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Szeptember 18-án, szerdán a 
Városháza előtti téren kilenc-
ven darab futóbicikli átadására 
került sor. A kerékpárokat Do-
bos László, Karcag város pol-
gármestere, valamint a képvi-
selő-testület tagjai nyújtották 
át a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda valamennyi tagintéz-
ménye részére.

Dobos László városvezető el-
mondta, hogy az önkormányzat 
egy sikeres pályázat részeként 
nyerte el ezeket a bicikliket, 
amelyek azon kívül, hogy hatal-
mas örömöt okoznak a gyere-
keknek, még a mozgásfejlődés-
ben is segíti őket.

Gulyás Ferencné, a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda intéz-
ményvezetője elmondta, hogy 
közel egy évtizedes múltra te-
kint vissza intézményükben a 
kerékpározás kultúrájának ki-
alakítása. Ezt segíti elő a min-

den évben megrendezésre kerü-
lő „Ügyeskedj a kerékpároddal!” 
elnevezésű program is.    

- Szeptember 16-tól 22-ig tar-
tott az Európai Mobilitási Hét. 
A program keretében megva-
lósuló rendezvények egyik leg-
fontosabb célkitűzése a szemlé-
letformálás volt. A szlogenje is 
erről árulkodott; „Sétálj velünk, 

kerékpározz!” - tudtuk meg az 
intézményvezetőtől. 

A gyerekek nagyon élvezték 
a programot, és így a bicajozás 
örömén túl, az egészségre gya-
korolt jótékony hatás mellett, 
a családtagok körében is nép-
szerűsödik a kerékpárok hasz-
nálata.

Brehó Mónika

Futóbicikliket kaptak a város óvodásai

Az október 13-ai önkormányzati választások tét-
jét nem szabad lebecsülni - hangsúlyozta Varga Mi-
hály pénzügyminiszter a Dérynében tartott lakossá-
gi fórumon szeptember 19-én, csütörtökön. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Várostörténeti pillanat 
volt szeptember 19-én, csü-
törtökön Karcagon. Átad-
ták hazánk és Közép-Euró-
pa legmodernebb kukorica-
malmát.

A Szatmári cégcsoport 2015-
ben vásárolta meg a volt rizs-
hántolót, ahová új kukoricama-
lom megépítésére pályáztak. 
Azért erre, mert a cégcsoport-
nak van több búza őrlésére al-

kalmas malma, így itt mást sze-
rettek volna. Mivel a környé-
ken jelentős a kukoricatermelés, 
ezért erre. Az új üzem, amely 

hazánkban és Közép-Európá-
ban is a legkorszerűbb technoló-
giával dolgozik, napi 120 tonna 
kukorica feldolgozására alkal-
mas. A termelés 60%-a humán 
élelmezési célú késztermék lesz, 
a maradék pedig takarmányozá-
si célokat szolgál. A beruházás 
35 új munkahelyet teremtett - 
mondta el köszöntőjében Szat-
mári Zoltán tulajdonos.

- Hazánk gazdasági növekedé-
se mára az Európai Unió élme-

zőnyébe került a jól teljesítő, fej-
leszteni kész vállalkozásoknak, a 
magyar emberek munkájának és 
a Kormány gazdaságpolitikának 

köszönhetően - hangsúlyozta be-
szédében Varga Mihály pénzügy-
miniszter. A mintegy 1,8 milliárd 
forintból megépített élelmiszer-
ipari beruházást a Kormány 500 
millió forinttal támogatta.

- A Kormány az elmúlt évek-
ben több olyan döntést hozott a 
beruházás ösztönzése és az ad-
minisztráció csökkentése te-
rületén, amelyek hozzájárul-
tak a magyar vállalkozások ver-

senyképességének növeléséhez. 
2014-2020 között 12 ezer mil-
liárd forint uniós forrás áll Ma-
gyarország rendelkezésére. A 10 
támogatott programból a legje-
lentősebb a Gazdaságfejleszté-
si és Innovációs Operatív Prog-
ram, amely eddig közel 19 ezer 
vállalkozást támogatott, ami 
7500 új munkahelyet jelentett - 
mondta a tárcavezető. 

Dr. Fazekas Sándor ország-

gyűlési képviselő várostörténeti 
pillanatnak nevezte a csütörtöki 
napot, a kukoricamalom átadá-
sával Karcag újra felkerült Ma-
gyarország malomiparral ren-
delkező városai térképére. Do-
bos László polgármester sze-
rint az egykori rizshántoló he-
lyén ez a modern malom a Kar-
cag környéki gazdáknak értéke-
sítési biztonságot is jelent.
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Esőerdők egy 

művészfilmben 
(2.) 

Valószínűleg látták az olvasók közül is 
néhányan az Oscar-díjas magyar rende-
ző, Szabó István művészfilmjét, a „Találko-
zás Vénusszal” címűt. (Ha nem, és valaki kí-
váncsi rá, megtekintheti a YouTube-on.) A 
film arról szól, hogy egy magyar karmes-
tert vendégművészként meghívnak a Pári-
zsi Operaházba, hogy dirigálja Wagner re-
mekművét, a Tannhäusert, nemzetközi sze-
reposztással, közreműködőkkel.

A film cselekménye két fő szálon fut. Az 
egyik, egy „hard erotikába” hajló szerel-
mi történet, amely a karmester és az ope-
ra egyik női főszereplője között szövődik. A 
másik pedig a karmester küzdelmes mun-
káját mutatja be, hogyan tudja egyben tar-
tani ezt a többnemzetiségű, heterogén tár-
sulatot, hogy tökéletesre sikerüljön a wag-
neri-mű tolmácsolása. Hiszen az előadó-
művészek is tele vannak emberi gyarlósá-
gokkal; hiúak, kicsinyesek, rivalizálnak egy-
mással, és a többi. Hogy jönnek ide az eső-
erdők? - kérdezheti az olvasó.

Valóban nem láthatunk még egy álló-
képes bevágást sem az esőerdőkről. Viszont 
egy rövid, alig 20-30 másodperces jelenet-
ben, amikor az egyik reggel a karmester 
megy be a próbára, a nézőtéri széksorokon 
és a zenekari árokban szétszórva láthat-
juk a „zöld környezetvédők”, a Greenpeace 
röplapjait. Majd a karmester narratív han-
gon elmondja a röplap tartalmát: „Egy 
csoport robbantani akar, mert a bemuta-
tó szponzorai – néhány multi cég – pusz-
títják az esőerdőket.” Mindez olyan rövid és 
váratlan jelenet, hogy csak „fél füllel” hall-
ja meg a néző. Közel hozza a kamera a szét-
szórt röplapok egyikét, de még így sem lát-
ja, mi van rajta, csak ha kimerevíti az em-
ber a filmkockát. Ám még így is hiányérzete 
marad, nem igazán érti ennek a nyúlfark-
nyi közbevetésnek a funkcióját. Teljesen ki-
lóg a filmből. 

Később értettem csak meg, amikor a 
filmhez kapcsolódó weboldalak egyikét el-
olvastam. Az ujszo.com nevű weboldal 
2019. február 24-ei számában bukkantam 
rá egy Stohl Andrással készült interjúra.  Eb-
ben Stohl a riporter kérdésére elmondja, 
hogy 27 éves volt, amikor Szabó felkérte, 
hogy  egy rövid jelenetben azt a környezet-
védőt alakítsa, aki fel akarja robbantani az 
Operaházat. Örömmel elvállalta, hiszen egy 
Oscar-díjas rendező filmjében, amelyben a 
világhírű, többszörös Oscarra jelölt Glenn 
Close („Végzetes vonzerő” - erotikus thriller) 
az egyik főszereplő, még egy epizód is nagy 
megtiszteltetés. Aztán érte a hidegzuhany: 
a rendező telefonon felhívta, hogy a produ-
cerek kérésére ki kellett vágnia a filmből ezt 
a jelenetet. 

(Folytatás a következő számban.)
-ács-

(...folytatás az 1. oldalról)
- Nagyon fontos 

számunkra Karcag, 
és a város lakóinak a 
sorsa, ennek megfe-
lelően kell dolgozni, 
kampányolni, hiszen 
nem mindegy, ki ve-
zeti a települést, hogy 
milyen összetételű az 
önkormányzat. Nem 
mindegy, kinek a ke-
zében van a gazda-
ság, a város vagyona, 
milyen a légkör a tele-
pülésen, hogyan fej-
lődik, milyen lehetőségeket lehet biztosítani a továbblé-
pésre. Egy kiegyensúlyozott településen nyugodtan, boldo-
gan, békében lehet élni, megvan a fejlődés lehetősége. Mi 
is nagy felelősséggel gondolkoztunk és állítottuk a képvi-
selőjelölteket - mondta a fórum kezdetén Dobos László pol-
gármester, majd bemutatta a jelölteket: 1-es körzet Molnár 
Pál, 2-es körzet Dr. Kanász-Nagy László, 3-as körzet Nagyné 
László Erzsébet, 4-es körzet Gyurcsek János, 5-ös körzet Do-
bos László, 6-os körzet Karcagi-Nagy Zoltán, 7-es körzet 
Szepesi Tibor, 8-as körzet Pánti Ildikó. Nekünk Karcag az el-
ső, kérem szavazzanak a jelöltjeinkre - mondta Dobos László.

- Választás van megint, polgármester úrhoz csatlakozva 
én is azt tudom mondani, hogy nincs olyan választás, amely-
nek ne lenne tétje. Még azok a választások is fontosak, ame-
lyeken látszólag nem következik változás. Májusban volt az 
Európa Parlamenti választás, ahol listákra szavaztunk má-
sik 27 országgal együtt. Látszólag csak elmennek az embe-
rek, szavaznak és a listáról bekerülnek a képviselők az euró-
pai parlamentbe és képviselik saját hazájukat. Itt le is lehet-
ne zárni a történetet, de el kezdtem számolni, hét-nyolc kor-
mány bukott meg az EP választások után - mondta Varga 
Mihály pénzügyminiszter, aki hangsúlyozta, az önkormány-
zati választást sem szabad lebecsülni, az is egy olyan válasz-
tás, aminek nagyon közvetlen és konkrét hatásai lehetnek. 
Előadása második részében a magyar gazdaság helyzetéről 
és a magyar kormány elképzeléseiről is beszélt a tárcavezető.

- Nagyon fontos, 
hogy most, amikor a 
helyhatósági választá-
sok előtt állunk, akkor 
a Dobos László pol-
gármester úr és az ön-
kormányzat, a karca-
gi képviselők által vitt 
várospolitika folyama-
tos legyen,  s megma-
radjon az összhang a 
kormányzat, a megyei 
irányítás és a helyi ön-
kormányzatok között, 
a város és a kormány 
között, mert másképp 

Karcag sem tud fejlődési pályán maradni – mondta dr. Faze-
kas Sándor országgyűlési képviselő, majd szólt az elmúlt évek-
ben a városban megvalósult beruházásokról .
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Lakossági fórumot tartottak
Befejeződött Magyarország egyetlen vegyes használatú köz-

úti és vasúti átkelőjének felújítása. A megújított kiskörei Ti-
sza-hidat szeptember 19-én, csütörtökön adták át.

 
Az átadáson Mosóczi László, az Innovációs és Technológi-

ai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára el-
mondta, hogy a híd bár biztonságos volt, de leromlott a mű-
szaki állapota, így a magyar állam döntött arról, hogy a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Államvasutak Zrt. kö-
zösen végezzék el a híd felújítását, amelyhez 1,6 milliárd forin-
tot biztosítottak. Az államtitkár a kormány út- és vasútfejlesz-
tési programjáról szólva elmondta: a jelenlegi beruházás mel-
lett az Útprogram keretében 2024-ig 3200 milliárd forintot 
fordítanak a hazai közúthálózat korszerűsítésére, bővítésére.

- 2016-ban a MÁV Zrt. már azt fontolgatta, hogy lezárják a 
hidat, tekintettel korszerűtlen állapotára - mondta Virág Ist-
ván, a MÁV Zrt. megbízott vezérigazgató-helyettese, aki sze-
rint öröm, hogy ez a rekonstrukció megvalósult. A beruházás 
a híd fő szerkezeti elemeit érintette, pálya- és tartószerkezete-
ket cseréltek ki, korrózióvédelmet végeztek, így minimum 15 
évvel meghosszabbították a híd létét, így a térség turizmusát és 
gazdaságát is tudják szolgálni.

F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési kép-
viselője szerint a Tisza-tó szempontjából is fontos volt ez a be-
ruházás. A két megyét összekötő hídra szüksége van az idelá-
togatóknak, a turistáknak és azoknak, akik a megye déli részé-
ről átmennek Heves megyébe, mindig egy fontos átkelő marad 
a jövőben is. Ez a kettős hasznosítású több mint 100 éves híd 
közös összefogással valósult meg, ami példaértékű - fogalma-
zott a képviselő.

Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szerint a Kö-
zép-Tiszavidéknek, a Nagykunságnak és Dél-Hevesnek egy 
elsőrendű összeköttetési pontja a kiskörei Tisza-híd, mind az 
áruforgalomban, mind a személyforgalomban, mind a turiz-
musban komoly szerepet tölt be. Egy komoly, többéves mun-
ka, összefogás eredménye az, hogy az 1,6 milliárdos beruházás 
megvalósulhatott - fogalmazott a képviselő, aki úgy véli, cél-
szerű elkezdeni egy következő beruházásnak az előkészítését 
arra, hogyan, miképpen bővíthető úgy a híd, hogy több gép-
jármű tudjon elmenni rajta, de meg kell őrizni a mostani for-
mában is, mint turistalátványosságot Magyarország utolsó 
egyetlen vasúti-közúti közös használatú hídját.

DE

Átadták a kiskörei hidat

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek fogadóórái 
az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 30. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  október 1. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem
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- Születésileg törökszentmiklósi va-
gyok, de Fegyverneken éltem a gyer-
mekkoromat, közel a kunsághoz. A 
szüleim kun emberek, olyannyira, 
hogy apám regisztráltan is kun, mert 
egy tudományos kutatásba őt is fel-
mérték, antropológiai adatait felvet-
ték. Már kisgyermekkoromban is or-
vos akartam lenni, hogy miért azt 
pontosan nem tudom. A törökszent-
miklósi szép gimnáziumi évek után 
elmentem a szegedi orvosi egyetem-
re, ahol nagyon komolyan meg kel-
lett dogoznom a jó jegyekért. Engem 
teljesen lefoglalt a tanulás, valahogy 
úgy terveztem, hogy az egyetemi évek 
után egy kis faluban fogok elhelyez-
kedni. Az élet közbeszólt, mert a fele-
ségemmel csoporttársak voltunk, és a 
szigorló évben elhatároztuk, hogy ösz-
szeházasodunk. Ez meg is történt, és 
ahová én társadalmi ösztöndíjat kö-
töttem - Tiszagyenda -, ott nem tud-
tak két orvost alkalmazni. Az ösztön-
díjra azért volt szükségem, mert szü-
leim nem nagyon tudták volna finan-
szírozni az egyetemi tanulmányaimat. 
Akkoriban az orvosok elhelyezkedé-
si lehetősége két módon történt, vagy 
oda mentek, ahová küldték őket, s ha 
be akarták magukat biztosítani társa-
dalmi ösztöndíjat kötöttek egy telepü-
léssel. Én az utóbbit választottam, de 
meg kellett valahogy az ösztöndíjtól 
szabadulnom, hiszen már ketten vol-
tunk. A karcagi kórház akkor épült, s 
több orvosi állás is volt, az egyetemen 
el is fogadták, hogy ide jöjjünk. Az ak-
kori karcagi városi tanács két körze-
ti orvosi állást írt elő nekünk. Így ke-
rültünk Karcagra, s miután jött a fi-
unk, az akkori tanácselnök azt mond-
ta, ha két körzetet látok el három évig, 
elfelejtjük az ösztöndíjat. Ideérkezé-
sünk után elvittek katonának, s ami-
kor leszereltem elkezdtem a körzeti 
orvosi munkát. Volt, amikor a bereki, 
a kisföldeki és az északi körzetet egy-
szerre láttam el. Ez jó volt, mert sok 
tapasztalatot adott dr. Varga Sándor, 
dr. Horváth József főorvos, dr. Feke-
te Emília, és az asszisztensek is csodá-
latos jó munkatársak voltak. Közben a 

feleségem röntgen szakorvosi vizsgát 
tett, majd belgyógyász és üzemorvosit 
is. Nyugdíj mellett még visszahívták a 
röntgenbe, így onnan indult és ott fe-
jezte be orvosi pályáját a kórházban.

- Ennek már voltak érdekesebb gyö-
kerei, ugyanis kisgyerekként azt ta-
pasztaltam, hogy a nagyapámhoz 
sok ember jön. Mint kiderült, ő egy 
messzeföldön híres gyógyító ember 
volt, Nyíregyházától Sopronig min-
denhonnan jártak hozzá. Én azt iga-
zából nem tudom, milyen betegsége-
ket, de az biztos, hogy szívelégtelen-
ségeket és bőrbetegségeket gyógyí-
tott. Ő ezért javadalmat nem fogadott 
el, „hobbiból” csinálta. Amikor egye-
temista voltam, akkor jöttek ezek az 
emlékek elő, s azt gondoltam, hogy 
olyan orvos szeretnék lenni, aki az 
emberrel egyben foglalkozik, így kér-
tem, hogy belgyógyász lehessek - so-
rolja a kezdeteket dr. Zsembeli József, 
aki a karcagi kórházban évekig volt 
szakszervezeti titkár is.

- Egy éve szakorvos voltam, ami-
kor Mikola igazgató úr felkért igazga-
tó-helyettesnek. Akkor 22 kezdő or-
vos volt itt, akik a Dusa-villában lak-
tak, mi családosként igazgató úrékhoz 
albérletbe beköltözhettünk, míg elké-
szült a szolgálati lakásunk. Amikor a 
kórházba kerültem, még nagyon ke-
vés volt a szakorvos. Nagyon jó főnö-
keink voltak, emberileg és szakmai-
lag is. Clemens tanár úr, Selmeczi fő-
orvos úr értették a szakmát, de mind-
ketten szakmájuk csúcsán lévén töb-
bet akartak, mint ami a karcagi kór-
házban az alap elképzelés volt. Elküld-
tek bennünket továbbképzésre, ahol 
a legmodernebb orvoslást tanultunk, 
itthon pedig gyakoroltuk. Akkor még 
egyetlen tévé volt a kórházban, az elő-
adói mellett, s ott volt a telefon is. Így 
este a kilenc emelet ügyeletesei lejöt-
tek, tévét néztünk, beszélgettünk, s ha 
megcsörrent a telefon, mert a mentő 
valamelyik osztályra beteget hozott - 
mindegy melyik osztályra -, minden-
ki elindult, felmentünk és rögtön kon-
zíliumot is tartottunk a beteg felett. Ez 

biztonságot adott a kezdő orvosoknak, 
és nagyon jó volt abból a szempontból 
is, hogy első kézből láttuk hogyan kell 
ellátni például a bőrgyógyászati bete-
get, a bőrgyógyász is látta a sebésze-
tet - ez nagyon jó volt. Ez alapján en-
gem elkezdett érdekelni a kardiológia. 
Elindultam ebbe az irányba. Akkori-
ban alakultak az országban a kardio-
lógiai gondozók. Én Dunaújvárosban 
láttam ilyet, s nagyon tetszett. Amikor 
hazajöttem, mondtam igazgató úr-
nak, szeretném Karcagon megcsinál-
ni. Rendben, már holnap kezdheted, 
kapsz egy asszisztenst hozzá - volt a 
válasz. Fél év alatt felállítottuk az osz-
tályt, 630 gondozottunk volt. Megcsi-
náltuk a kórházban az első kardiológi-
ai szűrést a dolgozók között, több mit 
20 embert szűrtünk ki, akik közül ket-
tőt hamar meg is operáltak szívbillen-
tyűvel. Sok ilyen betegünk volt. 1978. 
január 2-án Mikola igazgató váratla-
nul meghalt, így a tanácselnök bedo-
bott a mélyvízbe, a szakvizsgát elha-
lasztottam, kineveztek igazgatónak. 
Ragaszkodtam ahhoz, hogy belgyó-
gyászként is dolgozhassak. Ezt az utol-
só pillanatig tettem.

- Igen, a kórház ide került a pusz-
tába, de az akkori kórházszervezők 
nem igazán tudták, hogy lesz a to-
vább. Amikor mi idejöttünk, a ῾70-es 
évek igen jelentős korszak volt az or-
voslásban is. Akkortól lehetett éssze-
rűen használni az antibiotikumokat, 
s lettek hazánkban is ilyen gyógysze-
rek. Nem is hallottunk még az ultra-
hangról, és ki kellett dolgozni annak 
is a technikáját, a röntgenben hely 
sem volt ahhoz, hogy ilyen ultrahang-
készüléket vegyünk, arról nem is be-
szélve, hogy az ott dolgozóknak meg 

kellett tanulnia annak a használatát. 
Ezt is meg kellett szervezni. A kiter-
jedt műtétszám és az időközben meg-
valósult traumatológiai osztály a vér-
adói hátteret nagyon szorgalmazta. 
Az ötven egységes vérdepóból lett egy 
1000 egységes véradóállomás. Ehhez 
is meg kellett találni azt a 10-12 em-
bert a főorvostól, asszisztenstől a gép-
kocsivezetőig. Akkor meg tudtuk azt 
csinálni, hogy minden műtéthez ál-
talunk levett vért használtunk. Ez ma 
már csak álom sok kórház számára - 
véli dr. Zsembeli József.

- Amikor kiderült, hogy a bete-
gekkel sokkal gyakrabban fordul elő, 
hogy nem bírják ki azt az időt, amíg 
Tiszaburáról eljusson Karcagra, Kar-
cagról Szolnokra, mert a beutalá-
si rend ez volt, meg kellett valósíta-
ni az intenzív osztályt is. Ezt telje-
sen saját erőből csináltuk meg, s ha-
marabb volt nálunk intenzív osztály, 
mint a megyei kórháznak. Elcsíptünk 
a belgyógyász osztályból erre egy fél 
oldalt, aztán három kórterem a mű-
veséé lett. A műszereket Sántha fő-
orvos segítségével a Szegedi Kliniká-
ról kaptuk. Itt volt a megyei ellátá-
sú pszichiátriai osztály, ahol gondo-
zókat alakítottunk ki. A ῾80-as évek-
ben másodikként csatlakoztunk a 
HBCS-pontrendszerhez, magunktól 
állítottuk fel hozzá az informatikai 
rendszert. A következő feladat volt az 
egyéni tálcás rendszer kiépítése, a ka-
zán-házrekonstrukció. A nővérszál-
ló beüzemelése is olyan feladat volt, 
amit meg kellett oldani a mindenna-
pos feladatok mellett, így a kardioló-
giai szakvizsgám helyett egészségügyi 
szervezéstanból (társadalomorvostan) 
szakvizsgáztam. Húsz év múlva rájöt-
tem, ugyanezt tanulják az egészség-
ügyi szakmenedzserek, mint mi. Volt 
olyan jegyzetrész, amit később én ír-
tam. Közben idejárt a kórházigazga-
tók klubja, Berettyóújfalu, Cegléd, Ka-
zincbarcika vezetővel nagyokat be-
szélgettünk, s több elképzelést közö-
sen valósítottunk meg.

A több mint öt évtizedes egészségügyi gyógyító munkáját 
Életműdíjjal ismerte el a megyei orvosi kamara dr. Zsembeli 
Józsefnek, a Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főizgatójának.

- Miért választotta az orvosi hiva-
tást és hogyan került Karcagra?

- Miért belgyógyász és nem se-
bész, fülész lett?

- A kórházban aztán évek alatt 
újabb osztályok (pl. véradó) mű-
vese kezelések indultak el az Ön 
vezetése alatt.

RIPORT

„Már kisgyermekkoromban 
is orvos akartam lenni.”
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- A feleségem feláldozta karrierjét és biztosította számomra 
ehhez a nyugodt családi légkört, így hajnalban keltem, megír-
tam kézzel a leveleket, amit a titkárságról el kellett küldeni, és 
negyed hétkor bementem a betegekhez. Tudták, hogy a rende-
lésre fél hétre jöhetnek és mindenki bejut. Mire kilenc óra lett, 
már a fekvőbeteg ellátást a Belgyógyászaton elindítottam, dé-
lig az igazgatóiban voltam, míg mások ebédeltek, én vizitel-
tem, majd betegeket láttam el. Fél négykor aláírtam a postát, 
visszamentem az osztályra és addig maradtam, amíg kellett.

- Egy új hobbit találtam, óriási dolog lett az életemben a vadá-
szat, tulajdonképpen az talált rám. A vadászoknak is jó volt az 
orvos jelenléte. Jellemző volt az akkori korra, ha Czinege Lajos 
egykori honvédelmi miniszter, aki Karcagon született, vagy ha a 
kormánytagok jöttek vadászni, ott kellett lenni egy orvosnak, ha 
valami baj történik. Dr. Fábián Lajos főorvos barátom már ak-
kor vadászott, általa ismertem meg a vadászatot, csodálatos va-
dásztársakat ismertem meg. Magyarország északi és déli részét 
bejártam vadászként. Több, mint 140 trófeám van, abból egy 
aranyérmes, nem arra mentem, hogy a trófeám legyen minőségi, 
hanem a barátaim legyenek azok. A karcagi törzsbarátaim mel-
lett a kunhegyeseik közül nagyon jó barátom lett Lengyel Zoltán 
és Lőrincz István. Rengeteget köszönhetek Szabó Sándor egyko-
ri vadásztársasági elnöknek, aki engem felkarolt.

- A fiam már komoly vadász, úgy jár vadászni, hogy nem 
azt nézi, mekkora a trófea, hanem szép legyen az elejtés kö-
rülménye. A két fiúunokám is vadász akar lenni, de egész-
ségügyi szakember egyik sem lesz. A lányom pedig szakápo-
lói képesítést szerzett, 30 éve gyermekgondozó a Varró úti 
bölcsődében. Büszke vagyok rájuk - mondja dr. Zsembeli Jó-
zsef, aki az elmúlt 50 év gyógyító munkájáról és a karcagi 
kórházról saját könyvében részletesen is írt. 

DE

- Mi jelentette a kikapcsolódást a család mellett?

- Bár hivatásában nem, de vadászként a fia követte.

- Aki ismeri, tudja Önről, hogy igazgatóként is részt vett 
a gyógyító munkában. Miért tartotta ezt fontosnak?

„Már kisgyermekkoromban 
is orvos akartam lenni.”

Lapzárta: 
2019. szeptember 30. (hétfő) 

12.00 óra

Évek óta sikeres a 
mezőgazdasági start 
munkaprogram Kar-
cagon - mondta Mol-
nár Pál, a Városgond-
nokság vezetője. A ki-
váló minőségű magyar 
árut a közétkeztetés-
ben hasznosítják, így 
mindig friss zöldség-
ből és gyümölcsből ké-
szíthetnek ételt a gyer-
mekek és felnőttek számára. 

A Városgondnokság a Tégláskertben ala-
kított ki egy 1,3 hektáros kertészetet, va-
lamint a Csemetekertben mintegy 2 hek-
tárnyi területen folynak a mezőgazdasági 
munkálatok. A Tégláskertben - ami Karca-
gon biztonsággal megtermeszthető száraz 
és öntözött körülmények között a zöldség-
től kezdve, a gyümölcsig - mindent előállí-
tanak. Természetesen a gyümölcsökből csak 
néhány fajtát: kajszi-
barackot, cseresznyét 
és szilvát termeszte-
nek. Jelenleg az őszi 
betakarítású zöldség-
félék - paprika, para-
dicsom és káposzta-
félék - betakarítása 
folyik. Felhasználásuk 
többnyire a közétkez-
tetésben történik, de 
elégedettek a piaci 
visszajelzésekkel is. 

A szomszédos Be-
rekfürdőben nemré-
giben kialakított zöld-
ség- és gyümölcs-
feldolgozó üzem is 
igényt tart a termé-
nyeikre. A kertésze-
tekben összesen 24 
fő, 100%-ig közfoglalkoztatott munkaválla-
ló dolgozik.

- Ezzel a létszámmal oldjuk meg azokat a 
napi, heti, havi teendőket, amelyek szüksé-
gesek a kertészet fenntartásához. Szeren-
csés helyzetben vagyunk, hiszen a dolgo-
zók bére, járuléka 100%-ban támogatott, 
vagyis állami forrásból tudjuk azokat finan-
szírozni - mondta el Molnár Pál, a Városgond-
nokság igazgatója.

Az ősz beálltával a termények betaka-
rítása, majd a talajelőkészítési és vetési 
munkálatok következnek. 

- A közmunkaprogram keretén belül, a 
téli időszakban is tudjuk a munkavállaló-

inkat foglalkoztatni. Ilyenkor a megtermelt 
javak utógondozása, valamint a követke-
ző évi munkálatok előkészítése veszi kez-
detét. Külön öröm, hogy egy korábbi pá-
lyázatból sikerült kialakítanunk egy fűthe-
tő melegházat, ahol palántanevelés folyik. 
A magvakat január, február hónapban el-
vetik a dolgozók, majd utána a magról ke-
lő palánták ültetése veszi kezdetét - tudtuk 
meg az igazgatótól. 

A Csemetekert is fontos részét képezi a 
Városgondnokság mezőgazdasági profil-
jának. Itt történik azoknak a kultúráknak 
a nevelése - mint például a fák, az örök-
zöldek, a lombhullatók -, amelyeket a köz-
területekre kiültetnek. Az igazgató arról 
is szólt, hogy természetesen van néhány 
olyan speciális növény, amelyeket nem 
tudnak előállítani, így azt nekik is meg kell 
vásárolniuk. Mindezek mellett viszont el-
mondható az, hogy 70-80%-ban a Cseme-
tekertben történik a közterületekre kiülte-
tett fák, bokrok előállítása.

- Külön öröm és megtiszteltetés szá-
munkra, hogy a környező önkormányzat-
ok is a tőlünk vásárolt fákkal, bokrokkal dí-
szítik a településeik köztereit - fogalmazott 
Molnár Pál.

A Csemetekertben az idei évtől kezdő-
dően, 1 hektáros terület leválasztására ke-
rül sor, ugyanis a közmunkaprogram kere-
tében indult egy telepítési pályázat, ame-
lyet a Városgondnokság el is nyert. Ez le-
hetőséget biztosít arra, hogy további tele-
pítésekre is sor kerülhessen. A tervek sze-
rint kajszibarack- és dióültetvényeket ala-
kítanak itt ki. 

Brehó Mónika

Sikeres a mezőgazdasági start 
munkaprogram

Zöldséget és gyümölcsöt is termel a Városgondnokság

IstentIsztelet
A karcagi Szent György Nagyvértanú görögkeleti templomban 

(Horváth Ferenc utca, gimnázium mögött)

2019. oKtóber 06-Án (vasÁrnap) 10.00 óraKor
szent liturgiát tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
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HÍREK

POSTALÁDA

2019. szeptember 21-én, szombaton tartotta 50 éves osztálytalákozóját a 
Györffy István Általános Iskola 1969-ben végzett 8. a osztálya. Az osztályfőnök 
Szőgyés György volt. A találkozót a karcagi Lugas Vendéglőben tartották, az egy-
kori 42 fős osztályból 23 egykori diák jelent meg. Tanárként Papp Mihályné Ma-
rika néni tisztelte meg jelenlétével a régi osztályt. 

50 éves osztálytalálkozó

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2019. október 4-én jelenik meg.

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Igazgatóság 2019. szeptem-
ber 19-én, csütörtökön rendez-
te meg a IV. Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bűnügyi Tech-
nikusi Versenyt. A Szolno-
kon megtartott rendezvényt dr. 
Varga K. Attila rendőr ezredes, 
bűnügyi megyei rendőr-főkapi-
tány helyettes nyitotta meg. A 
megmérettetésen a megye nyolc 
rendőrkapitányságának bűn-
ügyi helyszínelő csoportjai vet-
tek részt. Az idén első alkalom-
mal elfogadták a meghívást a 
romániai Máramaros-Megyei 
Rendőr-főkapitányság munka-
társai is. A versenyzők elméleti 
és – nyolc beállított helyszínen 
– gyakorlati feladatokat hajtot-
tak végre. Az életszerű helyzetek 
modellezésével a szakmai szín-
vonal fejlesztése, a tapasztalat-
csere, valamint a gyakorlati is-
meretek bővítése volt a cél.

A díjakat dr. Urbán Zol-
tán rendőr dandártábornok, a 
Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője, 
dr. Varga K. Attila rendőr ezre-
des, bűnügyi megyei rendőr-

főkapitány-helyettes, valamint 
Kreitz Zsuzsanna rendőr alez-
redes, a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda Bűn-
ügyi Technikai Főosztály veze-
tője adta át.

Az idei évben a versenyen a 
legjobb eredményt a Karcagi 
Rendőrkapitányság csapata ér-
te el, így az első helyezésnek já-
ró kupa mellett, magukkal vi-
hették a vándorkupát is. A kép-
zeletbeli dobogó második foká-
ra a Tiszafüredi Rendőrkapi-
tányság, harmadik fokára pe-

dig a Jászberényi Rendőrkapi-
tányság munkatársai állhat-
tak. A KR NNI beállított hely-
színén legjobban teljesítő szol-
noki csapat különdíjat vehetett 
át a Bűnügyi Technikai Főosz-
tály vezetőjétől. Dr. Urbán Zol-
tán rendőr dandártábornok 
emlékplakettel köszönte meg a 
román kollégáknak a versenyen 
való eredményes részvételüket, 
majd a nap zárásaként minden 
versenyzőnek további munká-
jukhoz sok sikert kívánt.

Police.hu

Karcagiak nyerték meg a megyei versenyt

a hosszú meleg nyár kedvezett a fürdővendégek-
nek. Sokan kilátogattak az akácliget Fürdőbe, most 
is vannak itt külföldi lakókocsis vendégek.

- A nyári szezon sikeres volt, jelentősen növekedett a láto-
gatottságunk is, bár néha szélsőséges volt az időjárás - mond-
ta Andrási István, a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyve-
zető igazgatója. A vendégeink körében népszerű az úszások-
tatás úgy a gyerekek, mind a felnőttek körében, de a gyógy-
medencéinket is sokan kihasználták. A fürdő népszerű a 
családok körében is. A kempingben most is sok lakókocsis 
külföldi vendég van, akik a gyógyvíz és a csend miatt hetek-
re érkeznek ide. A nyári rendezvényeinket - operett műsor, 
strandok éjszakája, rockzenei koncertek is sikerült megtar-
tani. Időjárástól függetlenül a gyógy1 és a gyógy2 meden-
cét egész évben, a többit szeptember végéig lehet használni - 
mondta az igazgató.

Az őszi-téli szezon hamarosan indul a strandon, ahol sok 
fürdőzőre számítanak ekkor is.  

A nyári szezont a motorostalálkozó zárta le, de még film-
vetítést is szervezünk - tudtuk meg Andrási Istvántól.

Az úszásoktatás hamarosan indul, a medence beosztások 
a fürdő honlapján olvashatók, így annak függvényében tud-
nak jönni úszni a felnőttek. A wellnes részleg kihasználtsá-
ga nemcsak nyáron, a téli szezonban is kedvelt akár a csalá-
dok, akár a baráti társaságok körében. Szeptember 20-a után 
újraindultak a péntek éjszakai fürdőzések, ami nagyon nép-
szerű volt tavaly is. A karcagiak az őszi-téli szezonban is to-
vábbra is kedvezményes jegyet válthatnak a fürdőbe.

DE

indul az őszi szezon a 
fürdőben

MeGHÍvó
a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

ünnepi közgyűlésére
Összejövetelünk nemes szándéka:

Emlékmű állítás az 1956-os forradalmat követően 
meghurcolt tanárainknak és diáktársainknak.

Ezt követi a közös ebéd. 

Ünnepi alkalmunk ideje:
2019. október 5. (szombat) 11.00 óra

Helye:
Karcagi Nagykun Református Gimnázium

Összejövetelünkre mindenkit szeretettel várunk!

Elnökség
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HIrDetMÉnY
tisztelt választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. október 13. napján (vasárnap) megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Karcag településen az alábbi jelöltek indulnak:

Polgármesterjelöltek
Szavazólapi sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
2. DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

1. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. SEBŐK JÓZSEF JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. MOLNÁR PÁL FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KINCZEL LÁSZLÓ
RICHÁRD MOMENTUM MOZGALOM

2. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DR. KANÁSZ-
NAGY LÁSZLÓ

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

2. LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

3. TOKAJI SÁNDOR 
ÁKOS MOMENTUM MOZGALOM

3. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. TASI DÁVID MOMENTUM MOZGALOM

2. NAGYNÉ LÁSZLÓ 
ERZSÉBET

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KISARI SÁNDOR JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

4. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DR. SÉLLEI ILONA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. LOVAS KRISTÓF 
MÁTÉ MOMENTUM MOZGALOM

3. GYURCSEK JÁNOS FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. FÖLDVÁRI IMRE 
FERENC MAGYAR MUNKÁSPÁRT

5. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. HORVÁTH SÁNDOR MAGYAR MUNKÁSPÁRT

2. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. KOZMA DÁNIEL MOMENTUM MOZGALOM

4. BODNÁR CSABA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

6. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. ANDRÁSI ANDRÁS 
PÁL JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. SZÉL PATRIK MOMENTUM MOZGALOM

3. HORVÁTH 
SÁNDORNÉ MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. KARCAGI-NAGY 
ZOLTÁN

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

7. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. KEREKES IMRE JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. CZINEGE PIROSKA MAGYAR MUNKÁSPÁRT

3. SZEPESI TIBOR FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. MAGYAR GÁBOR MOMENTUM MOZGALOM

8. számú választókerület helyi önkormányzati képviselőjelöltjei
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. TÓTH ISTVÁNNÉ JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

2. MAGYAR ATTILA MOMENTUM MOZGALOM

3. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. PÁNTI ILDIKÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. BAKÓ IMRE „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

2. KISS IRÉN 
BORBÁLA

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

3. VARGA ISTVÁNNÉ „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

4. BAKÓ GÁBOR „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

5. VARGA-MICI 
ISTVÁN

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

6. KÖTELES 
MERCÉDESZ FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Rózsa Sándor 
Helyi Választási Iroda vezetője
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HIRDETMÉNYEK

KEDVES TESTVÉREK!

Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség

2019. november 10-én (vasárnap)10.00 órakor
 a Karcagi Református Nagytemplomban.

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.

REFORMÁTUS CSOPORTOS KERESZTELÉS

MeGHÍvó
A Kátai Gábor Kórház vezetősége 
szeretettel meghívja nyugdíjasait a

2019. október 11-én (pénteken) 17.00 órakor
megrendezésre kerülő

nYUGDÍJas talÁlKozóra.
A találkozó helye:

ESSEN Gyermekétkeztetési Kft. (volt tanyasi kollégium)
Karcag, Varró utca 1. 

Program: 
16.30 - 17.00 vendégvárás

17.00 - 18.30 vendégek köszöntése és műsor
18.30 vacsora, zene, tánc

Zenét szolgáltatja: 
Rácz Sándor

Kérjük, hogy részvételi szándékát 
2019. október 07-én 12.00 óráig jelezni szíveskedjen 

az alábbi elérhetőségek egyikén:

Szabóné Tarnai Lilla: 06/30-409-7558
Kisari Sándorné: 06/30-950-8922
Perge Erzsébet: 06/30-233-6198

Kollégáink a szervezéssel kapcsolatos egyéb
kérdésekben is felvilágosítást adnak.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
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HIRDETMÉNYEK
„Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent,

 amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, 
hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést!”

Györffy István

MeGHÍvó
A Györffy István Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete és tanulóifjúsága 
szeretettel és tisztelettel meghívja Önt 2019. október 03-án az iskola névadója 

halálának 80. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésére. 

A megemlékezés helyszínei: 
a Múzeumpark és a Györffy István Katolikus Általános Iskola

Program

14.00 óra  Megemlékezés és koszorúzás a Györffy István Nagykun Múzeum 
 mellett lévő Györffy szobornál
14.30 óra „Mézeskalácsos Karcag” - kiállítás 
 Viziné Kovács Klára, az iskola egykori diákja munkáiból
 Megnyitja: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, 
  az iskola nyugalmazott igazgatója
15.00 óra Györffy-vetélkedő az iskola felső tagozatos diákjai számára

Kérem, jelenlétével tisztelje meg rendezvényünket, emlékezzünk együtt 
Karcag híres szülöttére, a jeles néprajztudósra, Györffy Istvánra!

Szeretettel várjuk!

pÁlYÁzatI FelHÍvÁs
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottsága meghirdeti a karcagi lakóhellyel rendelke-
ző felsőoktatásban tanuló hallgatók és középiskolai tanulók 
2019. II. félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. 

A pályázat benyújtásának feltétele, a pályázó
 - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató-

ja, vagy középiskolában nappali tagozatos tanulmá-
nyokat folytat,

 - tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban 
meghatározott tanulmányi átlagot,

 - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja 
meg a 85.500 Ft-ot.

Akik a pályázati feltételeknek megfelelnek az I. félév-
ben és a II. félévben meghirdetett pályázaton is igényelhe-
tik a tanulmányi 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: 2019. október 31. 
 Az elbírálás határideje: 2019. november 30.  

Karcagi Polgármesteri Hivatal

szeptember 28. (szombat)
 09.00-12.00 óráig Ady Endre 2. (régi állatorvosi hiv.)

október 04. (péntek)
 15.00-18.00 óráig Kórház u. 16. (Parkoló)

október 05. (szombat)
 10.00-12.00 óráig Sport u. 19.
 15.00-18.00 óráig Sport u. 19.

október 10. (csütörtök)
 08.00-12.00 óráig Tőkés u. 20.
 14.00-18.00 óráig Tőkés u. 20.

október 11. (péntek)
 08.00-12.00 óráig Zöldfa u. 25.
 14.00-18.00 óráig Zöldfa u. 25.

oltási ár: 3800 Ft/db

eboltÁs
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2019. szeptember 27.
péntek
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Karcagi tükör
 Új malom avatása
19.00 Nagykunsági krónika
 Városi közéleti magazinműsor
 Stúdióvendég: Gyurcsek János
 Téma: városi beruházások koordinálása
 Karcagi hírek
 - Interjú Szijjártó Péterrel
 - Falunap Berekfürdőn
 - Az aratás eredményei
 - Szovátai árvaházból érkeztek
 - Sok programnak ad helyet
 - Ismét figyelmeztet az adóhivatal
 - Simon Olivér a Worldskills versenyen
 - Fontos a reggeli étkezés
 - Folytatódik a tej- és gyümölcs-
 program
 Stúdióvendég: Karcagi-Nagy Zoltán
 Téma: töretlen a magyar nóta 
 iránti igény
20.30 Nagykunsági Híradó
20.40 Varga Mihály lakossági fóruma
21.50 Karcagi tükör

2019. szeptember 30. hétfő
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató
19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó

20.30 Karcag Sport

2019. október 01-02. 
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek hozzám - református
 istentisztelet
19.30 Látogató - erdélyi utazás
19.55 A hit szava - római katolikus 
 szentmise
21.10 Nagykunsági Híradó  
21.25 II. Puszta ünnep összefoglaló
22.30 Bogrács fesztivál 2019 
 összefoglaló

2019. október 03. csütörtök
18.00 Műsorajánlat   
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Térségünk
 Tiszta tó a Tisza-tó
19.00 Nagykunsági krónika
 Városi közéleti magazinműsor
 Stúdióvendég: Dobos László polgármester  
 Karcagi hírek
 Stúdióvendég: Pánti Ildikó
20.30 Nagykunági Híradó
20.40 Karcag Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testületi ülése
21.50 Karcagi tükör

HIRDETMÉNYEK
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

Szeptember 28. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)  
9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Szeptember 29. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Oroszlán Gyógyszertár 
 (Kórház utca)     

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berek-
fürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hétfő 
reggel 07.00 óráig).

Szeptember 28-29. 
 dr. Domán György 
 Karcag, Ady Endre utca 58.
 Tel.: 06/30-434-5950

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. szeptember 20.
Bondár Adrienne - Kocsis 
István
2019. szeptember 21.
Bérczi Dóra - Dobrai Zsolt
2019. szeptember 21.
Kocsis Zsuzsanna Patrícia - 
Ámon Norbert

születés
2019. augusztus 21.
Kabai Patrícia - Nagy Tibor
Kg., Reggel utca 36.

Tibor 
Halálozás

Farkas Sándor 
 (1947)
Vig Tibor 
 (1954)
Sebők Kálmánné 
(Papp Mária) 
 (1939)
Perge Sándor 
 (1933)
Varga Imréné 
(Elek Julianna) 
 (1933)
Csala Zsigmondné 
(Léhi Róza) 
 (1930)
Sindely Imre 
 (1924)
Fátyol Norbert 
 (1998)

„több évtizede az idősekért!” 
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-

tató Központ Idősek Klubja (Karcag, Szabó József u. 6. – a 
Zeneiskolával szemben) hangulatos, kellemes környezetben, 
magas színvonalú ellátással, változatos programokkal és sze-
retetteljes légkörben várja leendő klubtagjait. 

Az idősek nappali ellátása az otthonukban élő, önmaguk el-
látására részben képes időskorúak számára kialakított intéz-
mény. A nappali ellátást biztosító intézmény – a szolgáltatást 
igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuk-
nak megfelelően – napi életritmust biztosító szolgáltatást kínál. 

Az Idősek Klubja tagjainak színvonalas és biztonságos nap-
pali ellátást, gondoskodást nyújt Karcag és Berekfürdő idős-
korú lakossága számára hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óra, 
pénteken 7.30-13.30 óra között.

Sokat van egyedül? Szeret beszélgetni? 
Szeret játszani? Szeret énekelni? 
Szívesen tölti idejét társaságban?

A klubtagok a mindennapokhoz kapnak segítséget az alábbi 
szolgáltatásaink révén:
 - térítés ellenében étkezés (ebéd), helyben fogyasztással,
 - fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás, 
 - életvezetés segítése, mentálhigiénés támogatás,
 - információnyújtás, tanácsadás,
 - hivatalos ügyek intézése és segítése,
 - egészségügyi alapellátáshoz vagy szakellátáshoz való hoz-

zájutás segítése,
 - kulturált klubélet, társas kapcsolatok,
 - napi programok, pl.: újságolvasás, kézimunkázás, zenehallga-

tás, nótázás, kártyázás, csoportos-, illetve egyéni elbeszélgetések, 
 - a személyi higiéné fenntartásához segítségnyújtás (gondo-

zói közreműködéssel), 
 - szabadidős programok szervezése: 
•	 készség- és memóriajavító foglalkozások,
•	 vetélkedők,
•	 sajtótermékek, könyvek biztosítása,
•	 zenehallgatás,
•	 társasjátékok,
•	 időskornak megfelelő mozgásforma (széken ülve végzett 

torna),
•	 ismeretterjesztő, felvilágosító előadások,
•	 zenés-táncos délutánok,
•	 kirándulás, kiállítások látogatása,
•	 a jeles napok, ünnepek alkalmából rendezvények meg-

tartása.
Az Idősek Klubja keretében igénybevett étkezés térítéskö-

teles, a nappali ellátás egyéb szolgáltatásaiért térítési díjat 
nem kell fizetni.
Családias és otthonos légkörrel, hozzáértő támogatással, 

szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi és új tagot!
Intézményünk Karcag város időskorú lakosságának segítése 
érdekében nyújtott további szolgáltatásai:
 - étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt nyúj-

tunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük 
miatt erről nem képesek gondoskodni. Az étkeztetést hely-
ben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással lehet igénybe venni.

 - házi segítségnyújtás keretében azokat gondozzuk ottho-
nukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben 
képesek. Főbb szolgáltatásaink: fürdetés, mosdatás, öltözte-
tés, gyógyszerezés felügyelete, gyógyszerek felíratása, kivál-
tása, vérnyomás és testsúly mérése, diéta ellenőrzése, bevá-
sárlás, közvetlen környezet rendbetétele, ügyintézés.

Munkatársainkkal azon fáradozunk, hogy legjobb tu-
dásunk nyújtásával megkönnyítsük, harmónikussá, ki-

számíthatóvá tegyük a mindennapokat.
További információ kérhető a 06/30-887-7574-es telefonszámon 

Lévainé Olajos Cecília nappali ellátásvezetőtől vagy 
személyesen a Karcag, Szabó József u. 6. szám alatt 

található Idősek Klubjában.

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubja
5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
Tel.: 06/59-312-769
e-mail: szszkkarcag@gmail.com
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Ingatlan
Karcagon a városközpontban, a 
Kisújszállási út elején ház, nagy 
portával eladó. Tel.: 06/30-647-
6496.

308 m2-es építési telek eladó. Rajta 
40 m2-es épület, garázs és szenny-
vízcsatorna. Tel.: 06/20-451-6311. 

Eladó a Tilalmasi úton 4 ha, 168,66 
AK szántó, Móró úton 5 ha, 117,5 
AK szántó, Kisvénkert Kékvirág 
úton 939 m2-es kert. Fele felkerít-
ve, fúrott kút, lakókocsi rajta. Tel.: 
06/30-216-9216. 

Családi ház eladó! 75 m2-es, tetőtér 
beépítéses, lakható alsóépülettel. 
Érdeklődni hétvégén. Tel.: 06/30-
325-3268.

Karcagon 70 m2-es, felújításra váró 
kertes ház eladó. Tel.: 06/70-395-
5263.

Eladó Karcagon a városközpont-
ban, 130 m2 hasznos alapterületű, 
tetőteres kertes ház, garázzsal, al-
sóépülettel, gáz- és cserépkályha-
fűtéssel, jó állapotban, tehermen-
tesen. Vállalkozásra is alkalmas! Tel.: 
06/59-887-269, 06/70-300-9730.

Karcagon, a Magyar utcában ház, 
beépítési telekkel, és a Dráva utca-
Hegyesbori utca sarkán telek, áron 
alul eladó. Tel.: 06/70-275-1937, 
06/70-257-1937. 

Karcag központjában, 2 szobás, 
földszinti, 55 m2-es lakás eladó. 
Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 06/30-
683-2647.

Karcagon 30 m2 alapterületű lakás 
eladó. Tel.: 06/30-645-0694.

Belvároshoz közel, 4000 m2-es épí-
tési telek, egyben vagy felosztva 
eladó Karcagon, a Hunyadi utca 5. 
szám alatt. Tel.: 06/70-773-8015.

Felújítandó ház teljes közművel el-
adó Karcagon, a Rimaszombati ut-
cán. Tel.: 06/70-342-7906.

Állat
Pecsenyekacsa élősúlyban mérve 
eladó, akár tisztítva is! Tel.: 06/70-
532-6005. 

Kopasztott csirke eladó! Cím: 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160.

Kopasztott kövér kacsa eladó! 
Megrendelést már most felve-
szünk, folyamatosan az év végé-
ig, illetve a készlet erejéig! Cím: 
Karcag, Soós I. utca 12. Tel.: 06/59-
311-969, 06/30-244-5160. 
Élő törpeharcsa kapható (890 Ft/kg)! 
Tel.: 06/20-411-7430.
Kecske (3 db), magyar kacsa (50 
db), bütykös liba (10 db) és orosz-
lánfejű törpenyúl eladó. Tel.: 
06/70-427-1362.

Állás
Jogosítvánnyal, esetleg kocsival 
rendelkező nyugdíjast keresek na-
pi pár órára. Tel.: 06/59-312-562.

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti eszközö-
ket, kolompot, rézcsengőt, juhász-
kampót, karikást, körmölő-bicskát, 
régi gombos mellényt, színes szó-
dásüveget, miskakancsót, régi ke-
rámiákat, stb. Tel.: 06/20-996-1346.
Teljes körű hagyatékot felvásáro-
lok! Örökölte, vagy csak megunta a 
régi dolgait? Megveszem a legma-
gasabb napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-853-4323. 
Eladó tűzifa (100x100x170cm) szá-
lában bükk, tölgy (27.000 Ft/fm), 
ugyanitt kalodában 30.000 Ft. 
Ingyen fuvar! Tel.: 06/70-351-6936. 
Eladó 2 db ágy, 6 db fotel, ágyne-
műtartó, női és férfi ruhák, faliórák, 
plédek, cipők. Érdeklődni 16 óra 
után Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-3778. 
Sürgősen, olcsón eladó: 3 ajtós tá-
laló, TV-asztal, szeletelőgép, birka-
főző lábas, 3 tálcás mosogató. Tel.: 
06/20-451-6311.
Porcelán tányérok eladók (18 db-
os, aranyszegélyes). Tel.: 06/30-
635-9662.
ROBI 150-es kerti traktor pótko-
csival, rotakapával, fűnyíró és 
szivattyúadapterrel, papírtégla-
nyomó és mobil kemence eladó. 
Tel.: 06/30-216-9216. 
Eladó 400 db egygombos bontott 
szalagcserép (20 Ft/db). Tel.: 06/30-
712-1919. 
Fa eladó szálban, kb. 30q (1500 
Ft/q). Tel.: 06/30-375-9135.
Gépkocsiba gyerekülés, rácsos kis-
ágy, etetőszék, zenélő hinta, ásók, 
kapák, gereblyék, lapátok, csáká-
nyok, vasvillák, kalapácsok, húsda-
ráló eladó. Cím: Karcag, Hunyadi 
utca 40. Tel.: 06/70-532-6644. 
Bornak való Othello szőlő, nagy 
satupad (asztallal), közepes mére-
tű oxigénpalack, 3 részes női kosz-
tüm, nagyméretű kaktusz eladó. 
Tel.: 06/30-261-2935. 

Eladó Mig Vario CO2 hegesz-
tő 170.000 Ft-ért. Tel.: 06/30-963-
5073.
KD-161-es terménydaráló és 2 db 
egyszemélyes heverő eladó. Tel.: 
06/30-466-7190.
Opel Astra H (kombi, 1,7 CDTI) ki-
tűnő állapotban eladó. Tel.: 06/30-
856-6981. 
Elektromos betegágy, matraccal 
eladó. Tel.: 06/70-342-7906. 
Electrolux kombinált hűtő, elektro-
mos kerékpárok (alkatrészként is) 
eladók. Tel.: 06/30-264-4608.
Hereliszt van eladó. Tel.: 06/30-
856-6978.
Karcagon a Kölcsey utca 1. szám 
alatt, női 26-os kerékpár és le-
mezkád eladó. Monori László, tel.: 
06/59-610-816.
Eladó 1 db használt FÉG gázkazán. 
06/70-242-2613.
Garázsvásár szeptember 28-án 
(szombaton) 12-16 óráig! Fagyasztó-
szekrény, fagyasztóláda, kemping-
székek, kisbográcsok, tupperware 
edények, poharak, kabátok, mellé-
nyek, szalagavatói és estélyi ruhák 
eladók. Cím: Karcag, Kossuth Lajos 
utca 22. Tel.: 06/30-447-3918.
Eladó megkímélt állapotú, 3 tálcás 
mosogató, birkafőző lábos, 3 aj-
tós tálaló, szeletelőgép. Tel.: 06/20-
451-6311.
Eladó 20-as gyermekkerékpár, 
elektromos meghajtású kukorica-
morzsoló (ládára szerelve), halszál-
kás ajtólap, vasvályúk (különbö-
ző méretűek). Tel.: 06/20-241-0846.
Bejárati ajtó, zuhanykabin, 2 sze-
mélyes rekamié, dohányzóasztal, 
konyhaasztal, szőnyeg (2mx3m), 
szódásüveg (4 db) eladó. Tel.: 
06/59-300-615. 

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle javítás, 
cipzárcsere, felhajtás, bőrkabát- és 
hátizsákjavítás. Tel.: 06/59-887-269.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mi-
hály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-219-
6813.
Vállaljuk az alábbi munkákat: épü-
letek építését, bontását, bármilyen 
nemű kőműves munkát. Tető épí-
tését, javítását, járdák, kapubejá-
rók újjáépítését, betonozását, ud-
varok takarítását, terepek tisztítá-
sát. A legkedvezőbb árakkal dol-
gozunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is elvég-
zünk, nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfizetés 
is megoldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Tel.: 
06/30-853-4323.
Feleslegessé vált papír- és fém-
hulladékát ingyen elszállítom! 
(Mosógép, hűtőgép, gázkészülék, 
autó-motor akkumulátor, stb.) Tel.: 
06/30-265-4197.

Nyugdíjasként gondozást, bevá-
sárlást, kisebb takarítást, alkalman-
ként vasalást és ablaktisztítást vál-
lalok. Tel.: 06/30-381-0557.

Mindennemű kőműves és segéd-
munkát (padlástakarítást, udvar-, 
sírkő-, sírrendezést) olcsón, ponto-
san, gyors határidővel vállalok! Tel.: 
06/20-593-7075.

Méz házhozszállítás! Akác (2.000 
Ft/kg), repce, napraforgó, nyári 
vegyes (1.500 Ft/kg). Szőllősi Cs., 
Sebők E., tel.: 06/30-963-5073.

Rászoruló idős ember gondozását 
vagy gondviselését vállalom. Tel.: 
06/30-238-2918. 

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

Növényvédelmi szakirányítást 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, tel.: 06/30-785-0690.

Vállalok cipzárcserét, függönysze-
gést, felhajtást rövid határidőre! 
Tel.: 06/70-527-0343.

Önmagára és környezetére igé-
nyes, gyermekszerető, nyugdí-
jas nő vagyok. Szívesen vigyáznék 
gyermekekre. Hívjon bizalommal, 
biztos megegyezünk! Tel.: 06/30-
233-6198.

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!

 - Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője (Kenderes),
 - Szociális tevékenységet folytató egység vezetője (Karcag),
 - Fizikus (Kenderes),
 - Óvónő (Kisújszállás),
 - Gépszerelő technikus (Karcag),
 - Minőségirányítási megbízott - IFS megbízott (Karcag),
 - Építőipari szakmai irányító, felügyelő (Kenderes),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Kereskedelmi ügyintéző (Karcag),
 - Iskolatitkár (Kunmadaras),
 - Analitikus könyvelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalko-

zás - eszközgazdálkodó (Karcag),
 - Recepciós (Berekfürdő),
 - Kertészeti-gazdabolti eladó (Karcag) ,
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kunmadaras),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló - fémfűrészes (Karcag),
 - Esztergályos (Kunmadaras),
 - Marós - CNC marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő - mg. gépszere-

lő - kezelő (Karcag),
 - Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő (Kenderes),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglal-

kozású - villanyszerelési tev. szerzett gyakorlat szükséges- 
(Kenderes),

 - Egyéb, egyszerű építőipari foglalkozás - tetőfedő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari  foglalko-

zás (Karcag, Kenderes),
 - Építészmérnök (Kenderes),
 - Gulyás (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 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

Megyei I. osztályú bajnokság
2019. szeptember 08. (vasárnap)
Jászárokszállás-Karcag 3-1 (2-0)

A nagyarányú 7-0-s Jászkisér elleni győze-
lem után egy jó eredmény elérésében bizakodtak 
a labdarúgók. Az utóbbi évek eredményei tük-
rében, mindig kemény ellenfélnek bizonyultak 
a jászságiak. A vendégek helyzetét nehezítette, 
hogy több játékos is hiányzott, sőt Orosz István 
edző helyett Varga Zoltán ült le a kispadra.

A karcagi csapat az alábbi játékosokkal vet-
te fel a küzdelmet: Fekete-Szőke N., Szívós Gy., 
Lázók S., Szentannai, Ballók, Szívós G., Kovács 
L., Domokos A., Balajti, Hajdu Zs.
Cserék: Kis S., Belényesi.
Edző: Varga Zoltán. 

Az első percben egy jobb oldali hazai támadás 
során Szabó A. a kifutó Fekete mellett a jobb al-
só sarokba helyezett (1-0).

A 3. percben egy jobb oldali szögletrúgás után, 
a kapu előtt ide-oda pattogó labdát Tari a kapu 
közepébe bombázta (2-0).

Az 5. percben egy hazai támadáskor a karcagi 
védők majdnem összehozták a harmadik gólt, de 
Bóta közeli lövését Fekete vetődve védte.

A 10. percben egy jobb oldali jászsági támadás 

alkalmából a középre adott labdát Szabó nagy 
helyzetben a kapu mellé gurította.

A 15. percben Hajdu Zs. egy csel után, egy 
védő kezére pattant a labda - 11-es! A büntetőt 
Hajdu Zs. a jobb sarok felé lőtte, de Papp vetőd-
ve kiütötte a labdát.

A 20. percben egy középre adást Bóta közelről 
a bal kapufa mellé fejelt. 

A 28. percben Hajdu Zs. az alapvonal közelé-
ből beadott, de a kapus vetődve elsodorta a lab-
dát a gólvonal előtt. 

A 31. percben Ballók elől mentettek a védők.
A 41. percben Csikós 17 méteres szabadrúgása 

centikkel ment el a jobb kapufa mellett.
A 47. percben Szabó elvitte a labdát az alapvo-

nalig, lövése a bal kapufáról kivágódott.
Az 58. percben Lázók S. befelé cselezgetett, 

majd 17 méterről lőtt, a léc alá tartó labdát Papp 
szögletre tolta. 

A 75. percben Hajdu Zs. középen kiugrott a 
védők között, de nagy helyzetben a vetődő ka-
pusba lőtt.

A 85. percben egy középre adást Hajdu Zs. le-
vett, majd egy csel után a jobb alsó sarokba lőtt 
(2-1). 

A 89. percben egy eladott labda után az egye-
dül maradt Kudela a kifutó Fekete mellett a bal 
alsó sarokba gurított (3-1).

B. I.

Kemény ellenfelek voltak a jászságiak

Az idei nyár is bővelkedett 
programokban a Karcagi Harc-
művészeti Központ számára.

A Karcagi Birkafőző Fesztivá-
lon idén már 5. alkalommal vet-
tünk részt. Szokásos helyünkön, 
a Templomkertben bemutatók-
kal, kipróbálási lehetőséggel vár-
tuk a tevékenységünk iránt ér-
deklődőket. Idén nemcsak az 
Eskrimával, hanem a Zhineng 
Chikunggal és a MediBallal is 
megismerkedhetett a közönség.

Nyári gyerektáborunkat júli-
us elején tartottuk, ahol főleg a 
játékos képességfejlesztésé volt 
a főszerep. A gyerekek emellett 
megismerkedhettek a hosszú bot 

alapjaival, földharc technikákkal 
és a MediBallal is.

Július közepén újra hazánkba 
látogatott Dionisio Canete nagy-
mester, az Eskrima élő legendá-
ja. A Debrecenben tartott szemi-
nárium különlegessége az volt, 
hogy a nagymester és a fia elő-
ször tanítottak együtt Európá-
ban. Az eseményen természete-
sen a karcagi Eskrimások is szép 
számban megjelentek, és több ta-
nulónk is vizsgázott Canete előtt 
a következő övfokozatra.

Augusztus végén két orszá-
gos tábort is szerveztünk Karca-
gon, Dankó Ferenc kelet-európai 
eskrima főinstruktor és a Ma-

gyarországi Zhineng Chikung 
& Taiji alapító tanára vezetésé-
vel: Országos Eskrima Nyári Tá-
bor és Zhineng Chikung, Taiji és 
MediBall tábor. Az Eskrima tá-
borban négy karcagi tanulónk 
is sikeres vizsgát tett hosszú bot 
1. fokozatra. Az ország minden 
szegletéből érkeztek hozzánk 
gyakorlók, és elmondásuk sze-
rint nagyon elégedettek voltak a 
tábor és a helyszín színvonalával. 
Köszönjük az Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő-Kemping, vala-
mint a Fürdő Étterem valameny-
nyi dolgozójának a munkáját, se-
gítőkész hozzáállását.

Disznós Imre

Mozgalmas nyarat zárt a Karcagi Harcművészeti Központ
E S K R I M A

Megyei I. osztályú bajnokság
2019. szeptember 21. (szombat)
Jánoshida-Karcag 0-2 (0-0)

A múlt heti nagy pofon után – Karcag-Tiszafüred (2-10) – egy 
jó eredmény elérése volt a cél a karcagi labdarúgók számára. A 
Jánoshida ellen több ifi korú játékos is a keretbe került.

A karcagiak az alábbi játékosokkal léptek pályára: Belényesi, 
Tóth, Orosz, Szőke N., Kis, Lázók S., Ballók, Szentannai, Szívós 
G., Domokos A., Balajti.
Cserék: Vitális, Hajdu Zs., Burai, Kapitár.
Edző: Orosz István.

A 6. percben Ballók jobbról beadott, és az üresen maradt Do-
mokos A. 10 méterről a kapus kezébe fejelt.

A 13. percben Kis balról kapura ívelt, Tóth kapus épp, hogy ki 
tudta tolni a bal felső sarok elől a labdát. 

A 15. percben Szentannai beadásánál Ballók fejese a felső lé-
cet találta el.

A 16. percben Suki szöglete a felső kapufáról kivágódott.
A 25. percben Kanalas egy csellel elment a bal oldalon, lövése a 

kifutó Belényesi mellett szerencsére elment a bal kapufa tövénél.
A 34. percben Domokos A. egyedül húzott a kapura, majd 25 

méterről a labda a bal kapufáról, majd a kapus kezéről a gólvonal 
felé pattant, de gól nem lett belőle. 

A 35. percben gyors karcagi támadás után Domokos A. az 
ötösről visszapasszolt, de Szívós G. lövését blokkolták a védők.

A 43. percben Suki lövése elkerülte a kaput.
Az 53. percben Suki nagyerejű lövése elment a bal kapufa mellett. 
Az 55. percben egy hazai támadásnál Varga lövése fölszállt.
Az 56. percben Domokos A. lerázta a védőjét, a 11-es pontról 

lőtt. A labda elsuhant a bal sarok mellett. 
A 70. percben Kanalas az ötösön keresztbe ellőtte a labdát a ka-

pu előtt. 
A 71. percben Hajdu Zs. emelését Tóth kapus elcsípte.
A 81. percben Domokos A. balról beívelt, és Szőke N. a védők 

között a hálóba fejelt (0-1).
A 82. percben Kapitár elhúzott a jobb oldalon, félmagas beadá-

sát Hajdu Zs. elvetődve a kapu közepébe bombázta (0-2).
A 86. percben Antal 16 méteres szabadrúgását Belényesi ki-

ütötte.
A 90. percben Hajdu Zs. 30 méteres szabadrúgását Tóth vetőd-

ve kiütötte. 
Orosz István edző: - Remélem ez a győzelem egy kicsit helyre te-

szi a lelkünket.
B.I.

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 

2019. október 05-én (szombaton) tartja a 
Téglagyári-tavon gyermek és ifjúsági horgászversenyét.
Program: 8.30-9.00 nevezés
 9.00-12.00 verseny
Díjazás: 1-3. helyezés gyermek és ifi
Nevezési díj: 500 Ft (a helyszínen fizetendő)

2019. október 06-án (vasárnap) a Téglagyári-tavon 
horgászók részére hagyományos horgászverseny.

Program:  7.00-7.30 nevezés 
 7.30-8.00 reggeli (sült vér)
 8.00-11.00 verseny
 11.30 eredményhirdetés, utána ebéd 
 (csülkös körömpörkölt). 

Evőeszközt mindenki hozzon magával!
Büfé biztosítva!

A verseny előtt a helyét mindenki tegye rendbe!
Október 04-én (pénteken) telepítés!

Elnökség

nem volt könnyű a győzelem


