életé-
ben. Köszönöm a polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy 
egyhangúlag nekünk ítélték meg ezt a díjat, ez egy nagyon nagy elisme-
rés. Huszonhét éve mindig mögöttünk álltak, és támogattak, segítettek 
bennünket a fejlesztésekben, pályázatokban. Azt gondolom, hogy egy 
nagyon nagy közös munkának az eredménye az, hogy én ezt az elisme-
rést megkaphattam és átvehettem – fogalmazott Fülöp Gábor ügyveze-
tő, majd a további tervekről beszélt. - A folyamatos fejlődés, növekedés a 
cél, amelyért már huszonhét éve dolgozunk. Erről az útról nem lehet le-
térni, mert nagyon nagy a verseny, haladni kell tovább, hiszen eredmé-
nyes működik a cégünk. A biztonságos fejlődés mellett a nagyobb foglal-
koztatási létszám is a cél. Ha ez működni fog, akkor a város életében is 
ugyanígy szervesen részt kívánunk venni támogatásokkal a kulturális és 
sport rendezvényeken egyaránt – mondta Fülöp Gábor.

Kapás Mónika

Karcagért 
Emlékérem 

kitüntetésben 
részesült

A hagyományos karcagi cserép-
kályha készítés generációkon átívelő meg-
őrzéséért, kiváló szakmai munkájáért a Karcag 
Városi Önkormányzat Karcagért Emlékérmet adományozott Rusói István 
cserépkályha készítő mester részére augusztus 20-a alkalmából, amelyet 
ünnepélyes keretek között szeptember 6-án vett át.

Rusói István 1944-ben született Karcagon. Egyike a híres karcagi faze-
kas és kályhás dinasztiák utolsó képviselőinek. Kezdetben dísz- és hasz-
nálati kerámiákat, majd kályhacsempéket gyártott, és épített be az általa 
készített kályhákba. Munkássága elindítója édesapja volt, akit példakép-
ének tekintett, és 1976-ban együtt önálló műhelyt alapítottak. Szerényen, 
szorgalmasan dolgozott, munkáit a Népi Iparművészeti Tanácsnál zsű-
riztette. Aktív résztvevője volt a Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályáza-
toknak, ahol többször díjat nyert. Elnyerte a fazekas „Népi iparművész” 
címet. Alkotásaihoz a motívumokat a régi fazekasok és kályhások mun-
káiból merítette, legtöbbször hozzátéve a saját ötleteit is. Így született 
több száz használati tárgy, díszkerámia, kályha és kandalló. Munkáját az 
igényesség, a mindig megújulás, a becsületesség és az odaadás jellemezte. 
Szívesen osztotta meg a szakmában szerzett tapasztalatait kollégáival, ta-
nácsot adott és kért. Büszke arra, hogy saját készítésű kályhái, kandallói 
és kemencéi díszítik a méltón világhírű építész Makovecz Imre által ter-
vezett több épületet is. Vannak szakmák, amelyek megtanulásához kevés 
egy emberélet. E hitvallás vezette, amikor néhány kezdő kályhást beveze-
tett a szakma rejtelmeibe. Kerámiák, kályhák és kandallók sokasága di-
cséri keze munkáját üzenve a jövőnek, hogy óvni és ápolni kell a régmúlt 
hagyományait, kulturális értékeit, és benne a népi kultúrát.

- Több elismerésem volt már a munkásságom során, de a Karcagért 
Emlékérem még különlegesebb, még fontosabb a számomra. Minden-
képpen köszönettel tartozom a polgármester úrnak és hasonlóképpen a 
városnak is, hiszen ők szavazták meg nekem, és ez igazán nagy megtisz-
teltetés – fogalmazott Rusói István, aki szívesen osztja meg tudását má-
sokkal. - Számtalanszor jönnek be hozzám kerámiakészítés ügyében, és 
nekem az a jó, ha kérdeznek. Bennem soha nem volt olyan szakmai féltés 
vagy féltékenység, hogy a tudásomat ne adjam át. Ha valaki átveszi, amit 
én mondok, és szót fogad – mert csak jót akar az ember –, és úgy teszi a 
dolgát, akkor nem fog csalódni, és ő is boldog lesz a kerámiakészítésben 
– árulta el Rusói István.

Kapás Mónika

Kitüntetettek
Városunkban augusztus 20-a alkalmából többen vettek át 
megyei és városi kitüntetést. E heti lapszámunkban két városi 
díjazottat mutatunk be.

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2018. október 5-én jelenik meg.
Amennyiben nem kapják meg a 

Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék 
a 06/59-312-415-ös telefonszámon!
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Szeretnénk betekintést nyújtani a ked-
ves olvasónak arról, milyen fontosabb 
események történtek a szeretetszolgá-
latunk közreműködésével a nyár folya-
mán.

A Máltai Szeretetszolgálat karcagi 
csoportjának szervezésében július és 
augusztus hónapban nyolc család ve-
hetett részt Zánkán a családi hétvége 
keretében Erzsébet-táborban. A részt-
vevő gyerekek a Györffy István Kato-
likus Általános iskola tanulói voltak. 
15 felnőtt és 23 gyerek kapcsolódott 
be a programba. A gyerekek szüleik-
kel, testvéreikkel és a nagyszülőkkel 
együtt élvezték a nyár örömét és szép-
ségségeit a balatoni üdülővárosban.  
A szervezők a résztvevő családoknak 
az adott időszak aktuális ünnepeihez 
illeszkedő programokat kínáltak. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület „Ifjúsági Önkéntes Közösségi 
Hálózata” projekt keretében önkénte-
seink részt vettek a Karcagi Birkafőző 
Fesztiválon. A program lebonyolításá-
ban segített a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskolából Misi testvér is.

A programban részt vevő gyerekek 
a Györffy István Katolikus Általános Is-
kola, valamint a Kiskulcsosi Általános 
Iskola tanulói voltak. 

Önkénteseink kézműves foglalkozás-
sal, valamint a pályázat népszerűsíté-
sével színesítették a fesztivál gazdag 
programját.

A rendezvényen önkénteseinket - il-

leszkedve a fesztivál hangulatához - egy 
tál birkapörkölttel vendégeltük meg, 
amelyet a karcagi plébánián fogyasz-
tottunk el. A birkatestet egy nagyiváni 
vállalkozócsalád ajánlotta fel szerveze-
tünk részére, amelyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni.

Szeretnénk megköszönni a támoga-
tását Gulyás Zsolt plébános, érseki ta-
nácsos úrnak is.

A nap nagyon jó hangulatban telt 
el, úgy váltunk el egymástól, hogy „jö-
vőre ugyanitt és ugyanígy”.

Az „Ifjúsági Önkéntes Közösségek Há-
lózata” projekt keretében július 9-13 kö-
zött nyári tábort szerveztünk Tivadar-
ba, a „Ház az élővízhez Ifjúsági Üdülő-
központba”.

A táborban 50 fő általános és közép-
iskolás diák vett részt, három megyé-
ből. Karcagról 12 diák a Szentannai Sá-
muel Szakközépiskolából, és 2 diák a 
Kiskulcsosi Általános Iskolából kapcso-
lódott be a nyári táborozásba .

Csodálatos 5 napot töltöttünk együtt. 
A tábori programok között szerepelt is-
merkedési est, közösségépítő játékok, 
kirándulás, kerékpártúra, fürdőzés a Ti-
szában, és az elmaradhatatlan tábor-
tűz, szalonnasütéssel egybekötve.

A tábor végén a három megyéből ér-
kező gyerekek barátként váltak el egy-
mástól, ami a tábor egyik célja volt. 

Kovács Mária
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

karcagi csoportja

Nyári táborok

Tisztelt betegeink, 
ellátottaink!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az EFOP-2.2. 19-
17-2017-00036 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fej-
lesztése a Kátai Gábor Kórházban” című pályázat kere-
tén belül a Kátai Gábor Kórház Járóbeteg szakellátást 
nyújtó betegellátó helyiségei megújulnak.

Az építési munkálatok miatt az érintett területen lévő 
rendelések helye megváltozik:

 - Tüdőgondozó és tüdőgyógyászati szakrendelés a Kép-
alkotó Diagnosztika földszinti átvilágító helyiségébe 
költözött (Laboratóriummal szemben).

 - A szerdai napokon történő ESWL kezelés a Sürgős-
ségi betegellátó osztály kezelőhelyiségében történik.

 - Sebészeti szakambulancia az I. emelet 120-as rende-
lőben lesz.

 - Neurológiai szakambulancia a VI. emeleten, a Neu-
rológiai osztályra költözött.

 - Urológiai szakrendelés az I. emelet 119-es rendelő-
ben található.

 - Nőgyógyászati szakambulancia a IX. emeletre köl-
tözött.

 - Gyermek szakambulancia a IX. emeleti Csecsemő- és 
gyermekgyógyászati osztályon lesz.

 - Diabetológia szakrendelés átköltözött a Pszichiátri-
ai épületrész még nem felújított szárnyának I. eme-
letére.

Amennyiben még több segítségre lenne szükségük, ké-
rem forduljanak a Beteginformációs Központ munkatár-
saihoz (személyesen, telefonon: 06/59-507-106, email-ben: 
beteginfo@kgkorhaz.hu), akik készséggel állnak rendelke-
zésükre.

Megértésüket köszönjük!
Nagyné László Erzsébet

főigazgató
Kátai Gábor Kórház

Csoportos keresztelés

KEDVES TESTVÉREK!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség 

gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüleiknek, 
rokonoknak, felnőtteknek.

A kereszteléshez szükséges egy jelentkezési adatlap 
kitöltése, amit a Lelkipásztori Hivatalban 

(Karcag, Kálvin u. 3.) lehet megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy 
Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál 

a 06/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

 KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA
5300 KARCAG, KÁLVIN U. 3.,

TEL.: 06/59-312-143 E-MAIL: karcag@reformatus.hu
FACEBOOK: KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2018. november 11-én (vasárnap) 10.00 órakor
a Karcagi Református Nagytemplomban
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Pandúr Lajos szótlanul ült a vo-
nat fülkéjében a hangzavar kö-
zepén. Rosszkedvűen nézett ki a 
benti zajból, amelyet a bevonu-
ló társai okoztak. Három év sorka-
tonai szolgálat felé vitte a vonat 
egyre távolabb Karcagtól, a fele-
ségétől, az ifjúságától. Közel egy-
korú társaira nézett. Az ismerős ar-
cokon nem látta azt a rosszkedvet, 
amely az ő szívén ült. Bézi Gyurka 
hangosan viccet mesélt, a többiek 
nevettek rajta, pedig még a végére 
sem ért. Nyéki Feri nevetett a töb-
biekkel. Ő is jókedvűnek tűnt, nyo-
ma sem volt rajta az ONCSA telepi 
szegénységnek. Együtt nőttek fel, 
együtt költöztek oda még gyerek-
korukban. Ették a sóval vagy cukor-
ral megszórt zsíros kenyeret. Együtt 
szedték a papsajtot, a sóskát, ha a 
gyomruk hajtotta őket. Együtt hív-
ták be őket katonának is. Ott voltak 
a Fazekas ikrek is, akik nem titkolt 
protekcióval intézték el, hogy egy 
helyre vigyék be őket, nem is sejt-
ve mennyi megaláztatásban lesz 
részük a hasonlóságuk miatt. Cson-
tos Imi is mosolygott a többiekkel. 
Az ő apja és az Imi apja együtt dol-
goztak Magyarkán. A fiatal fiú min-
dig is csendes mosollyal tűrte a ne-
hézségeket, irigyelte is érte. Ő meg 
itt ül rosszkedvűen. Gondolatai 
Marikán jártak, akivel nemrég kö-
tötték össze az életüket. Szeretett 
volna mellébújni közös ágyukban, 
érezni szép teste melegét, feledve 
az éjszakai elmúlás rémképét, ter-
vezni vele a jövőt. Ehelyett itt vár-
ja, hogy a vonata Nyíregyházára ér-
jen. Rosszkedvűségéből Bézi Gyur-
ka rázta fel. Nevetve kérdezte tőle, 
hogy ő melyik lovát hozta magá-
val. Lajos érezte a cseppnyi gúnyt, 
de nem haragudott érte. Mindenki 
szegény volt itt, senkinek nem volt 
egy-két lónál több a birtokában. 
Halkan válaszolt. Mondta, hogy ő 
a Csillagot hozta el, a szebbik, job-
bik lovát. Egy pillanatra csend lett. 
Mintha Lajos rosszkedve átragadt 
volna rájuk. Gyorsan lerázták, meg-
érezve, jókedvvel jobban ki fogják 
bírni azt, ami rájuk vár. Csillag is be-
vonult Lajossal, együtt utazik va-
lahol hátul a többi lóval a marha-
vagonokban. A hangulat Debre-
cent elhagyva egyre emelkedet-
tebb lett. Az egyik társuk csasz-
tuskát kezdet táncolni. Minden-
ki énekelt, tapsolt, örült az ismert 
orosz-szovjet ritmusnak. Megér-
kezve az állomásra ordítozó tiszte-
sek csoportokra szedték, és felve-
zényelték őket egy-egy teherau-
tó tetejére. Nem volt már körülötte 
sem a Csontos Imi, sem a Bézi Gyur-
ka, sem a Fazekas ikrek. Hirtelenjé-
ben mindenkit elfújt mellőle a ka-
tonaság rendszele. Idegen fiúk ül-
tek egymás mellett a platón. Ciga-
retta füst vette őket körül. Egy-egy 
rövid kérdés törte csak meg a csen-
det. Honnan jöttetek? Hol vannak a 
lovaink? Sehol egy karcagi legény, 

ő lett a karcagi. Marikára gondolt, 
a búzamezők melletti birkanyájak-
ra, akiket nyáron szépen kerete-
zett a sok pipacs. Éjszaka a bróm-
mal teli teától megnyugodva is ha-
sonló képek jártak a fejében. Néha 
sóhajtott egyet, mintha az segítene 
a fojtásban, amit a szívében érzett. 
Éhes is volt. Birkapörköltet szere-
tett volna enni, meg lakodalmas sü-
teményeket. Mit nem adott volna 
egy szép sárgára sült ferdinándért. 
Furcsállta is, hogy ezekre a dolgok-
ra éhes, hiszen ritkán evett ilyene-
ket. Nagyrészt akkor, ha valami ün-
nep volt. Két hét is eltelt, mire talál-
kozott négylábú besorozott társá-
val. Egy kicsit rosszabb bőrben volt, 
mint ő. A lovának kezdett kirajzo-
lódni a lapockája. Csillag, sorstár-
saival együtt értetlenül forgatta a 
fejét az idegen istállóban. Hátaslo-
vakként várták, mikor ül már rájuk 
gazdájuk, és mutat irányt ebben az 
idegenekkel teli világban. Lajos he-
tente látogathatta meg lovát. A sa-
ját kiosztott almáját félretette, az-
zal tömte az egyre soványodó álla-
tot. Pár hónap és sok-sok felesleges 
ugráltatás, parancs után a huszáro-
kat lovastól elvezényelték Miskolc-
ra. A fellendülő ipari városban már 
minden nap bejárhatott a lovához. 
Kefélte, becézgette őt, és haragu-
dott a rendszerre, ami alig táplálta 
a lovát. Egy este takarodó előtt be-
ment hozzá. Megsimogatta egyre 
nagyobbnak látszó fejét és ráült. A 
magasba érve megérezte hajdani 
szép lovának a lapockáját, gerincét. 
Lova megrándult a súlyától. Érez-
te, hogy a lovának lábai remegnek 
alig hetven kilójától. Leugrott ró-
la. Valamit érzett a torkában. Vala-
mi dagadt ott, mint valami beteg-
ség. Leguggolt a lova mellé. A válla 
rázkódni kezdett és sírásban tört ki. 

Pár nappal később bányákba ve-
zényeltek mindenkit. Lajos tudta 
már, hogyan kell takarítani, jobban, 
mint az asszonyok. Ágyazni is szé-
pen megtanult, meg fegyvert taka-
rítani, megtanulta mi az a csille, bal-
iga, purganc, smír. Pandúr Lajos hu-
szár csillét tolt, ha kellett a bányá-
szoknak segített, a föld alá ritkán 
kellett mennie, amiért nagyon há-
lás volt. Tisztelte az iparosodó város 
munkásait, rendesek is voltak vele 
és társaival, de ez a munka nagyon 
nehéz volt, és idegen a sok alföldi 
fiúnak. Gémeskútról álmodozott, 
meg nyári délibábról, miközben 
nyikorgott a megrakott csille kere-
ke. Mindig éhes volt, munka közben 
nagyokat nyelve a birkapörköltön 
járt az esze. Ezen nem sokat segített 
a bányászoknak kiosztott krumpli-
cukor sem. Csillag egy hónapig sem 
bírta a bányászló szerepet. Féléves 
eltávjából jött vissza, amikor meg-
tudta, hogy a lova kimúlt. Lehet 
evett is belőle. Akkoriban öröm volt 
a lókolbász a kifáradt, alultáplált fi-
zikai munkásoknak. Alig beszélt 
már, munka közben mindig más-

hol járt az esze. Talán ennek köszön-
hette azt is, hogy baleset érte. Egy 
pillanat volt az egész, valahogy így 
lehet vége az életnek is. Egy han-
gos nyikorgás, ütés. Nézte a szét-
roncsolt bokáját, furcsállva, meny-
nyire vas szaga van a sok vérnek. 
A lábfeje lehetetlen szögben kifor-
dulva nézett vissza rá. Kecskemét-
re vitték a katonai kórházba. Az al-
földi táj, az ő-betűzés, a sok pihe-
nés jó hatással volt rá. Kezdte élvez-
ni a kórházi életet, pedig itt is rend 
és fegyelem volt. Jelenteni, meg en-
gedélyt kellett kérni ugyanúgy, de 
mégiscsak pihenhetett. Hízott is 
pár kilót. Egy nap egy tiszt kereste 
fel. Egy orvos. Ő műtötte a lábát. El-
mondta, hogy sajnos mindig sántí-
tani fog, majd zavartan csendben 
maradt, mintha elnézést kérne. La-
jos ezen elcsodálkozott, majd még 
jobban a tiszt oda nem illő kérdé-
sein. Megkérdezte, hogy reformá-
tus-e, meg azt, hogy régóta Karca-
gon élnek-e az ősei. Ő röviden je-
lentette, hogy igen és igen. A tisz-
tiorvos elmondta, hogy az ő anyai 
nagymamája karcagi reformá-
tus volt és Pandúrnak hívták, úgy 
ment férjhez az ő szögedi nagyap-
jához. Megkérdezte, sok reformá-
tus Pandúr él-e Karcagon. Jelen-
tette, hogy Pandúr sincs sok, kato-
likus meg egy se. A tiszt megörült 
a válasznak, felfedezve, hogy ők bi-
zony rokonok. Lajost ez nem annyi-
ra érdekelte. A távoli rokon ígére-
tet tett, hogy segíteni fogja abban, 
hogy valamilyen juttatást kapjon a 
szétroncsolt lábáért. Lajost nem ér-
dekelte, hogy egész életére sánta 
lett, de mindent megköszönt. Egy 
hét múlva le is szerelték a ló nélküli 
sánta huszárt. Utálkozva adta visz-
sza a szovjetmintás katonai sapkát, 
ami annyiszor leesett a fejéről. Vo-
nattal ment haza. Cegléden kellett 
átszállni. Itt érezte először, hogy jó 
kedve van. Szolnoknál fütyörész-
ni kezdett, Kisújszállásnál pedig 
már nótázott. Néztek is rá a fülké-
ben a piacról hazaigyekvők asszo-
nyok, magukhoz ölelve a megra-
kott kosarukat, nehogy elvegye ez 
a részeg ember. Amikor a karcagi 
tanyavilág feltűnt a szeme előtt rá-
zendített: „ Jászkunsági gyerek va-
gyok…” Mit érdekelte őt már az el-
múlt majd három év. Haza, csak 
haza! Majd lesz valahogy. A kar-
cagi kis állomásnál ugrottak le az 
emberek a vonatról, ő óvatosan, 
bicegve haladt. Ott várta őt Mari-
ka, meg az apósa. Észrevette a fe-
lesége arcán a rémületet és azt is, 
hogy rögtön elfojtotta azt. Meg-
csókolták egymást és felültek a 
lovaskocsira. Útközben ismerős il-
lat csapta meg az orrát. Ünnepre 
készültek valahol. Főzték a birka-
pörköltet. 

Az utolsó huszár

RIGÓ

Meghívó
NeMzetiségek találkozója

városi rendezvényre

Helyszín: Karcag, Rákóczi u. 3.
Időpont: 2018. október 07. (vasárnap)

PrograM

13.00 óra Vendégek fogadása
14.00 óra Megnyitó 
 Néptánccsoportok fellépése
 Nemzeti ételek főzése
 Zumba 
 Őstermelők kirakodóvására
  Eskrima bemutató
 Vöröskeresztes sátor
 Hastánc bemutató
 Simon Éva népdal énekes
 Kutyaügyességi bemutató
 Mozdulj! 20 perc mozgás gyerekeknek

gyerMekekNek 
szuPer PrograMok!

Légvár, almaevő-verseny, 
akadályverseny, rajzverseny, vizes játékok

17.00 óra  Ismert slágerek, örömzene 
 Előadó: Rózsa Ignác

Szervező: 
 A „Mindig Van Remény” Daganatos 
 Betegekért Alapítvány
Társszervezők: 
 Kunsági Cukorbetegek Egyesülete
 Nagykunságért Civil Fórum

Mindenkit Szeretettel Várunk!

Tájékoztató az igénybejelentéséről
A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatban foglal-

tak alapján azok a háztartások, amelyek a 2017/2018-
as egyszeri 12.000 Ft összegű téli rezsicsökkentés-
ben korábban nem részesültek, az önkormányzat-
nál tehetik meg erre vonatkozó igénybejelentő nyi-
latkozatukat. 

Az igénybejelentő nyilatkozat letölthető a 
www.karcag.hu oldalról, valamint elérhető a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatalnál.

A nyilatkozatokat a Karcagi Polgármesteri Hiva-
talhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 
52. iroda). Bővebb felvilágosítást az iroda ügyinté-
zői nyújtanak. 

Az igénybejelentés végső határideje: 
2018. október 15.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
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POSTALÁDA

HÍREK

Szeptember 13-án tartottuk az isko-
lánk első osztályosainak hagyományos 
avatóját. Az idén sok kis „palánta” érke-
zett hozzánk, így iskolánk két első osz-
tályt tudott indítani. 

Gyönyörű napfényes délutánon gyűl-
tek egybe a templomkertben a másodi-
kosok és a legkisebbek. A „nagyok” let-
tek a tanúi az elsősök fogadalomtételé-
nek, miszerint megígérik, hogy nagy köd-
ben is megtalálják az iskolát, és nem cso-

magolják a matek füzetbe a kakaós csigá-
jukat. A jókedvet fokozta a közös játék a 
szabadban. Végezetül az árnyas fák alatt 
ettük meg az uzsonnánkat, ismerkedve és 
beszélgetve egymással. 

Köszönjük a szülőknek és nagyma-
máknak a finom lekváros papucsokat, 
pogácsát, limonádét, amivel megtöltöt-
ték a piknik-kosarainkat!

Tanító nénik

Okostankönyvek
- digitális oktatásé a jövő -  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérte iskolánkat, hogy ve-
gyünk részt az okostankönyvek kipróbálásában. Ennek iskolai előz-
ménye, hogy évekkel korábban az OFI partnerintézményeként részt 
vettünk a kísérleti tankönyvfejlesztési programban, a tankönyvek bí-
rálatában. A tárgyi feltételek adottak voltak, hiszen 13 éve minden 
tanteremben interaktív technika áll a pedagógusok és diákjaink ren-
delkezésére. A személyi feltételek is megvoltak, hiszen tanáraink IKT 
tanfolyamokon vettek részt. A pedagógusok részletes visszajelzé-
sei alapján a szerkesztők átdolgozták a tankönyveket, így érték el 
végleges, újgenerációs formájukat. A korábban kísérleti tanköny-
vekből mára már újgenerációs tankönyvek lettek. Iskolánkban ezt 
a tankönyvcsaládot használjuk 1-8. évfolyamon. A nyár folyamán 
az OFI továbbfejlesztette a tankönyvcsalád tagjait, elkészültek az 
okostankönyvek első verziói. 

60 db komplex digitális tananyagcsomag vár kipróbálásra. Tan-
könyvek, munkafüzetek digitális tartalommal okostankönyv formá-
ban, digitális kiegészítőkkel, feladatokkal ellátva.  

Az Országosan elfogadott Digitális Oktatási Stratégia részeként a 
fenntartó testület nagy figyelmet és sok pénzt fordít arra, hogy tanulóink 
kellő időben részt tudjanak venni a digitális oktatás megvalósításában. 
Tanulóink részére tableteket, robotokat vásároltak. Így nyílt lehetőségünk 
arra, hogy bővítsük az oktatás palettáját már az elmúlt tanévben, majd 
ezt követően felmenő rendszerben bevezettük első osztálytól az informa-
tika/robotika oktatását. Erre jól felszerelt robotika laborunkban van lehe-
tőség. A minisztériummal együttműködve az okostankönyvek kipróbá-
lása során lesz lehetőség arra, hogy továbberősödjön pedagógusaink és 
diákjaink digitális kompetenciája. A jövő iskolája megköveteli a modern 
pedagógiai módszerek fejlesztését és alkalmazását. 

Földváriné Simon Ilona igazgató
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Palánta piknik a REFI-ben

Harminckét kiállító négy-
száz díszmadarát csodálhatták 
meg az érdeklődők szeptem-
ber 22-én és 23-án az Ifjúsá-
gi Házban. A Karcagi Díszma-
dártenyésztő Egyesület szerve-
zésében megvalósuló kiállítá-
son kanárik, papagájok, pin-
tyek, galambok és különböző 
madárhibridek várták a ma-
dárszerető érdeklődőket.

Vajó Sándor, a Karcagi Dísz-
madártenyésztő Egyesület elnöke 
elmondta, sajnos egyre kevesebb 
embernek válik hobbijává a ma-
dártartás. - Korábban volt olyan 
kiállításunk, amikor ötvenöt ki-
állító kilencszáz madarát be tud-
tuk mutatni. Most ehhez képest 
mindössze négyszáz madár és 
harminckét kiállító van, és min-
den évben fogyunk, mert sokan 
vannak, akik idősek, és már nem 
vállalják a hosszú utat. A fiatalok 
közül pedig sokan elkerültek a vá-
rosból, egyetemre mentek, mun-
kát vállaltak, családot alapítottak, 
és már nem fért bele az idejükbe – 
fogalmazott Vajó Sándor.

A hivatalos nyitvatartása előtt 
szeptember 20-án, csütörtökön 
az óvodásokat és az iskolásokat 

várta a kiállítás. A gyerekek ek-
kor még sok üres kalitkával ta-
lálkoztak, de a nap végére meg-
teltek a helyek.

Másnap, szeptember 21-én a 
II. Hortobágy Kupa versenyre 
Szerbiából és Szlovániából érkez-
tek a nemzetközi bírók. - A ver-
senyt második alkalommal ren-
dezzük meg. Az első két évvel 
ezelőtt volt, mert minden máso-
dik évben a Jász Kupát szervez-
zük meg – árulta el Vajó Sándor.

A kiállításon többségben vol-
tak a kanárik és a papagájok, míg 
az egzótásokból (egzotikus pinty-
félék) jóval kevesebben számlál-

hattunk. - A kanárisok kicsit ösz-
szetartóbb tábort alkotnak a ma-
darász közösségen belül, így na-
gyon sok finn kanári van. Az 
egzótások tartásának az a ne-
hézsége, hogy 60 fokos páratar-
talmat és 24 fokos hőmérsékle-
tet kell biztosítani nekik. Erre 
nagyon oda kell figyelni. Az ele-
delüket, a magféleségeket az ola-
szokon keresztül, de Kanadából 
szoktam beszerezni – mondta 
az egyesület elnöke, aki kiemelte, 
hogy komolyan foglalkozni ma-
darakkal madárház nélkül nem 
lehet.

Kapás Mónika

Díszmadár kiállítás Karcagon Játsszon Ön is 
a Karcagi 

Hírmondóval!

A megfejtéseket személyesen névvel, 
címmel és telefonszámmal adhatják le szer-

kesztőségünkben 
2018. október 1-jén (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 
2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 

az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 
felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.
Előző játékunk nyertese: Szőllősi Jánosné (Karcag)

Hány éves a Kazah 
Konzulátus Karcagon?
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HIRDETMÉNYEK

2018. szeptember 28.
péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Megyei tükör
18.45 Nótacsokor 
19.05 Nagykunsági krónika 
 - különkiadása
 Aktuális kérdések
 Vendég: Major János
 Téma: Biljana Gála után
 Karcagi hírek
 Háttér
 Új útszakasz átadása választókör-
 zetünkben 
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Biljana Gála I.

2018. október 1. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Sztárportré
 stúdióvendég: Éles István humorista
18.45 Szolnoki Olaj KK - Red October
 Catú FIBA BCL
 kosárlabda mérkőzés
20.50 Nagykunsági Híradó
21.10 Nótacsokor
21.30 Nagykunsági krónika

2018. október 2-3. 
kedd / szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó
18.20 Jöjjetek Hozzám – református 
 istentisztelet 
19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava – római katolikus 
 szentmise 
20.50 Tiszaszőlősi Falunap 2018 - 
 összefoglaló
21.50 Bucsai Falunap 2018 - 
 összefoglaló

2018. október 4. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó
18.25 Agrárpercek
18.45 Tour de Opera 
19.05 Nagykunsági krónika 
 - különkiadása
 Aktuális kérdések
 Kazah konzulátus ünnepsége
 Karcagi hírek
 Háttér
 Kun Hagyományok Napja 
20.15 Nagykunsági Híradó
20.45 Biljana Gála II.

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 

2018. szeptember 22.
Csőreg Erzsébet - Czinege 
János

2018. szeptember 22.
Nagy Anikó - Szűcs Imre

Halálozás
Bukó József 
 (1954)

Szeptember 29. (Szombat)
8-13 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József út 14.)

9-20 óráig
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.)(Tesco)

Szeptember 30. (Vasárnap)
9-12 óráig
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

Gyógyszertári 
ügyelet

A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra (péntek 16.00 órától hétfő reggel 07.00 óráig).

Szeptember 29-30. Dr. Temesváry Tamás Karcag, Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

MEGHÍVÓ 
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai 

Tagintézménye
szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját a

2018. október 3-án 17 órától 
tartandó 

Zenei Világnapi hangversenyére
a művészeti iskola Erkel termébe.

(A belépés díjtalan!)
2018. október 1. 

(hétfő) 
09.00-12.00 óráig

Rendőrkapitányi 
fogadónap a 

lakosság részére:

Lapzárta: 
2018. október 1. 

(hétfő) 12 óra



2018. szeptember 28. 9

Ingatlan
Téglából épült, összközműves 
kertes ház, betegség miatt el-
adó. Érdeklődni: Karcag, Apavár 
utca 21. Tel.: 06/30-635-9662. 

Régi típusú rendezett paraszt-
ház eladó Karcagon, az Attila 
utca 47. szám alatt. (Víz, vil-
lany, cserépkályha van.) Tel.: 
06/59-300-842, 06/59-300-322, 
06/30-713-7254, 06/30-903-
1697.

Karcagon, a Villamos utcán el-
adó egy 100 m2 alapterületű, 
részben felújított, 3 szobás, 
régi típusú lakóház, egye-
di fűtéssel, nagy kerttel, ipari 
árammal, 100 m2-es alsóépü-
lettel. Tel.: 06/30-350-6026. 

Teljes körűen felújított régi tí-
pusú 100 m2-es ház, 880 m2-
es telekkel eladó. Társasházi la-
káscsere is érdekel. Tel.: 06/30-
219-6813.

Karcagon, a Bajza utca 15. szám 
alatt felújításra szoruló családi 
ház tehermentesen eladó. Víz, 
villany, gáz van. Irányár: 5,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-570-9331.

Vásárolnék Karcagon összköz-
műves kis családi házat, csen-
des, nyugodt környezetben, 
esetleg társasházi lakást 2. eme-
letig. Készpénzzel fizetek. Tel.: 
06/30-297-7742

Vegyes
Eladó minőségi tűzifa kony-
hakészen, kalodába rendezet-
ten, sorba rakva (bükk, tölgy és 
gyertyán vegyesen). Ára: 14.000 
Ft/kaloda. Ingyenes házhozszál-
lítással. Tel.: 06/30-839-6710, 
06/70-351-6936.

Karcagon szalma eladó! Meny-
nyiség: 1000 db, ára: 1.500 Ft/q, 
méret: 120x150 cm. Szállítás 
és rakodás megoldható. Tel.: 
06/70-370-1149.

Teljes körű hagyatékot felvásá-
rolok! Örökölte, vagy csak meg-
unta a régi dolgait? Megveszem 
a legmagasabb napi áron, és 
mindent el is szállítok. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-853-
4323.
Egyszer sem használt, 27 db-
ból álló, aranyozott szegélyes 
porcelán étkészlet és fekete-
fehér színösszeállítású (szintén 
porcelán) mokkáskészlet el-
adó. Tel.: 06/70-550-2902. 
Eladó 1 db melegítő kályha és 
1 db kemping kerékpár. Tel.: 
06/59-300-521.
Eladó jó állapotú bontott cse-
répkályha (zöld tányéros, aj-
tó és bekötőcső is megvan). 
Irányár: 100.000 Ft. Ugyanitt 
ingyen elvihető hódfarkú cse-
rép. Tel.: 06/20-563-5087.
Tetőcsomagtartó eladó Suzuki 
Swiftre, Opel „F” Astrára és 
Renault Meganera. Ford Escort 
és Renault Megane alkatrészek 
eladók. Tel.: 06/30-363-7951.
Bontott Lada és Renault Megane 
alkatrészek eladók. Tel.: 06/30-
323-0505.
Eladók agyagiparos fekete ke-
rámiák, kézzel festett kalocsai 
és festhető gránit tányérok, 
mennyasszonyi ruha (S-M), lag-
zira díszeket kölcsön adok. Tel.: 
06/20-258-8997. 
Eladó 2 db jó állapotú ágyne-
műtartós ágy. Ár: 5.000 Ft/db. 
Tel.: 06/30-583-2980.
Megváltozott munkaképessé-
gű szobafestő biztonságiőri 
végzettséggel munkahelyet 
keres! Ugyanitt hajlított kor-
mányú női Csepel versenyke-
rékpár eladó. Tel.: 06/30-919-
0147.
Zongora (150 cm hosszú, Lau-
berger Gloss márkájú, tiszta 
hangú, kitűnő billentésű), gáz-
tűzhely, új „B” klarinét, gyer-
mekheverő eladó. Tel.: 06/59-
887-269, 06/70-300-9730.
Bontott cserépkályha (a szélei 
csavart sarok, barna), új samott-
tégla, hozzá új rostély, föveny 
és agyag eladó. Tel.: 06/59-887-
269, 06/70-300-9730.

Létra eladó Karcagon! Kétágú, 
álló, fa, stabil, masszív, jó álla-
potban lévő, 7 fokos, ami 9 fo-
kúra hosszabbítható. Mérete: 
2,5 m, meghosszabbítva 3,2 m. 
Tel.: 06/70-612-6996. 

Állat
Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most fel-
veszünk folyamatosan az év 
végéig, illetve a készlet ere-
jéig! Karcag, Soós István utca 
12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.

Kolumbiai Brahma állomány 
eladó (8 db tyúk és 1 db ka-
kas). Óriás Brahma jérce és ka-
kas eladó (több). Leanderek 
(rózsaszín, fehér, sárga, külön-
böző méretben) eladók. Tel.: 
06/20-585-1734.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle ja-
vítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát- és hátizsákjavítás. 
Tel.: 06/59-887-269.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Kar-
cag, Szent István sgt. 14. Tel.: 
06/30-219-6913.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690. 

Növényvédelmi szakirányí-
tást szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos, 
tel.: 06/30-785-0690.

Földet bérelnék Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nád-
udvar, Nagyrábé, Püspökla-
dány, Sárrétudvari térségé-
ben. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, autó-motor akkumulátor, 
stb.) Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munkákat: 
épületek építését, bontását, bár-
milyen nemű kőműves mun-
kát. Tető építését, javítását, jár-
dák, kapubejárók újjáépítését, 
betonozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubik munkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06/30-853-4323.

Női torna! Kezdés: október 
1-jén 18.30-tól. Helyszín: Szent 
Pál tornaterme. (Csontosné 
Sziszi) Tel.: 06/59-311-982. 

APRÓHIRDETÉS

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.

TISZTELT 

HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

 - Nevelő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó - egyszerűsített foglalkozás (Karcag, Kisúj-

szállás),
 - Szakács - egyszerűsített foglalkoztatás (Kisújszállás),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - Halász (Karcag),
 - Forgácsoló (Kunmadaras),
 - Kőműves (Karcag),
 - Konyhai kisegítő (Karcag, Kisújszállás),
 - Pénzügyi eszközkezelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Szabász (Kisújszállás),
 - Varrodai kisegítő - egyszerűsített foglalkozás (Kisúj-

szállás),
 - Növénytermesztő gépész (Karcag),
 - Autóápoló (Kisújszállás),
 - Futár (Kisújszállás),
 - Büfében kisegítő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatá-

si és szállítási foglalkozású - egyszerűsített foglalkozás 
(Karcag, Eger),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású - állatgondozó 
(Karcag),

 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású (Berekfürdő).

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 Virtuá-
lis Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
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SPORT

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2018. szeptember 29-én (szombaton) 10.30 órakor a
a Karcag Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő

II. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS BIRKÓZÓ 
KÖTÖTTFOGÁSÚ DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐRE, 

amely egyben a 

XXIII. „KURUCZ TESTVÉREK” BIRKÓZÓ 
EMLÉKVERSENYE 

Program:
 - a verseny előtti napon koszorúzás a temetőben
 - 10.30 órától ünnepélyes megnyitó
 - a megnyitó után selejtezők
 - várhatóan 15.30 órától döntők és eredményhirdetés, a verseny zárása

 Szepesi Tibor Szűcs András Kurucz István
 KSE ügyvezető vezetőedző  szakosztályvezető

Kiemelt meghívott vendégeink: dr. Fazekas Sán-
dor országgyűlési képviselő, Varga Mihály pénz-
ügyminiszter, Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, 
országgyűlési képviselő, Kovács Sándor, városunk 
és térségünk országgyűlési képviselője, Dobos 
László, Karcag város polgármestere, Kacsó Tibor 
MBSZ elnökségi tag, olimpiai bajnokok, az MBSZ 
elnökségének tagjai, Szepesi Tibor, a KSE ügyve-
zetője, önkormányzati képviselők, iskolák igazga-
tói, fenntartói, testnevelő tanárok, óvónők.

NB II.: Kisújszállási SE -
Kováts DSE I. Karcag: 4-14

Karcagi győzelmek:
Páros: 

Imrei Ferenc - Kovács Sándor: 1 
győzelem

Egyéni:
Imrei Ferenc: 4 győzelem
Kovács Sándor: 4 győzelem
Szepesi Bence: 3 győzelem
Dobrai István: 2 győzelem 
Nagyszerű győzelem Kisújszállás 

ellen. A megszerzett és értékes három 
bajnoki pont eredménye, hogy újonc-
ként az NB II. negyedik helyén vé-
geztünk. Gratulálunk a csapat kivá-
ló teljesítményéhez!

NB III.: Univer Kecskemét -
Kováts DSE II. Karcag: 7-11

Karcagi győzelmek:
Páros:

dr. Hubert Attila - Csiszár Csa-
ba: 1

Egyéni:
dr. Hubert Attila: 3 
Dobrai István: 3
Dobó István: 2 
Csiszár Csaba: 2
Ehhez a győzelemhez sikerült a 

legerősebb összeállításban játszani. 
Gratulálunk a csapat minden ver-
senyzőjének a kiváló játékához! 

Orosháza - Kováts DSE II. Kar-
cag: 5-13
Karcagi győzelmek:
Páros: 

dr. Hubert Attila - Csiszár Csaba: 1
Dobó István - Dobrai István: 1

Egyéni:
dr. Hubert Attila: 4
Csiszár Csaba: 3
Dobó István: 2
Dobrai István: 2
A nagyszerű győzelem bebizo-

nyította helyünket a középmezőny-
ben, így a nehézségek ellenére is ki-
válóan szerepeltünk. Gratulálunk a 
csapat minden tagjának!

Megyei I. osztály
Kováts DSE III. Karcag - NGS 
Union ASE Jászberény: 4-14
Hazai győzelmek: 

Sebők János: 2 
Hérmán Sándor: 1
Metykó László: 1
A végeredménynél sokkal szoro-

sabb mérkőzésen nem bírtunk az 
erős Jászberényi csapattal. 

Karcag „Kupa” egyéni 
és páros verseny

A már hagyományos városi ver-
senyt május 27-én rendeztük meg 

a városi sportcsarnokban. A jó han-
gulatú és színvonalú rendezvényen 
nagy küzdelmet láthattak az ér-
deklődők. A verseny után tartotta a 
szakosztály az éves értékelését.

Eredmények: 
Női egyéni: 

1. Pekár Nikolett
2. Varga Petra
3. Soltész Nagy Ibolya

Szatmári Józsefné
Női páros: 

1. Varga Petra - Pekár Nikolett
2. Szatmári Józsefné - Soltész 
Nagy Ibolya
3. Szabó Károlyné - Murvainé 
Láng Róza

Férfi egyéni: 
1. Dobrai István
2. ifj. Dobó István
3. Buka Csaba

Dobó István
Férfi páros: 

1. Dobó Isván - Dobrai István
2. Sebők János - Buka Csaba
3. Fekete Tibor - Fógel Béla
Nyíri László - Hérmán Sándor 

Vegyes páros: 
1. Soltész Nagy Ibolya - Vál Tamás
2. Varga Petra - Fekete Tibor
3. Murvainé Láng Róza - Sebők 
János

Szatmári Józsefné - Palotai
János

NB II.: Kováts DSE I. Pénzügy-
őr II.: 10-8 
Hazai győzelmek: 
Páros:

Imrei Ferenc - Szepesi Bence: 1 
győzelem

Egyéni: 
Skumáth István: 3 győzelem 
Imrei Ferenc: 3 győzelem
Sebestyén Sándor: 2 győzelem
Szepesi Bence: 1 győzelem
Hatalmas csatában 6-8-as állás-

ról sikerült fordítani az utolsó négy 
mérkőzést megnyerve. Igazi csapat-
munka volt. Gratulálunk!

NB III.: Kecskeméti Spartacus - 
Kováts DSE II.: 17-1

A nagyon erős kecskeméti csapat 
ellen Dobrai István nyert egy mér-
kőzést, de minden csapattagunk 
nagyszerűen játszott. 

Megyei I. osztály 
Jászárokszállási SE - Kováts DSE 
III.: 17-1

Karcagi győzelem: 
Csornai Csaba
A tavalyi bajnok megérdemel-

ten győzött. 

Csornai Csaba

Hatalmas csaták - ütős sikerek
A S Z TA L I T E N I S Z

Megyei I. osztályú bajnokság
2018. szeptember 23. (vasárnap)
Jászkisér – Karcag 3-0 (2-0)

Nem a legjobb előjelekkel indult a karca-
gi csapat a Jászságba. Többen különféle okok 
miatt hiányoztak, sőt a csapat edzője sem tu-
dott a kerettel eljönni. Ezért az edzői kispad-
ra – beugróként – Varga Zoltán ült le. Végül 
az alábbi játékosok vették fel a küzdelmet a 
jászkisériek ellen: Belényesi-Daróczi, Terjék, 
Farkas S., Domokos A., Szívós Gy., Szívós G., 
Szentannai, Györfi, Erdei, Szőke R.
Cserék: Kovács E., Hudu.
Megbízott edző: Varga Zoltán.

A találkozó pikantériája, hogy még az el-
lenfél edzője is karcagi volt: a nagyobbik 
testvér, Varga László.

Az 1. percben gyors hazai támadás során 
Tóth elől Belényesi kivetődve megszerezte a 
labdát. A 3. percben újabb jászkiséri táma-
dás indult a pálya közepéről a karcagi ka-
pu felé, és Rentler közelről a kapu közepébe 
rúgta a labdát (1-0).

Az 5. percben a bal oldalon üresen hagy-
ták Szentannait, aki néhány lépés után kö-
zépre adott, de Szívós Gy. belsővel a kapu 
fölé emelt. A 8. percben egy jobbról érke-
ző beadást Rentler közelről a jobb sarok felé 
fejelt, de Belényesi bravúrral szögletre tol-
ta a labdát.

A 18. percben egy középre ívelt beadást 
Farkas S. rosszul talált el, és a résen lévő 
Rentler a lepattanó labdát a jobb sarokba 
helyezte (2-0).

A 23. percben egy balról érkező beadást 
Nagy A. közelről a kapura tűzte, de Belé-
nyesi hárítani tudott. A 29. percben Domo-
kos A. szabadrúgását Vincze megfogta még 
a gólvonal előtt.

Néhány perccel a félidő előtt egy össze-
csapás után Szőke R-t sérülés miatt le kel-
lett hozni a pályáról.

A 47. percben Szívós Gy. 18 méteres, fél-
magas lövését Vincze vetődve oldalra ki-
ütötte.

Az 55. percben Szász szabadrúgását védte 
biztos kézzel Belényesi.

Az 58. percben Rentler lövése egy karcagi 
védőről szögletre pattant.

A 62. percben Györfi a kapu felé cselez-
getett lövése egy védő kezéről lepattant, de 
a játékvezető továbbot intett.

A 80. percben Kovács F. lövését Vincze 
még a rövid sarok előtt kiütötte.

A mérkőzés után Varga László, az ellen-
fél edzője így nyilatkozott: - Csapatunk az 
elejétől kezdve meggyőzően játszott a szülő-
városom ellen.

Varga Zoltán, a hazaiak megbízott edző-
je pedig így értékelt: - Gratulálok a jász-
kisérieknek, a lelkesebb csapat nyert.

B.I.

A lelkesebb csapat nyert
L A B D A R Ú G Á S

Tisztelettel köszönjük, ha elfogadja meghívásunkat, 
és jelenlétével emeli rendezvényünk színvonalát!


