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Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye 03. számú választókerü-
letében is a FIDESZ-KDNP 
óriási fölényét hozta az ápri-
lis 6-i országgyűlési képvise-
lő választás.

Lapzártánkkor (2014. ápri-
lis 8-án délelőtt) az eredmé-

nyek még nem véglegesek, de 
a 98,95 %-os feldolgozottság 
mellett készült megyei kimu-
tatás szerint a hat legtöbb sza-
vazattal bíró párt:

1. FIDESZ-KDNP 42,52 %
2. Jobbik 28,24 %

3. MSZP-Együtt-DK-PM- 
MLP 22,13 %

4. LMP 3,24 %
5. Munkáspárt 1,05 %
6. A Haza Nem Eladó 0,51 %.
A 03. számú egyéni válasz-

tókerület eredményei (98,95 
%-os feldolgozottság mellett).

1. Dr. Fazekas Sándor 
(FIDESZ-KDNP). Szavazatok 
száma: 22.386 – 52,15 %

2. Dr. Lukács László György 
(Jobbik). Szavazatok száma: 
10.959 – 25,53 %

3. Ozsváth László (MSZP-

Együtt-DK-PM-MLP). Szava-
zatok száma: 7.381 – 17,2 %

4. Péntek Ildikó (LMP). Sza-
vazatok száma: 835 – 1,95 %

5. Dull Krisztián Norbert 
(Munkáspárt). Szavazatok 
száma: 422 – 0,98 %

6. Tóthné Ábrahám Edit (A 
Haza Nem Eladó). Szavazatok 
száma: 242 – 0,56 %.

Az eredményekből látható, 
hogy jelentősebb bázist a há-
rom nagyobb politikai erő: a 
FIDESZ-KDNP, a Jobbik és 
az öt párt (MSZP-Együtt-DK- 
PM-MLP) szövetségéből létre-
hozott „Kormányváltók” tud-
tak felvonultatni. A FIDESZ-
KDNP győzelme és dr. Fa-
zekas Sándor országgyűlési 
képviselői mandátuma meg-
kérdőjelezhetetlen. A válasz-
tókerületben (mint Kelet-Ma-
gyarországon általában) a Job-
bik végzett a második helyen, 
bár a választókerületünkben a 
leadott szavazatok számát te-
kintve lényegesen nagyobb a 
lemaradása a FIDESZ-KDNP 
mögött (22.386:10.959), mint a 
megye más kerületeiben. 

Választás 2014.

A városi képviselő-testü-
let néhány hónapja úgy hatá-
rozott, hogy a képviselői ke-
retben maradt összeget élet-
mentő készülékek beszerzé-
sére fordítja. A rendelkezésre 
álló 4,181 millió forint nyolc 
darab defibrillátor (újjáélesz-
tő) készülék beszerzését tet-
te lehetővé. A berendezéseket 

a múlthéten pénteken délelőtt 
Fazekas Sándor miniszter, vá-
rosi képviselők, egészségügyi 
szakemberek jelenlétében Do-
bos László polgármester ad-
ta át nyolc karcagi munkahely 
képviselőinek. „Két ilyen ké-
szülék már rendelkezésre áll a 
városban – mondta az átadás 
alkalmával Dobos László. - 

Évekkel korábban a buszpálya-
udvaron, nemrégiben pedig a 
Sportcsarnokban került elhe-
lyezésre egy-egy defibrillátor, 
s ezek közül a buszpályaudva-
ron lévőt már eredményesen 
vetették be.”

Az új berendezések a szak-
emberek által megjelölt, a leg-
látogatottabb helyszínekre: a 
városházára, a Városgondnok-
ságra, a Piaccsarnokba, az If-
júsági Házba, a Déryné Kultu-
rális Központba, a sportpályá-
ra, az Akácliget fürdőbe, illet-
ve a Tesco áruházba kerültek. 
Dobos László szerint „a képvi-
selő-testület ezzel országosan is 
egyedülálló gesztust gyakorolt, 
mert a defibrillátorok azonnal 
bevethető életmentő készülékek 
vonatkozásában az ilyen fokú 
lefedettség országosan is ritka-
ságszámba megy.”

Elek György

Átadták a defibrillátorokat

Az 1930-as években kiala-
kított Ligeti (manapság Liget 
utcai) Sporttelep öltözője kö-
zel ötven évig állt a sportolók 
szolgálatában, s hogy az ese-
ménydús majd’ félszáz év nem 
múlt el felette nyomtalanul, azt 
mindenki látta, tapasztalta, aki 
akár ezelőtt tíz esztendővel is 
megfordult benne. Legalább 

ennyi éve igény volt már egy új 
öltöző építése. A rég várt épü-
let végre elkészült, a múlt héten 
csütörtökön Fazekas Sándor 
miniszter, Dobos László pol-
gármester, valamint a KSE és a 
vendég DSE vezetői és sporto-
lói, és a karcagi sportrajongók 
jelenlétében adták át a haszná-
latnak.

Az avatóünnepségen Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter kiemelte, hogy a lé-
tesítmény a Belügyminiszté-
rium 20 millió forintos támo-
gatásával és az önkormányzat 
ötmillió forintos önrésze fel-

használásával készült el, s az 
új épületben a három öltöző 
mellett vizesblokk és kazán-
ház is helyet kapott. A kor-
mány sporttal, sportlétesítmé-
nyekkel kapcsolatos elképze-
lésről és beruházásairól szólva 
Fazekas Sándor kijelentette, 
a karcagi sporttelep fejlesz-
tés, és a Karcag – DVSC után-

pótlás csapatok mérkőzésének 
félidejében aláírt hosszú távú 
együttműködési megállapo-
dás is a kormány sportfejlesz-
tési elképzeléseihez kapcsoló-
dik.

Dobos László polgármes-
ter megköszönte a tervező és a 
kivitelezők jó munkáját, mert 
mint mondta, „valóban egy 
impozáns épülettel lettünk 
gazdagabbak”.

(Az átadás alkalmára időzí-
tett Karcag – Debrecen után-
pótlás csapatok mérkőzésének 
végeredménye 0:2.)

Elek György

Átadták az új öltözőt 
a Liget utcai Sporttelepen

Emlékszünk, pár éve mi-
lyen váratlan esemény volt a 
köles újbóli felfedezése: az el-
ső sikerek után országos hí-
rű cukrászmester - karca-
gi ötlet alapján - készített sü-
teménye lett az ország tortája 
Itt helyben ismét megjelent a 
kölesmálé, a zöldséges stando-

kon pedig a konyhákra aján-
lott köles. Azóta mintha lany-
hulni látszott volna az érdek-
lődés, de az igazság mégis az, 
hogy a növény, a megélénkült 
érdeklődésnek hála, a gazda-
ságok termelvényei között is 
helyet kapott, a kutató intézet 
pedig több szempontú vizsgá-
latát is célul tűzte ki. Az in-

tézet szakmai tapasztalatai-
ra építkezve szervezték meg az 
április 5-én (szombaton) az If-
júsági Ház nagytermében le-
zajlott Nagykunsági Köles 
Nap címet viselő konferenciát.

A tudományos tanácsko-
záson ifj. dr. Zsembeli József 
igazgató (Kutató Intézet, Kar-

cag) elnöklete alatt ökológu-
sok, növénynemesítők, gaz-
dálkodók és orvosok vizs-
gálták meg a köles termesz-
tésének, feldolgozásának és 
fogyasztásának időszerű kér-
déseit és legújabb eredménye-
it.

Nagykun Kölesnap

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Nagyarányú Fidesz győzelem Karcagon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Coubertin 

báróval 
ellentétben...

Hogy a dolgok közepébe vágjak; 
néhány barátommal már hónapokkal 
ezelőtt 1-2%-os eltéréssel borítékolni 
mertük volna a választás eredményét. 
(Egy héttel előtte meg már a mandá-
tumokat is). No nem azért, mert apró 
gyermekkorunkban a kedvenc olvas-
mányaink közé tartozott a Delphoi jós-
dáról szóló történet, hanem mert a kö-
zéletet „alulról nézve” tisztábban raj-
zolódnak ki a közéleti anxiómák – mint 
a fönt lévő politikusok zömének, akik 
„szakmájukból” kifolyólag csak akkor 
vannak pontosan tisztában a társada-
lom állapotával, ha jó és lelkiismeretes 
tanácsadóik vannak. Mert a köznéppel 
sokan találkoznak ugyan, de azokon a 
találkozókon a résztvevők legtöbbször 
óhatatlanul ideálisabb valóságképet 
rajzolnak föl számukra, mint a „mezte-
len valóság”.

No, meg az is nyilvánvaló igazság: 
nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba 
lépni. Nem győzött az ember azon cso-
dálkozni, hogy az „álbaloldal” ezt még-
is megteszi. Belép megint az Őszödi 
Rém bűvkörébe – és immár egymás-
nak, ill. önmaguknak is hazudnak, nem 
csak a szavazótáboruknak. És ráadá-
sul még el is hiszik. Hát igen, életelem-
ükké vált a hazugság és a mocskolódó, 
lejárató ocsmányságoknak már tény-
leg nem volt „legalja”. Pedig megtanul-
hatták volna, hogy a negatív kampány-
nak nem lesz állandóan pozitív hozadé-
ka („egyszer volt Budán kutyavásár”), 
különösen itt a Nagykunságban, ahol 
igen-igen szereti a nép a birkát. Arra vi-
szont fölbőszül, ha birkának tekintik ő 
magát is. 

Ilyen egyszerű képlet ez, bár azért 
kell hozzá egy számadójuhász intelli-
genciája is. (Talán egy kis közéleti affi-
nitás is kell, és jó önkormányzati igaz-
gatás). Plusz még egy államférfi minisz-
terelnök (és persze kormánya). Noha 
tetszett Orbán miniszterelnök hason-
lata (április 4-én, ti., hogy 6-án a „mér-
kőzés 0-0-ról indul – és este 7-kor lesz 
meg a végeredmény”). Én egy hosszú-
távfutáshoz is hasonlítanám, ha nem is 
„maratonihoz”, amelyen végül is start-
cél győzelem született, de a nagyérde-
mű azért pontosan tájékozódhatott a 
részeredményekről is, ill. a „részidők-
ről”. És kellett hozzá a közönség sorai-
ból sok-sok ember, akik a versenyzőkkel 
együtt futva hosszabb-rövidebb ide-
ig benyújtják az üdítőitalos frissítőket. 
S ha már a sporthasonlatoknál tartunk: 
a versenyzőknek nem ártott volna azzal 
is tisztában lenni, hogy Coubertin báró-
val ellentétben, elsősorban nem a rész-
vétel, hanem a győzelem a fontos! 

Na persze, a részvételi arány sem el-
hanyagolható a közönségnél, na de azt 
tudjuk, a meteorológiai előrejelzések 
sem mindig pontosak. Esős-borús na-
pokon azért mindig kevesebb a részt-
vevő. Aztán, hogy a számszerű eredmé-
nyek mögött pontosan mi van, az hosz-
szabb elemzést igényel.

- ács -

HÍREKHÍREK

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Április 12-13. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Április 19-20-21. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

Kedves Olvasók!
A könyvtár költözés miatt 

2014. április 22-ig zárva tart.
Várható nyitás: 2014. április 

23-án a Püspökladányi út 11. 
szám alatt (volt HEMO épüle-
tében).

Megértésüket köszönjük és 
mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtárosok

Meghívó
A Kováts Mihály Tagisko-

la tisztelettel meghívja a 14. 
alkalommal meghirdetett 
„Zádor és Ágota” természet-
ismereti és biológiai verseny 
megnyitójára és az azt követő 
előadásra.

A verseny megnyitása: 
2014. április 16. (szerda) 13:45.

Az előadás címe: A horto-
bágyi pásztorok növény és nö-
vényzetismerete.

Előadó: Hoffmann Károly.
Előadás kezdése: 14 óra.
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt!

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 
2014. április 12-én (szombaton) 
9 órakor tartja éves küldött-
közgyűlését.
Helye: Nagykunsági Vízgaz-
dálkodási Társulat telephelye 
(Kisújszállási út 30.)
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Vezetőség

Köszönet
Kedves Szülők, Hozzátarto-

zók!
A református általános is-

kola vezetősége és a diákön-
kormányzata nevében meg-
köszönjük a tavaszi hulladék-
gyűjtésben való aktív részvé-
telt, segítséget.

Iskolavezetés

A kormány jóváhagyta a Ti-
sza-tó Kiemelt Nemzeti Prog-
ramot, amely lehetőséget te-
remt a Tisza-tó térségének tel-
jes körű fejlesztésére. A tervek 
mellé a fejlesztési forrás is ren-
delkezésre áll, így a következő 
hét év során 35 milliárd forint 
érkezik a térségbe. A nemze-
ti program egyik fontos eleme-
ként a Komplex Tisza-tó Pro-
jekt célja, hogy a tó élővilágá-
nak egyensúlyát hosszú távon 
garantálja.

A Tisza-tó Kiemelt Nemze-
ti Program részeként a Tisza-tó 
térségének megközelítését biz-
tosító legfontosabb főutak bur-
kolatának felújítása, a helyi ke-
rékpárutak építése, valamint a 
turisztikai és gazdaságfejlesz-
tést célzó programelemek mel-
lett találjuk Komplex Tisza-
tó Projektet is, melynek kere-
tében 6 és fél milliárd forintos 
beruházás valósul meg. Cél-
ja a vízgazdálkodás javítása, 
az öntözővíz igények kielégíté-
se mellett szerepel az ökológiai 
egyensúly biztosítása és az ide-
genforgalmi hasznosítás is. A 
beruházás tervezésekor készí-
tett közvélemény kutatások és 

szakértői vélemények egyaránt 
rámutattak, hogy a térség fejlő-
dése szorosan összefügg a Ti-
sza-tó fenntarthatóságával. Az 
intézkedés hatására a Tisza-tó 
kellő vízáramlási viszonyai-
nak biztosításával az ökológiai 
egyensúly hosszú távon is meg-
őrizhető lesz.

Kétségtelenül a projekt egyik 
legérdekesebb eleme az öko-
lógiai hallépcső építése. A 
mesterséges patak 1300 mé-
ter hosszan biztosít közlekedé-
si útvonalat a halaknak a Tisza 
alvizétől a Tisza-tóig és visz-
sza, megkerülve a kiskörei víz-
lépcsőt. A halátjáró kialakítá-
sa ökológiai kapcsolatot bizto-
sít a folyó és a tározó élővilá-
gának. A területen már látszik 
a kígyózó patakmeder, ami 8-9 
méteres szintkülönbséget tesz 
átjárhatóvá a halaknak, 10-15 
centiméteres lépcsők segítsé-
gével. Az ökológiai lépcső mé-
reténél fogva országosan egye-
dülálló, de az is különlegessé 
teszi, hogy komoly biológiai, 
halgazdálkodási kutatások te-
repe lesz. 

Szintén a projekt része az 
árvízi hullámverésnek kitett 

partvonal megerősítése is, ami 
három Heves megyei telepü-
lés környékét érinti. Tiszanána, 
Dinnyéshát és Sarud térsé-
gében erősítik meg a partfa-
lat, mintegy 500 méter hosz-
szúságban. Megújulnak a Ti-
sza-tó öblítőcsatornáin lévő 
zsilipek is, amelyeknek egy-
részt a csónakforgalom bizto-
sításában, másrészt a meden-
cék friss vízzel való ellátásá-
ban van nagy szerepük. Nagy 
erővel folynak a kotrási mun-
kálatok a Tisza-tó több részén. 
A csatornák fontos közlekedési 
útvonalak, ugyanakkor a víz-
áramlást is biztosítják, így eze-
ken a szakaszokon létfontossá-
gú a hordalék lerakódás eltávo-
lítása.  A Tisza-tó minden me-
dencéjét érinti a lepelkotrás, 
ami a lerakódott iszap és ho-
mok mintegy 30 centi vastag-
ságban való eltávolítását jelen-
ti, mintha víz alatti porszívó-
zást végeznénk. Az iszap a Ti-
sza-tó szigeteire kerül, helyet 
adva mintegy egymillió köb-
méternyi plusz víznek. Így va-
lósul meg az ökológiai egyen-
súly biztosítása mellett a táro-
zó kapacitásának növelése. 

Lépcsőn járó halak, víz alatti porszívózás

Az ökológiai egyensúly megőrzése is fontos 
eleme a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Programnak

Általános 
iskolások 
figyelem!

A Karcagi Városi Baleset-meg-
előzési Bizottság 2014. április 
23-án 13 óra 30 perckor ren-
dezi meg a Kerékpáros Ifjúsá-
gi Kupa és a „Ki a mester 2 ke-
réken” elnevezésű kerékpáros 
versenyeket, melyre sok szere-
tettel meghívunk benneteket.
A KIK versenyre azok az 5-8.-
os tanulók nevezhetnek, akik 
2014. május 10-ig betöltötték 
a 11. életévüket, de a 15. élet-
évüket nem.
A „Ki a mester 2 keréken” ver-
senyre pedig 10-12 életév kö-
zötti tanulók jelentkezhetnek.
A verseny a Karcagi Rend-
őrkapitányság előtti szerviz 
úton kerül lebonyolításra.
Jelentkezéseteket jelezzétek 
az iskolátok iskolarendőrénél, 
vagy személyesen a Kapitány-
ságon a Közlekedésrendészeti 
Alosztályon.
A versenyre mindenki hozzon 
magával tollat és kerékpárt.
A versenyszámok 1-3. helyezet-
tei értékes ajándékot kapnak.
Mindenkit szeretettel várunk!

Antal Júlia
r. őrnagy

Közlekedésrendészeti al-
osztályvezető

PASSIÓJÁTÉK
A Szent Pál Marista Álta-
lános Iskola (5300 Karcag, 
Zádor út 3.) nevelői és di-
ákjai tisztelettel meghív-
nak minden kedves érdek-
lődőt a Passiójáték bemu-
tatására. A színpadi jele-
netekben Jézus Krisztus 
szenvedéstörténetét mutat-
ják be a szereplő gyerekek.
Az előadás időpontja: 
2014. április 14. 1630
Helyszíne: az iskola kö-
zösségi terme

Mindenkit szeretettel 
várnak a felkészítő 

nevelők és a szereplők.
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MEGHÍVÓ
A Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

és a Kun-Orgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

„HANGVERSENY A KAMARAZENE 
JEGYÉBEN„ 

rendezvényére, mely
2014. április 16-án ( szerdán ) 17:00 órától

kerül megrendezésre 
a Déryné Kulturális Központ Mozi termében.

A hangversenyen közreműködnek a művészeti iskola nö-
vendékei és tanárai, továbbá vendégünk
Szaniszló Attila zongorista tanuló Székelykeresztúrról
Szeretettel várjuk a zenét kedvelő közönséget.
Támogatójegyek (200 Ft./fő) megvásárolhatók a helyszínen.
A rendezvény támogatói:
Szűcs Sándor - Kaiser Étterem és Panzió
Kovács Istvánné
Karcagi Ipari Park Kft. - Varga Nándor ügyvezető igazgató
Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány
Kun-Orgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesület

Nem igaz a régi görög mon-
dás, hogy akiket az Istenek 
meg akarnak büntetni, peda-
gógussá teszik. Hát hol, milyen 
minőségben, milyen foglalko-
zásban adatik annyi ajándék, 
mint a gyermekek ragyogó sze-
meiből a tanárok felé áradó 
szeretet, közel fél évszázadnyi 
időben eltöltött évek alatt?

Igen. A pedagógus, pedagó-
gus marad még nyugdíjas ko-
rában is, élete végéig. Nem igaz 
az sem, hogy a magyar köz-
életben minden kiszikkadt, ki-
száradt, érzésekben, egymá-
sért való felelősségben minden 
megszegényedett. Jól példáz-
za ezt a városunkban működő 
Nyugdíjas Pedagógusok Klub-
jának tevékenysége.

Március 31-én rendkívü-
li foglalkozást tartott a klub. 
Születésnapot ünnepeltünk. 
Mátyusné Kiss-Pál Rózsika 
nyugdíjas pedagógus 2009. év 

elején megszervezte a nyugdí-
jas pedagógusok közösségét. 
Az alakuló ülés – igen nagy 
részvétellel – 2009. március 23-
án volt. Azóta eltelt öt év, elér-
kezett a klub 5. születésnap-
jához. A születésnapi rendez-
vényen Rózsika, aki öt éven át 
töretlen lelkesedéssel irányítot-
ta a közösségi munkát, beszá-
molt a megvalósult rendezvé-
nyekről, programokról. A lista 
hosszú volt. A klub tagjai meg-
hatóan fejezték ki köszönetü-
ket mindezekért.

A klubtársak, a pedagógusok 
nevében ezúton is köszönetün-
ket fejezzük ki, és kívánjuk, 
hogy az elkövetkező években 
is hasonló lelkesedéssel vezes-
se klubunkat. Ehhez erőt és jó 
egészséget kívánunk Kiss-Pál 
Rózsikának, a Nyugdíjas Peda-
gógus Klub vezetőjének.

Dr. Bótáné Kocsis Júlia

„Úgy gondolom ez az ese-
mény rendhagyó, mert amiről 
beszélünk, az ennek a szakág-
nak, ennek a tudománynak, 
ennek a szakfeladatnak a jövő-
je – mondta értékelésében Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter. - A konferencia té-
mája ugyan a kölestermesztés, 
de ez egyben annak a vizsgá-
lata is, hogy mennyire tudunk 
élni olyan lehetőségekkel, 
amelyek itt vannak előttünk, 
de még nem biztos, hogy teljes 
mértékig kihasználtuk őket.”

A miniszter szerint a vizs-

gálat alá vett növény jövője 
ígéretes, hiszen az elmúlt idő-
szak egyik eredménye, hogy 
ismét érdeklődnek iránta, és 
gyakorlati példák mutatják, 
hogy vissza lehet hozni a mai 
konyhákba, háztartásokba is. 
„A témaválasztás tehát na-
gyon hasznos és ebben a té-
mában meg tudjuk adni azo-
kat a kormányzati támogatá-
sokat, amelyek az agrárpoli-
tikában rejlenek” - vélekedett 
a miniszter, aki szerint a kö-
les újbóli felfedezése számos 
szakember szerint is sikertör-
ténetnek ígérkezik.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Nagykun Kölesnap

A „kormányváltók” öt párt-
jának jelöltjére 7.381-en ad-
ták le voksukat, ami 17,2 %. A 
további jelöltek és pártok lé-
nyegesen szerényebb eredmé-
nyeket mutathatnak fel. Az 
LMP-s jelölt már mindössze 
835 szavazattal és 1,95 %-os 
aránnyal került a következő 
(4.) helyre, az 5. helyen áll a 
munkáspárti jelölt (422 szava-
zat, 0,98 %), a 6. pedig A Haza 
Nem Eladó mozgalom jelölt-
je 242 szavazattal és 0,56 %-os 
aránnyal (a hosszú, és egyre 
kisebb arányokat tartalmazó 
felsorolást nem folytatjuk).

Hasonló eredmények szü-
lettek a megye többi választó-
kerületében is.

01. sz. vk. (Szolnok)
1. Dr. Bene Ildikó (FIDESZ-

KDNP)18.588 - 37,34 %
2. Iváncsik Imre (MSZP-

Együtt-DK-PM-MLP) 14.221 
– 28,57 %

3. Baráth Zsolt György (Job-
bik) 12.724 – 25,56 %

02. sz. vk. (Jászberény)
1. Pócs János (FIDESZ-

KDNP) 17.688 – 43,1 %
2. Budai Lóránt (Jobbik) 

12.315 – 30,01 %
3. Dr. Szekeres Imre Jenő 

(MSZP-Együtt-DK, PM-MLP) 

8.267 – 20,14 %-4. sz. vk. 
(Törökszent mik lós)

1. Boldog István (FIDESZ-
KDNP) 17.998 – 42,27 %

2. Csányi Tamás (Jobbik) 
13.059 – 30,67 %

3. Rózsa Endre (MSZP-
Együtt-DK-PM-MLP) 9.143 – 
21,47 %.

A szavazatok számlálása, 
amikor ezt írjuk, még nem zá-
rult le, s némi módosulás a to-
vábbiakban is elképzelhető, de 
nagyobb változás már bizo-
nyára nem lesz. Országgyűlé-
si képviselőnk tehát dr. Faze-
kas Sándor.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Meghívó
A Rákbetegek Országos 

Szövetsége Karcagi Szer-
vezete és a „Mindig van re-
mény” Daganatos Betege-
kért alapítványa szeretettel 
meghívja Önt a „Méltóság 
mezeje” találkozójára.
Időpont: 2014. április 11. 

(péntek)
Helyszín: Déryné Kul-

turális, Turiszti-
kai, Sport Központ 
és Könyvtár (Dó-
zsa Gy. u. 5-7.). Rossz 
idő esetén a Déryné 
moziterme.

15:00 Megnyitó
15:05 „Az élet szép, az élet 

minden...”
15:10 Köszöntő – Dobos 

László Karcag város 
polgármestere

15:20 Szavalat
15:25 Út lélektől-lélekig. 

Gondolatok a Ma-
gyar Hospice Alapít-
vány Szellemében, 
a rákbetegek embe-
ri méltóságért – Drs. 
Szabó János, a Rák-
betegek Országos 
Szövetségének elnö-
ke

15:40 Szavalat
15:45 „Áldj meg engem...”
15:50 Az ősszel ülte-

tett nárcisz szedése, 
majd séta a KTKT 
Idősek Otthonához. 
A séta elindítója és a 
rendezvény fővédnö-
ke Dobos László pol-
gármestere

16:30 A mai nap üzenete 
(Idősek Otthona)

„Tavaszi szél vizet áraszt...”
Közös éneklés, majd az 
élet szépségét, az élet mél-
tóságát szimbolizáló nár-
cisz átadása az otthon la-
kóinak.

Mindenki hozzon magá-
val egy szál sárga nárciszt!

Szeretettel várjuk!

Nagyarányú Fidesz győzelem Karcagon

Születésnap

Április 4-6án Kis-
újszálláson rendez-
ték meg a „Szép Ma-
gyar Beszéd” Ver-
seny „félországos”, 
azaz a Dunától kelet-
re eső megyék 7. és 8. 
osztályos tanulóit fel-
vonultató döntőjét. A 
71 fős népes mezőny-
ben szép karcagi siker 
született: Éliás Jánost 
a Györffy István Tag-
iskola 8.b osztályos ta-
nulóját Arany Kazin-
czy jelvénnyel ismerte el a zsű-
ri. Felkészítő tanára Posztósné 
Gyarmati Éva, aki mint mond-
ta, immár hatodik alkalommal 
„küldött” versenyzőt a Szép 
Magyar Beszéd versenyre.

- Éliás Jánosék osztályát eb-
ben a tanévben vettem át, ha-
mar felfigyeltem az olvasásá-
ra, így készültünk fel a ver-
seny területi válogatójára. A 

döntőn – erős mezőnyben – 
a csoportjából ő mondta el a 
legkiválóbban a kötelező szö-
veget, és az összteljesítménye 
is kiemelkedő lett.

Éliás János tehát az Arany 
Kazinczy jelvényen túl a zsűri 
két különdíját és a Pedagógiai 
Intézet különdíját is átvehette.

Elek György

Aranyérem Szép Magyar Beszédért
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Törökországi kutatások
Április 7-én dr. Bartha Jú-

lia turkológus és néprajzos 
képekkel illusztrált előadá-
sát hallgathatták meg az ér-
deklődők. Először 1988-ban 
járt Törökországban, s kez-
dett anyagokat gyűjteni ha-
gyományaikról, szokásaikról. 
Két hely különösen sokat el-
árul kultúrájukról: a piac és a 
temető. Többszöri kinti kuta-
tásainak eredményeként ösz-
szeállított egy szokásmonog-
ráfiát a születéstől a halálig té-
makörben. Összesen öt köny-
ve és 47 törökös tanulmánya 
készült el, köztük az „Antoló-
gia a törökök temetkezési szo-
kásairól.” Doktori értekezését 
a kunsági népművészet kele-
ti elemeiről írta. Török nyelv-
tudását kamatoztatva ma-
gyar néprajzot tanított törö-
kül a debreceni egyetemen. A 
karcagi, majd a szolnoki mú-
zeumban dolgozott. Nyelv-
gyakorlást is jelentett, ami-
kor gyerekekkel volt tolmá-
csolni Törökországban, amely 
„szép ország, ahol jó magyar-
nak lenni”.

A törökök a hit és a hagyo-
mány bűvöletében élnek. Ta-
nulmányozta az iszlám fő 
irányzatait, a szunnita és a sí-
ita vallást. Járt az isztanbu-
li Kék mecsetben, amely kí-
vül-belül fenséges. A törö-
kök imaszőnyegen imádkoz-
nak, az asszonyok imakendőt 
hordanak. Nem mehet sen-
ki a mecsetbe cipőben és fe-
detlen fejjel. A férfiak külön 
imádkoznak. A menyegzőnek 
régi szokásrendszere van, pl. 
a menyasszony fátyla vörös, 
ami elfedi arcát. Értékes kar-
kötőket kap, s viseli is azokat. 

Szó volt a rituális mosakodás-
ról a szent kútnál, a nőrablás 
és a nász szokásairól is. „A tö-
rökök szépek, mosolygósak és 
imádkozóak.”

A péntek szent nap, amikor 
a halottak hazajárnak. A te-
metőkben nem tesznek virá-
got a sírokra, de vizet hagy-
nak a madaraknak, mert a lé-
lek madárként él tovább. A 
temetkezési kultusz szerint 
szokás a szalagkötés a síron. 
Egyszerű kőpakolásos sírja-
ik vannak, és nevek sincsenek 
rajtuk, de a nő és férfi sírokat 
bizonyos jelzések megkülön-
böztetik.

Megtekintették a ko-
lozsvári születésű Ibrahim 
Müteferrika műemlékét, aki 
az Oszmán Birodalom el-
ső nyomdáját alapította meg, 
ahol történelmi, bölcseleti, 
nyelvészeti munkákat nyom-
tatott a XVIII. században. A 
turbán, amit ő is hordott, ran-
got is jelent. Az előadó részt 
vett Györfi Sándor szobrász-
művész kinti szoboravatóján, 
a Mándoky-konferencián, s 
több tudományos ülésen. Uta-
zásainak élményeit és tanulsá-
gait is megosztotta a résztve-
vőkkel, s további terveiről is 
szólt, amik megvalósításához 
sok erőt kívánunk!

Április 14-én 17 órától a 
Déryné Kulturális Központ 
első emeleti klubtermében a 
kiskunhalasi Szűcsné Gáspár 
Ida lesz a kör vendége, aki a 
XXI. század Kínáját mutat-
ja be legutóbbi odalátogatá-
sa alapján. Minden érdeklődőt 
szeretettel hívunk!

V. Gy.

„Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged 
őrizzen szüntelen! „

(40. Zsoltár 12. vers)

Csoportos keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a még meg 

nem keresztelt gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüleik-
nek, rokonoknak, felnőtteknek.

A csoportos keresztelés időpontja: 2014.május 4. és má-
jus 11. vasárnap 10 óra.

Helye: a Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez jelentkezési adatlap kitöltése szükséges, 

amit a Lelkipásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) lehet megten-
ni. 

Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a +36 30/627-8613-as te-
lefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

A 2013/14-es tanévben is 
megrendezésre került az Or-
szágos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny (OSZTV) a Kör-
nyezet védelem-v ízgazdá l-
kodás szakmacsoportban. A 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium természet- és környe-
zetvédelmi technikus szak-
irányon tanuló diákjai is részt 
vettek e rangos versenyen. Az 
első, iskolai forduló még 2014. 
január 24-én zajlott. A tanu-
lóknak itt egy, a szakmai el-
méleti tudásukra alapozó fel-
adatsort kellett megoldani-
uk. Az írásbeli fordulón elért 
kiváló eredményük alapján 
Madar Lili Adrienn és Va-
dai Alexandra, 2/14. E osztá-
lyos tanulók továbbjutottak a 
Szolnoki Műszaki Szakközép- 
és Szakiskolában 2014. már-
cius 10-12. között megtartott 
döntőbe, 17 másik, az ország 
több iskolájából érkező diák-
kal együtt. A szakmacsopor-
ton belül környezetvédelmi 
méréstechnikusok, nukleáris 
energetikusok, vízgazdálko-

dók, természet-és környezet-
védelmi technikusok és víz-
ügyi technikusok mérték ösz-
sze tudásukat. Az első napon 
tanulóinknak szakmai gya-
korlati tudásukról kellett szá-
mot adniuk, majd az ezt kö-
vető napon a szóbeli vizsgá-
ra került sor. A harmadik na-
pon volt az eredményhirdetés, 
melyet nagy izgalommal vár-
tunk. A versenyen a döntő-
be bejutott tanulók elágazá-
sonként különböző feladato-
kat oldottak meg, de a végén 

egy közös rangsort állítottak 
fel. Nagy büszkeséggel tölt el 
minket, hogy Vadai Alexand-
ra az országos kilencedik, míg 
Madar Lili Adrienn a tizen-
kettedik helyet érte el. Ter-
mészet-és környezetvédelmi 
technikusok közül az ország-
ból négyen jutottak be a dön-
tőbe, iskolánk két tanulója kö-
zülük a legjobb eredményeket 
hozta el. Gratulálunk az elért 
eredményükhöz!

Czinege Enikő
környezetmérnök

Szentannais sikerek országos versenyen

 Iskolánkban 2014. március 
7-19. között kiállítás keretében 
lehetett megtekinteni a Stefan 
Koppelkamm által készített 
fényképekből készült plakáto-
kat. A Goethe Intézettől a pla-
kátokkal együtt diákok szá-
mára érdekes és játékos fel-
adatokat tartalmazó kérdőíve-
ket is kaptunk. Ezekhez a kis 
tesztekhez még apró jutalma-
kat is küldtek azok számára, 
akik a kérdésekre eredménye-
sen válaszoltak.

Jómagam igen meg voltam 
elégedve a diákok teljesítmé-
nyével (nemcsak a gimnázi-
umi osztályokkal hanem a 
szakközépiskolai keretekben 
tanulókkal is), úgy a hozzá-
állásukkal mint a teljesítmé-
nyükkel. Lelkesen járták kör-
be a plakátokat, végezték el az 
ezekhez tartozó feladatokat, 
majd a javítás során figyelem-
mel kísérték, hogy hol is hi-
báztak és kíváncsian várták a 
helyes megoldást.

A fényképész beutazta Ke-
let-Németországot a rendszer-
váltás után, és megörökítet-
te egyes épületek, helyek álla-
potát. A látvány, ami ezeken a 
képeken elénk tárul eléggé el-
szomorító. Olyan, mintha a 

második világháború végé-
től semmi sem változott vol-
na, pedig eltelt közel 45 év. 
Koppelkamm az első útját 10-
12 év múlva megismételte, és 
újra lefényképezte azokat az 
épületeket, amelyeket az elő-
ző alkalommal is. A plakáto-
kon a régi és az új képek egy-
más mellett láthatóak, a vál-
tozás pedig a legtöbb esetben 
szembetűnő. A többségüket 
teljesen felújították, még olyat 
is találhatunk köztük, amelyik 
az eredeti állapotához képest 
egy újabb emelettel gazdago-

dott. Akadnak azért épületek 
is, melyek állapota nem sokat 
változott.

A kiállítás a diákok számá-
ra hasznos volt, nem sokszor 
nyílik lehetőségük így lát-
ni, sőt magukon érezni az idő 
múlását.

A jövőben is számítok a bu-
dapesti Goethe Intézettel va-
ló szoros együttműködésre és 
remélem, hogy még sok szép 
élményben lesz részem a diá-
kokkal együtt.

Dr. Kovácsné Zágoni Szabó 
Csilla

Különleges kiállítás a Szentannai 
Középiskolában

Lapzárta: 2014. április 14. (hétfő) 12 óra
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- Eddig a városlakókról esett 
szó. Mikor és hol találkoztatok 
először lovas kazakokkal?

- Tudni kell, hogy Kendibaj, 
amikor a szállodában elmond-
ta a ránk váró néhány nap tör-
ténéseit, hangsúlyozta, most 
három dolog a legfontosabb: a 
kökpar, a kökpar és a kökpar. 
Nos, ez ott a kazak nemzeti, de 
mondhatom azt is, hogy ázsiai 
nemzetközi lovasjáték. A kar-
cagiak tőlünk is láthatták már, 
csak mi köbörének mondjuk, 
nálunk ezen a néven maradt 
fenn. Amúgy a perzsa nyelv-
területen buzkashi a neve, ami 
annyi jelent: „húzd a kecskét”. 
Leölt kecskével vagy birkával 
játsszák ugyanis, és lovon. Két 
csapat van, amik teljes erőbe-
dobással azon küzdenek, hogy 
a tetemet megszerezzék és a 
földből emelt célba (ti. „a ka-
puba”) juttassák. (Mi itt a sze-
lídebb változatot csináljuk juh-
bőrrel.) A régi nomád kazak 
lovasjátékok közül ez, és ta-
lán még a lovasbirkózás ma-
radt fenn. A többit mára elfelej-
tették, a kökpar viszont Ázsia 
szerte rendkívül népszerű. 
Fantasztikus energiával és el-
szántsággal játsszák, azt mond-
hatni minden településen, mert 
a falvakban, a házakon kívül, a 

faluszéli gyepen kökpar pályák 
vannak – úgy, mint nálunk a 
focipályák. Egy ilyet kerestünk 
fel a második napon, hogy gya-
koroljuk a játék kazak változa-
tát, és hogy kipróbáljuk vég-
re a kazak lovakat, mert a mi-
eink, ahogy mondtam is, itt-
hon maradtak. Az Almatitól 
pár kilométerre lévő falu szé-
lén, a gyepen pár kazak lo-
vas várt bennünket. Egy dara-

big nézelődtünk a napfakította 
tájon, vártuk a játék tárgyát. 
Egyszer aztán a távolból mint-
ha mekegés hallatszott vol-
na, s rövidesen feltűnt egy lo-
vas, hozta a kecskét, pontosab-
ban egy nagyobb gidát, amit a 
mi edzésünkre vágtak le, még-
pedig a hagyományos rituálé 
szerint. Vagyis az állatot lefek-

tették a földre, mellétérdeltek 
és elmondtak egy imát. Azu-
tán vágta el egyikük a kecs-
ke torkát és eresztette ki a vé-
rét. A játékhoz levágják még a 
fejet és a négy lábszárat, a mér-
kőzés után pedig megnyúzzák, 
megfőzik és közösen megeszik 
a húst.

- Miért volt szükség az edzés-
re?

- A köböre, amit mi játszunk, 

csak nagy vonalaiban hason-
lít a kökparra, amit itt Kazah-
sztánban annyira szeretnek. Itt 
például úgy kezdik, hogy fel-
kapják a földről a kecskét, ami 
50 kilós (csak nekünk vágtak 
egy 30 kilós gidát) és egy spe-
ciális mozdulattal beteszik a 
kengyelszíj alá úgy, hogy a lo-
vas az egyik kezével fogja a szá-

rat, a másikkal a kecskét, amit 
a lábszárárával a ló hasához 
nyom, ezzel stabilizálja. Nagy 
erő és komoly technikai jár-
tasság kell hozzá. Van is hol és 
mikor megszerezni, mert ra-
jongásig szeretik. Ők a hétvé-
geken és sokszor délutánon-
ként is a nagy focizások helyett 
kökparoznak. Mivel gyerekko-
ruk óta csinálják, valami elké-

pesztő ügyességre tettek szert 
az évtizedek alatt. Ezt láthat-
tuk is, mert itt az edzés utáni 
napon egy másik faluban egy 
pénzdíjas kökpar verseny előtt 
volt szerencsénk bemutatózni 
és persze megnéztük a játékot 
is, amire vagy ötven lovas gyűlt 
össze.

Egy hét az Altaj lábánál

A Pusztai Róka Almatiban

(folytatjuk)
Elek György

Manapság az emberek nagy 
része ritkán nézi a dolgo-
kat szemmagasságban, vagy 
azon fölül tekintve. Leginkább 
mindennapi terheinket cipelve 
rohanunk az utcákon figyel-
ve a forgalmat, vagy a járdát 
pásztázva, hogy bele ne lép-
jünk valamibe. Máskor autót 
vezetünk, vagy a tömegközle-
kedési eszközök ablakain ke-
resztül bámuljuk az utcán to-
longó tömeget.

Van az már húsz éve is, 
hogy egy szép tavaszi napon 
Debrecen belvárosában sétál-
gatva rácsodálkoztam a házak 
homlokzatára, a míves balko-
nokra, vakablakokra és más 
díszítésekre. Arra gondoltam, 
milyen szépek voltak ezek 
fénykorukban és milyen kár, 
hogy ennyire lepusztultak. Jó 
évtizeddel később visszatérve 
a cívis városba örömmel lát-
tam, hogy szinte teljes egészé-
ben megújult – legalábbis ak-
kor még a belváros. Annak is 
van már vagy tizenhat-tizen-
hét éve, hogy egy Chicagó-
ba tartó buszon arról beszél-
gettünk egy helybelivel, hogy 
neki nem igazán tetszett Bu-
dapest – pontosabban közel-
ről, az utcákon sétálva már 
kisebb csalódás érte. Vala-

hogy úgy volt vele anno, mint 
én Debrecennel. Azt mond-
ta, hogy a Duna korzó, a bu-
dai látkép, vagy a Parlament 
épülete azonnal elbűvölte, de 
néhány blokkal lejjebb már az 
elhanyagolt hom-
lokzatú – egyéb-
ként csodálatos 
– építészeti em-
lékek és a kutya-
piszkos utcák már 
kevésbé vonzot-
ták. Minden sértő 
szándékot félreté-
ve mondta ezt ne-
kem és mi tagadás, 
nem is tudtam vele 
vitatkozni.

Azóta persze el-
telt másfél évtized, 
és ha eleinte döcö-
gősen is, de meg-
indultak a főváros 
kerületeinek reha-
bilitációs munkái, 
sőt nem csak a ré-
gi negyedek szé-
pülhettek meg, hanem számos 
új épülettel is büszkélkedhet 
Budapest. Sok esetben a vidé-
ki települések előrébb jártak a 
megszépülésben. Jó példa er-
re Eger, Sopron, de ha Szolno-
kon járunk ott is szembeötlő a 
változás. Az ember leginkább 

a saját környezetében veszi 
észre legkésőbb, hogy szépen-
lassan átalakult, éppen azért, 
mert ez folyamatában zajlik és 
a legtöbb időt mégis a lakhe-
lyünkhöz közel töltjük. Érde-

mes megnézni néhány fényké-
pet a rendszerváltozás környé-
ki Karcagról, majd pedig úgy 
szemlélni a várost, hogy mi is 
zajlott le ezen a területen az 
elmúlt évtizedekben.

Cikkem apropóját azonban 
nem városunk, hanem Ybl 

Miklós születésének kétszá-
zadik évfordulója szolgáltat-
ta. Túl azon, hogy az évfordu-
lóra teljesen felújították a de-
kádok óta elhanyagolt Várkert 
Bazárt, érdemes áttekinteni és 
újraértékelni ennek a párat-
lan építésznek a munkásságát. 
Mégpedig azért, mert azon 
mesterek egyike, akiknek kö-
szönhetően a főváros a múlt 
század fordulójára világvárosi 
rangra emelkedhetett. 

Ybl Miklóst a 19. század 
egyik legnagyobb építészé-
nek és a historizmus európai 
jelentőségű mesterének tart-
ják. Olyan építészetileg és vá-
rosképileg meghatározó épü-
letek fűződnek nevéhez, mint 
a Károly-, Festetics-, vagy a 
Lánchíd Palota. Fő művei kö-
zé tartozik a Magyar Álla-
mi Operaház, a Fővámház és 
a már említett Várkert-kioszk 
és bazár is. A Hild József által 
tervezett és megkezdett Szent 
István Bazilika építését is ő 
folytatta, amely mai napig Bu-
dapest egyik legmonumentáli-
sabb épülete, de a Károlyi M. 
u. 12. szám alatti sarokház is 
jellegzetes fővárosi épület, ami 
eredetileg takarékpénztár-
nak épült. Ma már egyszerűen 
Ybl-palotának nevezik.

Úgy ahogy Pesten, vidé-
ken is lépten-nyomon Ybl-
féle épületek mellett sétálhat 
el a gyanútlan nézelődő, hi-
szen nem csak palotákat, ha-
nem vidéki kastélyokat, temp-
lomokat és bérházakat is ter-
vezett. A teljesség igénye nél-
kül itt van néhány település, 
ahol ő általa tervezett épüle-
tek találhatók: Székesfehér-
vár, Nagycenk, Albertirsa, 
Csurgó, Kecskemét, Parád, 
Parádsasvár, Fegyvernek.

Az internetet böngészve az 
épületeinek fényképeit látván 
nem egyszer döbbentem rá, 
hogy hányszor mentem már 
el mellettük és fogalmam sem 
volt, hogy ki is tervezte azo-
kat. Pedig egytől egyig meg-
határozzák a környék hangu-
latát, az pedig biztos, hogy a 
sok történelmi látnivaló mel-
lett Budapest sem lenne olyan 
szép és gazdag Ybl épületei 
nélkül. Remélem az az egykori 
Chicago-i fiatalember, ha egy-
szer erre jár, már másképp ér-
tékeli a fővárost, mert folya-
matosan szépül. A kutyagu-
miért meg nem csak a köztisz-
taságiak felelősek, hanem a jó 
nép is, aki sétálni viszi az ebe-
ket.

-dh- 

Paloták mestere
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Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása mellett 
köteleztük el magunkat, amely egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron. 

Készen áll
a sikerre?

recruiting.aldi.hu

Üzletvezető-helyettes Karcag és környékén
Az ideális jelölt:

 
 motiválni őket,

Feladatai:
Az üzletvezető helyettesítése, a munkafolyamatok 

koordinálása és a csapat vezetése, áru rendelése, 
 - átvétele, - feltöltése, adminisztrációs feladatok 
elvégzése.

Amit kínálunk: 
Izgalmakkal teli, változatos feladatok, felelősségteljes  
munka, karrierlehetőség és átlagon felüli fizetés már az  
első naptól kezdve .

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
pályázati anyagát kézzel írt önéletrajzzal, 
fényképpel és a végzettséget igazoló okmányokkal 
14 napon belül várjuk az alábbi címre:

ALDI Magyarország
2051 Biatorbágy, Pf.: 300

KOSÁRLABDA

Megyei Felnőtt Bajnokság
Egymás után zsinórban játszotta le az elmúlt 2 hétben 

alapszakasz meccseit férfi csapatunk.
Sajnos a mérkőzésekről betegségek és munkahelyi, isko-

lai elfoglaltságok miatt több hiányzó is akadt, így az ered-
mények nem alakultak úgy, ahogy elterveztük. Becsúszott 
két nem várt vereség. Először a végül alapszakasz győztes-
től, Főiskola OLAJ KK - Karcagi SE 75:69-re, majd más-
nap a második helyezettől, Cegléd II. Tabán SC - Karcagi 
SE 74:68-ra kaptunk ki, így az első helyről lecsúszott csapa-
tunk a tabella 3.helyére.

Az utolsó hazai mérkőzésén viszont győzött csapatunk a 
rendkívül jó erőkből álló NB. I-es Jászberényi KK U-23-as 
gárdája ellen.

Karcagi SE - JKSE II. 75:69 (22:16, 23:26, 14:9, 16:18)
Karcagi SE: Kiss J., Simon L. (7/3p.), Fábián P. (9/3p.), 

Kovács I. (24/6p.), Vincze M. (19p.),
Cserék: Hajdú G., Erdei J. (14/3p.), Tóth I. (2p.)
Fodor Csaba: Az idei bajnokság egyik legjobb mérkő-

zésén sikerült győzni a rendkívül taktikusan játszó és ag-
resszív védőmunkát produkáló JKSE II. ellen. A dobófor-
mánk ugyan nem volt a legjobb, de a védőmunkánk és a 
„bedózerolt” pontjaink győzelmet eredményeztek!  Az ilyen 
jellegű meccs igazi propagandája a kosárlabdának.

Kár, hogy a megszokottnál kevesebben látták ezt a 
mérkőzést, de köszönjük a szurkolást a leglelkesebbek-
nek! Folytatás a Play-off-ban a 3. helyről a 6. helyezett 
Törökszentmiklós ellen! Az egyik csapat két győzelmé-
ig tartó párharcának első mérkőzésére Karcagon a Városi 
Sportcsarnokban kerül sor 2014. 04. 16-án (szerda) 19:30-
kor!

Hajrá Karcag!
Minden kosárlabda rajongót várunk szeretettel!

Karcagi SE Kosárlabda Szakosztály

Az idei tanévben is 
Kunszentmiklós adott otthont 
a Református Középiskolák 
Országos Röplabda Döntőjé-
nek, melyen az ország 11 lány 
és 11 fiú csapata versengett a 
helyezésekért. A rendező isko-
la - Baksay Sándor Reformá-
tus Gimnázium és Általános 
Iskola – ismételten hibátlanul 
látta vendégül a csapatokat, jó 
hangulat, izgalmas mérkőzé-
sek, több tucat lejátszott mér-
kőzés várta az érdeklődőket, 
két napig szüntelenül repült és 
pattogott a labda a Miklóssy 
János Sportcsarnokban. 

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola fiú 
röplabda csapata a döntő-
ig menetelt: kis megingással 
 nyerte valamennyi csoport-
mérkőzését, vert helyzetből si-
került fordítania az elődöntő-
ben, s egy már megnyert mér-
kőzést veszített el a döntőben. 
Oda se neki, ez legyen a leg-
kevesebb, amit ilyen téthely-
zetben el lehet veszteni! Fon-
tosabb, hogy mit lehet nyerni 
a két nap alatt: országosan ki-
emelkedő eredményt, ugyan-

olyan szépen csillogó ezüstér-
met, mögötte hosszú, szorgal-
mas munkát, kitartó lelkese-
dést, hihetetlen izgalmakat, s 
minden bizonnyal majd újabb 
és újabb röplabdásokat. A 
küzdés szelleme pedig egy éle-
ten át elkísérheti majd a fiú-
kat.

Csoportmérkőzések: Kar-
cag - Sylvester Bp. 2-0, Kar-
cag - Lónyay Bp. 2-0, Kar-
cag - Miskolc 2-1, Karcag - 
Kiskunhalas 2-0, Karcag - 
Kunszentmiklós 2-0.

Elődöntő: Karcag - Baár-
Madas Bp. 2-1.

Döntő: Karcag - Pápa 1-2 
(25-15, 21-25, 8-15).

A torna legjobb férfi játéko-
sának a karcagi Urbán Atti-
lát választották (12. B). Gratu-
lálunk a csapatnak, sok sikert 
kívánunk a héten megrende-
zésre kerülő országos diák-
olimpiai döntőhöz. Tisztelettel 
megköszönjük a Református 
Gimnázium és az Egyházköz-
ség támogatását. Az ezüstér-
mes csapat tagjai: Szalmási 
Erik, Ferenczi Gábor, Tóth 
Marcell, Andrási Máté, Karas 
Lajos, Harsányi Márk, Há-
zi Gyula, Sebők Bence, Urbán 
Attila, Kovács Martin, Erdős 
Adrián. 

MAJOR 

Református Középiskolák Országos Röplabda Döntője

Ezüstérem Kunszentmiklósról
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt 
olcsó rezsijű, 1,5 szobás, erkélyes, 
I. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
491-2519.
Eladó sátortetős ház, beton alapozá-
sú, vályog falazatú. Gáz, víz, villany 
bekötéssel. Tel.: 06/30-219-6813.
Karcag, Táncsics krt. 25. III. emeleti, 
55 m²-es, 2 szobás, erkélyes, felújí-
tott lakás műanyag ablakokkal, reá-
lis áron eladó. Tel.: 06/30-299-8674.
Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (vá-
rosközponti), II. emeleti, 2 szobás, 
komfortos lakás és közvetlen mel-
lette garázs eladó. Tel.: 59/312-463.
Karcagon, a Kántor S. úti I. emeleti, 
2 szobás, 56 m²-es lakás (garázzsal 
vagy anélkül) eladó vagy kertes ház-
ra cserélhető. Tel.: 06/30-228-0101.
Karcagon teljes közműves, rende-
zett telkű, téglából épült kisebb ker-
tes ház betegség miatt sürgősen el-
adó. Lakrész: 50 m² + 30 m² tároló. 
Tel.: 06/70-550-2902.
Karcag, Kossuth tér 7-9. (főtéri) 
I. emeleti 1+2 félszobás összkom-
fortos felújított lakás eladó. Tel.: 
59/312-463.
Karcagon családi ház eladó a Kinizsi 
utcában. Központi földszinti lakás 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-483-
6705.

Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros tégla ház sürgősen eladó. 
Tel.: 59/400-802 (8 óráig, délben és 
18 órától)
Két szoba, nappalis ház eladó, vagy 
cserélhető. Érd.: Kg., Arany J. u. 4.
Kiadó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
egy 250 m²-es üzlethelyiség most 
kedvező feltételekkel. Alkalmas min-
den nemű kereskedelmi célra, iro-
dának, vendéglátónak, egészség-
ügyi intézménynek stb. A helyiség 
mérete változtatható, lehet kisebb 
is igény szerint. Ugyanitt lakások el-
adók: 1 és 2 szobás kertes lakások 
kis telekkel. Tel.: 06/20-563-5087.
Teljes körűen felújított (hőszigetelt 
nyílászáró, új konyha, új fürdőszoba, 
stb.) Karcag belvárosi 3 szobás ker-
tes ház melléképületekkel, garázzsal 
sürgősen, olcsón eladó. Tel.: 06/30-
336-3854.
Sürgősen eladó Bucsán egy 2 szo-
bás összkomfortos családi ház. A la-
kásban 2 cserépkályha, az udvaron 
garázs és jó állapotú melléképüle-
tek találhatók. Tel.: 06/30-853-7017 
(egész nap).
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, két 
szobás, erkélyes lakás eladó Kossuth 
tér 11-13. Tel.: 06/30-385-4300 vagy 
59/311-975.
Eladó 32 m²-es üzlethelyiség (Büfé). 
Egyéb tevékenységere is alkalmas. 
Tel.: 59/314-016 vagy 06/30-226-
3198.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Választási nyulak eladók. Érd.: Kg., 
Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-3666.
Napos liba eladó. Tel.: 06/20-316-
0136.

Garázs
Bikás ház mögött garázs hosszútáv-
ra kiadó. Tel.: 06/30-324-0871

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.

Társkereső
35 és 50 év közötti szabadidő part-
nert keresek megbízható háziasz-
szony személyében. Tel.: 06/30-914-
5503.

Vegyes
Tr ans zce n d ent á l is  M e dit á c ió ! 
Közbiztonság növelés, csökkenő 
bűnözés. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 db 
Swin csepel 26-os bicikli, 2 db grill-
sütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, 
bébiőr, autós ülés. Tel.: 59/314-094 
(délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosztü-
mök (48/XL), sok könyv (szépiroda-
lom, lektür, krimi) eladó. Tel.: 06/59-
311-477.
Kedvező áron eladó bontásból 1 db 
fürdőkád, mosdókagyló, kisméretű 
férfi zakók, kabátok, férfi nadrágok, 
1 db 3 ajtós világos ruhásszekrény, 
1 db üveges bárszekrény. Értéknek 
megfelelően 1 db kitűnő állapotú ci-
pős szekrény, 1 db igényesen meg-
művelt kovácsolt vas előszobai fo-
gas, 1 db paraszt kanapé, 1 db 1 
személyes heverő, 1 db olasz baba 
sportkocsi, 1 db 200l-es kitűnő ál-
lapotú Zanussi Lehel hűtőszekrény. 
Tel.: 06/70-300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Méz házhoz szállítás Karcag terüle-
tén! Termelői méz kapható Karcag, 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos) 
1.300 Ft/kg, akác, selyemfű (folyé-
kony) 1.800 Ft. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.
Vennék jó állapotú bejárati ajtót 
207x87 cm-es méretben. Tel.. 06/70-
300-9730.
220-as darálók, birkafőző lábas, ké-
zi hajtású kukoricamorzsoló és dará-
ló, sarlók, kalapácsok, fejszék, ásók, 
lapátok, csákányok, gereblyék, met-
szőollók, fogók, villáskulcsok, csőfo-
gók, mákdaráló, diódaráló, húsdará-
ló stb. eladók. Tel.: 06/70-532-6644.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 
személyes rekamié (9.000 Ft) eladó. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 23.

Eladó 1 db franciaágy (15.000 Ft), 1 
db gyermekheverő (5.000 Ft), 1 db 
fagyasztóláda (5.000 Ft), 1 db kis hű-
tő (3.000 Ft). Tel.: 06/30-503-0516.
Szemes kukorica (nem szárított 
5.000 Ft/q), elektromos 32-es hús-
daráló (15.000 Ft), csővázas hátizsák 
(5.000 Ft) eladó. Kg., Keleti u. 6. Tel.: 
59/312-574 vagy 06/20-241-0846.
Eladó 1 db üstház, big-bag zsákok, 
2 mázsás mérleg, 1 db béka, fél áron 
sziklakerthez kövek. Tel.: 06/30-443-
2455.
Boros hordók és 23 kg-os gázpalack 
eladó. Tel.: 59/314-016 vagy 06/30-
226-3198.
Eladó elektromos fűnyírók 900 és 
1200 W-os, zománcozott üstök 60 
és 40 literesek, műanyag és vashor-
dók 200 literesek, nyúlketrechez vas 
alkatrészek, benzines kannák 20 li-
teresek, Java babetta (25.000 Ft), 
elektromos kerékpár (20.000 Ft), 
motorhibás KD 160-as daráló (5.000 
Ft). Tel.: 59/312-859.
Centrifuga, mosógép, 26-os női és 
egy Camping kerékpár eladó. Tel.: 
59/314-892.
Eladó 1 db ágyneműtartós felnőtt 
heverő (7.000 Ft), 1 db felnőtt heve-
rő (3.000 Ft), 2 db-os konyhaszek-
rény rozsdamentes mosogatóval 
(15.000 Ft), 20 l-es bogrács (3.500 
Ft), 2 l-es bogrács (500 Ft). Tel.: 
06/30-503-0516.
Eladó 200 l-es önitató, háromlevelű 
45 fogas lovas borona, eke, ekekapa, 
rögzítésre kenderkötelek és rögzí-
tő láncok, 10 m² virágmintás metlaki 
lap, régi hordós szurok és zsákos 
perlit. Tel.: 06/30-246-7022.
26 - os fe lúj ítot t  kerék pár,  női 
Mountain bike (alig használt), 1 db 
dobkályha műhely fűtésre eladó. 
Tel.: 06/30-914-5503.
Tritikálé és ráfutó fékes rendszám 
nélküli utánfutó eladó. Tel.: 06/30-
587-9678.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel. : 06/30 -928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje,  bádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdés-
sel! Tel.: 06/20-919-0320.
Több éves gyakorlattal kőműves bri-
gád munkákat vállal: épületek épí-
tését, bontását, járdák, kapubejá-
rók átalakítását, vakolását, simítást, 
betonozást, aszfaltozást, helyre állí-
tást, tetőszerkezetek építését, bon-
tását, cserépforgatást, udvarok ta-
karítását, tisztítását, épületek, há-
zak alapozását, föld- és kubik mun-
kákat. Mezőgazdasági munkákat is 
vállalunk: címerezést, kapálást, akár 
50-120 főig. Kedvezményt tudunk 
biztosítani. Hívjon bizalommal. Tel.: 
06/30-727-6022.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Cipzár bevarrást, ruhafelhajtást, füg-
göny szegését vállalom rövid határ-
időre. Tel.: 06/70-410-8289.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok! 
(Több mint 30 éves gyakorlattal ren-
delkezem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Patkány, egér, csótány, hangya, 
darázs és egyéb kártevők irtása. 
Termény gázosítás. Tel.: 06/30-587-
9678.

Gépjármű
Eladó Suzuki Lets G II fekete-fehér 
színű robogó 1770 km-es gyári álla-
potában, sisakkal, új akkumulátor-
ral. Kitűnő ballagási ajándék. Tel.: 
06/30-963-5073.

Apróhirdetés

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-
TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL!

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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2014. április 11. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Egészség Klub - Vendég: 

Juhász Zsuzsa
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Választási eredmé-

nyek
 Karcagi Hírek
 - Aszfaltozás
 - Juhtartástól a 

hungarikumokig konferen-
cia

 - Avram Hershko verseny
 - Diák birkafőzők
 Háttér
 Téma: Toy Runra készülve
20.10  Tisza-tó
 
2014.április 14. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise

20.35  A Hit Szava - Keresztúti áj-
tatosság a Kálvária dombon

21:20  Karcag Sport: Kispályás foci

2014. április 17. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05 Juhtartástól a 

Hungarikumokig konferen-
cia 1.

19.05  Nagykunsági Krónika – köz-
életi magazin

 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dr. Zsembeli Jó-

zsef
 Téma: Választás
 Karcagi Hírek
 - Defibrillátor átadás
 - Köles Nap
 - Öltöző átadás
 - Juhtartástól a 

hungarikumokig
 Háttér
 Diák birkafőzők
20.10  Nagykunság Szépe Szép-

ségverseny 2014

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

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2014. április 4.
Lázók Alexandra – Lólé Zol-
tán

Születés

Fehér Katalin – Gyulai Ta-
más

Kg., Tompa u. 14.  Viktória
Burai Szabina – Lukács Sán-

dor
Kg., Pálya u. 38. 
  Zsófia Szabina
Szalontai Beáta – Kurucz 

István Norbert
Kg., Maros u. 2.  Zoltán

Halálozás

Boldizsár Imréné (Sz. Kiss 
Erzsébet)

 Karcag (1929.)
Földvári Pál
 Karcag (1935.)
Hegedűs Istvánné (Németh 

Zsuzsanna)
 Karcag (1925.)
Kiss Imre
 Karcag (1923.)
Sarkadi Imréné (Nagy Mar-

git)
 Karcag (1931.)

Április 12. szombat
8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Április 13. vasárnap
9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
Április 19. szombat
8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Április 20. vasárnap - Ügyelet
9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház út
Április 21. hétfő - Ügyelet
9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú mérkőzés
Karcag – Jászberény 0:5 (0:1)
Karcag, 550 néző. Jv.: Tóth P. 

Segítői: Ágotai T., Rusz T.
Karcag: Moga, Kovács L., 

Orosz, Kovács Cs., Szentannai, 
Szivós G., Székely (Kupai), Szivós 
Gy., Nagy R., Bukovszki (Szőke 
R.), Erdei

Edző: Orosz István
A huszadik percben vendég-

szöglet után Lékó elé került a lab-
da, aki 25 m-ről nagy erővel a jobb 
sarokba rúgta (0:1). A hatvanki-
lencedik percben Moga ütközött 
egy berényi játékossal, aki elesett - 
11-es. A büntetőt Farkas a bal sa-
rokba lőtte (0:2). A hetvenegye-
dik percben egy baloldali vendég-
támadás után a kiugró Bálint a bal 
alsó sarokba lőtt (0:3). A nyolc-
vankilencedik percben Szanku el-
húzott a jobb oldalon, lövésébe 
Moga még beletenyerelt, de a lab-
da a jobb alsó sarokban kötött ki 
(0:4). A kilencvenharmadik perc-
ben 25 m-re a kaputól szabadrú-
gáshoz jutott a vendégcsapat. A 
labdát Kelemen a jobb alsó sarok-
ba lőtte (0:5).

Jók: Erdei, Szivós G., Kovács Cs. 
ill. az egész csapat.

Orosz István: A 21. bajnoki 
mérkőzés után úgy érzem ki lehet 
kapni. Remélem a szurkolók to-
vábbra is velünk maradnak és ki-
tartanak a csapat mellett!

Szabó Imre: Gratulálok a fiúk-
nak! Egy jó hazai csapatot sikerült 
legyőzni.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Jászberény 1:3 (0:1)
Karcag: Fábián K., Terjék, Sző-

ke N., Magyari, Daróczi, Szabó, 
Ungi, Kabai, Németh M., Berczi, 
Balogh J.

Cserék: Oros, Németh E., Fábi-
án N., Szajkó

Edző: Varga László
Góllövők: Daróczi ill. Tóth R., 

Sebők P., Dancsa
Varga László: Idei legjobb játé-

kunkkal kikaptunk a mezőny leg-
jobb csapatától.

NB. II. Észak-keleti csoport

U14-es korosztály: Karcag – 
Hajdúszoboszló 2:3 (1:2)

Karcag: Binder, Szabó V., Szabó 
P., Erdős, Sipos, Varga G., Balajti, 
Kis, Tóth R., Szabó F., Takács T.

Cserék: Karsai, Csontos, 
Czinege, Katona, Papp

Góllövők: Takács, Tóth R.
Balmazújváros – Karcag 0:7 

(0:1)
Karcag: Szendrei, Szabó V., Sza-

bó P., Erdős, Sipos, Katona, Kis, 
Balajti, Tóth R., Takács, Szabó F.

Cserék: Karsai, Papp, Czinege, 
Csontos

Góllövők: Katona (5), Tóth R., 
Takács.

U15-ös korosztály: Karcag – 
Hajdúszoboszló 4:0 (1:0)

Karcag: Fekete, Pesti, Mester, 
Bencsik, Szendrei, Nábrádi, Moga, 
Györfi, Terjék, Farkas S., Farkas A.

Cserék: Balla, Tóth F.
Góllövők: Farkas A., Terjék, 

Györfi, Tóth F.
Kemecsi László: Helyzetek so-

kaságát kihagyva és magabiztosan 
nyertünk.

Balmazújváros – Karcag 3:4 
(0:1)

Karcag: Fekete, Pesti, Mester, 
Bencsik, Tóth F., Nábrádi, Moga, 
Györfi, Terjék, Farkas S., Farkas A.

Cserék: Szendrei, Varga G.
Góllövők: Terjék (3), Györfi
Kemecsi László: Egy jó csa-

pat otthonában sikerült győznünk 
csupa szív játékkal.

Barátságos labdarúgó mérkőzés

Karcag – DVSC U21-es váloga-
tott 0:2 (0:1)

Karcag: 250 néző. Jv.: Varga J. 
Segítői: Kun S., Seletye R.

Karcag: Moga (Bajusz), Kovács 
L., Orosz (Kovács Cs.), Szőke R. 
(Daróczi), Szentannai, Szivós G. 
(Németh M.), Nagy R., Szivós Gy., 
Kupai, Erdei, Székely

Edző: Orosz István
DVSC: Szécsi (Rácz), Ruzsa, 

Krószer (Balogh), Hajdú (Ki-
nyik), Kovács, Kis, Varga (Nagy), 
Ludánszki (Éder), Angyal (Kato-
na), Kovács (Karacs), Benke

Edzők: Gyarmati András és 
Antal István

A tizenkilencedik percben egy 
lepattanó labda Angyal elé került, 
aki laposan a kapu közepébe lőtt 
(0:1). Az ötvennegyedik percben 
egy jobboldali vendégtámadás so-
rán Benke a kapu jobb oldalába 
lőtt (0:2).

Gyarmati András: Igazi ünne-
pi hangulat, nagyszerű felfogás-
ban játszottunk és úgy gondolom 
nem az eredmény számít, hanem 
a részvétel. Örömmel jöttünk er-
re az ünnepi eseményre. Sikereket 
kívánunk a karcagiaknak a baj-
nokságban.

Antal István: Gratulálok a kar-
cagi csapatnak. Kívánom, hogy 
sok munkával és kitartással érjék 
el álmaikat és céljaikat. Ha szük-
ség van segítségre, ránk számít-
hatnak – hajrá Karcag!

Orosz István: Örülünk, hogy a 
debreceni csapat elfogadta meghí-
vásunkat. Ilyen mérkőzésből min-
dig lehet tanulni és reméljük, ez-
zel az együttműködési szerződés-
sel többször meg tudjuk méretni 
fiatal tehetségeinket az edzőmér-
kőzéseken.

B. I.

LabdarúgásAsztalitenisz
NB II. Dél-alföldi 

csoport

Kováts DSE Karcag – DABE 
Debrecen 15:3

Karcagi győzelmek: Dr. Hu-
bert Attila – Kovács Sándor 1, 
Imrei Ferenc – Szepesi Bence 1 
győzelem párosban. Egyéniben: 
dr. Hubert Attila 4, Szepesi Ben-
ce 4, Kovács Sándor 3, Imrei Fe-
renc 2 győzelem.

Csornai Csaba: Nagyszerű 
csapatjátékkal színvonalas mér-
kőzéseken fektettük két váll-
ra az egységes és nagy játéktu-
dású debreceni csapatot, mely az 
eredménynél sokkal nagyobb já-
tékerőt képvisel. Játékosaink fel-
készültségét mutatja, hogy az öt 
döntős játszmás mérkőzésből né-
gyet megnyernünk. Sajnos a mér-
kőzést megzavarta az egyik deb-
receni játékos kirívó sportszerűt-
lensége: a vesztésre álló mérkőzést 
feladta, majd a játéktérről kilépve 
szóváltásba került az egyik hazai 
szurkolóval. A mérkőzés vezető-
je a rendet helyre állította. Ezzel a 
győzelemmel a hátralévő mérkő-
zés eredményétől függetlenül do-
bogós helyen végeztünk és meg-
nyílt az út a nemzeti bajnokság el-
ső osztálya felé. Ahhoz, hogy így 
szerepelhessünk, az eddiginél na-
gyobb anyagi lehetőségek szüksé-
gesek. Bízunk abban, hogy a vá-

ros vezetősége és a sportágat ked-
velők tudják biztosítani ezt a le-
hetőséget. Az NB I-es szerepléssel 
városunk asztalitenisz sportjá-
ban, de összességében is történel-
met írhatnánk, hiszen első osztá-
lyú csapat ritkán szerepel karcagi 
színekben.

Megyei I. osztályú 
bajnokság 

Kováts DSE II. Karcag – 
H-Generál SE II. Jászberény 9:9

Karcagi győzelmek: Nagy 
Norbert – kovács Miklós 1, dr. 
Farkas Béla – Csornai Csaba 1 
győzelem párosban. Egyéniben: 
Nagy Norbert 4, dr. Farkas Béla 
1, Csornai Csaba 1, Kovács Mik-
lós 1győzelem.

Csornai Csaba: Volt NB-s já-
tékosokkal megtűzdelt jászberé-
nyi csapat kemény diónak bizo-
nyult. A hat döntő játszmás mér-
kőzésből mindösszesen egyet 
tudtunk megnyerni, ez okozta a 
pontvesztést. Kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott Nagy Norbert, 
aki minden mérkőzését meg-
nyerte. A pontvesztés ellenére 
változatlanul a harmadik helyen 
állunk, de még két nehéz mérkő-
zés még hátra van.

Legközelebb három hét múlva 
fogadjuk Jászkisér csapatát.

B. I.


