
A halottak napja előtt az I. és II. világháborús emlékműveknél (képünkön), 
a Levente emlékműnél, valamint Dobos László és Szentesi Tóth Kálmán pol-
gármesterek Déli temetői sírjánál helyezett el koszorút Szepesi Tibor polgár-
mester, Gyurcsek János alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző, F. Kovács Sán-
dor országgyűlési képviselő és Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke.

Október 29-én, csütörtökön tartotta soros ülését Kar-
cag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, ame-
lyen köszöntésekre is sor került. 

A testületi ülés elején Szepesi Tibor polgármester a Kar-
cag Városi Önkormányzat nevében köszöntötte Kovács 
Krisztián tűzoltó századost, a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság szolgálatparancsnokát, akit az országos ka-
tasztrófavédelmi főigazgató, nemzeti ünnepünk alkalmából 
október 23-án, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, 
soron kívüli előléptetésben részesített. 

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Testületi ülésHalottak napi megemlékezés

A magyar kormány újabb intézkedései:

- Utasítom a Városi Önkormányzat Városgondnokságának igazgatóját, 
hogy az üzemeltetési körébe tartozó piac területének határvonalait jelöl-
je ki, felfestéssel.

- Elrendelem, hogy a Karcag Város közigazgatási területén működő piac 
területén a maszk használata a Vásárcsarnokban és a felfestéssel kije-
lölt területen belül tartózkodó személyek számára kötelező.

- Elrendelem, hogy a piac területén a vásárolt hideg- és meleg ételek 
helyben fogyasztása tilos! Az ételek csak elvitelre értékesíthetők.

Védjük meg közösen Karcagot!

Amennyiben segítségre van szüksége hívja a 06/59-500-649-es telefonszámot

Karcag Városi Önkormányzat Polgár-
mestere a koronavírus világjárvánnyal 
kapcsolatosan kialakult helyzetre és a 
kormányzati intézkedésekkel összhang-
ban, – figyelemmel a veszélyhelyzetről 
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet-
re – fenntartói jogkörében eljárva 2020. 
november 4-től az alábbi intézkedése-
ket rendeli el:
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Közéleti szilánkok
Jelképek, keresztek, 

kérdések
Már több éve, hogy Franciaország-

ban fellángolt - nem csak képletesen - a 
vallásellenesség és a liberális idiotiz-
mus: mindenfajta keresztény jelképet 
gyaláztak hol erősen, hol kevésbé. Leg-
inkább természetesen a legismertebb 
jelkép, a kereszt volt a célpont. Ezt még 
temetőkben és templomokban is gya-
lázták, rongálták, anyaguktól függően 
még égették is. Nem csoda hát, hogy az 
iszlám radikális szárnya, a dzsihádisták, 
ezeket látva fölbátorodtak. Az év ele-
jén, januárban volt az 5. évfordulója a 
Charlie Hebdo szatirikus hetilap elle-
ni terrortámadásnak, amelyben több 
mint húszan meghaltak, a két terroris-
tát két napig üldözték, de mégsem sike-
rült élve elfogni őket. 

Már akkor nagy publicitást kapott, 
hogy a liberális sajtó meddig mehet el 
a „sajtószabadság” kifejezés értelmé-
ben a különböző vallások gyalázásá-
ban és a blaszfémiának lehetnek-e 
„fokozatai”? A hetilap elsősorban ke-
resztény ellenességéről volt híres, de a 
másik két monoteista vallást, a zsidót 
és az iszlámot is gúnyolták, mígnem 
azon a januári délelőttön egy Moha-
med prófétát gúnyoló rajzsorozat mi-
att bosszút állt a két iszlám terrorista.   

Most, október 16-án pedig egy pá-
rizsi peremkerületben lévő iskola tör-
ténelem tanárát végezték ki kegyetle-
nül. A szó szoros értelmében lefejezték, 
mert a véleményszabadságról beszélt 
diákjainak és az egykori Charlie Hebdo 
számaival illusztrálta előadását. Leg-
alábbis a fáma szerint, emiatt történt 
a durva gyilkosság. (Bár elég nehéz ezt 
a motivációt elfogadni, értelmezni.) 

Macron elnök nyilatkozott, világ-
gá kürtölte a liberális mantra folytatá-
sát, mire az egész iszlám világ keményen 
szembefordult vele. Erdogán, török elnök 
különösen éles hangon kelt ki francia 
kollégájával szemben. (Azon már nem is 
lepődik meg az ember, hogy mindketten 
NATO-tagok lennének?) Úgy, hogy a niz-
zai hó végi - szintén brutális - merénylet-
ben ismét három ember vesztette életét. 
Az egyik terroristát élve fogták el, mint 
kiderült a 21 éves tunéziai illegális be-
vándorló volt.

Banglades fővárosában is 50 ez-
ren (!) tüntettek - adta hírül hétfőn 
az Euronews tv-csatorna. „Az egész 
muzulmán világ Macron ellen tün-
tet” - állt a szalagcímben. 

Mindeközben egy népszavás újság-
író, Szegő Péter azt írja a FB oldalán: 
„Lehet, hogy tök mellékesnek tűnik, 
mindenesetre ha én lennék a miniszter-
elnök, megkérném a Nemzet Cilikéjét, 
hogy közszereplései alkalmával legyen 
kedves levenni a keresztet a nyakából. 
Szekularizáció mint olyan.”

Azt hiszem, ehhez már nem is kell 
kommentár. 

 -ács-

KÖZÉLET

November 2-án, hétfőn a 
Fidesz frakció Dobos Lász-
ló polgármester sírjánál a 
Déli temetőben virágokat 
helyezett el Mindenszen-
tek és a néhai polgármes-
ter születésnapja alkal-
mából.

- Dobos László polgármester 
úr holnap, november 3-án ün-
nepelné születésnapját. Nem 
gondolta senki tavaly ilyenkor, 
hogy már nem lesz köztünk. 
Elveszítettük. Ma kijöttünk a 
temetőbe, hogy emlékezzünk 
rá. A Fidesz frakció tagjai 
megőrzik emlékét és folytatjuk 
a munkáját - mondta a sírnál 
dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselő, földügyi 
kormánybiztos.

- Nagyon nehéz itt, a teme-
tőben úgy visszagondolni valakire, hogy csak a jó, a szép és a 
humoros, vicces dolgok jutnak eszébe az embernek róla, de azt 
gondolom Dobos László polgármester alaptermészete a vidám-
ság volt. Tanárként, aztán vezetőként, de barátként is azt gon-
dolom, hogy a legszebb pillanatok, amelyeket közösen megél-
tünk, valamilyen történetet kapcsolnak hozzá. Nekem mindig 

ezek fognak eszembe jutni róla, de természetesen komoly dol-
gokat is megéltünk együtt. Az az örökség, amit ő ránk hagyott 
felejthetetlen és végig fog kísérni útjaink során - fogalmazott 
a sírnál Szepesi Tibor polgármester.

DE

Memento

Németh Gyula (1890. november 2. - 1976. 
december 12.) turkológusra, Karcag jeles 
szülöttére emlékeztek születésének 130. év-
fordulóján a Kossuth téren lévő szobránál a 
város vezetői és civil szervezetek képviselői.

A jeles tudós életét dr. Bartha Júlia turko-
lógus idézte fel. Mint elhangzott, kevés olyan 
nagy hatású alakja van a hazai turkológiának, 
mint Németh Gyula, aki fél évszázadon át ve-
zette az ELTE Török Filológiai Tanszékét, eu-
rópai hírűvé tette a magyarországi turkológi-
át. Kiváló tanítványokat nevelt, akik mesterük 
nyomdokaiba lépve, öregbítették a tudományt 
és Karcag hírnevét is. Számos kitűnő tanul-
mányával hozzájárult a magyarság őstörté-
netére vonatkozó tudományos ismeretekhez. 

Mindvégig szívesen foglalkozott az őt elindító 
szülőföldhöz, a Nagykunsághoz, a kunok tör-
ténetéhez, nyelvéhez kötődő kérdésekkel. 

Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor 
polgármester, Sári Kovács Szilvia és Gyurcsek 
János alpolgármesterek és több civil szervezet 
képviselője helyezte el szobránál koszorúit.

A karcagival egy időben Budapesten is meg-
emlékeztek a jeles tudósról, akinek emlékére 
a Türk Tanács kulturális szervezetének em-
lékérmét vehette át Varga Mihály pénzügymi-
niszter, dr. Fazekas Sándor országgyűlési kép-
viselő, földügyi kormánybiztos és F. Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő.

DE

Németh Gyulára emlékeztünk
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(...folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően Karcag város és az önkormányzat 

nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte 
Gyurcsek János alpolgármestert, és megköszönte 
neki az elmúlt időszakban végzett munkáját. A kö-
szöntéseket követően a polgármester felhívta a fi-
gyelmet a koronavírus-járvány második hullámá-
ra, a piac teljes területén elrendelt maszkviselésre 
és a szabályok betartására.  

Napirend előtt Andrási András képviselő felszó-
lalásában kérdést intézett Szepesi Tibor polgármes-
terhez néhány, a közterületen lévő és kivágásra vá-
ró fa ügyében, amely a képviselő meglátása szerint 
okafogyott. Szepesi Tibor polgármester válaszában 
elmondta, hogy az említett fák élettartama, kihor-
dási ideje lejárt, azok kivágása az erdészekkel történt 
egyeztetés alapján indokolttá vált és azok pótlására 
is hamarosan sor kerül, ezzel is javítva a város zöld-
növényzet által kibocsátott oxigénellátását. Andrási 
András a TRV munkájáról is beszélt a szennyvízhá-
lózat kérdésében, valamint a számlalevelek postázá-
sának rendszertelenségét illetően. A polgármester vá-
laszában elmondta, hogy az elmúlt időszakban került 
sor az érintett cég vezetőjével az említett témákban 
történő egyeztetésre. A képviselő ugyancsak említést 
tett a közutak állapotáról; kiemelte a Széchenyi sugár-
út, a Dózsa György út, a Szent István sugárút, a Vasút 
utca adott részének állapotát. Felelevenítette, hogy a 
Városgondnokság ugyan tett lépéseket az érintett sza-
kaszok javítását illetően, viszont annak folyamatos-
ságát szeretné kérni a továbbiakban is. Szepesi Tibor 
polgármester válaszában elmondta, hogy egyezteté-
sek zajlanak az érintett szakaszok ügyében. A képvi-
selő végezetül a vasúti forgalom zavaró zajának or-
voslását kérte az érintett lakók nevében, akik a vas-
útállomás közelében laknak. A polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a Magyar Államvasutakkal tör-
ténő kapcsolatfelvételt követően jelzik majd az adott 
problémát és bíznak az együttműködésben, amely 
egy korábbi eset kapcsán is megtörtént már. 

A képviselő-testület három tartózkodás mellett 
elfogadta a javaslatot a Karcag Városi Önkormány-
zat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módo-
sítására. Karcagi-Nagy Zoltán, a Pénzügyi, Fejlesz-
tési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a javaslat a központi költségvetésből lebon-
tott támogatásokat, az egyes feladatokhoz az állam-
háztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszkö-
zök előirányzatosítását, előirányzatok közötti átcso-
portosítási kérelmeket, a költségvetési szervek irá-

nyító szervi támogatásának változását tartalmaz-
za. A napirendi pontban a képviselő a bevételi ol-
dalban kiemelte a „Barnamezős területek fejlesztése 
Karcagon” elnevezésű pályázatot, az Idősek Ottho-
na konyhájának, valamint a komplex hulladékgaz-
dálkodási rendszer fejlesztést is. A testület egyhan-
gúlag fogadta el a közterületek elnevezéséről, vala-
mint az ingatlanok házszámozásáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítását. Szepesi Tibor pol-

gármester elmondta, hogy ezzel a lehetőség-
gel két helyi lakos élt. Ugyancsak egyhangú-
lag fogadták el a Karcag Városi Önkormány-
zat Képviselő-testületének Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló önkormányza-
ti rendelet módosítását. A képviselők ebben 
a napirendi pontban két bizottság megala-
kulásáról döntöttek. Ezt követően a testü-
let elfogadta a Városi Önkormányzat Város-
gondnoksága igazgatói állásának betöltésé-
re szóló pályázat meghirdetésére tett javas-
latot. A testület támogatta a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár igazgatójának megbízására tett javasla-
tot. Ahogyan a polgármester elmondta, az 
időközi választás miatt több korábbi tiszt-
ségéről mondott le, amelyek új pozíciója mi-
att összeférhetetlenekké váltak személyé-
vel. Az egyik a Déryné Kulturális, Turiszti-

kai, Sport Központ és Könyvtár igazgatói pozíció-
ja, amelyet az elkövetkezendő időszakban, 2024. de-
cember 31-ig Sótiné Szatmári Dóra fog meg-
bízott igazgatóként betölteni. Egyhangúlag 
fogadta el a képviselő-testület a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Fenntartható Fejlődés 
Bizottsága megszüntetéséről szóló határoza-
tot. Ezzel a bizottság korábban megfogalma-
zott feladatait két másik bizottság jogkörébe 
utalta. Elfogadták a Karcag Városi Önkor-
mányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 
elnökének, tagjainak megválasztásáról szó-
ló határozatot. Megszavazták a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Idegenforgalmi, Társa-
dalmi és Külkapcsolati Bizottsága elnöké-
nek, tagjainak megválasztásáról szóló mó-
dosítást. Ugyancsak egyhangúlag fogadták 
el a Karcag Városi Önkormányzat Oktatá-
si, Kulturális és Sport Bizottsága elnökének, 
tagjainak megválasztásáról szóló határozat 
módosítását. A testület egyhangúlag fogad-
ta el a Karcag Városi Önkormányzat Ügy-
rendi és Jogi Bizottsága elnökének, tagjainak meg-
választásáról szóló határozat módosítására tett ja-
vaslatot. Ugyancsak egyhangúlag fogadták el a kép-
viselők a Karcag Városi Önkormányzat Mezőgaz-
dasági és Környezetvédelmi Bizottsága elnökének, 
tagjainak megválasztására tett javaslatot. Arról is 
döntött a testület, hogy a korábbiakhoz hasonló-
an támogatja a MEDICOPTER Alapítványt. Aho-
gyan a polgármester elmondta, évek óta támogat-
ják az alapítványt és felhívta a figyelmet arra, hogy 
aki teheti magánszemélyként is támogassa az alapít-
vány munkáját. Elfogadták a karcagi általános isko-
lák felvételi körzeteire a Karcagi Tankerületi Köz-
pont részére tett javaslatot. Ahogyan a polgármester 
elmondta a javaslat arról szól, hogy a tavaly meg-
hozott felvételi körzetek felosztását most is helyben 
hagyják. Elfogadták a képviselők a Karcagi Cser-
hát Kft. haszonbérleti szerződésének 2025. decem-
ber 31-ig történő megkötését. Ezt követően arról is 

döntöttek, hogy négy hónappal meghosszabbítják 
a Hubai és Társai Kft. földhaszonbérleti szerződé-
séről szóló korábbi határozatot. Ezzel együtt egybe-
hangzóan megszavazták a Hubai és Társai Kft. ha-
szonbérszerződéséről szóló 265/2015. (XI.26.) „kt.” 
számú határozat módosítását. A képviselők elfo-
gadták a „Földgáz energia közbeszerzési eljárás le-
folytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasz-
nálási helyek számára” önkormányzati csoportos 
közbeszerzéshez történő csatlakozással tett javasla-
tot. A határozat célja, hogy az önkormányzati intéz-
mények a szabad piacon juthassanak kedvező áron 
földgázhoz. Elfogadták a „KARCAG 2020” az M4 - 
új nyomvonal kijelölésével kapcsolatos önkormány-
zati állásfoglalásra tett javaslatot. Egyhangúlag ke-
rült elfogadásra a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás működtetésére vonatkozó megállapodás mó-
dosítására tett javaslat. Erre Dobos László polgár-
mester halála miatt került sor. Név szerinti szava-
zással döntöttek a Karcag 154/2. hrsz. ingatlannak a 
Magyar Állam részére történő értékesítésére tett ja-
vaslatot. A napirendi pont a városközpont bizonyos 
részeinek a majdani megújulását teszi lehetővé.

Pótnapirendi pontként került felvételre az illegá-
lis hulladéklerakók felszámolására vonatkozó pá-
lyázat benyújtására tett javaslat, amelyet a testü-
let egyhangúlag támogatott. Ez a javaslat teljes ösz-
szegű vissza nem térítendő támogatást jelent a te-
lepülés számára. Pánti Ildikó képviselő hozzászó-
lásában elmondta, hogy a javaslat célja az önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanokon megszüntetni az 
illegális hulladéklerakó helyeket. Ezzel kapcsolato-
san a képviselő megkérdezte, hogy a tervezet csak-
is a nevezett ingatlanokra vonatkozik-e, amelyet 
Szepesi Tibor polgármester megerősített. A kép-
viselő kifejezte abbéli reményét is, hogy remélhe-
tőleg nemcsak önkormányzati tulajdonú ingatla-
nokra fog majd a jövőben vonatkozni ez a pályázat. 
A polgármester válaszában elmondta, törekednek 
ennek megoldására is, viszont ez a lakosság szem-
léletváltásán is múlik. A kormány támogatja ezt és 
a jövőben az önkormányzat minden olyan lehető-
séget megragad majd, amely elősegíti az illegális 
szemétlerakók megszüntetését és a város tisztán-
tartását. A további napirendi pontok megtárgyalá-
sa zárt körben zajlott.         

A következő, általános közmeghallgatással egybe-
kötött testületi ülés időpontja, november 26-a lesz. 

Brehó Mónika 

Testületi ülés
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Lévai Kálmánnal arról beszélget-
tünk, hogy milyen különlegesség ter-
mett saját gondozásában lévő, kis-
kertjében.

Mint megtudtuk, Lévai Kálmán évek 
óta termeszt saját felhasználásra zöldsé-
geket, gyümölcsöket. Ez nemcsak gyer-
mekkorának szép emlékeit idézi fel, ha-
nem olyan egészséges nyersanyagot is 
biztosít a család számára, amely manap-
ság már ritkaságszámba megy. Ahogyan 
elmondta, megterem a zöldség, a sárga-
répa, a petrezselyem, a zöldbab, a zöld-
borsó, a paprika és a paradicsom is. A 
gyümölcsök közül a körte, az alma és a 
sárgabarack. 

- A napokban a megtermelt zöldségek 
közül sikerült felszednem egy 62 centimé-
ter hosszúságú petrezselyemgyökeret. Kü-
lönlegessége a dolognak az, hogy annyira 
hosszú és vékony szára volt, hogy már az 
is csodának számított, hogy sértetlenül ki-
jött a földből - fogalmazta meg Lévai Kál-
mán. 

Azt is megtudtuk, hogy több éve „A 
legszebb konyhakertek” - Magyarország 
legszebb konyhakertjei program részt-
vevője volt és sok praktikát tanult a ver-
seny ideje alatt, amelyet mai napig hasz-
nosítani tud saját kertjének művelése 
során. 

Brehó Mónika  

Nagyra nőtt gyökérzöldség

HÍREK

A Karcagi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Kováts Mihály Ál-
talános Iskolai Tagintézményének hete-
dikeseiből alakult „Kukták”, Dedinszki 
László szakkörvezetővel havonta egyszer 
a Lovagi udvarban főznek Szatmári János 
mesterséf vezetésével.

- A foglalkozásokon mindig van egy kis 
elméleti oktatás arról, mi miért egészséges, 
milyen fűszer milyen ételhez való, majd a 
végén közösen főznek. A gyerekek a foglal-
kozáson olyan ételeket tanulnak meg min-
den hónapban, amit otthon nem sűrűn fo-
gyasztanak, bár nagyon egészségesek. A séf 
próbálja őket minél több zöldséges és gyü-

mölcsös ételre rászoktatni a szakköri főzé-
seken. A recepteket is mindig leírják, hogy 
a szülőkkel otthon is elkészíthessék az itt ta-
nult ételt - mondta a mesterséf, aki hasz-
nos technikai és ízesítései tanácsokat is ad 
a kiskuktáknak.

Az októberi szakköri foglalkozáson a gye-
rekek kívánságára palacsinta-napot tartot-
tak: a hagyományos mellett sütöttek kapros-
túrós és banános-almás-meggyes tésztájút, 
hagyományos és rizslisztből, de sült hor-
tobágyi és az édesebb, amerikai is. A pala-
csinták mellé a főétel minestrone leves volt 
debrecenivel, valamint párolt zöldségekkel, 
csirkehússal töltött sült padlizsán. 

DE

Egészséges ételeket főznek
A Nexus Közösség elnöke Ökrös Dávid az elmúlt 

időszak nyereményjátékait és annak eredménye-
it, illetve a közösség soron következő terveit is-
mertette lapunkkal. 

- Nyereményjátékunk utolsó szakasza a nyeremé-
nyek átadása volt. Ezzel véget ért a túraútvonalra szer-
vezett játékunk. A túraútvonallal az volt a célunk, hogy 
újra kimozdítsuk a karcagi embereket otthonaikból a 
pandémiás időszakban, és olyan helyre kalauzoljuk el 
őket, amelynek létezéséről vagy nem is tudtak, vagy na-
gyon régen láthatták. Így esett a választás a Kecskeri-
pusztára, azon belül is a Kecskeri-tóra - fogalmazott az 
elnök. 

A felhívás online módon került a nagyközönség elé, 
amelyre több mint hatvanan jelentkeztek. A nyere-
mények között egészségcsomagok kerültek átadásra. 

- Több mint tíz győztest hirdettünk a nyereményjáték-
ban részt vevő negyven jelentkezőből, akik nagyon örül-
tek a nyereményüknek - mondta Ökrös Dávid. 

Magát a felhívást a karcagiak örömmel fogadták és 
várják a folytatását és az újabb természeti helyek fel-
fedezését.

Brehó Mónika

Nexus nyereményjáték átadó

Miguel (Misi) testvér, a Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola tagja arról számolt be lapunknak, 
hogy milyen módon történik az iskolában az el-
ső áldozás.

Megtudtuk, a negyedik osztályos tanulók vesznek 
ebben részt. Hetente három hittan órájuk van azoknak 
a gyermekeknek, akik erre az eseményre készülnek. 
Idén a negyedik osztályosok közel fele első áldozó lett. 

- A gyermekek erre az alkalomra nagyon készülnek. So-
kan komolyan veszik és valóban meghatja őket - fogalma-
zott Miguel (Misi) testvér. 

Ahogyan elmondta, a szülők partnerei és támogatói 
ennek az események. A testvér bízik abban, hogy jö-
vőre még több tanuló vesz részt majd a negyedikesek 
közül az első áldozás meghitt pillanatain.   

 Brehó Mónika

Első áldozás a 
maristásoknál
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HÍREK

Fülöp Ilonát, a Csokonai Könyvtár könyvtárosát 
arról kérdeztük, hogy milyen szolgáltatások vehetők 
jelenleg igénybe a könyvtárban és hogyan alakul az 
idei eseménynaptáruk.

A beiratkozási díjak az elmúlt évek alatt nem változ-
tak. A tizenhat év alattiak és a nyugdíjasok ingyene-
sen, a tizenhat év feletti nappali tagozaton tanuló diá-
kok nyolcszáz forintért, míg a felnőttek ezerötszáz fo-
rintos beiratkozási díj ellenében tudják igénybe venni 
szolgáltatásaikat.

- Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire - ok-
tóber első hetében - több programot is terveztünk, de 
sajnos a járványhelyzet miatt néhány nem valósult meg. 
A megtartásra került rendezvények szerencsére sikere-
sek voltak és sok érdeklődőt vonzottak. A járványügyi 
előírásokat betartva több kiscsoportos könyvtári foglal-
kozást is tartottunk a gyerekek nagy örömére - mondta 
a könyvtáros.

Fülöp Ilona azt is elmondta, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan ebben az évben is folyamatosan tudtak új 
könyveket vásárolni. Ezekkel az új könyvekkel várják 
régi és leendő olvasóikat a könyvtár színes világába.

Brehó Mónika

Könyvtári szolgáltatások

Utcai fák 
glédája

Szamár hang
Eleinte vége!

Oxigén

Tilos az ...

Ofen eleje!

Orsó közepe!
Szótoldalék

A híres 
egyfejű

Bogyós 
gyümölcs

Amper

Megfejtés
1. része

Ez a nap L
Idő jele

Kocsonyás 
anyag

Déligyü-
mölcs

Fenyőféle

Area

Nulla

Huzatos

A juh 
hímje

Adoptálás-
ban van!

Szolmizációs 
hang

Urán
Felvett 
tartás

Friss
Memento 
egynemű 

betűi

Omán 
autójel
Dagály

Olajos 
magvú 
növény

Időmérő 
eszközökkel 
foglalkozó
Kötőszó

Páratlanujjú 
patás

Kálium

Páratlan 
evés!

Római 
1000

Máz 
közepe!

Sugár

Kén

Megfejtés
2. része !

Keresztrejtvény

Kedves Olvasóink!
Az e heti játékunk nyereménye: 

Sandra Sándor 
„A gyógyulás és a rekreáció 

lehetősége a karcagi gyógyvízben 
és a nagykunsági régióban” című 

könyvet sorsoljuk ki.

Beküldési határidő: 
2020. november 13. (péntek)

Külön köszönjük, ha a felajánlók az adományozás során gondolnak 
az ételintoleranciával küzdőkre, és cukor- vagy gluténmentes 

termékeket is helyeznek a Szeretetdobozba, 
mint például édesítőszert, cukormentes kekszet, gluténmentes tésztát.

A papírdobozokat A Karcagi Református Egyházközség Lelkipásztori 
Hivatalában (Karcag, Kálvin u. 3.) hivatali időben lehet átvenni és megtöltve 

leadni 2020. december 6-ig. A megtelt dobozokat a Magyar Református 
Szeretetszolgálat munkatársai szétosztják a rászoruló családok között.

Köszönjük az adományokat!

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 

2020. november 13-án jelenik meg.

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

2020. november 06. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Térzene
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Nt. Koncz Tibor
 Karcagi hírek
 - Épül az új piactér Karcagon
 - Szüreti kavalkád
 - Az élelmiszerek nem terjesztik 
 a vírust
 - Igazi csapatmunka
 - Kedvenc kisállataikat hozták el
 - Fontos a védőoltás a gyógy-
 szerész szerint
 - A gyermekorvos javaslata
 - Mester Anikó célja: a boldog 
 iskola
 - Fontos döntések születtek
 - Parlamenti vezérszónoki 
 felszólalás
 - Drágulhat a dió
 Háttér
 Vendég: dr. Kenyeresné Z. Ágnes
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi Tükör
 Karcag Városi Önkormányzat  
 Képviselő-testületi ülése

2020. november 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 Forró verejték – holland film
22.00 A vád: emberölés 
 – amerikai film, 
 Leonard Goldberg, Aaron Spelling

2020. november 10. kedd 
(ism. 2020. november 11. szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.25 Jöjjetek Hozzám - református 
 istentisztelet
19.05 Látogató - erdélyi utazás
19.30 A Hit Szava - római katolikus 
 szentmise
20.30 Nagykunsági Híradó 
20.45 Kossuth Tér Zene: In Medias Brass
21.20 Karcag Sport: Karcagi SE - 
 Kisújszállási SE Megyei I. osztályú 
 bajnoki labdarúgó mérkőzés.

2020. november 12. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Híradó 
18.20 Kossuth Tér Zene
19.05 Nagykunsági Krónika
20.10 Nagykunsági Híradó 
20.20 Karcagi Tükör
 Őrtűz Kunlaposon
 „Kurucz testvérek” Emlékverseny

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30-223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, itt válogathat kedvére 
korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Házasságkötés

2020. október 20.
Nagy Vivien - 
Farkas Richárd

2020. október 30.
Ámon Bernadett - 
Kolonics István

2020. október 31.
Gecse Róza - Bakó György

2020. október 31.
Kohári Andrea Anikó - 
Nagy József

Születés
2020. október 27.
Krupinszky Dóra - 
Mészáros Róbert
Kg., Deák krt. 69.

Marcell

2020. október 30.
Duka Henrietta - 
Horváth Mihály
Kg., Északi utca 10.

Ádám

2020. október 30.
Kolozsi Gabriella - 
Barna Zoltán
Kg., Délibáb utca 56.

Balázs

2020. október 30.
Czuczu Alexandra - 
Koszta Norbert
Kg., Szélmalom utca 10.

Angéla Zoé

2020. október 31.
Szalmási Marianna - 
Tóth István
Kg., Takács Péter utca 35.

Dominik

2020. november 01.
Kocsis Lilianna Mirjam - 
Vas Zoltán 
Kg., Vasút utca 28.

Zoltán Nikolasz

Halálozás
Kovács Pál 
 (1935)

Németh Istvánné 
(Szkaliczka Erzsébet) 
 (1940)

Kabai Sándor 
 (1957)

Rab Mihály 
 (1956)

Takács Sándorné 
(Orvos-Nagy Erzsébet Mária) 
 (1967)

 - Általános iskolai tanár, tanító (Kenderes),
 - Óvónő (Kenderes),
 - Szakipari művezető (édesipari csop. vez),
 - Szociális segítő (Kenderes, Kisújszállás),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Általános irodai adminisztrátor - ügyvezető asszisz-

tens (Karcag),
 - Recepciós (Berekfürdő),
 - Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója - ügyfélszolgá-

lati menedzser (Kunmadaras),
 - Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású - kereskedelmi 

munkatárs (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Berekfürdő, Karcag, Kisújszállás),
 - Pultos (Kisújszállás),
 - Szakács (Karcag),
 - Állatgondozó (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó (Berekfürdő),
 - Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója-

szerviz vezető (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari fog-

lalkozás (Kunmadaras),
 - Erdészeti motorfűrész-kezelő (Karcag),
 - Egyéb takarító és kisegítő (Karcag),
 - Raktári árukezelő (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

és szállítási foglalkozás - betanított munkás (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - édesipari betanított mun-

kás (Karcag),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag),
 - Növénytermesztő-traktoros (Berekfürdő),
 - Tehenészeti állatgondozó (Berekfürdő),
 - Gyógymasszőr (Berekfürdő).

Érdeklődni a Foglalkoztatási Osztályon telefonon (06/59-795-168) 
vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a Virtuális 
Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

Alvincz József – Fazekas Sándor – Jójárt László – 
Kurucz Mihály:

MINDENT A 
MAGYAR VIDÉK 

JÖVŐJÉÉRT
Mezőgazdaságunk 

2010-2018

című kötet 2020. november 3-tól megvásárolható
a Csokonai Könyvtárban 

(Karcag, Püspökladányi u. 11.)

TájékozTaTás
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Ingatlan
Garázst vásárolnék Karcagon a 
Szent István sugárút 1-5-ben, 
vagy a közelében. Azonnal fi-
zetek! Tel.: 06/30-713-7254.
Kertföld eladó! A Völgyes I-es 
kertben 5,5 sor (árammal, fúrt 
kúttal, 1 sor gyümölcsfával) 
eladó. Tel.: 06/30-835-0908.
Elcserélném kis kertes há-
zam 1 szobás földszinti la-
kásra egy az egyben tavaszi 
költözéssel.
Tel.: 06/20-451-6311.
A Kisvénkertben, a Kékvirág 
utcán 939 m2-es félig bekerí-
tett kert (rajta lakókocsi, fúrt 
kút) sürgősen eladó! 
Tel.: 06/30-216-9216.
Eladó 5 sor kertföld a Rokkant 
I-es kertben (gyümölcsfák, 
szőlő, fúrt kút). 
Tel.: 06/30-996-3995. 
Kertes ház eladó. 
Tel.: 06/30-954-8215.
1300 m2 szántó, 1,78 ha erdő, 
2 db robi kerék, 200 literes 
Gorenje típusú hűtőszekrény 
eladó. Tel.: 06/30-587-9678.

Vegyes
Teljes körű hagyatékot felvá-
sárolok! Porcelánokat, fest-
ményeket, fali tékát, régi ér-
méket, szódásüvegeket, stb. 
vásárolnék! Örökölte, vagy 
csak megunta a régi dolgait? 
Megveszem a legmagasabb 
napi áron, és mindent el is 
szállítok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-853-4323.
Vásárolok régi bútorokat, por-
celánokat, nippeket, vitrindí-
szeket, festményeket, órákat, 
régi kerámiákat és mindenne-
mű régiséget, teljes körű ha-
gyatékot. Tel.: 06/20-996-1346.
Régi lemezkasztnis, lábbal 
hajtós kisautót vásárolnék, 
akár roncs állapotban is. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Tűzifa (akác, tölgy) méteres 
vagy konyhakész eladó. 
Tel.: 06/70-384-5283.

Eladó tűzifa (100x100x170 
cm) szálában bükk, tölgy 
(25.000Ft/fm), ugyanitt kalo-
dában 28.000 Ft. Ingyen fu-
var! Tel.: 06/70-351-6936.
Régi motorokat keresek meg-
vételre (Simson, MZ, JAWA). 
Akár üzemképtelen állapot-
ban. Tel.: 06/20-572-5142.
Megkímélt konyhai tálaló 
(35.000 Ft), 3 tálcás mosoga-
tó (25.000 Ft) eladó vagy ki-
sebbre csere is szóba jöhet.
Tel.: 06/20-451-6311.
Leanderét (közepes és nagy-
méretű), amennyiben gondot 
okoz a teleltetése, nem szeret-
ne bajlódni vele, jelképes ösz-
szegért megveszem és elszál-
lítom. Tel.: 06/30-619-2694. 
Hasítófejszék, kovácssatu, 
szekercék, tésztanyújtó-gép, 
húsdarálók, mákdarálók, dió-
daráló, csákányok, kapák, ge-
reblyék, tolikapa, és sok más 
eladó. Cím: Karcag, Hunyadi 
utca 40. Tel.: 06/70-532-6644.
Eladó 1 db 328 literes hűtő-
szekrény, 1 db 2 személyes 
rekamié (2 db fotellal), 1 db 
gépágyas sarok ülőgarnitú-
ra (2 db fotellal), 2 db csillár, 
2 db kicsi íróasztal, 1 db do-
hányzóasztal, műanyag bal-
lonok, egyéb apró használa-
ti tárgyak és különböző mé-
retű furnérozott bútorlapok. 
Tel.: 06/30-974-0690. 
Eladó a „Szól a nóta”régi ma-
gyar nótagyűjtemény (30 db, 
szöveg és kotta), terményda-
ráló (220 V), új samott tég-
lák, kutyaház, 2 db antik tü-
kör, külső teli ajtó (tokkal), 
konyhabútor (4 db-os), fo-
nott demizsonok (5-20 l), ré-
gi, fából készült szánkó és 
teknő, munkaruhák négy 
színben és minden méret-
ben. Tel.: 06/70-300-9730, 
06/59-887-269.

Eladó 2 db 15 literes zsíros-
bödön (1.500 Ft/db), 12-es 
húsdaráló, tányéros mérleg. 
Ugyanitt 400 literes hűtőládát 
keresek! Tel.: 06/30-261-2935.

Alig használt 2 égőfejes gáz-
tűzhely és üzemképes 120 li-
teres hűtő eladó! 
Tel.: 06/30-389-1155.

Férfi, lányka és fiú (használt) 
ruhák, játékok eladók. Továbbá 
pónifogat (egyes kocsival) el-
adó. Idős néni, bácsi gondozá-
sát és bevásárlást vállalok! 
Tel.: 06/30-381-0557.

Karcagon a Dózsa György 
úton, 504 m2-es telek (nem 
közműves) reális áron eladó. 
Nappali szekrénysor (tölgyfa, 
vitrines) megkímélt állapotban 
eladó. Alacsonyvázú kerékpárt 
vásárolnék! Kürtőskalács-gép 
eladó! Tel.: 06/20-230-1202.

Társkeresés
Független, karcagi, 58 éves 
férfi keresi párját, független, 
karcsú karcagi nő személyé-
ben 47-55 éves korig. 
Tel.: 06/30-735-9697.

Szolgáltatás
Szabás, varrás, mindenféle 
javítás, cipzárcsere, felhajtás, 
bőrkabát és hátizsák javítás, 
függönyszegés varrással. 
Tel.: 06/59-887-269.

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

Ingyen elszállítom felesle-
gessé vált dolgait! (Fém, mo-
sógép, hűtőgép, gázkészü-
lék, bojler, autó- és motorak-
kumulátor.) 
Tel.: 06/30-265-4197.

Vállaljuk az alábbi munká-
kat: épületek építését, bon-
tását, bármilyen nemű kő-
műves munkát. Tető építé-
sét, javítását, járdák, kapu-
bejárók újjáépítését, beto-
nozását, udvarok takarítá-
sát, terepek tisztítását. A leg-
kedvezőbb árakkal dolgo-
zunk! Bármilyen nemű föld-
munkát, kubikmunkákat is 
elvégzünk, nagy felületek 
aszfaltozását, zúzalékolását. 
Akár részletfizetés is meg-
oldható. Hívjon bizalommal! 
Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Tel.: 06/30-853-4323.

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

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT OLVASÓINK!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A HIRDETÉSEK

 VALÓSÁGTARTALMÁÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!

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.

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, 

Berekfürdő területére 

vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra 

(péntek 16.00 órától hét-

fő reggel 07.00 óráig).

November 07-08. 

 dr. Terjék Imre

  Karcag, Duna utca 7. 

 Tel.: 06/20-939-4650

November 7. (Szombat)
8.00-13.00 óráig

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)     

9.00-19.00 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

November 8. (Vasárnap)
9.00-12.00 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)       

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Lapzárta: 
2020. 

november 9. 
(hétfő) 

12.00 óra
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SPORT

2020. október 25. (vasárnap)
Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag - Kisújszállás 6-4 (3-1)
Helyszín: Karcag

A kunsági rangadón mindkét 
csapat győzelemre törekedett, 
ezért született egy „vízilabda” 
eredmény. Emellett több sárga- 
és piroslapot is kiosztott a bíró az 
indulatoktól sem mentes mérkő-
zésen. 

A karcagi csapat az alábbi össze-
állításban lépett pályára: Fekete – 
Balajti, Kovács, Szívós Gy., Lázók, 
Szentannai, Szívós G., Hajdu, Ballók 
B., Domokos, Nagy.
Cserék: Ballók J., Fábián, Kiss, 
Andrusek, Belényesi.
Edző: Orosz István.

A mérkőzés rövid krónikája:

A találkozó egy perces gyász-
szünettel kezdődött Szabados 
László emlékére, aki hosszú éve-
kig szolgálta a karcagi sportéle-
tet. Éveken át kosárlabdázott és a 
helyi labdarúgást is magasszinten 
képviselte. Az aktív sportolást 
befejezve a Karcagi SE ügyveze-
tő elnökeként irányította az egye-
sületet. 

8. perc: Nagy kapta a labdát a 
tizenhatos vonalánál, lövése el-
ment a jobb kapufa mellett.

9. perc: Szentannai szerzett egy 
labdát és 20 méterről küldött lö-
vése egy védőt érintve vágódott a 
hálóba (1-0).

10. perc: Balla D. az ötösről 
egyedül fejelhetett, amely a jobb 
felső sarok mellett hagyta el a já-
tékteret.

14. perc: egy lövésszerű beadás 
leperdült egy védőről és az üres 
kapu felé gurult, amelyet Domo-
kos közelről a hálóba továbbított 
(2-0).

18. perc: Papp nagy erejű lövé-
sét Fekete védte.

19. perc: Marton cselezgetett a 
tizenhatoson belül, a védők fel-
vágták, a megítélt büntetőt Oros 
félmagasan a hálóba lőtte (2-1).

27. perc: egy hosszú indítás 
után Ballók B. kapta a labdát a 
jobb oldalon, majd 22 méterről a 
kiinduló kapus mellett a jobb al-
só sarokba gurított (3-1).

34. perc: Ballók B.-t szöktették 
a jobb oldalon, aki hosszas labda-

vezetés után kapura lőtt. A lövést 
Bikki lábbal védte.

39. perc: Hajdu 30 méteres lö-
vése elment a bal kapufa mellett.

44. perc: egy hosszú indítás 
után Papp elől Fekete merész ve-
tődéssel mentett.

46. perc: Hajdu egyedül kapta 
a labdát, de közelről a kapus ke-
zébe emelt.

51. perc: Szentmiklósi lövésre 
szánta el magát mintegy 25 mé-
terről, a labda egy védőről meg-
pattanva a jobb sarokba csapó-
dott (3-2).

59. perc: vendégtámadás során 
Kozák lövése a bal kapufáról ki-
felé pattant, majd a csatár elesett 
és a büntetőt Oros a kapu köze-
pébe lőtte (3-3).

62. perc: egy hazai akció során, 
egy összeütközéskor a játékveze-
tő 11-est ítélt. A büntetőt Nagy a 
bal alsó sarokba gurította (4-3).

Egy vitás esetet reklamáló 
Orosz István edzőt – mivel koráb-
ban sárgalapos figyelmeztetést is 
kapott – a játékvezető piroslappal 
elküldte a kispadról.

65. perc: Ballók B. egy hosszú 
indítást követően a kifutó kapus 
mellett a kapu közepébe lőtt (5-3).

70. perc: Ballók B. jobbról vá-
ratlanul kapura lőtt, de a labda 
elzúgott a felsőléc fölött.

74. perc: Balajti 25 méteres lö-
vését Bikki szögletre ütötte.

75. perc: Hajdu a 16-os vonala 
előtt kapott egy átadást, félmagas 
lövése a kapusról a kapuba per-
dült (6-3).

79. perc: egy szöktetés után a 
jobb oldalon Oros a kifutó Feke-
te mellett az üres kapuba emelt 
(6-4).

81. perc: Oros 25 méterről kül-
dött félmagas lövését Fekete ol-
dalra öklözte.

90. perc: Fekete egy vendégtá-
madás során a tizenhatoson kí-
vül kézzel elütötte a labdát, ezért 
piros lappal büntették.

92. perc: Szentmiklósi lövését 
Belényesi a gólvonal előtt meg-
fogta.

Edzői nyilatkozatok:
Orosz István: - A „vízilabda-
mérkőzést” mi nyertük.
Pádár László: Gratulálok a kar-
cagi csapatnak és további sok si-
kert kívánok nekik!

Bosnyák Imre

Gólzáporos mérkőzésen
2020. október 07. (szerda)
Megyei I. osztályú bajnokság
Martfű - Karcag 2-0 (1-0)
Helyszín: Martfű

A korábbról elhalasztott mérkőzés 
során a vendégek nem tudtak komoly 
ellenállást kifejteni annak ellenére, 
hogy a mezőnyben jól játszottak a kar-
cagi fiatalok. 

A vendégek az alábbi összeállítás-
ban léptek a pályára: Fekete-Kovács, 
Szívós G., Szentannai, Kelemen, Lázók, 
Hajdu, Domokos, Kovács, Burai, Ballók.
Cserék: Kiss S., Ballók G., Andrusek, 
Juhász.
Edző: Orosz István

A mérkőzés rövid krónikája:

2. perc: egy balról érkező beadást 
Székely 10 méterről fejelt, amely a fel-
ső lécen csattant. 

11. perc: 18 méterről kapura lőtt 
Polák, a lövést Fekete kiütötte, a lab-
dára rárajtoló Székely közelről a kapu 
közepébe bombázott (1-0).

16. perc: Domokos szögletét Kele-
men szorongatott helyzetben közel-
ről fölé fejelte. 

21. perc: Domokos a szögletzász-
ló közeléből kapura lőtt, Kiri másod-
szorra tudta a labdát megfogni.

33. perc: Menyhárt 17 méteres lövé-
sét Fekete oldalra ütötte.

54. perc: Polák egyedül vezette a 
labdát a kapura, közeli lövését Feke-
te szögletre tolta.

59. perc: Kelemen 25 méteres sza-
badrúgása szögletre pattant.

64. perc: Szőke egyedül vezette ka-
pu felé a labdát, lövését a kifutó Feke-
te lábbal védte.

73. perc: gyors hazai támadás során 
Székely beadását Szőke a hálóba lőt-
te (2-0).

Edzői nyilatkozatok:
Papp Erik: - Örülök, hogy kimász-
tunk a gödörből.
Orosz István: - Gratulálok a hazai 
csapatnak!

Bosnyák Imre

Most csak ennyire tellett

A vírushelyzet a kutyások életét 
is megnehezítette, hiszen elmarad-
tak tavasszal a rangos kiállítások, 
versenyek - tudtuk meg Ferenczi 
Sándorné mesterkiképzőtől. A deb-
recenit ősszel már megtartották, itt 
német juhász, saját tenyésztésű szu-
kájával CACIB és fajtagyőztes címet 
ért el Ferenczi Sándorné, de az uno-
kái által felvezetett kutyái is díjazot-
tak lettek. Emellett a szolnoki és bé-
késcsabai kiállításon is eredménye-

sek voltak a Szélmalom kennel ku-
tyái. A Szivárvány úti kutyaiskola is 
újraindult, szombat délutánonként 
tartják a foglalkozásokat. A gazdi 
maszkhasználatát kutyái megszok-
ták a kiképzéseken, így a versenye-
ken sem ijednek meg. Egykori imá-
dott kutyájára, Gigire emlékezve, 
a lányaitól „gigismaszkot” kapott 
Ferenczi Sándorné, aki ezt viseli a 
versenyeken. 

DE

Kutyás sikerek


