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Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Idősbarát Önkormányzat díjat kapott Karcag
Elismerték a város idősügy területén végzett tevékenységét

Október elsején (csütörtökön) Idősbarát Önkormányzat és Idősekért díjakat adott
át Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere Budapesten. Karcag is kitüntetésben részesült, melyet Dobos
László polgármester vett át.

Az Idősek Világnapján a
Pesti Vigadó adott otthont az
Idősek Tanácsa ülésének, melyen az emberi erőforrások minisztere kiemelte, mondjunk
köszönetet az időseknek azért,
amit felépítettek, amit újjáépítettek. Balog Zoltán hangsúlyozta, azoknak is köszönetet kell mondanunk, akik azért
dolgoznak nap, mint nap, hogy
az időskor valóban nyugodt
kor legyen. Végezetül hozzátette, arra is alkalmat ad ez a nap,
hogy elgondolkozzunk a nemzedékek egymáshoz fűződő viszonyáról.
„Ez a nap alkalmat kínál arra, hogy köszönetet mondjunk
azoknak, akik nemcsak újjáépítették az országot, hanem
tovább is építették azt a nehéz
történelmi sorsfordító pillana-

A díjat Dobos László polgármester vette át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől
tok után az élet különböző területein, továbbá jó szolgálatot tettek önmaguknak és tágabb közösségüknek, a nemzetnek. Emellett köszönetet
mondunk azoknak is, akik

tesznek az idősekért, hogy az
időskor valóban szép, nyugodt
kor legyen” – mondta Balog
Zoltán miniszter az idősügyi
területen kiemelkedő munkát végző személyek és önkor-

mányzatok elismerése alkalmából.
Felszólalását követően az
Idősbarát Önkormányzat Díj
Bizottságának javaslata alapján,
az idősügy területén végzett te-

vékenység elismeréseként 2015ben Idősbarát Önkormányzat
Díjat adott át hat település önkormányzatának: Karcag Város
Önkormányzatának, Budapest
Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatának, Lenti Város Önkormányzatának, Orosháza Város
Önkormányzatának és Szanda
Község Önkormányzatának.
„Nagyon örültünk ennek
az elismerésnek, ez egy közös munkának az eredménye. Nagyon sok ember, sok
szervezet, intézmény dolgozik azon, hogy az idősek megfelelő ellátásban részesüljenek Karcagon. Legfontosabb
a gondoskodás, az odafigyelés, és az, hogy méltósággal
megélt öregkorhoz segítsük az
időseket. Köszönöm munkatársaimnak, hogy ilyen magas színvonalon végzik munkájukat, és azt várom és kérem, hogy továbbra is ezt tegyék” – nyilatkozta lapunknak a díjátadás alkalmából
Dobos László polgármester.

Mesedélután a Magyar Népmese Napján

Szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja alkalmával a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és
Könyvtár gyermekkönyvtára várt kortól függetlenül kicsiket és nagyokat egy mesés délutánra. A rendezvényen Gulyás Ferencné óvodapedagógus, Molnárné Balogh
Éva általános iskolai tanító
és könyvtáros, dr. Bite László
gyermekorvos, valamint Fazekas Sándor agrármérnök
olvasták fel kedvenc meséiket.

Szabó Péterné gyermekkönyvtárost, a rendezvény
szervezőjét kérdeztük a rendhagyó délután ötletéről.
– Honnan jött az ötlet, hogy
ilyen formában rendezzenek egy mesemondó délutánt?
Most nem gyerekek versenyeztek, hanem pedagógusok, orvos és mérnök szórakoztatta a
publikumot.

– Az ötlet onnan jött, hogy
2005 óta szeptember 30. – ami
egyébként Benedek Elek születésnapja is – a Magyar Népmese Napja. Ez a dátum, még
mindig közel van a szeptember
elsejéhez, ami az iskolakezdés
dátuma, ezért még mesemondó versenyeket nem tudunk kiírni. Én 2008 óta dolgozom a
városi könyvtárban és már akkor, illetve a kezdetek kezdetén is megemlékeztünk a népmese napjáról – mindig másmás formában. Volt olyan,
amikor sikerült előadót meghívni, vagy rajzversenyt meghirdetni. Tavaly jött az a gondolat, hogy közéleti embereket
kérünk meg arra, hogy olvassák fel kedvenc meséjüket. Az
pedig kiemelt fontosságú volt,
hogy ne csak a gyerekeket hívjuk meg egy mesemondó rendezvényre, hanem a felnőtteket is. Hiszen a legújabb felmérések szerint rengeteg időt

vesz igénybe – főleg az óvodás
korú gyerekek szüleinek esetében – az esti mese választás. A
mese jelen van az életünkben,
nem csak az altatásnál, hanem
egyébként is fontos szerepe van
a gyerekek személyiségének
fejlődésében is.
– Gondolom sikere volt ennek
a délutánnak, hiszen immár a
másodikat rendezték meg.

– Már tavaly is nagyon sikeresnek mutatkozott, ezért most
is négy meghívott vendégünk
volt, akik az élet különböző területein dolgoznak és különböző életkorúak. A műsort mindig bevezeti egy beszélgetés,
melynek során megismerhetjük vendégeinket és megtudhatjuk azt is, mivel foglalkoznak magánemberként, mit je-

lent számukra a mese. Szinte
valamennyiük elmondta, hogy
milyen régi képek, emlékek
elevenedtek meg bennük, amikor kiválasztották a mesét. Sőt
dr. Bite László lejátszott egy
olyan hangfelvételt is, amelyen
ő volt hallható, amint gyermekként mesét mondott.
– Akkor mondhatjuk azt,
hogy egyfajta hagyományteremtő szándékkal indult az ilyen
mesedélután, mesemondás?
– Én szeretném, ha a népmese napja mindig egy ilyen
jellegű ünnep lenne. Azért,
mert nincs korosztályhoz kötve a mesemondás és a mesehallgatás sem. Most is látszott a hallgatóság összetételén, hogy valóban családok
voltak jelen – a nagyszülőktől
a kisgyerekekig terjedően. Szerintem így jó, így kell lennie.
Tényleg egy családias hangulatú délután volt.
-dh-
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KÖZÉLET
Közéleti szilánkok
Kolumbusz
tojásától a
Rubik kockáig

A közelgő Tojás Világnapja (okt.8.)
miatt jutott eszembe Kolumbusz
tojása. Meg az a miliő, amelyhez
kapcsolni lehet ezt az „egyszerű
játékot”. (Már úgy értve egyszerű
játék, mint ahogy az ék is egyszerű
gép.) Igaz ugyan, hogy elsősorban
a logikus, pofon egyszerű megoldás
szimbólumává
manifesztálódott
az idők során úgy, mint a gordiuszi
csomó.
Persze Kolumbuszhoz már
csak azután kapcsolták, miután
visszatért San Salvadorból, amit
Indiának gondolt(ak). Meglehet,
éppen ezt a nagy tévedést kívánták
kompenzálni. A nagy felfedező abban
a hitben halt meg, hogy eljutott
Indiába. A korabeli topográfiai
ismeretek hiányosságai okozták ezt a
valósággal köszönő viszonyban sem
lévő helymeghatározást. De úgy is
mondhatnánk, valóságértelmezést.
Tehát láthatjuk a ’hamis és a
valódi’ érdekes dialektikáját, de a
végeredmény: Kolumbusz a tojás
kissé trükkös megállításával, a logikus
és racionális problémamegoldás
jelképévé vált. Az emberiség
történelme valóban nagy fordulatot
vett Kolumbusz Santa Maria- jával.
De mégsem volt egyértelműen
pozitív. Ugyanis Kolumbusz spanyol
csizmája nyomában konkvisztátorok
léptek az Újvilág földjére néhány
évtized leforgása alatt, és hihetetlen
kegyetlenséggel indián nemzeteket
(maják, inkák) irtottak ki, elrabolva
tőlük mesés kultúrájuk kincseit.
Megindult, a magát felsőbbrendűnek
hívő, nyugati fehér ember
gyarmatosítása. És valljuk be, az
indiánok nem sokat tévedtek volna,
ha „idegengyűlöletnek” nevezik a
konkvisztátorok irányukba táplált
érzelmeit.
Néhány társadalomlélektankutató tudós ezt az újkori
népvándorlást a hajdani, nyugati
gyarmatosítás „büntetésének” fogja
föl. De nem csak ők – említettem
már Fekete Gyulát, aki hasonlóan
fogalmaz: „…A túltermelt élet a
túltermelt jólét fölött? Vagy arról
van szó inkább, hogy a fajták, népek
nemzetek, hitek érdekcsoportok tízezer
éves küzdelmében, amikor a háborút,
a fegyveres harcot már lehetetlenné
teszi a túlságosan fejlett haditechnika,
a tábornokok, a sorkatonák, a
különlegesen képzett alakulatok, a
rohamosztagok, az ejtőernyősök,
a haditengerészet a légierő helyét
átveszik, a háborúskodás minden
terhét átvállalják a nők, és szülnek. Elégtételt vesznek őseik sok
nyomorúságáért, megaláztatásáért
a hajdani gyarmattartók utódain
- szülnek. És ez a stratégia
minden történelmi hódításnál
hatékonyabbnak igérkezik.” (Folytatás
a következő számban)
-ács-
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Zenével köszöntötték a szépkorúakat

Az ENSZ közgyűlése 1991ben nyilvánította október 1-jét
az Idősek Világnapjává, de október első napja kettős ünnep,
mert (1975 óta) ezen a napon
ünnepeljük a Zene Világnapját.
Karcagon több éve közös rendezvénnyel ünnepelnek: zenével kedveskednek az időseknek.

Október elsején a Déryné
Kulturális Központ mozitermében összegyűlt ünneplők
előtt Kovácsné Kerekes Katalin olvasta fel dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő, a
világnap alkalmából írott levelét: „Ez a nap alkalmat ad arra, hogy megálljunk a mindennapok forgatagában és köszöntsük mindazokat az embereket – Önöket -, akik egy
hosszú élet munkájával és tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják
mi a jó, amit tovább adhatnak, és tudják mi az a rossz,
amit el kell kerülni a következő generációknak. Önök készítették számunkra azt a jelent, amelyben a mi nemzedékünk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg, és ehhez a munkánkhoz az elődök
példája ad nekünk erőt, hitet
és bátorságot”- írta dr. Fazekas
Sándor.
Dobos László polgármester úr ezen a napon az Embe-

tak a világ kezdete óta. Önöktől örököltük meg ezt a települést, Önöktől tanultuk meg
a nyelvet, amellyel szót értünk egymással – mondta Kovács Szilvia a szépkorúakhoz,
a szépkorúakról szólva. - Kemény munkával kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot, s nevelték gyerekeiket. A mi világunk Önökkel, apáink, anyáink, nagyapáink, nagymamáink életével, munkásságával kezdődött. Amikor eljött az idő, azt
ri Erőforrások Minisztériumá- a stafétabotot, amelyet szünak ünnepi megemlékezésén leiktől kaptak, a mi kezünkvette át az Idősbarát Önkormányzat kitüntető címet Balogh Zoltán miniszter úrtól.
Az időseket ez évben Kovács
Szilvia alpolgármester köszöntötte. Mint mondta, az először negyedszázada megrendezett Idősek Világnapján a
Föld mintegy 600 millió, hatvanadik életévét betöltött lakójáról, köztük Magyarország
több mint kétmillió szépkorú állampolgáráról emlékeznek meg. Városunkban a 2014.
évi adatok szerint 4865 fő 65
éven felüli polgár él, vagyis az
Idősek Világnapján a város lakosságának közel egynegyedét köszöntjük. „Önök azok,
akik előttünk járnak a nagy be adták, de a bölcsesség még
országúton, azon az úton, mindig az Önök szívében van.
amelyen apáink, nagyapá- Ha tehetik, kérem, mondják
ink, dédapáink és őseink jár- el unokáiknak, dédunokáik-

nak, tanítsák, neveljék őket,
mert ezek a jó tanácsok érnek
majd hasznos tettekké. Jó lenne, ha az év minden napján
ugyanilyen figyelem és szeretet övezné az időseket, a szépkorúakat. Ne szégyelljék a
ráncaikat, hiszen a ránc az a
hely, ahol a mosoly lakozik. A
mosolygós arcú idősektől pedig a mi napjaink is szebbek
lesznek.”
Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője Zenei
Világnap alkalmából elmondott köszöntőjét követően az

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény
növendékeinek műsorát hallgathatták meg a szépkorúak.

Átadták a „Legszebb konyhakertek” országos díjait

Szeptember 27- én (vasárnap) osztották ki a Magyarország legszebb konyhakertjéért járó díjakat az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron
(OMÉK). Az idén 54-en kapták meg az elismerést, a díjakat dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője és Kovács

ismerést, így az országos díj Megerősítő díjat vehetett át
Ferencziné Székely
Erika.
Mini kategória:
Második alkalommal is országos díjat kapott, megvédte
ezt az elismerést, így
az országos díj Megerősítő díjat vehetett
át Ormós Anikó.
Normál kategória:
Harmadik alkalommal kapott országos
elismerést – ÖRÖPillanatkép a díjátadóról KÖS díjban részesült
Hamar Gyula és felesége Lajtos Mária,
Szilvia, Karcag alpolgármes- Hánka Éva és Géczi Albert.
tere adta át. A legszebb konyZártkert 1. zöldséges katehakert program Karcagról in- gória: Második alkalommal is
dult 2012-ben, és már 2013- országos díjat kapott, megvédban országos mozgalommá te ezt az elismerést, így az ornőtte ki magát.
szágos díj Megerősítő díjat veA karcagi versenyzők az hetett át Gyenge János és felealábbi elismerésekben része- sége Farkas Mária.
sültek:
Zártkert 3. vegyes kategóBalkon kategória: Második riában: Országos díjban réalkalommal is országos dí- szesült Erdei László és feleséjat kapott, megvédte ezt az el- ge Bugán Anna.

A Polgármester Hivatal előtti téren, egészen az Angyalos kútnál található padsoron át az áruházig, az önkormányzat ingyenes internet
elérést biztosít.
A mobilkészülékkel
kell választani a

ki

KarcagNet-FreeWifit-t,
és máris korlátlan ideig
használható az 1024 kbit/s
internet!

Lapzárta:
2015. október 12.
(hétfő) 12 óra
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Egészségexpo és kiállítás a Dérynében

A daganatos betegségben
szenvedők támogatására, elsősorban a lelki segítség biztosítására, és a betegséggel, a terápiákkal kapcsolatos ismeretek
bővítése céljával alakult meg a
Rákbetegek Országos Szervezete 1990-ben. Az országos szervezet alapításának huszonötödik,
s a szervezet helyi közösségének
tekinthető Együtt Egymásért
Klub fennállásának tizedik évfordulójára egészségexpóval, és
a Harcosok című kiállítás megnyitásával emlékeztek szeptember 25-én (pénteken) a Déryné
Kulturális Központban.

Az Életmóddal az Egészségért Alapítvánnyal közösen szervezett kiállítás és az
egészségexpó állapotfelmérő
vizsgálatai az egészséges életmód fontosságára hívták fel a
figyelmet. „Kettős célt szolgál
ez a lehetőség: egyrészt tájékoz-

tatást, másrészt a prevenciót,
amelynek a testmozgás, a táplálkozás, a vízfogyasztás, a napfény, a mértékletesség, a levegő,

a pihenés, a bizalom és a nyugalom – fontosságát hangsúlyozó alapelvét az USA-ban dolgozták ki elsősorban daganatos
betegségben és cukorbetegségben szenvedők részére”- mondta Szabó János, a Rákbetegek
Országos Szervezetének elnöke.
Az expón egészségügyi állapotfelmérésre is lehetőség nyílt,
hiszen az érdeklődők kérésére
jó néhány vizsgálatot elvégeznek, és tanácsokat is adnak a
szakemberek.
- Nagyon örülök annak, hogy
A Harcosok kiállítás arcai a kulturális központban
erre a rendezvényre sor került,
hiszen a Rákbetegek Országos Szervezete a 25. évfordu- vő Nagyné László Erzsébet ön- tük Mikéné Bodor Mária alalóját ünnepli a mai napon, a 10 kormányzati képviselő.
pító elnök asszony – kijelöltek.
éves Együtt Egymásért Alapít- Mik az elmúlt 25 év leg- Milyen a jövőkép?
vánnyal közösen. Szükség van
ezekre a rendezvényekre annál fontosabb tapasztalatai és
- Azt kell mondanunk, hogy
is inkább, mert lehetőség van eredményei – kérdeztük az eseegy szűrővizsgálatra, és a kiál- mény szünetében Szabó Jánost, évente kb. 60-80 ezer új megbetegedés történik, és mintlítás az egészséges életmód el- az országos szervezet elnökét.
egy 30-32 ezer ember hal meg
várásaira hívja fel a figyelmet.
- Ha eredményekről beszé- daganatos betegségben. Az
lünk, akkor első az ember. aktív daganatos betegek száAzokat az embereket emel- ma mintegy 300 ezerre tehető.
ném ki, akiken tudtunk segí- Nagyon magas számról beszéteni, és azért is fontos a tevé- lünk. Ahogy az USA egészségkenységünk, hogy akik már ügyi vezetője megfogalmazta,
nincsenek közöttünk, azok el- a daganatos betegségeket egymenetelét meg tudtuk könnyí- fajta világjárványként is felteni, és emberhez méltóan tá- foghatjuk, azaz nincs olyan
voztak közülünk. Mindenkép- civil szervezet vagy nemzepen nagy eredménynek tart- ti kormány, amely egyedül vejuk azokat az embereket, akik hetné fel ellene a harcot – nyialapítótagjaink, és ma is itt latkozta. Összefogásra van
vannak. Értékként kezelem szükség. Ezért a mi jövőkéazt, hogy egy folyton változó pünkben az emberekért való
világban a Rákbetegek Orszá- összefogás szerepel. Csoportogos Szervezete hű tudott ma- sítanunk kell az erőinket, ös�Sikeres volt az egészségexpo radni az alapelveihez: politi- sze kell fognunk és közösen
kamentes, vallásmentes szer- kell küzdenünk azért, hogy a
Mindez nagyon fontos! – érté- vezet, és egyetlen gyógyszer- rákbetegek a legjobbat kaphaskelte a sokakat megmozgató ese- gyártó cég mellett sem köte- sák, mert a legjobbat érdemlik.
A Nyíregyházán (és Budapesményt a Kátai Gábor Kórház lezte el magát, hanem járja azt
vezetése képviseletében jelen lé- az utat, amit az alapítók, köz- ten) született Harcosok című
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kiállítás a szabolcsi megyeszékhelyről érkezett Karcagra. Mint
Váczi Attilánétól hallottuk, a
portrékból összeállított tárlatot
„a remény arcainak is mondhatjuk. Valamennyien daganatos betegek voltak, illetve utólagos kezelések alatt állnak, vagyis valamennyien megvívták
harcukat ezzel a betegséggel. A
kiállítás a reményre, az érintettek pozitív hozzáállásának fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.” Az ünnepélyes megnyitón Mikitovics Nóra, a kiállítás megszervezője köszöntötte
az érdeklődőket. Mint elmondta, egy a betegségről készült kisfilm hatására indították el ezt
a Magyarországon egyedülálló kezdeményezést, amelynek
kivitelezésébe bevonták a nyíregyházi Napforduló Szolgálat és
a budapesti Fiatal Rákbetegek
Klubja tagjait is. E két közösség delegált Harcosokat, akik
„arcukat adták” a kezdeményezéshez. A Harcosok közül többen is jelen voltak a megnyitón,
s beszéltek magukról, tapasztalataikról.
A délután része volt még a
Hospice Alapítvány kezdeményezése nyomán elindított
Méltóság Mezeje rendezvény,
a nárcisz-program őszi eseménye: a nárciszhagymák elültetése. Ezt az eseményt azonban
az időjárás miatt elhalasztották, a programról, a reményt
jelképező nárciszról Keserűné
Ébner Tünde emlékezett meg.
A jubileumi rendezvény
Mindig van remény címmel
visszaemlékezéssel és Csongrádi Kata színművésznő műsorával a római katolikus
templomban ért véget.
Elek György

Kunbarikum - fiatalok tanulhattak birkát főzni

Szeptember utolsó napján
a Karcagi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Szabó József utcai épületében került sor a Kunbarikum
Projekt projektzáró rendezvényére.
Az iskolásoknak meghirdetett hungarikumokkal kapcsolatos pályázat záróeseményén
Plósz Csilla intézményvezető
köszöntötte az egybegyűlteket,
majd pedig Lévainé Kovács
Róza intézményvezető-helyettes ismertette a projekt eseményeit gazdag fotóanyaggal illusztrált előadásában, melynek
végén egy, a témához illeszkedő filmet is megnézhettek a jelenlévők.
Hogy milyen pályázatról
volt szó, és hogy mit is takar

a Kunbarikum elnevezés, azt
Lévainé Kovács Róza (képünkön) foglalta össze lapunk kérésére.
„A Földművelésügyi Minisztériumnak volt egy tavaly
meghirdetett pályázata, amely
arról szólt, hogy az értékeinket
tárjuk fel, ápoljuk és népszerűsítsük is egyben. Ezen a pályázaton indultunk egy projekttel, amelynek a Kunbarikum
címet adtuk, jelezve azt, hogy
kunok vagyunk, hogy birkafőzésről, tehát hungarikumról
van szó. Mivel gyerekeknek
készült, ezért került a címbe a
„bari” szócska.
Azt a célt tűztük ki, hogy
megismertetjük a kunság ifjúságával a karcagi módra főzött birkapörköltet – egyáltalán azt, hogy mi a juhászat,

hogy kell feldolgozni és elkészíteni a birkát. Sok-sok részletet feltártunk mindazon túl,
hogy miként kerül az asztalra a pörkölt. Aztán az alapötlet
az volt még, hogy jó lenne, ha
a fiatalok megtanulnák megfőzni is ezt az ételt. Így aztán
tartottunk előkészítő foglalkozásokat, amikor is ezeknek az
elméleti részét tanulták a gyerekek – játékos formában, életkori sajátosságaiknak megfelelően. Aztán volt egy kézműves
blokk is, főleg kisebbeknek,
egy másik alkalommal pedig
már a birkafőzés tudományát
tanulták meg.
A projekt keretein belül még
rajzpályázatot és fotópályázatot is hirdettünk. Ez utóbbinak
az volt a lényege, hogy fotókat
kellett készíteni, az idei, akár a

nagy birkafőző fesztiválon, vagy akár a mi
kis rendezvényünkön, amely
az egyik alprogramja volt a
nagy rendezvénynek.
Három nagyobb részből állt
a projekt, nevezetesen az előkészületek időszaka, a „nagy
akció”, tehát a birkafőző fesz-

tivál, és végül a projekt lecsengése, zárása. Most
ennek az időszakában vagyunk és ez azt jelenti, hogy a
rajzpályázat munkáiból, egy
vándorkiállítást rendezünk a
járás iskoláiban.”
-dh-
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Minden korosztályt megszólítanak a kulturális központ rendezvényei

Egy hónapja, hogy elkezdődött a 2015/2016-os tanév, és az iskolai oktatás mellett városi szinten is számos ifjúsági-, és gyermekprogram várta eddig a fiatalokat. Néhány napja Sótiné Szathmári Dórát a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatóhelyettesét kérdeztük az idei évben induló szakkörökről, klubokról,
valamint az intézmény programkínálatáról.

– Körülbelül egy évvel ezelőtt
ültünk le beszélgetni ebben a témában. Mit szükséges tudni az
idei programkínálatról – úgy a
tanévhez kötött, mint a felnőtteknek szóló rendezvényekről?
– Természetesen mi is a tanévhez kapcsolódóan tervezünk,
hiszen a gyerekeknek és a felnőtteknek is a tanévhez igazodva alakulnak elfoglaltságaik. Így
októberben mi is a 2015/2016-os
szakköri évet indítjuk. Mostanra már az iskolai kötött programok is kialakultak, így az edzések időpontjai, a zeneiskolai
órák is. Ezekhez kapcsolódva,
ezek mellé ajánljuk a szakköreinket, programjainkat.
A hagyományos, jól megszokott, akár több évtizedes múltra visszatekintő szakkörök mellett mindig próbálunk újítani is. Az idén sincs másképp.
Néptánccsoportjainkba a legapróbbaktól, az éppen járni tudó gyermekektől, egészen a felnőtt korosztályig igyekszünk
bevonni a táncolni vágyókat. A

Picinke, Toporgók, Árendás,
Bokréta és Pántlika, illetve
az Iringó csoportjaink indulnak most.
Továbbra is várjuk a
klasszikus balett iránt
érdeklődő kislányokat
csoportjainkba. Folytatja munkáját a Kun Kuckó Gyermekszínjátszó Kör, a
mazsorett és a DDC moderntánc csoport is. A Szikfolt Foltvarró Klub a Déryné Kulturális Központban rendezett nagy
kiállítással ünnepli megalakulásának tizenötödik évfordulóját. Hagyományőrző közösségünk a Kunrózsa Csipkekör,
amely szintén szép eredményekkel büszkélkedhet csakúgy, mint
a Karcagi Nótakör, akik sokat
szerepelnek városi rendezvényeinken. A hagyományőrzéshez
tartozik a cigány kultúrát felelevenítő, ápoló Barna Gyöngyök
csoport is. Az ismeretterjesztés területén a Kunhalom Polgári Kör is folytatja a munkáját, akárcsak a Gombász Szakkör, valamint a kicsit hosszabb
szünet után újra induló Modellező Szakkör is. Örömmel biztosítunk helyet a lakossági kezdeményezésre alakuló, önszerveződő kluboknak, köröknek,
mint a Baba Mama Klub, a Ringató, a Vakok és Gyengén Látók Klubja. Ezek mellett három
nyugdíjas klub működik, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub,
a Nyugdíjas Pedagógus Klub és
a Kunsági Kézműves Szakkör.
Idén a balett csoportok veze-

tője próbálkozik jóga és pilates,
– Természetesen a szakkörök
valamint fitt-ball órákkal is – működtetése csak egy részét kéreméljük működni fog.
pezi feladatainknak, hiszen a
városban megrendezésre kerü– Ilyen tavaly még nem volt? lő programok jelentős része intézményünk égisze alatt valósul
– Fitt-ball órák voltak néhány meg. Ha pedig nem mi vagyunk
résztvevővel, most a jóga és a a rendezők sok esetben a technipilates edzésformát is kínálja, kai megvalósításban segítenek
kínáljuk a mozogni vágyóknak. kollégáink pl. színpad állítással,
a hangosítás, vagy a helyszín biz– Említésre került a balett. tosításával. Intézményünk fogTavaly indult próbaként, de ja össze pl. a Karcagi Birkafőző
úgy néz ki, hogy sikeres volt Fesztivál, a Nagykunsági Kultuezek szerint…
rális Napok, a Karcagi Lovasnap
megszervezését és lebonyolítását,
– Nagy örömünkre sikeres természetesen együttműködve
volt a próbálkozás, és továbbra a társintézményekkel, civil szeris szeretnénk, ha kis-, és a nagy- vezetekkel. Persze az előbb emcsoporttal működne tovább. Az lített ún. nagyrendezvények már
elmúlt évben heti két alkalom- lezajlottak, de nem fogunk unatmal próbáltak, néhány perces kozni az év hátralevő részében
előadásaikkal már be is mutat- sem. Kiállításokat, vetélkedőket,
koztak városi rendezvényeinken. versenyeket, előadásokat szerveNem utolsó sorban pedig a vá- zünk. Célunk, hogy minden korros kulturális életében megha- osztályt megszólítsunk. Gyertározó szerepet betöltő Karcagi mek programok tekintetében pl.
Szimfonikus Zenekart és Karcag mozi és színházi előadásokat, az
Város Vegyeskarát kell megemlí- őszi és téli szünetben a gyerekektenem, hiszen bár nem szakköri nek kézműves és játszóházi fogkeretek között, de működtetésük lalkozásokat kínálunk. Egész
intézményünk feladata.
Jász-Nagykun-Szolnok megyén
átívelő programban is részt ve– Tehát tovább működnek a szünk, mert a Jászkun Világ Műszakkörök és a klubok, újak is vészeti Szemle elődöntőjének
indulnak. Már ez önmagában adunk helyet és közreműködünk
elég széles kínálat, de mi a hely- a rendezvény lebonyolításban is.
A felnőtt korosztály részézet az ezeken kívüli programkínálattal? Hiszen a Déryné- re színházi előadásokat, zehez tartozik jóformán az összes nei programokat szervezünk.
városi rendezvény legjavának a Október közepén nótaszínhálebonyolítása is. Ez éves szinten zi előadást, október 22-én pedig nemzeti ünnepünk előestigen hatalmas munka…

éjén az ifjúságot és felnőtteket egyaránt megszólító Mártírok című színdarabot láthatják az érdeklődők. Az előadásért Harsányi Gábor Jászai Mari-díjas színművész 2012-ben az
1956-os Emlékérmet vehette át.
Az adventi vasárnapokon az elmúlt évekhez hasonlóan rangos
zenei programokkal készülünk.
Újra megrendezésre kerül a
Térségi Középiskolák Börzéje pályaválasztási kiállításunk,
amely az épület felújítása miatt
2014-ben elmaradt, de úgy látjuk, hogy nagy igény van rá, így
november 18-án ismét megrendezzük. A továbbiakban készülünk a Világjárók című sorozattal is, ami tavaly már nagy sikerrel működött. Ezen karcagi
és karcagi kötődésű utazók mutatják be fényképeken keresztül,
hogy milyen érdekes helyeken
jártak a világban.
Természetesen a hagyományoknak megfelelően lesz adventi játszóház és a Mikulás is ellátogat a Kossuth térre. A teljesség igénye nélkül ezzel a rendezvénykínálattal várjuk a lakosságot az év hátralevő részében. Ezzel párhuzamosan pedig már a
következő naptári év programjait is tervezzük, szervezzük, és
megszokott menetében kialakul
jövő évi rendezvénytervünk is.
Jó szívvel ajánlom programjainkat, kérem, figyeljék hirdetéseinket, ajánlatainkat és látogassák
rendezvényeinket!
-dh-

Különleges traktorok is felvonultak a lovasnapon

Kiss Mihály karcagi
gazdálkodó, a XX. Karcagi Lovasnapon három
különleges traktort is
bemutatott. Ezek történetéről kérdeztük:

- Az első piros traktort a
Vörös Csillag Traktorgyárban
1968-ban gyártották. Ezeket
egészen 1973-ig gyártották,
akkor szűnt meg hazánkban
a gyártása. Három éves felújítással minden apró porcikáját átvizsgáltuk, pótoltuk. Elvittük muzeális minősítésre
Miskolcra, ahol megkaptuk rá
az OT-s rendszámot. Az enyémen kívül Magyarországon
Balatonbogláron van egy má-

sik ilyen traktor - magyarázza
a gazda.
A Fendt, az akkori NDKban készült, rendkívül univerzális traktor, hiszen a permetezéstől, a cukorrépa-, burgonya szedőn át több mindent rá lehet tenni. Az igás
vonóerő kiváltására készítették. Van, aki még dolgozik vele, mi megpróbáltuk ezt is az
utókornak rendbe tenni, bemutatni. A gyűjteményem
harmadik darabja 1957-ben
hagyta el a gyártósort. Sokat
dolgoztunk rajta, hogy rendbe
tegyük, rendkívül jó technikai megoldásokat tartalmaz.
Öröm vele dolgozni, használjuk vegyszerezés, permetezés
során – sorolja Kiss Mihály,
aki azt is elárulta, hogy a ré-

gi gépek helyreállítása számára mármár szenvedély.
- Rengeteg időt
vesz el a családtól
és anyagilag sem
olcsó ezen gépek
rendbe tétele, de
amikor az ember
szétszed egy 5060 éves traktort,
megérti az akkori embereket.
A helyrehozatala pedig tisztelet a régi szakemberek előtt,
akik ezt megálmodták, legyártották. Szeretnénk minél jobban megcsinálni, hogy helyreállítás után
vetekedjen a gyári állapot-

tal - mondta Kiss Mihály, akinek Csapó Ferenc és tóra is örömmel jöttek el a
Nagy-Szentesi Péter a javítás- Zuglógerbe.
ban is segített, és a bemutaDE
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Vásárban jártak a Zöldfa úti ovisok Öregdiákok találkoztak a

dékot kaptak óvónénijüktől.
Harsányiné Szabó Ilona tagóvoda-vezetőtől megtudtuk,
jelenleg húsz új óvodásuk van.
A Mihály napi behajtást és a
kezdődő őszt az óvoda galériájában termények bemutatásával idézték meg az óvónők,
dajkák, az udvaron pedig vásári mondókákkal és tánccal
hívták vásárba a kicsiket. A
közös éneklés után a szülők,
óvónők által készített ajándékokból, süteményekből a gyerekek vásárfiát vehettek. A fizetség egy alma volt. Az ös�szegyűlt több ládányi almát a
következő hetekben a tízórai
A Madarász Imre Egyesített tottak szeptember 30-án (szer- mellé kapják meg a kicsik.
Óvoda Zöldfa úti Tagóvodájá- dán). Itt tettek ígéretet a most
ban Mihály napi vásárt tar- beiratkozott ovisok, akik ajánDE

A hét kérdése: Ellenőrizteti a tüzelőberendezéseket a fűtési idény előtt?

Egyed Zsolt (43)

Király Ferenc (54)

Perge Tibor (47)

Gázkazánunk van, amit minden évben megvizsgáltatok az
illetékes szakemberrel. Már
megtörtént, jöhet a tél.

Minden évben elvégeztetem a
megfelelő ellenőrzéseket. Sosem maradhat el.

Őszönként mindig megnézetem a konvektorokat. A szerelő a napokban rendbe is
tett mindent.

gimnáziumban

Október 3-én, szombaton tartotta az Öregdiákok Baráti
Köre soros találkozóját a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tornatermében. A
megjelenteket Nagyné Serfőző Éva mb. igazgató köszöntötte,
majd Törőcsik Gabriella (12.B) szavalata és az iskola énekkarának a műsora következett Székely Éva vezénylésével.
Pánti Ildikó önkormányzati képviselő az önkormányzat és
a város nevében köszöntötte a megjelenteket, és szólt az elmúlt egy év beruházásairól. Szőllősi János, az Öregdiákok
Baráti Köre örökös elnöke kért szót ezután és mutatta be Vadai Mihály Zsoltot, a kör megbízott elnökét, aki néhány szóban beszámolt a kör munkájáról. A találkozó végén koszorúzás volt az iskola emléktábláinál, majd közös ebéddel zárult a
program.

OTTHON
Nyereményjáték

Krémes-szilvás pite recept

Hozzávalók / 6 adag:

Tészta: 30 dkg finomliszt, 15 dkg vaj, 3 ek cukor, 1 csomag sütőpor, 2 db
tojássárgája, 1 ek tejföl, 1 csipet só
Krém: 3 db tojássárgája, 5 db tojásfehérje, 1 tasak vaníliás pudingpor,
1,5 dl tejföl, 4 ek cukor, 1 kg szilva, fahéj ízlés szerint, 5 evőkanál búzadara
Elkészítés:

Játsszon Ön is a
Fotó: Internet

Tészta: A lisztet a cukorral, sütőporral, sóval elkeverjük, ezután a vajat elmorzsoljuk benne. Hozzáadjuk a tojások sárgáját és a tejfölt, összegyúrjuk. (Ha nem áll össze, tehetünk még egy kis tejfölt bele.) Tepsi nagyságúnál picit nagyobbra nyújtjuk, körülbelül fél cm vastagra, beleterítjük a
tepsibe úgy, hogy pereme legyen. Ha szakad, nem baj, kézzel belelapogatjuk. Meghintjük 2 evőkanál búzadarával, kirakjuk a kimagozott, félbevágott szilvával (vágott felével felfelé), bőven
meghintjük fahéjjal, rászórjuk a maradék 3 evőkanál búzadarát.
Krém: A tojásfehérjét cukorral kemény habbá verjük. Egy külön edényben a tojássárgáját a pudingporral kikeverjük, és hozzákeverjük a tejfölt. Végül a fehérjehabot óvatosan a sárgájához keverjük. A
masszát ráöntjük a szilvára, elsimítjuk. 170 °C-ra előmelegített sütőben 30 percig sütjük. (Ha nagyon
pirul a teteje, sütőpapírral takarjuk le.)
Szeret sütni-főzni? Ha van egy jó receptje és megosztaná a karcagiakkal, akkor
küldje el szerkesztőségünk e-mail címére (hirmondo@ph.karcag.hu)!

Karcagi Hírmondóval!
Mikor van az Idősek Világnapja?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben
október 12-én (hétfőn) 12 óráig.
Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Nagy Mária (Karcag)
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Bemutatkoznak a karcagi civil szervezetek 2. rész
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok megyei Egyesületének karcagi csoportja

Az 1987-ben alakult csoport nemcsak a legnépesebb, de a legaktívabb közösségek közé tartozik. Évenként rendszeresen szerveznek kirándulásokat – amelyeket – mindig egy-egy gyógyfürdő meglátogatásával kötnek egybe.
Az irodájukban rendszeresen ügyeletet tartanak, és minden hónapban van egy csoportértekezletük. A közösség
alapvető célja a segítségnyújtás.

- A csoportnak jelenleg
760 regisztrált tagja van, de
elmondanható, hogy öregedő egyesületről lévén szó az
átlagéletkor 70 év körül van.
Van olyan esztendő, amikor
40-50 tagtárstól is végső búcsút veszünk - mondja Németh Imréné, aki két éve vette
át a csoportvezetői teendőket.
- A megyei mozgássérült
egyesület helyi csoportja közel
harminc éve, 1987-ben a mozgássérültek támogatására, segítésére jött létre, azért, hogy
a közösségben a sorstársak a
problémáikat el tudják mondani, azokra segítséget tudjanak
kérni és azért, hogy segítségükre lehessünk a mindennapi életben: a jogszabályok megismerésében, a hivatalos ügyek rendezésében, amiben egy mozgássérült ember már nagyon sok
esetben segítségre szorul.
- Korábbról tudom, hogy
ezért rendszeres ügyeletet is
szerveztek.

HÍREK

- 1996 óta béreljük ezt
az irodát itt a Rákóczi
utca 3. alatti egyesületi épületben, és azóta itt minden héten
csütörtökön délelőtt
9-11 óta között ügyeletet tartunk. A havi összejöveteleink, a
csoportgyűlések a három téli hónapban decemberben, januárban és
februárban szünetelnek, mert
a rokkant, sérült emberek a télen nehezebben tudnak közlekedni. Ha jobb az idő, már
februárban elkezdjük, ám inkább márciustól november végéig él aktív életet a csoport. A
kapcsolattartás, az ügyelet viszont folyamatos. Az ilyen heti alkalmakon egyébként sokszor tíz-húsz ember is jelen
van, mert ha a piacon járnak,
ide is benéznek. Beszélgetnek
egy kicsit, tájékozódnak a következő rendezvényekről, lehetőségekről, és hát az is nagyon fontos, hogy emberek
között vannak.
- Milyen nyarat zártak?
- Az első csoportgyűlésen meghatározott munkatervünknek megfelelően alakítottuk a nyári eseményeket.
Egy programként egy pszichológusnő előadását hallgattuk
meg. Júniusban Parádfürdőn
voltunk. A kirándulásoknál
egy kulturális célt (múzeumlátogatást, városnézést) is kitűzünk. Ott a kocsimúzeumot

látogattuk meg. Egy nagyon
jó hangulatú közös ebéd után
elmentünk Demjénfürdőbe,
a kirándulásaink délutánjait ugyanis pihenésként mindig
fürdőben töltjük. A következő
programban a társcsoport vendégeként, buszos kirándulás
keretében jártunk Túrkevén,
ahol egész napos egészségügyi felmérésen (vérnyomásés vércukormérésen stb.), valamint gyógytornász-foglalkozáson vettünk részt a fürdőben,
és természetesen fürödtünk is.
A túrkevei mozgássérült csoporttal egyébként kétévenként
közös programot szervezünk.
Augusztus végén a Hortobágyra kirándultunk. A halastavi
kisvonattal jártunk körbe – hatalmas élményt jelentett a csoportnak. Azt követően Nádudvarra mentünk, ahol megnéztük a fazekas múzeumot, és a
közös ebéd után ott is fürdőzéssel zártuk a napot.
- Az ügyeleteken milyen
problémákkal keresték meg a
csoportot?
- Sajnos elvették tőlünk például a lakásátalakítási támogatást, ami – mozgássérültekről lévén szó – jelentős segítség
volt. Most már csak annyit tudunk segíteni, hogy eligazítjuk a sorstársakat, hol kérhetnek segítséget, kihez forduljanak. Aztán sokan megkeresnek bennünket a gépjárműszerzés támogatásával, de abban is csak ügyintézéssel kap-

csolatban tudunk felvilágosítást adni. Nagyon sok embernek tudtunk segíteni viszont az egyszeri segély kérésében, a nyomtatványok kitöltésével, előkészítésével. Segítettünk az elektromos kocsik, az El-Go-k beszerzésében: az idén hét főnek sikerült
ezt elintézni. Most van szervezés alatt a gyógycipők kiíratása, - ortopéd orvos szakrendelésére megyünk majd csoportosan. Többen igénybe vették a
járókeret, a szobai kerekesszék
és más egészségügyi eszközök
kölcsönzésének a lehetőségét.
Örülünk, hogy ezt is biztosítani tudjuk, mert igény van rá.
- Milyen forrásokból finanszírozzák a csoport működését?
- A bevételünk alapját a
tagdíj jelenti, vannak emellett vállalkozó szponzoraink,
akik anyagilag segíteni szoktak bennünket, van még a tagi hozzájárulás, és az önkormányzattól évenként pályázat útján nyert összeg. Vannak nem anyagi jellegű támogatások is. Az önkormányzattól például tíz fürdőbérletet kaptunk, amik december
31-ig vehetők igénybe. Hetes
váltásban vehetik át a tagjaink itt az irodában, és járhatnak vele fürödni a Akácliget
fürdőbe.

- A következő rendezvényünk az év végi záróünnepség, amely nagyobb létszámú, úgyhogy külön teremben
tarjuk, és ebéddel, valamint
műsoros, zenés rendezvén�nyel is várjuk a tagságot. A
jövő évi tennivalókon is gondolkodunk. Nagyon szeretnénk szorosabbá tenni a kapcsolatot azokkal, akik befizetik ugyan a tagdíjat, de nem
tudnak eljárni a rendezvényeinkre, nem tudnak eljönni
kirándulni, és ezzel nagyon
sok mindenből kimaradnak.
A közösségi rendezvényekben nem tervezünk változást,
marad az ügyelet, a havi csoportértekezletek. Szeretnénk
megünnepelni (mint mindig)
a Nőnapot, az Anyák Napját, az Apák Napját, és természetesen gondolkodunk a jövő évi kirándulásokon is. Van
egy elképzelés arról, hogy
részt veszünk egy uniós pályázaton. Tavaly lekéstünk erről a lehetőségről, de jövőre nagyon szeretnénk élni vele, és ha nyerünk akkor talán egy nagyobb kirándulásra is lehetőségünk nyílik. Az
a sorstárs, aki pedig szeretne
a csoportunk tagja lenni, csütörtökönként, a heti ügyeleten érdeklődhet. Az éves tagdíjunk 1.200 forint, tíz év óta
nem változott.
- Köszönöm a beszélgetést!

- Mik lesznek a legközelebbi
rendezvények?

Elek György

Önkénteseket várnak az állatvédők

2008. júniusában alakult meg
a KUNKARCAGI Állatvédő és
Állatbarát Egyesület. Mint Nagy
Istvánné önkéntestől megtudtuk, a kezdeti 20-30 kutyus helyett ma már 150-200 kutyusról
gondoskodnak. Az elmúlt időszakban több épületet sikerült
átalakítani, ahol el tudják helyezni a befogadott kutyusokat.
Azt is megtudtuk, míg korábban 50-60 fő önkéntes is
volt, most csak egy maroknyi
csapat foglalkozik a kutyusokkal. A tél közeledtével szívesen fogadnak minden támogatást, pl. a háztartásokban feles-

legessé vált edényeket, takarókat. Napközben gondozók látják el a kutyákat, akik nagyon
szívesen vennének olyan segítséget, akik mentálisan tudnának a kutyusokkal foglalkozni, hogy minél szocializáltabban kerüljenek ki a telepről.
- Aki örökbe szeretne fogadni, az is bátran keressen
bennünket, hiszen itt biztosan talál kedvencet - mondja
Nagy Istvánné.
Ottjártunkkor újabb kennelek épültek a telepen, a ügyelte. Mint megmunkákat Csóka Ilona, a sváj- tudtuk, a svájci támogatónak építhettek már az elmúlt évekci adományozó képviselője fel- köszönhetően több kennelt ben.

- Most a nagytestű kutyáknak építünk kilenc kennelt,
hogy mostani helyeikről ide
kerülhessenek még a tél beállta
előtt, s ne legyenek olyan zsúfoltan - mondta Ilona, aki arra kéri a karcagiakat, jöjjenek
és segítsenek szocializálni az
örökbe fogadható kutyákat.
A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület adománybolt létrehozását is tervezi. A képviselő-testület szeptember 22-i ülésén tárgyalta
az egyesület kérését, s döntött
számukra a volt Jéggyár épületének bérbeadásáról.

2015. október 9.
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Szülői tájékoztató

Előkészítő foglalkozások indulnak református iskolánkban,
nagycsoportos óvodások részére,
a 2016/2017-es tanévre.
A szülői megbeszélés időpontja:
2015. október 19. (hétfő) du. 17.00 óra
Helye: református iskola I. emelet (Karcag, Kálvin u. 2.)
Tel.: 59/400-577
Minden érdeklődő szülőt szeretettel hívunk és várunk.
Iskolavezetés

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény
konyhai kisegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 1. szám.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény főzőkonyháján előkészítő és kisegítői feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-- 8 általános iskolai végzettség,
-- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Pályázat részeként benyújtandó:
-- Önéletrajz, iskolai végzettséget, ill. képesítést igazoló bizonyítványok fénymásolata,
-- Nyilatkozik büntetlen előéletéről, illetve alkalmazás
esetén erkölcsi bizonyítvány beszerzése.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. november 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
-- Személyesen, Hodos Bálintné intézményvezetőnél
a KTKT Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény
székhelyén (5300. Karcag, Horváth F. u. 1. szám
alatt).
-- Postai úton, a pályázatnak a KTKT Idősek Otthona
és Háziorvosi Intézmény - címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth F.u.1.szám).
-- Elektronikus úton a kgszoc@enternet.hu az intézmény e-mail címére.

A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális
állásajánlatai:
-- Területi képviselő (Kisújszállás),
-- Vezető eladó (Karcag),
-- Pultos (Karcag),
-- Gépjármű- és motorkarbantartó-, javító (Karcag),
-- Mechanikai gép-karbantartó –javító (műszerész) TKM
karbantartó (Karcag),
-- Elektronikai
műszerész
(Berekfürdő),
-- Kőműves (Karcag),
-- Gipszkartonozó, stukkozó
(Karcag),
-- Épületasztalos (Kerecsend),
-- Szobafestő (Karcag),
-- Ruházati gép kezelője és
gyártósor mellett dolgozó
(Kisújszállás),
-- Varrónő (Kisújszállás),
-- Elektronikai berendezés ös�szeszerelője (Jászfényszaru),
-- Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Karcag),
-- Rakodómunkás, raktáros,
targoncavezető (Karcag),
-- Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglalkozás (kézbesítő)
(Kisújszállás),
-- Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozás (mezőgazdasági munka) (Berekfürdő).
Érdeklődni és jelentkezni
személyesen a Foglalkoztatási Osztályon (5300 Karcag,
Madarasi út 27.), telefonon
(59/500-350) vagy e-mailben
(szolnokmmkkarcag@lab.hu)
lehet.
Az állásajánlatokról további információk találhatók a
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Meghívó
Egészségügyben dolgozott
nyugdíjasok találkozója lesz
újra
2015. október 16-án, 16
órakor az ESSEN-ben (volt
Tanyasi Kollégiumban).
Jelentkezni az alábbi telefonszámok egyikén lehet:
Simonné Ági: 59/401-354,
Mándiné Jucika: 59/313-004,
Rauschenbergerné Erzsike
59/313-718, Bogdánné Magdika: 59/313-571, Tóthné Erzsi: 59/311-658.
Remek lenne újra találkozni egymással!
Várjuk mielőbbi jelentkezéseiteket!
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Anyakönyv

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
2015. október 9. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kunok Világtalálkozója - záró
események Kunhegyesről
18.35 Hírek Tiszaszentimréről
18.55 Megyei Értéktár
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
magazin
Aktuális kérdések
vendég: Hodos Julianna
Téma: kormányablak kialakítása
Karcagi hírek
- Elkapták az erőszakoskodó férfit
- Tolószéket kért születésnapjára
- Kiváló szilvatermés
- Tűzoltó horgászverseny
- Pályázati lehetőségek gazdák
számára
- Vidékfejlesztési konferencia
Háttér
vendég: Bojtiné Péntek Ildikó
Téma: Patchwork klub tervei
20.30 Idősek Világnapján
21.30 Nárcisz menet 1.

Házasságkötés
2015. szeptember 30.
Sajtos Alexandra Vivien Seres Attila

2015. október 11. vasárnap
18.00 Műsorajánlat
18.05 Műgyűjtők és Kalandorok amerikai film
20.00 Lovasnap 2015.
21.15 Nagykunsági Krónika - közéleti
magazin

2015. október 2.
Koch Ildikó - Márki Károly

2015. október 13. kedd (ism szerda)
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református
Istentisztelet 2015.09.13.
19.55 Karcagi Hírek
19.30 A Hit Szava – Római Katolikus
szentmise 2015.09.06.
20.30 XX. Karcagi Lovasnap - II.Traktoros
Ügyességi Verseny 1. rész (Délelőtti verseny)

Bodnár Julianna - Szabó Gábor
Kg., Tavasz utca 10.
Mira Hanna

2015. október 3.
Nagy Tímea Piroska - Nagy Zsolt

Születés

Kocsis Zsuzsanna – Ámon
Norbert
Kg., Maros utca 6.
Zoé Orsolya
Pintér Nikolett – Váradi Sándor
Kg., Északi utca 5.
Nikolett

2015. október 15. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megemlékezés az Aradi emlékműnél
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti
magazin
Aktuális kérdések
Vendég: Kovács Sándor
2015. október 10. szombat
Téma: Aktuális politikai kérdések
18.00 Műsorajánlat
Karcagi hírek
18.05 A Római Birodalom Bukása 1. rész
Háttér
20.00 Megyei Értéktár
Vendég: Dr. Borsos Anikó
20.15 A Római Birodalom Bukása 2. rész
Téma: Influenza elleni védőoltás,
22.00 Nagykunsági Krónika
HPV oltás
20.30 Nárcisz menet 2.

Fátyol Nikolett – Lázók József
Kg., Hideg utca 11.
Nikoletta Ráhel

Halálozás

Vajó Sándorné
(Andrási Julianna)
Karcag (1929)
Gönczi Róza
Karcag (1933)
Szűcs László
Karcag (1934)

Gyógyszertári
ügyelet
Október 10. (Szombat)
8 - 13 óráig
Főtér Gyógyszertár
(Horváth Ferenc u.1.)
9 – 20 óráig
Alma Gyógyszertár
(Kisújszállási u. 34.) (Tesco)

Október 11. (Vasárnap)
9 - 12 óráig
Főtér Gyógyszertár
(Horváth Ferenc u.1.)

NB II-es férfi kézilabda mérkőzés

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Október 10-11. Dr. Dániel Mihály
Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

2015. október 10. (szombat)

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

Városi Sportcsarnok
16.00 Karcag - Budapest XVI. Kerület junior mérkőzés
18.00 Karcag - Budapest XVI. Kerület felnőtt mérkőzés

Lapzárta:
2015. október 12.
(hétfő) 12 óra

2015. október 9.

Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth téri erkélyes, harmadik emeleti lakás eladó. Tel.: 06/59-311-975,
06/30- 385-4300.
Karcagon összkomfortos, jó állapotú 2,5 szobás (84 m2+ 49 m2
alsóépület) családi kockaház alkuképes áron sürgősen eladó.
Tel.: 06/30-922-8958.
ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM
kisebb földszinti tömblakásra, 641 m 2-es telken 83 m 2es karcagi összkomfortos családi házamat értékegyeztetéssel. Többféle fűtési lehetőséggel
(vegyes tüzelés, központi fűtés,
gázkazán, három helységben
nagyméretű cserépkályha van).
Gazdasági épület és garázs is tartozik hozzá. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon 100 m 2 -es, nagycsaládnak, több generációnak alkalmas családi ház eladó, vagy debreceni, karcagi lakásra I-II. emeletire cserélhető.
Tel.: 06/20-533-8934. (Rejtett
számra nem válaszolok!)
Eladó lakás! Karcagon a Kossuth
téren 57 m2-es erkélyes, kétszobás 3. emeleti lakás eladó.
Érdeklődni: 06/30-298-0276.
Kertes családi ház és mellette egy 500 m2-es telek sürgősen eladó. A telek elcserélhető
autóra, házra, vagy termőföldre. Továbbá 40 db szék eladó.
Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó a nagyvénkerti zöldövezetben egy 160 m2-es dupla teraszos, hőszigetelt, kétszintes
családi ház egybeépített melléképületekkel és két garázzsal. Tel.:
06/30-426-2404.
Karcagon eladó egy 34 m2-es első emeleti, másfél szobás, jó állapotú, alacsony rezsijű lakás alkuképesen-akár banki kölcsönnel is. Tel: 06/30-491-2519.

B e é p í t h e tő p o r t a e l a d ó
Karcagon a Sándor utca 27.
szám alatt. Irányár: 1,2 M Ft.
Tel.: 06/30-227-3246.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros, tégla családi ház
sürgősen eladó az Ágota utca 27. szám alatt. Ugyanitt cefre is eladó.(Érdeklődni: reggel,
délben és este 20 óra után.)
Tel.: 06/59-400-802.
Két szoba nappalis ház, lakható
alsóépülettel eladó, vagy cserélhető kisebbre, esetleg társasházi
lakásra 2. emeletig. Érdeklődni:
Karcag, Arany János utca 4.
szám alatt. Tel.: 06/59-400-954.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 m2-es telken teljes közművesített, ipari árammal ellátott, bontásra vagy felújításra ítélt ház eladó. A telek alkalmas üzleti vagy ipari tevékenységre is. Érdeklődni: Karcag,
Kacsóh utca 21. szám alatt.
Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon két szobás összkomfortos kis családi ház eladó.
Tel.: 06/30-954-8215, 06/30-647-7454.

Állat
Kopasztott csirke kapható minden pénteken csak rendelésre, amit csütörtök délig lehet leadni. Karcag, Soós István u. 12.
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa kapható minden pénteken csak megrendelésre, amit csütörtök délig
lehet leadni. Karcag, Soós István
utca 12. Tel.: 06/59-311-969,
06/30-244-5160.
Eladó egy 5 hónapos fekete törpeuszkár szuka, és egy 5
hónapos csivava szuka kutya.
Tel.: 06/70-527-0343.
Tenyész szemlés yorkshire kan
baráti áron fedez. (Oltási igazolás
szükséges!) Tel.: 06/30-252-8698.

Magyar tulajdonú veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kereskedelmével és kezelésével
foglalkozó cég keres pozícióba tapasztalattal
rendelkező jelöltet:

Térmester munkakörbe

A pozíció betöltéséhez szükséges végzettségek:
-- Legalább középfokú végzettség
Előnyt jelent:
-- Targoncavezetői bizonyítvány
-- Rakodógép-kezelő bizonyítvány
-- Fémipari szakirányú végzettség
Munkavégzés helye
-- Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kisújszállás
Fényképes önéletrajzokat a szegedi.ildi@rozsdaskft.hu
e-mail címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2015. október 16.

Vegyes
Vásárolok régi fenyőbútorokat, szekrényt, kredencet, kanapét, asztalt, komódot, hokedlit, szennyesládát, sózóteknőt,
mosóteknőt, bödönöket, kannákat, bekötött boros demizsonokat, ablakra való spalettákat, és minden egyéb régiséget,
teljes körű hagyatékot, tollat.
Tel.: 06/20-996-1346.
10 sor kertföld termő gyümölcsfákkal, lakható épülettel eladó. Továbbá egy 10 q-ig mérő mázsa és 400 liter cefre eladó.
Tel.: 06/30-587-9678.
Cefrének való birsalma, 1 db
beltéri ajtó és 1 db vasajtó eladó Karcagon a Villamos utca 21.
szám alatt. Tel.: 06/59-314-245.
Szilvacefre (350 l), bornak való szőlő (1q), birsalma (1q),
26-os női kerékpár eladó!
Tel.: 06/31-315-2218.
Indukciós főzőlap, mikrohullámú sütő (700W-os, 17 literes),
gázsparhelt, kézi fűrész, keresztvágó fűrész, tárcsás mosógép és centrifuga eladó.
(Rejtett számra nem válaszolok!)
Tel.: 06/20-572-6285.
Kerti traktor utánfutóval, ablakra való zsalugáter, 2 db gyermekkerékpár (5000 Ft/db, 3-5
éves gyereknek való) eladó.
Tel.: 06/30-500-1841.
300 liter szilvacefre (50% körte) és kézi húzós kocsi eladó.
Tel.: 06/59-314-243, 06/30-472-6237.
META 17” color monitor (régi típus) és Hajdu keverőtárcsás mosógép eladó. Tel.: 06/59-312-916.
Kinőtt, megunt ruhák és használati tárgyak eladók (hétfőn, kedden, csütörtökön du. 14-18-ig)
Karcagon a Szabó József utca 12.
szám alatt.
Könyves szekrény, gyerekheverő, felnőtt heverő szép állapotban eladó. Tel.: 06/59-300-521.
Gombavizsgáló szakellenőrnél vadon termő gombák kaphatók: vargánya, nagy őzlábgomba, csiperkék, mezei szegfűgomba, lilatönkű pereszke.
Tel.: 06/30-325-7724.

Fehér harmonika ajtó eladó
(220x120 cm) Tel.: 06/59-300-540.
Eladó borsószalma körbála 3 db
(6000 Ft/db), fehér zománcsparhelt új állapotban (40.000 Ft),
diszktiller tárcsa (120.000 Ft), és
egy gyári festésű TZ-4K 14B kistraktor-billentős pótkocsijával, 5
év friss műszakival, 4 db keréksúllyal, eredetvizsgával, 1-es ekével (1M Ft). Tel.: 06/30-963-5073.
Palackos gáztűzhely nyomáscsökkentővel együtt potom
áron eladó. Tel.: 06/30-252-8698.
Bejárati ajtóra redőny, nagyméretű oxigénpalack, ipari varrógépek, otelló szőlő, és
4x3-as világos szőnyeg eladó.
Tel.: 06/30-261-2935.
ELADÓ szenes kályha, szekrények, 2 db Tornádó elektromos kerékpár, 220V-os cirkula,
220V-os CO hegesztő, villanysütő, keverőtárcsás mosógép.
Tel.: 06/59-400-685.
Kóstolóval egybekötött termelői mézvásár lesz szombaton (2015.10.10-én) Karcagon
a Reggel utca 33. szám alatt.
A helyszínen vendégem egy
gyógyteára! Tel.: 06/30-696-5288.
Gáztűzhely elektromos sütővel, 24-es és 26-os jó állapotú mtb kerékpár, hajlított vázú
női kerékpár, kukoricamorzsoló, mosógép, centrifuga eladó.
Tel.: 06/30-355-7875.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhajtást, méretre munkaruhát, férfi szövet és bársony nadrág; bőrkabát varrását rövid határidőre vállalom!
Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést,
BÁDOGOS munkát és
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török
László, Tel.: 06/59-313-887 vagy
06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, háztartási eszközök élezése, köszörülése. Varga Mihály Karcag, Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-6038.
Tetőmunkákat és javításokat is
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester
Tel.: 06/30-584-2767.

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót,
kérjük jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen
(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös
telefonszámon!

Karcagi Hírmondó
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APRÓHIRDETÉS

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY!
Kizárólag hölgyek részére: hajvágást, dauerolást, hajfestést vállalok. Tel.: 06/30- 447-3918.
Berekfürdői ápolónő szállást és
segítséget nyújt gyógykezelésre
érkezőknek. Tel.:06/30-540-1088.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és vállal növényvédelmi
szaktanácsadást, szakirányítást.
Tel.: 06/30-785-0690.
A Szendrei Üvegező Bt. vállal:
mindenfajta üvegezést, tükrök
kidolgozását, képkeretezést, műanyag nyílászárók forgalmazását,
beépítését, redőnyök, rovarhálók, szalagfüggönyök készítését.
Karcag, Villamos utca 21. szám
alatt. Tel.: 06/30-684-4941.
Mezőgazdasági bérmunkát vállalok Hajdú-Bihar, Jász- Nagykun,
valamint Békés megye térségeiben. Tel.: 06/70-370-1149.
Földet
bérelnék:
Biharnag ybajom, K arcag,
Kaba, Nádudvar, Nagyrábé,
Püspökladány, Sárrétudvari
térségében. Ár: 50 ezer Ft/ha.
Tel.: 06/70-370-1149.
Vállalnám idős ember gondozását és gyermekfelügyeletet.
Tel.: 06/30-517-2434.
Cserépforgatást, tetőjavítást, és
teljes körű építőipari munkákat
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A
HIRDETÉSEK
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT
FELELŐSSÉGET NEM
VÁLLAL!

Hirdessen Ön is
kedvezményes áron a

Karcagi
Hírmondóban!
Az apróhirdetés
csak 200 Ft*.
* Az alapár 20 szóig
értendő.
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Várják a foci iránt érdeklődő gyerekeket

LABDARÚGÁS

Azt már aligha lehet megmondani, hogy az évtizedek során a KSE labdarúgóinak gyerek-, serdülő- és
ificsapataiban hány játékos készült fel, de az biztos, hogy közel 150 fős létszámával jelenleg a futballcsapat
utánpótlása a legnépesebb a szakosztályok között. Az utánpótlásban folyó munkáról Orosz István vezetőedzővel beszélgettünk.

- Nyolc utánpótlás csapatunk van, amelyek Szőke Róbert (U7), Szívós Gergő (U9),
Faragó Krisztián (U11) , Varga Zoltán (U13), Varga László (U14), Varga János (U15),
és Nagy Gábor (U16 és U19)
edzők vezetése alatt végzik a
felkészülést. A kicsik heti három, a nagyobbak pedig heti
négy edzéssel készülnek a bajnokságokra és a hétvégi bajnoki fordulókra. Az edzéseket én
felügyelem, én tartom a kapcsolatot az edzőkkel és én intézem az utazásokat is.
- Sokat utaznak?
- Az U7-es és az U9-es gyerekeink a Bozsik Fesztiválokon szerepelnek. Mivel Karcag a Bozsik programban alközpont lett, ősszel és tavasszal
is négy-négy fesztivált rendezünk. A körzetünkhöz Karcag
mellett Túrkeve, Kisújszállás,

Berekfürdő és Bucsa csapata tartozik. Ezek a csapatok mérkőznek meg
egymással.
Ugyanebben a rendszerben játszik az U9-és és az U11es csapatunk is. Ebben a két korosztályban két- két csapatunk
van. Az egyik az alközponti tornán szerepel, és
a már említett ellenfelekkel
mérkőzik. A két másik csapat
Kunszentmárton, Tiszaföldvár,
Jászberény, Jászárokszállás és
Törökszentmiklós együtteseivel a kiemelt Bozsik tornán
vesznek részt. Itt minden egyesület egy-egy tornát kap megrendezésre, a többi alkalommal mindig máshová kell utaznunk. Ezekben a korosztályokban a sportág megszerettetése a legelső, ezért is vannak
még inkább csak fesztiválok.
Az U13-as csapatunk, mint kiemelt bajnokságban szerepel
a Bozsikban, és még a megyei
U14-es bajnokságban is elindítjuk őket.
- A következő korosztály pedig nemrég még az NBI-ben
játszott...

ben. Ez azonban elég nagy falat
volt, mert hát például az MTKval, vagy a Budapesti Honvéddal, amelyek csapatait az ország egész területéről válogatták össze, nem nagyon tudtuk
felvenni a versenyt. Én egyébként azt mondom, hogy ebben a korosztályban az NBIIes bajnokság nagyon jó lehetőség: a gyerekek valóban tudnak fejlődni és megvan a sikerélményük is. Az U14-es és
15-ös csapatok már elkezdték
a bajnokságot és mindketten
a középmezőnyben vannak.
Az U16- és az U19-es csapataink a megyei kiemelt bajnokságban szerepelnek Jászberény,
Törökszentmiklós, Kisújszállás, Kunszentmárton és Tószeg
csapatával együtt. Itt négyfordulós, körmérkőzés rendszerben küzdenek a csapatok. Reméljük mindkét csapatunk az
első háromban fog szerepelni.
Mindenképpen meg kell említeni, hogy tavaly az U16-os kiemelkedő eredménnyel, több
mint 150 rúgott góllal nyertbajnokságot, és a U19-esek is
bajnokok lettek.
- Mik az elképzelések az új
idényre?

- Az U14 és U15-ös csapatunk jelenleg a Északkeleti cso- Az U 7-9-11-es csapatokport NBII-es bajnokságban nál „tömegesíteni” szeretszerepel. Tavaly ezekkel a csa- nénk, vagyis minél több fiúpatokkal szerepeltünk a NBI- val és lánnyal akarjuk meg-

ismertetni és megszerettetni
a futballt, mert ha megszeretik, akkor már nagyon nehéz
lesz őket ettől eltántorítani.
Első a sportág megkedveltetése, ezekben a korosztályokban
főként ezért is nincsenek még
nagy küzdelmek és célok. Az
U13 és U14-es korosztályban
és fölfelé – de az elmondottakból láthattuk is - már vannak
célok. Ott már bajnokságban
játszanak, s ott már a fejlődés
és az élmény szempontjából
is fontos, hogy a tabella elején végezzünk. Másrészt pedig
itt már igyekszünk megcélozni azokat a gyerekeket, akikre számítunk a karcagi felnőtt csapatban, vagy ha még
tehetségesebbek, akkor igyekszünk a Debrecen csapatához
irányítani őket. (Debrecennel
van egy együttműködési szerződésünk: a nyolcadikosokat,
a felsőbb osztályosokat, illetve a tehetségesebb gyerekeket,
akik az U14-15-ből kiöregednek, próbáljuk oda írányítani.)
Az U16 és 19-es korosztályban még fontosabb az eredmény, mert innen már majd
felkerül(het)nek a felnőtt csapatba. Ezért ezeknél a korosztályoknál (U14-19) az edzések
is úgy épülnek fel, hogy minél zökkenőmentesebb legyen
a beilleszkedés. Most nyáron például hét ifistával töltöttük fel a felnőtt csapatot. A

vezetőséggel azon nézeten vagyunk, hogy a helyi utánpótlásokat szeretnénk beépíteni
a „nagy csapatba”, ezért már
olyan felállásokkal, edzésmunkával dolgoznak, amivel
zökkenőmentesebb lesz a beilleszkedés. A terv az, hogy minél több utánpótlás játékost
adjunk a felnőtt csapatba. Ha
pedig valaki annyira tehetséges akkor a debreceni csapatba igyekszünk „továbbítani”.
- Hogy történik az utánpótlás toborzása?
- Nekünk az iskolakezdésre
már elindul a bajnokság, addigra a gyerekeket össze kell
szednünk, úgyhogy az iskolákban nem tudunk toborozni. (A testnevelőkkel természetesen tarjuk a kapcsolatot.)
A Karcagi Labdarúgó Baráti Kör segít nekünk a toborzásban azzal, hogy hirdetéseket, felhívásokat tesz közzé a
helyi sajtóban és az egyik közösségi portálon, de az edzőknél is jelentkezhetnek azok,
akik focizni szeretnének. Tulajdonképpen bármikor jöhetnek hozzánk, minden foci
iránt érdeklődő gyereket várunk.
- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Sikerült kiharcolni a döntetlent Túrkeve ellen

Karcag-Túrkeve 2-2 (0-1)
Az elmúlt hétvégi esőzések
után most szinte nyárias meleg fogadta a csapatokat. Kiválóan előkészített pályán
kezdődött el a kunsági rangadó. A nagy meleg úgy látszott, hogy inkább a karcagi
csapatot nyomasztotta. Több
kihagyott hazai helyzet után
sorrendben Erdei Tibi, Kovács
Csabi és Balogh Baba nem tudott a kapuba találni. Bezzeg
a vendégek a 30-ik percben
Székely révén a kifutó Agócs
Zoli mellett a bal sarokba gurítottak (0-1). Egyes szurkolók szerint lesről indult a támadás, de a játékvezető döntött. A hazaiak is próbálkoz-

tak, a két Balogh összjátéka
után Baba óriási helyzetben a
jobb sarok mellé gurított. Így
1-0-ás előnnyel a vendégek
vonulhattak be az öltözőbe a
szünetben.
A második félidő elején a
születésnapját ünneplő Varga Zoli szabadrúgását védte Tőke, a vendégek kapusa. Néhány perc után Székely lefutotta védőjét és megszerezte második gólját a
túrkeveieknek. A második gól
felébresztette a karcagiakat,
és elkezdtek jobban játszani.
Fotó: KLBK
Néhány perc után meg is lett
a szépítés, Szőke Robi átadá- a mérkőzés legszebb jelenete. óriási „hálószaggató” gólt lőtt
sát Bukovszki Dani lőtte há- Kovács Csabi kapta a labdát a bal felső sarokba (2-2).
lóba (1-2). A 70. percben eljött és egy lépés után a 16-osból
Ezután a hazai csapat min-

dent megtett a győztes gólért.
Balogh Baba befelé cselezgetett, majd egy védővel ütközött és elesett, ezt mindenki
11-esnek vélte, csak éppen a
játékvezető nem.
Ezután is a karcagiak támadtak, előbb Szőke Robi közelről fejelt, majd Kovács Csabi lövését védte a kapus. Az
utolsó előtti percben Erdei Tibi nagy lövése az oldalhálót
érintve elzúgott a kapu mellett. Maradt a döntetlen eredmény. Kiemelkedően játszottak a karcagiak közül: Kovács Csabi, Kocsis Jani, Szívós
Gergő és Bukovszki Dani.
B.I.
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