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Hétfőn reggel becsengettek az iskolákban, megkezdődött a 2019/2020-as tanév 
a köznevelésben mintegy 1,2 millió diák számára. 

Minden iskolába megérkeztek a tanévkezdésre a tankönyvcsomagok. A 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel összesen 13 millió tankönyvet szállítottak 
ki 4091 oktatási intézménybe. A megrendelt tankönyvek száma 570 ezerrel ha-
ladta meg az egy évvel korábbit, az erre fordított költségek mégis 700 millió fo-
rinttal csökkentek. A most induló tanévben 1-9. évfolyamon valamennyi tanu-
ló már ingyenesen kaphatja meg a tankönyvet, a 2020-as tanévtől pedig a köz-
nevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz.   

Városunkban 1565 fő általános iskolás és 982 fő középiskolás diák kezdte meg 
a tanulmányait. Az oktatási intézmények tájékoztatása szerint mindenhol zökke-
nőmentesen indult a tanév, a tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba, ame-
lyeket a diákok már át is vettek.

A tanulóknak 180 napot kell az iskolában tölteniük. A tanítási év hosszában 
nincs változás, az utolsó tanítási nap 2020. június 15-én, hétfőn lesz.

Brehó Mónika

Száz évvel ezelőtt, 1919. augusztus 13-án Püspökladányban született Szabó 
Józsefné Irénke néni, aki már hetven éve Karcagon él. A jeles születésnapján gyer-
mekei, unokái, dédunokái, szomszédai, a családsegítő központ nevében Kun Csilla 
intézményvezető, az önkormányzat nevében Dobos László polgármester, a polgár-
mesteri hivatal részéről dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető és dr. Czap 
Enikő aljegyző köszöntötte a szépkorú asszonyt, aki arra a kérdésre, hogy mi a hosz-
szú élet titka, nem tudott válaszolni csak annyit, hogy egészségesen kell élni, és az 
embernek nem szabad elhagynia magát, mindig mozognia kell egy kicsit. Ő is rend-
szeresen lesétál átmozgatni lábait a második emeleti lakásából az udvarra. Unokái 
szerint a nagyi titka az, hogy soha nem idegeskedett, mert mindig időben érkezett 
mindenhová és mindig mindent időben elkészített. Ma is sokat olvas, keresztrejt-
vényt fejt és hímez.
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Századik születésnapján köszöntötték

Augusztus 15-én, csütörtökön került sor a Györffy 
István Nagykun Múzeumban a szolnoki Damjanich 
János Múzeum közreműködésével „A magyarországi 
fehérhímzések típusai” című kiállítás megnyitójára. 

(Folytatás a 5. oldalon...)

Kiállítás nyílt a múzeumban 

Augusztus 14-én, szerdán hivatalosan is átadták a felújított 34106-os jelű berekfür-
dői bekötőutat, amely mintegy két kilométeren újult meg.

- A több mint száz évvel ezelőtti Karcag-Berekfürdő közötti lovas, majd autóbuszos 
közlekedési lehetőségeket dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott idézte fel, aki a pél-
dán keresztül azt illusztrálta, hogy már akkor is nagyon szoros összefogásra volt szükség 
egy-egy beruházás, vállalkozás megvalósításában, akárcsak most. 

(Folytatás a 2. oldalon...)

Átadták a bereki bekötőutat

Megkezdődött a tanév

Képünk a Györffy István Katolikus Általános Iskola 1.a osztályában készült 

Irénke nénit születésnapján Dobos László polgármester is köszöntötte
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KÖZÉLET

Megyei hírekKözéleti szilánkok
Érdekességek és 

furcsaságok a 
’birka’ neve körül 

(6.)
Láthattuk, hogy a juhnak és a birkának 

- bár ma szinonimák - nagyon változatos el-
nevezései voltak, akár a nemre, akár a kor-
ra és a tenyésztési célokra vonatkozóan. „A 
racka a juh, a merinó csak birka. Másfél éve-
sig kos- vagy jerkebárány. Az ivartalanított 
kos ürü, örü. Kétéves koráig csak kostoklyó, 
ürütoklyó, jerketoklyó, vagy apáca, kisürü, 
azon felül kos, anyajuh, vagy ürü.” - írja 
dr. Papp József néprajzkutató „Hortobágy” 
című monográfiájában. Nagyon sok érde-
kes megállapítást tesz: „A hortobágyi rac-
ka juh hazánk legnagyobb tenyésztési ha-
gyománnyal rendelkező juha a hosszú, für-
tös fedőszőrű, pödrött szarvú racka, amelyet 
a Hortobágyon „riskásnak” is hívnak. (...)

A racka több változata, közelebbi és tá-
volabbi rokona ismert. A hortobágyi fajtát 
(Ovis strepsiceros hortobagyensis) főként az 
Alföldön, de a Bakonyban is tenyésztették. 
Fő ismertető jele a V alakú egyenes állá-
sú, pödrött szarv. Igazi magyar juhnak en-
nek sárgásbarna pofájú vagy a tiszta feke-
te változatait nevezték a pásztorok. (...) Az  
őshonosság cáfolatára a csontleletek elem-
zéséből a kisebb méretet, és a szarvállás kü-
lönbözőségét szokták érvként felhozni. Ha a 
lónál, szarvasmarhánál egy-egy új karak-
ter kialakításához elég fél évszázad, akkor 
a jóval szaporább juhoknál hogyne volna 
szintén elegendő! Éppen ezért, csak ismé-
telni tudjuk a számunkra egyedül elfogad-
ható állítást, miszerint: mindegy, hogy mi-
lyen volt az „eredeti” magyar juh, egy biz-
tos, természetében, tűrőképességében és 
tartási igényeiben nagyon is hasonlíthatott 
a hortobágyi rackára. A testméretek növe-
kedésére pedig a közép-ázsiai sovány lege-
lőkhöz képest egységnyi területen húszszor 
akkora állatállományt eltartó kárpát-me-
dencei adottságok bőven elegendő magya-
rázatot adnak. A rackának ismert egy erdé-
lyi változata, továbbá a cigája és a curkán, 
a Kárpátok keleti lejtőiről. (...) A merinó sok-
kal kevésbé állja az időjárás szélsőségeit, 
mint a racka. Eleinte nem is nevezték igazi 
juhnak, csak enyhe megvetéssel „birkának”, 
vagy gúnyosan: „Mari néninek”.

Ennek ellenére a „kétnyíretű birka” te-
ret hódított, mert a gondoskodást inten-
zív tejtermeléssel és exportképes gyapjúval 
honorálta. A gomolyája, húsa is jobban pi-
acra talált a rackáénál. Szaporasága szin-
tén jobbnak mutatkozott, így aztán az eny-
nyi előnnyel rendelkező merinó a rackát a 
XIX. század végére alaposan háttérbe szo-
rította. Mint ahogy az 1880-as adatok mu-
tatják: akkor a Hortobágyon 58.311 meri-
nó és 4055 racka legelt. Az Állami Gazda-
ság korszakában - jellemzően - még a rac-
kával is kísérleteztek: megpróbálták keresz-
tezni a karakul juhval, perzsabunda alap-
anyag termelési céllal. A kísérlet nem volt si-
keres, mert a genetikai problémákkal nem 
számoltak. Mindazonáltal a racka szeren-
csére fennmaradt az utókornak. Ha vala-
ki kóstolta a húsából főzött pörköltet, akkor 
joggal csodálkozik el állítólagos piacképte-
lenségén, hiszen íze még a legsoványabb 
gyógynövényes pusztai legelőkön nevelke-
dett merinóénál is harmonikusabb, faggyú-
ja nem szövődik a húsba, és a tapasztalatok 
szerint a hagyományos rövid levű pörkölés-
sel hamarabb puhul. 

Hát ennyit csak a „nevek kapcsán”. Azt 
hiszem, a nyelvészekre is vár még feladat 
a témában.

-ács-

Régóta dédelgetett álom vá-
lik valóra Bánhalmán egy imaház 
megépítésével. Pádár Lászlóné 
polgármester szerint a meg-
épülő templom harangja visz-
szaidézheti majd azt a korabeli 
Bánhalmát, amikor 1470-től év-
századokig templommal ren-
delkezett, és mostantól újból 
szól majd itt is harang. F. Ko-
vács Sándor országgyűlési kép-
viselő szerint ez a beruházás is 
jelzi, hogy a településnek van jö-
vője, nemcsak csodálatos ezer-
éves múltja, és olyan dolgokra 

képes, amit nyugat-európai or-
szágokban nem tudnak meg-
tenni. Ott feladják, rombolják a 
hitet, itt templom épül, ezáltal is 
erősödik a család, a nemzet. 

Kenderesen az önkormányzat 
minibölcsődét is kialakított. Erre 
10 millió forintot kaptak pályá-
zaton, s ezt kiegészítve négymil-
lióval lett kész csoportszobával 
és kiszolgáló helyiségekkel a hét 
fős bölcsőde. A berendezéséhez 
vállalkozók, magánszemélyek 
nyújtottak anyagi támogatást. 
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Fejlesztések Kenderesen

(...folytatás az 1. oldalról)
- Kell egy nagyon jó gondolat és egy nagyon szoros összefo-

gás, hogy meg tudjuk valósítani az ilyen, és hasonló útfejlesz-
téseket - hangsúlyozta, majd azt kívánta, hogy mindenki hasz-
nálja nagyon sokáig megelégedéssel ezt az utat. - Nemcsak száz 
éve, most is fontos a fürdő megközelítése, hogy milyen út vezet 
oda - kezdte beszédét Molnár János polgármester, aki szerint a 
település legnagyobb megélhetését biztosító forrás ma is a für-
dőre épülő idegenforgalom, a szállással, a vendéglátással. Épp 
ezért fontos, hogy minőségi utakon tudjon ideérkezni a több 
tízezer vendég. Ez most megvalósult, köszönjük mindenkinek 
- fogalmazott a településvezető.

- Uniós finanszírozás keretein belül valósult meg az 1950 mé-
ter hosszú felújítás. Legutóbb 1981-ben volt itt burkolatfelújítás. 
Most megújult négy buszmegálló és a padka is, 52 KRESZ-táb-
lát cseréltek ki 70 nap alatt, nettó 105,2 millióból - sorolta az ada-
tokat Vántsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igaz-
gatója. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is gratulált a 
fejlesztéshez, hiszen mint fogalmazott, a Nagykunságban sem 
mindegy, hogy milyen körülmények között tudnak vendégeket 
fogadni, pihenni. A berekfürdői út évtizedek óta szolgálta a for-
galmat, a turistákat, a lakosokat, így már megérett a felújításra. A 
megye egyik legfontosabb gyógyhelye lett mára Berekfürdő, ahol 
az elmúlt években jelentős beruházások is megvalósultak a ter-
málvízzel kapcsolatban is. F. Kovács Sándor országgyűlési kép-
viselő szerint Berekfürdő jó úton jár mostantól, hiszen könnyebb 
megközelíteni, de a település jó, helyes úton is jár, ami a szépsé-
géhez, a fejlesztéséhez, a javulásához vezet, s hozzájárul ahhoz, 
hogy a megye második legnagyobb turisztikai központja lett má-
ra, ami minden korosztály számára vonzó - mondta a képviselő, 
aki a továbbiakban is töretlen fejlődést kívánt a településnek. Az 
utat Tóth Attila, a STRABEL konzorcium területi cégvezetője je-
lentette készre, majd jelképesen átadták az utat.
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Átadták a bereki bekötőutat

Sajtóközlemény
BEFEJEZŐDÖTT A ZÖLDFA ÚTI ÓVODA 

KORSZERŰSÍTÉSE

2019/08/30

A Karcag, Zöldfa u. 32. alatti óvoda épületén teljes körű 
korszerűsítést és felújítást végzett el a Karcag Városi Önkor-
mányzat a hatályos és vonatkozó épületenergetikai rende-
let előírásait figyelembe véve. 

Az építészeti felújítási-korszerűsítési munkák keretében 
elvégezte többek között az épület hőveszteségének csök-
kentése érdekében a falak, a lábazat és a lapostető utóla-
gos hőszigetelését, az azbesztcement-tartalmú hullámpa-
la-tetőfedés cseréjét, a belső padló- és falburkolatok cseré-
jét, az akadálymentesítést is. 

További, nem építészeti jellegű felújítási-korszerűsíté-
si munkák között valósította meg a Karcag Városi Önkor-
mányzat az elektromos hálózat és szerelvények felújítását, 
a kazáncserét, a fűtés- és a vízhálózat korszerűsítését, nap-
kollektor beépítését.

Lecserélte a csoportszobák bútorzatait, óvodai mele-
gítőkonyha berendezéseit. A fejlesztés eredményeként 
infokommunikációs eszközök beszerzésével segítette a ne-
velői testület fejlesztőmunkájának támogatását, továbbá a 
gyermekek részére képességfejlesztő játékokat szerzett be 
a kedvezményezett.

A fejlesztés elérte célját, amely hozzájárul a gyerekek sa-
játos igényű képességfejlesztéséhez, valamint a digitális 
kompetenciák fejlesztéséhez.

További információ kérhető:
Pengő Ferenc ügyvezető
Kun-Média Kft. H-5300 Karcag, Madarasi út 9-11.
Mobil: +36 30 2238844; E-mail: karcagtv@gmail.com

Európai Uniós forrás segítségével a Karcag Városi Ön-
kormányzat befejezte a Zöldfa úti Óvoda korszerűsítését, 
a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00016 pályázat keretén belül.                                     
A Széchenyi 2020 a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírásra 
benyújtott projekt 200 millió Forint 100% -os vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.

Lapzárta: 
2019. szeptember 16. (hétfő) 12.00 óra
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Huszonkilenc hivatásos, ön-
kormányzati, önkéntes és lé-
tesítményi tűzoltócsapat vett 
részt Karcagon az augusztus 
26-30. között megrendezett  
XII. Országos Tűzoltószakmai 
és II. Országos Műszaki Men-
tési Versenyen - tudtuk meg a 
verseny csütörtöki zárónapján 
Dóka Imre tűzoltó főhadnagy-
tól, az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság helyettes 
szóvivőjétől.

- Ha országosan nézzük, át-
lagoson 130-140 bevetése van 
naponta a tűzoltóknak, s ezek 
kétharmada műszaki mentés. 
Ezért is fontos, hogy országos 
szakmai versenyen is összemér-
jék tudásukat a hivatásos, az 
önkormányzati, az önkéntes és 
a létesítményi tűzoltók. 

Az, hogy Karcagon van a dön-
tő, azért fontos, mert szeret-
nénk, ha az országos versenyen 
egy-egy település sajátosságai-
val is megismerkedhessenek a 
tűzoltók, illetve olyan tapaszta-
latcserére is alkalmat ad ez a ve-

télkedő, amely segíti a munká-
jukat, hiszen nincs két egyfor-
ma beavatkozás - sorolta Dóka 
Imre. 

Az egyéni döntőbe jutott leg-
jobb nyolc tűzoltó 23 kilót nyo-
mó teljes védőfelszerelésben lég-

zőkészülékkel, mentési eszkö-
zökkel öt feladatot teljesített a 
főtéren. 

- Karcag örömmel adott ott-
hont egy ilyen rangos viadal-
nak, hiszen ezzel nemcsak a 

tűzoltószakma, hanem az egész 
ország figyelmének középpont-
jába is került - mondta a csütör-
tök délutáni díjátadón, a Város-
háza előtt felsorakozott csapa-
tokat köszöntve Dobos László, 
Karcag polgármestere, aki vég-

telenül büszke a karcagi tűzol-
tóságra, akiknek magas szintű 
munkáját nap mint nap látja. A 
tűzoltóság mindig is sokat je-
lentett a város lakosságának is.

- Önök mindannyian kivá-
ló teljesítményt nyújtottak, em-

bert próbáló követelmények-
nek kell megfelelniük, ez a napi 
munkájukban is így van, hiszen 
ott is mindig a maximumot kell 
nyújtaniuk ahhoz, hogy a pol-
gári lakosság is elégedett és nyu-

godt legyen. Gratulálok min-
den versenyzőnek, aki részt vett 
a versenyen, az kemény legény. 
Azt kívánom, hogy a hivatás-
tudat nagyon mély és magas le-
gyen Önökben, és legyen ehhez 
erejük és egészségük - fogalma-
zott a városvezető.

A II. Országos Műszaki Men-
tési Vetélkedőt a tatabányai hi-
vatásos tűzoltó-parancsnokság, 
a XII. Országos Tűzoltószakmai 
Vetélkedőt pedig a mosonma-
gyaróvári hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság csapata nyerte meg, 
így egy évig ők őrzik a vándor-
serleget is. Az önkormányzati és 
önkéntes tűzoltóságok csapat-
versenyében a tiszakécskei ön-
kormányzati tűzoltó-parancs-
nokság végzett az első helyen, de 
több különdíjat is átadtak.

A versenyt Erdélyi Kriszti-
án tűzoltó dandártábornok, a 
BM Országos Katasztrófavédel-

mi Főigazgatóság főigazgató-
helyettese zárta, aki elmondta, 
hogy két éve a szolnoki hivatá-
sos tűzoltó-parancsnokság csa-
pata nyerte a versenyt, így ke-
rült idén Jász-Nagykun-Szolnok 
megyébe és Karcagra a rendezés 
joga. A négy nap alatt az ország 

legkiválóbb tűzoltói versenyezé-
sük során több olyan szituációt 
oldottak meg egyéniben és csa-
patban is, amelyekkel szolgála-
tuk során bármikor találkozhat-
nak. Karcagon eredménytől füg-
getlenül minden induló nyer-
tes, hiszen az egymástól eltanult 
szakmai fortélyokat a minden-
napi munkájuk során kamatoz-

tatni tudják majd - mondta zár-
szavában a dandártábornok.

- Ahogy néztem az egyé-
ni versenyt, elmondhatom, na-
gyon komoly fizikai felkészült-
ségük, edzettségük és rutinjuk 
volt a versenyzőknek, akik a 
szakmát nagyon magas szinten 

művelik, és ehhez egy nagyon 
sportos életmód is kapcsolódik. 
Büszke voltam rá, hogy ilyenek 
a magyar tűzoltóink, hiszen ha 
bármilyen probléma van, kitű-
nően felkészült szakemberek vi-
gyáznak ránk - fogalmazott F. 
Kovács Sándor, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képviselője.
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A Kossuth téren áll az Ipar-
testület Székháza, az egy-
kori Iparos Otthon. Az épü-
letet Kása József építőmes-
ter tervezte és építette 1903-
ban. Az L alakú saroképü-
let Karcag első római kato-
likus templomának helyén 
épült fel. A százéves épület 
jelenleg a Karcagi Ipartes-
tület székházaként műkö-
dik. A közelmúltban elkezdő-
dött az épület felújítása. Mint 
Laczik Dénesnétől, a Karcagi 
Ipartestület elnökétől meg-
tudtuk, az épület kívül-be-
lül megújul, visszakapja régi, 

patinás szépségét. A felújí-
tás során a homlokzat színe 

is illeszkedik majd a környe-
ző épületekéhez. 

Felújítják az Ipartestület Székházát

A LEGJOBB TŰZOLTÓK VERSENYEZTEK

Fotó: Halasi András

Fotó: Halasi András
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INTERJÚ HIRDETMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjárműadó és 

a helyi iparűzési adó második félévi részletének be-
fizetési határideje 2019. szeptember 16-án lejár.

A fizetési értesítő, illetve a (postai) befizetésekhez 
szükséges készpénzátutalási megbízások (csekkek)  
magánszemély adózóinknak kiküldésre kerülnek. 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozó adóala-
nyaink részére a fizetési értesítő elektronikusan ke-
rül megküldésre.

További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú 
helyiségében kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat 
Adócsoport 

- Karcagon születtem, és itt végeztem el az általános 
iskolai és a középiskolai tanulmányaimat is, majd ez-
után a Debreceni Orvostudományi Egyetemre kerül-
tem. Mindig is érdekelt az orvostudomány. Kisgyer-
mekkoromtól kezdődően folyamatosan figyeltem az ál-
latokat, és ha tehettem, a kertes házunk „málnásában” 
kísérleteztem rajtuk. Emellett nagy hatással volt rám, 
ha egy szirénázó mentőautó hagyta el az utcánkat, hi-
szen nem messze tőlünk működött a kórház sebésze-
ti osztálya, a jelenlegi múzeum helyén. Akkoriban sok-
szor elgondolkodtam azon, hogy milyen nagyszerű le-
het egy embernek segíteni. Azt mondhatom, hogy ta-
lán mindezek hatására ivódott belém a gyógyítani aka-
rás, és döntöttem el, hogy orvos, sebész leszek. 

- Az egyetem elvégzését követően azonnal a Kátai 
Gábor Kórházba kerültem, és most már elmondha-
tom, hogy négy évtizeden át végeztem itt a munká-
mat. A sebészetet mindig is az orvostudomány egyik 
legszebb, ha nem a legszebb szakterületének tartot-
tam. Ez nemcsak egy tudomány, nemcsak egy gyógyí-
tó mesterség, hanem a művészet fogalmát is kimerí-
ti egy-egy műtét, hiszen mindegyiknél alkotni, adott 
esetben pedig improvizálni kell.

Azontúl, hogy egy gyerekkori álom vált valóra az-
zal, hogy sebész lettem; amire még nagyon büszke va-
gyok, az az, hogy a keze alatt dolgozhattam egy olyan 
kiváló embernek, mint dr. Clemens Marcell tanár úr. 
Ő szakmailag egy országosan elismert sebész, az or-
vostudományok kandidátusa volt. Sokat köszönhe-
tek neki. Az ő segítségével volt szerencsém megtanul-
ni olyan sebészetben használt fortélyokat, „alapfogá-
sokat”, tudományos szemléletet, a betegekkel szembe-
ni empátiát, tiszteletet, a sokszor erőn felüli fizikai ki-
tartást, a higgadt, nyugodt műtéti technikákat. Nyolc 
évig volt szerencsém vele dolgozni, és életem végéig 
büszke leszek arra, hogy őt a munkám során egy igazi 
szakmai példaképemnek tekinthettem. 

A pályám elején rendszeres résztvevője voltam dr. 
Szentes Gábor kollegámmal együtt az Országos Fia-
tal Sebészek Kongresszusának, ahol több alkalommal 
előadásokat is tartottam, tartottunk, és az Országos 
Sebészeti Szakfolyóiratban is publikáltam. 

Számtalan élmény és megannyi műtét van már a há-
tam mögött. Ezek miatt, és talán a bent eltöltött hosszú 
évek miatt is a második otthonommá vált a kórház.

- Kunmadarason, amikor még az orosz laktanya mű-
ködött, egy téli estén az egyik kiskatona a szerelméhez 
kiszökött. A találkozást követően a laktanyába vissza-
felé tartva az őrtoronyból hét lövedék érte a testét. Így 
hozták be a kórházba. Dr. Nagy Sándor baleseti sebész 
főorvossal együtt estétől másnap reggelig, kilenc órán 
keresztül operáltuk, majd a rehabilitációt követően fel 
is gyógyult a beteg. Nekem ez volt az az eset, amely a 
legemlékezetesebb volt, és egyben talán az egyik legko-
molyabb életmentő beavatkozásom is.   

- Munkám során többször részesültem jutalomban. 
Például 1986-ban Egészségügyi minisztériumi dicsére-
tet kaptam, de a most megítélt Kátai-díj mégis az, ame-
lyik a szívemhez a legközelebb áll. Ez adódik abból is, 
hogy a munkatársaim a betegekért végzett munkám el-
ismerése gyanánt ítélték oda, amelyet több mint négy 
évtizeden keresztül hiányzás nélkül végeztem.

A díj azért is jelent nagyon sokat nekem, mert bízom 
benne, ha majd az unokáim, így a most hétéves Lilla, 
az ötéves Luca és a hároméves Gergő, akik most még 
csak „bajszi papának” hívnak, majd amikor megtanul-
nak olvasni, akkor ugyanolyan büszkeséggel olvassák 
a nevemet a kórház udvarán álló Kátai Emlékmű már-
ványtáblájába vésett Kátai-díjasok nevei között, mint 
amilyen büszkeséggel töltött el engem az, amikor átve-
hettem ezt az elismerő, komoly kitüntetést.

- Nagyon szeretek repülni, és régen sokat éltem az 
ezen sport adta lehetőségekkel. A bátyám - aki gyé-
mántkoszorús sportrepülőgép-pilóta - tanított meg en-
nek a sportnak a fortélyaira. Az ő segítségével vizsgát 
tettem, és vitorlázó repülőgépet vezethetek. A másik 
hobbim a búvárkodás. Egyiptomban szereztem meg a 
nemzetközi palackos könnyűbúvári „jogosítványomat”, 
amellyel bárhol a világban negyven méterig csodálha-
tom a vizek élővilágát. Viszont az igazi szenvedélyem 
az utazás. Számtalan helyen megfordultam már. Vol-
tam Ausztráliában, Egyiptomban, Kubában, a Kanári-
szigeteken is többek között. Nagy álmom viszont, hogy 
eljussak egyszer New Yorkba. 

A munkát illetően ugyan megkezdődtek a nyugdí-
jas éveim, de mind a mai napig dolgozom a kórházban, 
és ha az egészségem az elkövetkezendőkben is engedi, 
számíthat rám a kórház vezetése, a kollégáim és a be-
tegek is.

Brehó Mónika

„Számtalan élmény és megannyi 
műtét van már a hátam mögött”

A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Kátai Gábor Kórházban a Sem-
melweis-napi ünnepséget. Ebből az alkalomból a kórház vezetése díjakat, jutalmakat 
adott át a dolgozóknak. Dr. Szatmári Sándor főorvos volt az egyik kitüntetett, akinek 
a Kátai Gábor Kórház Igazgatói Testülete több évtizedes, kitartó, színvonalas, betege-
kért folytatott munkája elismeréseképpen Kátai-díjat adományozott. A következőkben 
a vele készült interjúnkat olvashatják.  

- Főorvos úr! Hol végezte a tanulmányait és mi-
ért lett orvos?

- Mi jellemezte a pályafutását?

- Milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan?

- Hogyan fogadta főorvos úr az elismerést, mit 
jelent ez az ön számára?

- Melyik volt a legemlékezetesebb esete?

 - Óvónő (Kisújszállás),
 - Gépszerelő technikus (Karcag),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Gyermekvédelmi felügyelő (Kunmadaras),
 - Kereskedelmi ügyintéző (Karcag),
 - Egyéb ügyintéző (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Analitikus könyvelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyvi-

teli foglalkozás - eszközgazdálkodó (Karcag),
 - Recepciós (Berekfürdő),
 - Bolti eladó (Karcag, Kenderes),
 - Kertészeti-gazdabolti eladó (Karcag),
 - Pultos (Berekfürdő),
 - Szakács (Kisújszállás),
 - Lakatos (Karcag),
 - Forgácsoló - fémfűrészes (Karcag),
 - Esztergályos (Kunmadaras),
 - Marós - CNC marós (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Általános karbantartó (Berekfürdő),
 - Kőműves (Karcag),
 - Ács (Karcag),
 - Vezeték- és csőhálózat szerelő (Karcag),
 - Villanyszerelő (Karcag),
 - Festő és mázoló (Karcag),
 - Targoncavezető (Karcag),
 - Konyhai kisegítő (Karcag),
 - Egyszerű építőipari foglalkozás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Karcag),
 - Gulyás - egyszerűsített foglalkoztatás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Fog-
lalkoztatási Osztályon (5300 Karcag, Madarasi 
út 27.), telefonon (06/59-795-168) vagy e-mailben 
(karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk ta-
lálhatók a Virtuális Munkaerőpiac Portálon: 
https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Köszönetnyilvánítás
Köszönet a „Varró 50” kiállítás támogatásáért: 

dr. S. Kovács Ilona etnográfus, Csontos György 
vállalkozó, Illés-Tóth Kálmán (Toyota Szalon), 
Laboncz János (Labonczfa), Zsuzsa Virágszalon, 
Csináth Sándor, Győri László, Kurucz Imre, Soós 
Géza, Strigl József, Tiba János, Mihály István, 
Tóth Andrea, Boldizsár Erzsébet, Kovács László, 
Kabai Erzsébet, Tóth János, Hajdu Anna, Horváth 
Ágota, Mile Ibolya, Nagyné Török Zsóka, Puskár 
Anikó, Szűcs Judit, Vargáné Györfi Erzsébet.

A vezetőség nevében:
Soós Géza
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HÍREK

(...folytatás az 1. oldalról)
A kiállítást dr. Gecse Anna-

bella néprajzkutató, a szolno-
ki Damjanich János Múzeum 
osztályvezetője nyitotta meg. 

A megjelenteket dr. Nagy 
Molnár Miklós múzeumigaz-
gató köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy immáron negyedik al-
kalommal érkezett Karcagra 
kiállítás a szolnoki Damjanich 
Múzeum saját anyagából. 

- Nemcsak a gyűjtemény gaz-
dagságát és tekintélyes múltját 
kívánjuk bemutatni, hanem an-
nak a múzeológiai munkának 
az eredményét is, amit az előde-
ink folytattak. Magában a mű-
fajban együtt van a múlt és a je-
len, ám ötvöződik benne a jövő 
is, amely pontokat a múzeológia 
kiválóan össze tudja kötni, egy 

ilyen gyűjtemény bemutatásá-
val, amely valamivel több, mint 
kétszáz darabot számlál - mond-
ta el a néprajzkutató.

Beszélt arról is, hogy a kiál-
lítás kiegészítéseként egy kis-
filmet tekinthetnek meg az ér-

deklődők a hímzés fajtáiról, 
mikéntjéről. 

A magyarországi fehérhímzé-
sek típusait október végéig néz-
hetik meg a látogatók a Györffy 
István Nagykun Múzeumban. 

Brehó Mónika

Kiállítás nyílt a múzeumban 

A Nagykunsági Kulturá-
lis Napok keretében augusz-
tus 18-án, vasárnap rendez-
ték meg a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár színháztermében a 
nemzetközi Suzuki zenei tá-
bor és mesterkurzus résztve-
vőinek záróhangversenyét. A 
módszerről, a hangversenyről 
Horváthné Galambos Olgát, 
a kisújszállási Baptista Művé-
szeti Iskola tanárát kérdeztük.

- Maga a hangverseny az 
idei évben Berekfürdőn meg-
tartott zenei táborunk, illet-
ve workshopunk lezárásának 
programja, amelyen közel száz 
fő vett részt, gyermekektől fel-
nőttekig egyaránt. Külön öröm 
volt számunkra, hogy Berekfür-
dő adott helyt a táborunknak, 
hiszen most először vagyunk 
itt a keleti régióban - mondta el 
Horváthné Galambos Olga hege-
dűtanár, a módszer alkalmazója.  

A szakember szót ejtett arról 
is, hogy miben különbözik ez 
a módszer és az alkalmazása a 
már ismert, többi zenei meto-
dikától.  

A lényege az - amit Sinichi 

Suzuki japán zenepedagógus 
elsőként megfogalmazott, hogy 
a szülő a gyermekkel együtt 
muzsikáljon. 

Ebből kiindulva építette fel 
Suzuki hegedűtanítási mód-
szerét, amelyet az „utánzás-
ra” adaptált. Játékos ötleteivel 
már hároméves kortól lehe-
tővé válik mindenki számára 
a zene megismerése, a hang-
szeres játék elsajátítása, amely-
ben központi szerep jut a szü-
lőnek. Ugyanis a módszer leg-
főbb alkotóeleme, hogy a szü-
lő a gyermekkel együtt mun-
kálkodva fedezze fel a zeneta-
nulás fortélyát, örömét.   

- Az órák lehetőséget biz-

tosítanak arra, hogy elsajátít-
sák a módszer alapjait, így már 
az otthoni gyakorlás játékként 
épül be a gyermek minden-
napjaiba. Fontos azt is meg-
említeni, hogy a zenetanulás 
mindenkinek egyéni ütem-
ben, képességeihez, életkori 
sajátosságaihoz mérten törté-
nik, így a sikerélmény is bizto-
sított növendékeink számára - 
fogalmazta meg a szakember.

Horváthné Galambos Olga 
arról is szólt, hogy a tábor ideje 
alatt külön öröm volt számuk-
ra, hogy olasz, francia és ha-
zai mesterektől is tanulhattak, 
amely hozzásegítette őket ah-
hoz, hogy az elkövetkezendő 
időszakban számos hazai és 
külföldi rendezvényen is siker-
rel szerepeljenek. 

Nem titkolt céljuk, hogy nép-
szerűsítsék a Suzuki-módszert, 
amelyet a világban igen, ha-
zánkban viszont még kevésbé 
ismernek. 

A koncertet a Magyarországi 
Suzuki Egyesület elnöke, Király 
Miklós nyitotta meg. Vezényelt 
Versánszki Ildikó, a debreceni 
Kodály Zoltán Zeneiskola tan-
szak vezetője, hegedűművész.

Brehó Mónika

Zenei táborosok adtak hangversenyt a Dérynében

ÉRDEKESSÉG

„Élj boldogan. Nincs annál nagyobb elégtétel.” (Talmud)

Izrael lakosai állandó fenyegetettségben élik napjaikat. Ne-
hezen tudtam megérteni azt a vidámságot és a jövőben bízó hi-
tet. Ahogy mondani szokás: egyszerűen boldogok. Nézzük mi-
re alapozzák optimizmusukat. Az állam 70. születésnapjára ki-
adtak egy ismertetőt, amelyből idézek, hogy a fentiek érthető-
ek legyenek.

Izrael a 100. legkisebb ország a Földön. Itt él a világ népessé-
gének egy ezred része. Ellenségekkel van körbe véve. Nagyon 
kevés a természeti erőforrása. Alapítása óta Izraelnek van a leg-
több egy főre eső Nobel-díja. Izrael telepítette a legtöbb fát, an-
nak ellenére, hogy területének jelentős része sivatag. A lakosság 
90%-a használ napenergiát. Izraeli cégek építik a legtöbb nap-
energiát hasznosító létesítményt a világon. Izrael állítja elő a leg-
több édesvizet a tengervízből a Földön. Az izraeli kutatóközpon-
tokat tartják a Földön a harmadik legjobbnak. Az űrtudomá-
nyuk a második helyen van.

Izrael vezető helyen van az orvosi ellátás fejlesztésében, pl.: az 
inzulin tablettákkal a Rewalk váz lehetővé teszi a bénultaknak a 
sétálást, az Orcam fejlesztésének használatával bizonyos vaksá-
gok esetén a látást.

Izraelnek több szabadalma van mint az USA-nak, Oroszor-
szágnak, Indiának és Kínának együttvéve, pedig ezekben az or-
szágokban háromszázszor többen élnek.

Ezek az újítások javították az életünket a nyomtatás, vezetés, 
olvasás, evés, ivás, beszéd, edzés és még a játékok használatá-
ban is.

Izrael az egyetlen demokrácia a Közel-Keleten. A harmadik 
legnagyobb pártja általában az arab párt.

Izrael humanitárius és mentési szolgálatot biztosított 140 or-
szágnak, még olyanoknak is, akik nem ismerik el, mint Szíria és 
Libanon.

Az OECD szerint Izrael a harmadik legtanultabb ország a vi-
lágon.

Ebben az országban a női vállalkozók aránya a 3. a Földön.
A népesség arányában Izrael a második helyen áll a startup 

cégek számában.
26 hivatalosan iszlám, 18 keresztény és csak egy zsidó ország 

van a Földön.
Az ország lakóinak élni akarását mi sem bizonyítja jobban, 

hogy nagyon magas a születések száma. Az ortodoxoknál a hét 
gyerek az átlag, a nem vallásosoknál is minimum három. A gye-
rekek minden lehetőséget megkapnak, mert tudják, hogy ők a jö-
vő. Ez annak ellenére is igaz, hogy mindenki tudja, hogy a fiúk-
nak középiskola után három, a lányoknak két évre be kell vonul-
niuk. A családok rendkívül büszkék arra, ha gyerekük harcoló 
alakulatba kerül, pedig kisebb-nagyobb harcok mindig vannak. 
Aki hadseregben szolgált, előnyben van az elhelyezkedésnél is.

Imádnak szórakozni. Hallgattam egy beszámolót itt Kar-
cagon Izraelről, ahol az utazó arról számolt be, hogy átment 
Ciszjordániába, mert pénteken este megáll az élet az ország-
ban. Óriási tévedés. Pénteken késő este kezdődik a buli. Vol-
tam egy esküvőn Caesareaban, és jó szokás szerint közel a 
helyszínhez leparkoltunk. Nem tudtuk, hogy kicsit később az 
amfiteatrumban koncert lesz. A két rendezvény egy időben feje-
ződött be. Nagyjából több mint egy óra alatt jutottunk ki a par-
kolóból. A három sávos autópályán pedig dugó volt.

(Folytatása következik.)
dr. Molnár Sándor

Izrael, ahogy én látom

Tzfat, az ősi város
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RIPORT

- Jótékony kerékpározással 
próbálok a magam módján a 
daganatos betegeken segíteni. 
Volt, amikor konkrét személy-
nek gyűjtöttem, de idén a helyi 
alapítványnak. Az 500 forint/
kilométer támogatást minden 
esetben a helyi alapítvány szám-
lájára kell befizetni, én nem ve-
szek át pénzt, csak a biciklizé-
semmel próbálom felhívni az 
emberek figyelmét a segítés fon-
tosságára. Két hete a Karcag-
Kékestető útvonalat tíz napon 
át mindennap megtettem. Volt, 
amikor akadt autós kísérő, de 
volt, amikor nem. Szerettem 
volna 4000 kilométert tekerni, 
de a 3200-al is elégedett vagyok. 
Utolsó nap Kékestetőről átteker-
tem egy versenyre Karcag test-
vérvárosába, Szepsibe is. 

- Kinek szeretne bizonyítani, 
amikor feszegeti a határait?

- Nagyon jó kérdés, konkré-
tan tényleg nem tudnék rá vá-
laszt adni. Sok felől meg lehetne 
közelíteni, de egyszerűen amikor 
úton vagyok és csinálom a dol-
gom, csak a segítésre gondolok, 
s arra, hogy legközelebb mit le-
hetne csinálni még. Mi az, ami 
még a hétköznapi élet, a munka, 
a család mellett a felkészülésbe 
belefér. Próbálom minél egysze-
rűbben, de mindig vannak aka-
dályok, amelyeket igyekszem 
megoldani. Talán az a válasz, 
hogy generálja magát a folyamat, 
az adott szituáció, hiszen az út 

menetén az ember a gondolatai-
val is egyedül van. Jó érzés ami-
kor hazaérek, hogy megint meg-
csináltam, aztán felötlik, hogyan 
kellene jövőre még jobban. Alap-
vetően már a jövő évi célokat is 
látom, 4000 kilométert szeret-
tem volna, de az élet, a felkészü-
lés, a kövesutak minősége 3200-
at tett lehetővé a Karcag-Kékes-
tető útvonalon. S, hogy a kilomé-
ter meglegyen, bizonyos szaka-
szokat, ahol jobb volt az út mi-
nősége, többször is teljesítettem. 
Persze nehézségek voltak, hiszen 
első nap felkeltem hajnali há-
romkor, hogy cuccolok össze és 
indulok, s négy órakor leszakadt 
az ég, csörgött, csattogott. Fél hat 
volt, amikor szakadó esőben el 
kellett indulnom, mert haza is 
kellett még aznap érnem - sorolja 
Sándor, aki az indulás előtt pró-
bál több energiát bevinni, hogy 
bírja az utat.

- Ugyanúgy beküldök egy tál 
pacalt, mint egy puffasztott rizs-
szeletet, nem kell vigyáznom 
semmire, bármit ehetek. Útköz-
ben, ha egyedül megyek háti-
zsákkal, minimálisra próbálom 
csökkenteni a csomagot. Amikor 
Kékestetőre felértem, ott bősége-
sen megebédeltem, és pihentem 
egy órát hazaindulás előtt. Észen 
kell lenni, a fanatizmus a nyereg-
ben történik, de hogy meg tudja 
az ember az utat tenni, az alapo-
kat jól kell letenni. Első két nap 
magam voltam, aztán ismerősök 

kísértek. Ez elsősorban olyan té-
ren jelent biztonságot, hogy ha 
valami mechanikai dolog törté-
nik, a helyszínen meg tudjuk sze-
relni a biciklit, hogy tovább tud-
jak menni - mondja az édesapa, 
akinek útközben gondolataiban 
kisfia is mindig ott volt, hiszen 
amikor indult még aludt, de es-
te hazavárta édesanyjával. Ildi-
kó egy telekommunikációs cég-
nél dolgozik, de mindenben tá-
mogatja, segíti Sándort. 

- A kisfiamnak megvan a sport 
felé az érdeklődése. Ha van ked-
ve, fogja magát és a tanya körül 
elkezd szaladni. Aztán mond-
ja, apa vedd már fel telefonon. 
Megnézi, aztán megy tovább. 
Nagy a mozgásigénye, sokat bi-
ciklizik is a ház körül. Ő is sze-
retné megmutatni a kis produk-
cióját nekünk. S, hogy most a vi-
kingek felé vonzódik, lehet, hogy 
a bűnös én vagyok. Sok ilyen jel-
legű zenét hallgatok, s ahogy a 
konyhában sertepertélt, meg-
hallotta, megfogta. A számító-
gépet is maga kezeli, van, hogy 
azt látom, mindjárt megrendel 
egy bögrét Norvégiából - nevet 
az édesapa. Egyébként Sanyi-
ka, a SZIM Óvoda Katica cso-
portjába jár, ahol rácsodálkoz-
tak az óvónénik is, hogy ismeri 
a betűket, pedig nem tanítottuk 
rá. Sokszor jött oda hozzánk az-
zal, hogy anya ez milyen betű, s 
egyszer csak azt vettük észre az 
édesanyjával, hogy egy-egy szót 

már ki tud olvasni. Van, aminek 
már ismeri a jelentését, s aminek 
nem, azt halkan suttogva mon-
dogatja magában és próbálja ér-
telmezni. A másik nagy szenve-
délye most a rajzolás, vikingeket, 
hajókat rajzol, mert látott egy fil-
met róluk és azóta ez foglalkoz-
tatja. Az oviban és itthon is erről 
kérdezősködött mindig mosta-
nában - sorolja büszkén édesapja 
kisfiáról, aki ottjártunkkor épp 
rokonoknál töltötte a délutánt.

Laboncz Sándor pedig e köz-
ben újabb kihívásra készül. A 
Hungaroringen 114-es rajtszám-
mal július 20-21-én részt vesz a 
24 órás versenyen egyéniben. 

- Ez most nem jótékony célra 
megy, magamat szeretném meg-
méretni. Az óránkénti kilomé-
terátlag, ha az ember eredményt 
is el akar érni, akkor 30-32 kilo-
méter. Hatóránként orvosi vizs-
gálat és szúrópróbaszerű jármű-
vizsgálat van, ugyanúgy mint a 
Forma1-en.

Akárhogy is sikerül, jövő-
re biztos megpróbálom, szeret-
nék nyerni. Célokat mindig le 
kell fektetni és azt elérni - jelen-

ti ki Laboncz Sándor, akit a ver-
seny után újból megkerestünk, s 
arra kértük, számoljon be élmé-
nyeiről:

- Próbáltam az eddigi tapasz-
talataim alapján fejben össze-
rakni a 24 óra majdani, lehetsé-
ges történéseit, de konkrét ter-
vem nem volt. A versenyhez fű-
zött reményeim, miszerint tanul-
ni szeretnék és tapasztalni, teljes 
mértékben megvalósultak. Az el-
ért második helyezés és a 679 ki-
lométer, már csak hab a tortán. 
Pozitív élményként tudom le-
zárni magamban ezt az életese-
ményt. Úgy gondolom, hogy ez  
komoly alapot szolgál majd jö-
vőbeni terveim és céljaim meg-
valósításához, amelyekkel újabb 
szintre tudom emelni „határai-
mat” - fogalmazott Laboncz Sán-
dor, aki köszöni mindenkinek a 
támogató, biztató szavakat. 

Külön köszöni Varga László 
támogatását, aki a helyszínen fo-
lyamatosan biztos hátteret nyúj-
tott számára és biztatta, ha holt-
pontra jutott a versenyen.

DE

Azért teker, hogy segítsen
Évek óta kerékpárra pattan Laboncz Sándor, hogy karcagi daganatos betegeken 
segítsen. Mozdulok, hogy segíthess! mottóval idén is útnak indult, s a tíz nap 
alatt több mint háromezer kilométert tekert. Mi motiválja az önzetlen segítésre 
a harmincas éveiben járó fiatalembert - erre is kerestük a választ és arra is, hogy 
hol vannak a határai, hiszen alig jött haza, már újabb megméretésre, 24 órás ke-
rékpáros versenyre készült a Hungaroringre. Ez előtt, és utána beszélgettünk vele. 

Soron kívüli ülést tartott a 
Karcag Városi Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete augusztus 
12-én hétfőn, Varga István 
elnök vezetésével. A testü-
let tagjai egyhangúlag tá-
mogattak minden napiren-
di pontot.

Elfogadták a javaslatot a Kar-
cag Városi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Kátai Gábor 
Kórház közötti együttműködé-
si megállapodásról, amelyhez 
Nagyné László Erzsébet önkor-
mányzati képviselő több javas-
latot is tett.

Támogatták az „Önkéntes-
ség – Személyre szabva” pá-
lyázathoz való segítségnyúj-

tásról közzétett beszámolót 
is, amelyhez Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő is hoz-
zászólt.   

Elfogadták a beszámolót a 
vérnyomásmérésről és pulzus-
szám analízisről.

Elfogadta a testület a beszá-
molót a Beregszászon tett lá-
togatásról, amelyhez Pánti Ildi-
kó önkormányzati képviselő is 
hozzászólt, és kérdést intézett 
arra vonatkozóan, hogy a láto-
gatáshoz kapcsolódó megál-
lapodásuk a beregszászi kép-
viselettel milyen keretek közt 
fog az elkövetkezendőkben 
megvalósulni.

Ugyancsak elfogadták a be-
számolót a „Ki-Mit tud?” gyer-
mekvetélkedőről. 

Véleményezték és támo-
gatták a 2019. június hónap-
ban a karcagi Kátai Gábor Kór-
ház patológiáján tett látoga-
tásukat. Nagyné László Erzsé-
bet önkormányzati képvise-

lő hozzászólásában megem-
lítette, hogy a patológián tett 
látogatás személyiségi jogo-
kat nem sértett, hiszen csak-
is szövettani darabrészleteket 
tekinthettek meg a megjelen-

tek, valamint egy előadás ke-
retei között képi formátum-
ban nézhették meg az érdek-
lődők, hogy milyen elváltozá-
sokat okozhatnak a szervezet-
ben a káros anyagok.

Elfogadták a beszámolót a 
2019. június, július hónapban 
elhunyt roma testvérek meg-
emlékezéseiről is.

Elfogadásra került a 2019. 
június és július hónapban tör-
tént használtruha osztás be-
számolója is.

Egybehangzóan elfogadta 
a testület a 2019. július hónap-
ban történt használt bútorosz-
tásról szóló beszámolót, vala-
mint a tiszafüredi kirándulá-
sokról tett összefoglalót is. 

Brehó Mónika

Ülésezett a nemzetiségi önkormányzat



2019. szeptember 6. 7

HÍREK

Augusztusban ismét Bulgáriában 
járt a karcagi Biljana bolgár néptánc-
csoport. A csapat nyári táborának ten-
gerparti helyszínét ezúttal a Rodope-
hegység vonulataira cserélte, és közel 
tíz napot töltöttek el Doszpatban. A 
tánccsoport idén nyáron is számos új 
koreográfiát sajátított el, színesítve és 
még izgalmasabbá téve ezáltal reper-
toárját. A tábornak otthont adó tele-
pülés főterén, valamint a szomszédos 
Barutinban be is mutatták frissen elsa-
játított táncaikat, amit nagy örömmel 
fogadott a nagyérdemű.

A tábor során az aktív tánctanulás 
mellett időt szakítottak arra is, hogy 
a bolgár kultúra egy újabb szeletével 
ismerkedjenek meg a Rodope térsé-
gében. Kirándulásaik alkalmával töb-
bek között jártak a híres Siroka Laka 
etnofaluban, amely a mai napig hű-
en őrzi a 18-19. századi bolgár építé-
szetet és kultúrát skanzenszerű épü-
leteivel. Utazásuk során megláto-
gatták a Szamodivszko Praszkalo-
vízesést, bejárták a Devinszka-folyó 
szurdokvölgyét, csobbantak a Devin-
Sztrulica fürdőben, megcsodálták a 
Jagodinszka-cseppkőbarlangot, és 
megjárták az ország egyik leggyönyö-
rűbb és legnehezebb túraútvonalát, 

az Ördög útját, ahol meredek szikla-
falakra erősített lépcsősorokon vezet 
az út, helyenként több tíz méterrel a 
folyó felett. Szerették volna megláto-
gatni a gelai nemzetközi dudástalál-
kozót és versenyt is, azonban a hegy-
vidék kiszámíthatatlan időjárása köz-
beszólt, a rendezvény nyitóünnepsé-
gét elmosta egy felhőszakadás. Haza-
felé Bulgária legmagasabb hegységé-
ben, a Rilában megtekintették az or-
szág és a bolgár ortodox egyház egyik 
legszentebbnek tartott kegyhelyét, a 
rilai kolostort, amely 1983 óta szerepel 
az UNESCO világörökség-listáján. A 
Biljana néptánccsoport tagjai az idei 
táborból ismét megannyi élménnyel 
és tapasztalattal térhettek haza. Kö-
szönjük a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi Szak-
gimnázium, valamint a Karcagi Refor-
mátus Egyházközség támogatását.

Továbbá köszönjük az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a 
Csoóri Sándor Alap által meghirdetett 
„A népi kultúra közösségteremtő támo-
gatása” című CSSP-NEPTANC-2018-0057 
és CSSP-TANCHAZ-2018-0020 pá-
lyázati azonosítószámokon szerep-
lő „Szelek szárnyán – A Pro Cultura 

Minoritatum Hungariae-díjas Biljana 
néptáncegyüttes támogatása”, vala-
mint „A bolgár és a magyar kultúrával 
a szívünkben táncházprogram megren-
dezése” elnevezésű nyertes pályázato-
kat, amelyek 2018. július 1. és 2019. jú-
nius 30. között valósultak meg a Nagy-
kun Diáksport Egyesületben. A nyer-
tes pályázatokhoz nyújtott támogatás 
1.800.000 Ft (népviselet beszerzése) és 
500.000 Ft (oktatók, előadók tiszteletdí-
ja, számlás kifizetés, utazási költségek, 

200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök, az ok-
tatást és az élőzenei szolgáltatást segítő 
kis értékű technikai eszközök), a támo-
gatás intenzitása 100%. Szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni a támogatásért.

Major János
elnök

Nagykun Diáksport Egyesület,
a Biljana bolgár 

néptáncegyüttes 
művészeti vezetője

Idén is Bulgáriában táboroztak a karcagi biljanások

POSTALÁDA

JÚLIUS első hetében tartot-
ta meg a „Kun apróságok” Nép-
hagyományőrző táborát a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda 
Gépgyár Úti „SZIM” Tagóvo-
dája, amelyre a város óvodáiból 
középső- és nagycsoportos gye-
rekek jelentkeztek.

- Nagy volt az érdeklődés, 
ugyanis harminchárom fő ovis 
volt jelen, akikkel öt óvodape-
dagógus foglalkozott. A tábor 
célja, hogy a gyermekek konk-
rét tapasztalatokon, játékos te-
vékenységeken keresztül ismer-
jék meg elődeink hagyományait, 
életmódját, a Nagykunság helyi 
értékeit, és az identitástudatu-
kat, valamint a szülőföldükhöz 
való érzelmi kötődésüket meg-
alapozzuk - mondta el a tábor-
vezető, Szabóné Szentesi Mária. 

A mindennapok során mesé-
ket hallgathattak meg az ovisok, 
táncoltak és énekeltek. A hét fo-
lyamán jártak a Bene tanyán, 
voltak a Kutatóintézetben, és 
számos népi iparművésztől ta-
nulhattak. 

SZINTÉN július első heté-
ben tartotta táborát a Jókai úti 
Óvoda. - Idén már harmadik 
éve került megrendezésre a ze-
nei táborunk, amelyre hat óvo-
dából középső- és nagycsopor-

tos gyerekek jelentkeztek. Nagy 
volt az érdeklődés rá, ugyan-
is közel negyven ovisunk volt, 
akikkel öt óvodapedagógus és 
három dajkanéni foglalkozott. 
A táborba jelentkező gyermekek 
zenei fejlesztésére 

került sor. A 
hét folyamán jár-
tunk a zeneiskolában, ahol meg-
annyi hangszerrel találkozhat-
tak a gyerekek, és meg is szólal-
tathatták azokat. Volt még újra-
hasznosítható anyagokból hang-
szerkészítés is, valamint egy „Ki 
mit tud?” részesei is lehettek az 
ovisok. A tábor célja, hogy a ze-
ne szeretete mellett fejlesszük a 
gyerekek önbizalmát, elősegít-
sünk a csoportban való mun-

kálkodást, és az önállósulás fo-
lyamatát. Külön öröm volt 
az ovisoknak, hogy Fe-
jes Lászlóné Gabika néni 
a csipkézés fortélyaiba, 

Pinczésné Soós Gyöngyi néni 
pedig a babakészítés rejtelmei-
be avatta be a kicsiket - tudtuk 
meg Molnárné Győri Erika tá-
borvezetőtől. 

LÁTVÁNYOS kísérleti be-
mutatót tartott a Kováts-Tehet-
ségpont Fizika köre július 1-jén, 
hétfőn a Takács Péter úti Óvo-
da természetismereti táborában. 

Lévainé Kovács Ró-
za, a KÁIAMI intéz-
ményvezető-helyettese, 

a Kováts-Tehetségpont ve-
zetője irányításával Madar 

Bence, Madar Dóra, Koczka 
György, Hunyadi Emese, Laka-
tos Dávid, Gebei Erik tanulók és 
Hunyadi Ildikó tanárnő vará-
zsolt a kicsiknek, akik kesztyű-
dudát fújtak, habot készítettek 
és krumplit dobtak célba. A di-
ákok látványos kísérleteit min-
denki ki akarta próbálni. And-
rási Tiborné táborvezető szerint 
az izgalmas bemutató nagy él-
ményt jelentett a gyermekeknek, 
lesz olyan kísérlet, amit a héten 
közösen kipróbálnak majd. Az 
ovisok még délután is lelkesen 

meséltek a kísérletekről az értük 
jövő szüleiknek.

HARMINC résztvevővel tar-
totta meg kézműves táborát a 
Táncsics krt. 17-es óvoda július 
1-5. között. Nagy Tiborné óvo-
dapedagógus, a tábor vezető-
je elmondta, a gyerekek a ha-
gyományos népi mesterségek 
(szövés, nemezelés, agyalogás, 
fafaragás) kipróbálása mellett 
modern technikákkal is meg-
ismerkedtek. Így többek között 
háromdimenziós képeket alkot-
tak, és dekupázsolással virág-
cserepet díszítettek. Gazdagító 
programként pedig ellátogattak 
a múzeumba, a fazekasházba, 
valamint zenés műsoron is részt 
vettek a táborozók.

Nyári táborok az óvodákban



8 2019. szeptember 6.

HIRDETMÉNYEK

2019. szeptember 06. 
péntek
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Operett gála
18.50 Agrárpercek
19.10 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Tanévnyitó 2019
 Karcagi hírek
 - Elkészült a bereki bekötőút
 - Bográcsfesztivál
 - Autóbusz-közlekedés támogatása
 - Átlagosan 20 ezer forintba kerül
 az iskolakezdés
 - Változás a szemétszállításban
 - Megyei pedagógiai díj
 - Veterán találkozó 
 - JNSZ Megyéért Díj
 - Egyedülálló orvosi műtét
 Háttér
 Téma: Kabai László fotókiállítása
20.20 Nagykunsági Híradó
20.40 Megyei díjazottak köszöntése
21.50 Karcagi Tükör
 
2019. szeptember 09. 
hétfő
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Sztárportré
18.50 Látogató

19.20 Székely konyha
20.10 Nagykunsági Híradó
20.30 Nótacsokor

2019. szeptember 10-11. 
kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.55 Látogató - erdélyi utazás
20.30 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
22.00 Nagykunsági Híradó
22.20 Karcag Sport: Karcagi SE
 - Jászkisér SE Jász-Nagykun-Szolnok
 megyei felnőtt férfi bajnoki 
 labdarúgó-mérkőzés

2019. szeptember 12. 
csütörtök
18.00 Műsorajánlat    
18.05 Nagykunsági Híradó
18.30 Gyermekpercek
18.50 Nótacsokor
19.00 Nagykunsági Krónika
 városi közéleti magazinműsor
20.30 Nagykunági Híradó
20.40 Berek Szépe Szépségverseny
21.50 Karcagi Tükör

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 07. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)  

9.00-20.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco) 

Szeptember 08. (Vasárnap) 
9.00-12.00 óráig 
 Kulcs Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)   

Szeptember 14. (Szombat) 
8.00-13.00 óráig 
 Betánia Gyógyszertár 
 (Szabó József utca 14.)

Szeptember 15. (Vasárnap) 
 9.00-12.00 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 07-08. 
dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Szeptember 14-15. 
dr. Temesváry Tamás  Karcag, Széchenyi sgt. 38.  Tel.: 06/30-537-5758

Anyakönyv
Házasságkötés

2019. augusztus 27.
Csermák Zsuzsa - Dékány 
Zsolt

2019. augusztus 31.
Martin Anett Erika - Varga 
János

2019. augusztus 31.
Borsós Adrienn - Godó 
Ferenc Norbert

2019. augusztus 31.
Tóth Judit - Duka Béla

2019. augusztus 31.
Kiss Vivien - Juhász Zsolt

Születés
2019. augusztus 27.
Szabó Viktória - Kanalas 
László
Kg., Tavasz utca 10.

Viktória

2019. augusztus 31.
Nádházi Pálma - Rapi Zsolt
Kg., Szív utca 9.

Léna

Halálozás
Kovács József 
 (1944)

Varga Péter 
 (1967)

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2019. szeptember 20-án jelenik meg.

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

GYEREK ANGOL
Játékos angol nyelvtanulás 

ovisoknak
digitális eszközök használatával

Kedves szülők!
Játékos angol nyelv tanulásának lehetőségét ajánljuk fel 
nagycsoportos óvodások részére, heti egy alkalommal.

A foglalkozást vezeti: 
Kubicsek Krisztina tanító, angol nyelvtanár

Helyszín: 
református általános iskola 

(Kálvin u. 2.)
(emelet) természettudományi labor

Szülői megbeszélés: szeptember 9. (hétfő) 17.00 óra

A tanévre tervezett foglalkozások ingyenesek!

Minden érdeklődő szülőt 
szeretettel hívunk és várunk a megbeszélésre!

Iskolavezetés

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
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Ingatlan
Karcagon a városközpont-
ban, a Kisújszállási út elején 
ház, nagy portával eladó. Tel.: 
06/30-647-6496.

800 m2-es telken, 2x3 szobás, 
2 szintes családi ház, szinten-
ként külön bejárattal, garázs-
zsal és ipari árammal eladó. 
Fűtése gáz vagy vegyes tü-
zelésű kazánok. Tel.: 06/30-
780-3842.

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

Egyedülálló, idősebb hölgy 
(szoba-konyha-fürdőszoba) 
albérletet keres. Lakás, eset-
leg házrész is megfelel. Tel.: 
06/30-635-9662.

Eladó a Tilalmasi úton 4 ha, 
168,66 AK szántó, Kisvénkert 
Kékvirág úton 939 m2-es kert. 
Fele felkerítve, fúrott kút, la-
kókocsi rajta. Tel.: 06/30-216-
9216. 

Állat
Karcagon eladó 4 db vietná-
mi csüngőhasú malac (1 ko-
ca, 3 herélt). Tel.: 06/70-284-
4582.

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 el-
adó! Megrendelést már most 
felveszünk folyamatosan az 
év végéig, illetve a készlet 
erejéig! Cím: Karcag, Soós I. 
utca 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160. 

Vegyes
Vásárolnék régi paraszti esz-
közöket, kolompot, rézcsen-
gőt, juhászkampót, karikást, 
körmölő-bicskát, régi gom-
bos mellényt, színes szódás-
üveget, miskakancsót, régi 
kerámiákat, stb. Tel.: 06/20-
996-1346.

Teljes körű hagyatékot fel-
vásárolok! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323. 

Eladó tűzifa (100x100x170cm) 
szálában 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, 
ágyneműtartó, női és fér-
fi ruhák, faliórák, plédek, ci-
pők. Érdeklődni 16 óra után 
Karcagon, a Délibáb utca 94. 
szám alatt. Tel.: 06/30-644-
3778. 

Eladó használt FÉG kazán. 
Tel.: 06/70-242-2613.

Sürgősen, olcsón eladó: 
3 ajtós tálaló, TV-asztal, 
szeletelőgép, birkafőző lá-
bas, 3 tálcás mosogató. Tel.: 
06/20-451-6311.

Gyerekruhák, váltócipők, fér-
fi öltönynadrágok, ingek, pó-
lók, női, férfi irhabundák, női, 
férfi dzsekik, kitűnő, újszerű 
állapotban, kedvező áron el-
adók. Ugyanitt gyerekheve-
rő, zsúrkocsi, madárkalitkák 
eladók. Tel.: 06/70-300-9730. 

Zeneiskolások! Laumberger 
Gloss rövid, fekete, körpán-
célos zongora kitűnő állapot-
ban eladó. Szükség esetén 
gyakorlási lehetőség heti két-
szer. Új „B” hangolású klari-
nét kedvező áron eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.

Porcelán tányérok eladók (18 
db-os, aranyszegélyes). Tel.: 
06/30-635-9662.

Automata mosógép, 2 db 
3 ágú csillár, szekrény (200x 
130x45), gyerek íróasztal, szé-
kek (pár db, nem egyformák) 
eladók. Tel.: 06/30-485-5551.

ROBI 150-es kerti traktor pót-
kocsival, rotakapával, fűnyí-
ró és szivattyúadapterrel, pa-
pírtégla-nyomó és mobil ke-
mence eladó. Tel.: 06/30-216-
9216. 

Eladó féléves kanapé (kihúz-
ható, 2 személyes). Irányár: 
40. 000 Ft. Továbbá egy üveg-
asztal (1mx0,6m). Irányár: 
10.000 Ft. Érdeklődni: 14-17 
óráig. Tel.: 06/30-691-5360.

Eladó 4 gombos tetőcserép, 
halszálkás ajtólap, elektro-
mos meghajtású kukorica-
morzsoló (ládára szerelve). 
Tel.: 06/20-241-0846. 

Üzenet: Varga Sándorné Esz-
tike, születésnapod alkalmá-
ból sok szeretettel köszönt: 
húgod Juliska és családja.

Fa eladó szálban, kb. 30q (1500 
Ft/q). Tel.: 06/30-375-9135.

Termelői mézvásár szeptember 
7-én (szombaton) Karcagon, a 
Reggel utca 33. sz. alatt a nagy-
kapuban. Rendelésfelvétel: 
06/30-696-5288.

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.: 
06/30-219-6813.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne, és vállal növényvé-
delmi szaktanácsadást, szak-
irányítást. Tel.: 06/30-785-
0690. 

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

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapube-
járók újjáépítését, betonozá-
sát, udvarok takarítását, te-
repek tisztítását. A legked-
vezőbb árakkal dolgozunk! 
Bármilyen nemű földmunkát, 
kubikmunkákat is elvégzünk, 
nagy felületek aszfaltozását, 
zúzalékolását. Akár részletfi-
zetés is megoldható. Hívjon 
bizalommal! Nyugdíjasoknak 
kedvezmény! Tel.: 06/30-853-
4323.

Feleslegessé vált papír- és 
fémhulladékát ingyen elszál-
lítom! (Mosógép, hűtőgép, 
gázkészülék, autó-motor ak-
kumulátor, stb.) Tel.: 06/30-
265-4197.

Nyugdíjasként gondozást, 
bevásárlást, kisebb takarí-
tást, alkalmanként vasalást 
és ablaktisztítást vállalok. Tel.: 
06/30-381-0557. 

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 

VALÓSÁGTARTALMÁ-
ÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

A Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
értékesítésre meghirdet 

Redbro típusú 
húshibridet 

800 Ft/db egységáron, 
átlag 1,5-2 kg élősúlyban.

Az értékesítés folyamatosan zajlik a készlet erejéig  
2019. szeptember 9. hétfőtől, 

hétköznaponként 8.00-12.00 óráig.

Az árusítás helye: 
Rokkantkert 1. – Baromfitelep (Lovardával szemben)

Egyeztetés telefonon: 
06/30-349-1363, hétköznaponként 8.00-15.00 óráig

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kö-

szönetét nyilvánítja ki a XII. Országos Tűzoltó Szakmai 
és II. Országos Műszaki-Mentési Vetélkedőn közreműkö-
dött alábbi szervezetek részére: Karcag Város Önkormány-
zata, Dobos László polgármester, Kunmadaras Nagyköz-
ség Önkormányzata, Guba László polgármester, Berekfürdő 
Község Önkormányzata, Molnár János polgármester, Déry-
né Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, Szepe-
si Tibor igazgató, Madarasi Településellátó, Beruházó és Szol-
gáltató Szervezet, Kunmadaras, Makai Tamás intézmény-
vezető, Városi Önkormányzat Városgondnoksága, Karcag, 
Molnár Pál igazgató, GOZSO-Logistic-Trans Kft, Kunmada-
ras, Gozsovics János tulajdonos, ESSEN Gyermekétkezteté-
si Kft., Karcag, Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő, Akácliget 
Gyógy- és Strandfürdő, Karcag, Karcagi Református Egyház-
község, Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft., P.M.R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., 
Karcag, Alcufer Kft., Szolnok, SPAR Magyarország Kereske-
delmi Kft., Karcag, BJ-TRANS Karcag Bt., Szentannai Sámu-
el Középiskola, Karcag, Touring Hotel és Étterem, Berekfür-
dő, Karcag Városi Polgárőr Egyesület, Kunmadaras Nagyköz-
ség Polgárőrsége, Polgárőr Egyesület Berekfürdő, Magyar Vö-
röskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének 
Karcagi Területi Szervezete, Györffy István Nagykun Múze-
um, Karcag, Karcag HEMO CLUB, Szabó István tulajdonos, 
Karcagi Szuperinfó.
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A Nagykunsági Kulturális Na-
pok keretében augusztus 19-én, 
hétfőn a Kosárliget pályán ren-

dezett Streetball bajnokságon 21 
csapat vett részt. Megyénkből 
Karcag, Tiszafüred, Kisújszállás 

és Szolnok csapatai küzdöttek, 
míg Hajdú-Biharból Tépe és Haj-
dúböszörmény kosarasai vállal-
ták a megmérettetést felnőtt, 10 
évesek és fiatalabbak, és a 2004-
2007 között születettek korcso-
portjában. Mint Szepesi Tibor-
tól, a Déryné Kulturális Központ 
igazgatójától megtudtuk, több 
korcsoportban lány csapatok is 
versenyeztek. A nap során a lelkes 
amatőr kosaras csapatok kemény 
küzdelemben vívták ki az első he-
lyet a karcagi Streetball Bajnok-
ságon, és a büntetődobó verseny, 
valamint a 3 pontos dobóverseny 
is hozott izgalmakat a lelkes né-
zők, szurkolók számára is.

K O S Á R L A B D A

A S Z TA L I T E N I S Z

L A B D A R Ú G Á S
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SPORT

Negyvenketten - köztük öt hölgy - vett részt a karcagi 
Nagykun Horgász Egyesület Nagykunsági Kulturális Na-
pokhoz kapcsolódóan megtartott augusztus 18-ai, vasárnapi 
nyílt felnőtt horgászversenyén a Téglagyári-tónál. Mint Ka-
locsai László elnöktől megtudtuk, az egyesület két nappal a 
verseny előtt nyolc mázsa pontyot telepített a tóba, s vasár-
napig itt tilos volt a horgászás. A halőrök vigyáztak a verseny 
kezdetéig ennek a betartására. A versenyen a telepített pon-
tyokból több is horogra akadt, s a kisebbek pedig már mind 
a tóban lévő szaporulatból kerültek kifogásra - mondta el la-
punknak a szakember. A versenyzők között volt, aki a felesé-
gével vagy anya a lányával versenyzett az elsőségért. Mind-
annyian szívesen jönnek ki a halastóra, mert a friss, jó levegő 
mellett a horgászás kikapcsolódást biztosít számukra.

Negyvenkét horgász versenyzett

Szent István Kupa

Elkezdődött a bajnokság

Előadás az új játékszabályokról

Streetball bajnokságot rendeztek

Augusztus 17-18-án (szom-
bat-vasárnap) rendezte meg a 
Megyei Asztalitenisz Szövetség 
és a Kováts DSE a Szent István 
Kupa Nemzetközi Asztalitenisz 
Versenyt, amelynek fő támoga-
tója Karcag Város Önkormány-
zata volt. Minden korosztály ré-
szére biztosítottak versenyzé-
si lehetőséget - tudtuk meg Csor-
nai Csabától, a Kováts DSE Asz-
talitenisz Szakosztálya vezetőjé-
től a megnyitó után. Szombaton 
a felnőttek mérkőzésein komoly 
meccsek voltak, hiszen NB II-es 
és NB I-es versenyzők is asztal-
hoz álltak. Vasárnap az ifjúságé 
volt a főszerep, diák és ifi korcso-
portokban versenyeztek a győze-
lemért a fiatalok. A két nap alatt 

összességében színvonalas ver-
senyt rendeztünk a résztvevők 
teljes megelégedésére - mondta 

a szakosztályvezető, aki köszöni 
a versenyt támogatók és segítők 
munkáját.

Megváltoztak a labdarúgó játékszabályok. Erről tartott 
előadást a Dérynében a Karcagi Sport Egyesület Labdarú-
gó Szakosztályának augusztus 16-án, pénteken Dobos Zsolt, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség Já-
tékvezetői Testületének főtitkára, aki a megváltozott játék-
szabályokat ismertette a KSE ifjúsági és felnőtt labdarúgó-
ival és edzőivel, s a magyarázat éles helyzetek bemutatásá-
val vált teljessé és érthetővé. Erre azért is volt szükség, mert 
másnap elindult az új bajnokság, ahol már az új szabályok 
szerint kellett játszani. 

Az előadás előtt Szepesi Tibor, a KSE ügyvezetője és a já-
tékvezető együtt adták át az előző bajnoki évad megérkezett 
érmeit és a gólkirályok díjait. 

Az egyesület nevében Orosz István edzőnek, aki augusz-
tus 15-én Szolnokon, a Megyeházán Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Testnevelési és Sport Díját vehette át, Szepesi Tibor a 
sportolók előtt gratulált.

Magyar Kupa (megyei selejtező)
2019. augusztus 10. (szombat)
Törökszentmiklós-Karcag 4-0 (0-0)

A mérkőzésen a karcagi együt-
tes az alábbi összeállításban 
kezdte el a találkozót: Fekete-Do-
mokos A., Hajdu Zs., Szívós G., 
Szentannai, Lázók A., Kovács L., 
Szívós Gy., Terjék, Orosz, Tóth.
Cserék: Ballók, Burai, Kis.
Edző: Orosz István.

A 8. percben Domokos A. 
balról ívelt be egy szabadrúgást. 
Lázók A. sarokkal belelépett, de 
a labda a kapu fölé szállt. 

A 18. percben egy védőről 
lepattanó labdát Buru közelről 
a jobb kapufa mellé lőtt. 

A 26. percben Kovács elhú-

zott középen a védők mellett, 
félmagas lövését Fekete kiütötte. 

A 27. percben hazai szöglet 
után Gyusztafik 1 méterre az 
oldalkapufától gólhelyzetben 
mellé fejelt.

A 36. percben Kovács L. lövé-
sét Kiss Cs. védte.

A 47. percben Buru jobbról 
beadott, a védők között Héder 
A. közelről a hálóba vágta a lab-
dát (1-0).

Az 55. percben Héder R. nagy 
helyzetben szinte a kapuból ki-
lőtte a labdát. 

Az 58. percben hazai szöglet 
után a túloldalról érkező Koncz 
T. közelről a hálóba lőtt (2-0).

A 60. percben Kovács R. tá-
voli erős lövését fekete ujjhegy-
gyel még ki tudta tolni. 

A 64. percben Kovács R. egye-
dül kapta a labdát a bal oldalon, 
majd rövid labdavezetés után a 
bal alsó sarokba vágta (3-0).

A 68. percben Benedek egye-
dül tört a kapura, de lövése Fe-
ketéről kivágódott. 

A 82. percben Szentannai - 
egy szép karcagi akció után 25 
méterről a léc fölé lőtt. 

A 88. percben Kovács R. kap-
ta a labdát vagy 25 méterre a 
kaputól, felnézett és nagy erővel 
a bal felsőbe bombázott (4-0).

A biztos hazai győzelem után 
Orosz István a következőt nyi-
latkozta: - Gratulálunk a tö-
rökszentmiklósi csapatnak a to-
vábbjutáshoz!

B.I.


