
A múlt héten pénteken a 
Hungarikum Bizottság szar-
vasi ülésén a hungarikumok 
sorába emelte a magyaror-
szági akácot és az akácmé-
zet. A bizottság döntését be-
jelentő dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter 
hangsúlyozta, hogy egyhan-

gú állásfoglalással döntöttek 
arról, hogy a honi akácállo-
mány „bekerüljön azon érté-
keink közé, amelyeket az utó-
doknak is meg kell őrizniük 
generációkon át.”
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Yvette kár nélkül zúgott el

Éves beszámoló a Kunszövetségben

Karcagon, az Euró Kft. ét-
termében került sor a Kunszö-
vetség soros taggyűlésére má-
jus 10-én. A két Kunságból, a 
Dunántúlról és másfelől ér-
kezett résztvevőket (az egye-
sület munkájából részt válla-
ló települések, hagyományőr-
ző közösségek képviselőit etc.) 
Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke, a Kunszövet-
ség vezetőségi tagja köszön-
tötte. Beszámolója azzal a be-
jelentéssel kezdődött, hogy dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter tizenöt év után, 

a tárcavezetői teendőkkel já-
ró elfoglaltságra hivatkozva, 
2014. április 28-án kelt levelé-
ben lemondott az elnöki tiszt-
ségről. A Kunszövetség veze-
tősége a taggyűlést megelő-
ző megbeszélésen létrehozta 
a tiszteletbeli elnöki tisztsé-
get, amelyre a másfél évtized 
alatt végzett elnöki munka el-
ismeréseként dr. Fazekas Sán-
dort javasolta. A taggyűlés a 
javaslatot elfogadta. Az elnöki 
tisztséget Kovács Sándorra ru-
házták, a hét tagból álló veze-
tőségbe pedig ifj. Bene Sándor 

nagykun kapitányt választot-
ták meg.

A 2013. évben végzett mun-
káról készült elnöki beszámo-
ló szerint a Kunszövetség szá-
mos, a két Kunságot érintő 
rendezvényt támogatott, köz-
tük pl. a nagykunsági és a fel-
ső-kiskunsági szépségverse-
nyeket, a karcagi Birkafőző 
Fesztivált, a kisújszállási Kun-
viadalt, a Kunszentmiklós ál-
tal szervezett Virágh Gede-
on Lovastúrát. Természete-
sen számos hivatalos esemé-
nyen is képviselték a kunokat. 
Ezen alkalmak közül az új ka-
zak nagykövet meglátogatása 
emelhető ki.

A pénzügyi helyzetről, va-
gyis a 2013. évi gazdálkodás-
ról Kun Csaba, a felügyelő bi-
zottság elnöke tájékoztatta a 
tagságot. A részletes beszámo-
ló szerint tavaly mintegy 7,5 
millió forintból gazdálkod-
hatott a Kunszövetség, a be-
vétel a tagdíjakból, támogatá-

A jócskán húsz Celsius 
alatti hőmérsékletet, orkán-
szerű szelet és 60-70 milli-
méter csapadékot ígérő elő-
rejelzések nyomán kicsit szo-
rongva vártuk az elmúlt he-
tet, ami a végén mégsem 
lett olyan borzasztó. Itt ná-
lunk legalábbis, mert a Du-
nántúlon és az ország dé-
li részén jobban érződött az 
Yvette névre keresztelt ítélet-
idő, Szerbiáról és a Balkánról 
nem is beszélve. Karcagon és 
szűkebb térségében kibírható 
volt, az eső és a szél sem oko-
zott különösebb károkat.

A Kutató Intézet meteoro-
lógiai mérései szerint – ahogy 
Kovács Györgyitől, a megfi-
gyelésekkel megbízott munka-
társtól hallottuk – a front má-
jus 11-ére érkezett meg hoz-
zánk, s a megelőző néhány 
nap nyáriasan meleg időjárá-
sát követően lényegesen hide-
gebb napra ébredtünk. A cik-
lon elvonulása idejére a hő-
mérsékletek 15-18 Celsius 
maximumra estek vissza.

A beígért eső is megérke-
zett, ám itt nálunk épp annyi 
esett, ami még – május lévén 
– valóban aranyat ért: má-
jus 11-16. között mindössze-
sen 28,3 mm csapadékot re-
gisztráltak. Ezzel együtt má-
jus közepéig 47,8 mm csapa-
dék hullott, ami igazán nem 
szokatlan vagy kirívó meny-
nyiség, hiszen az 50 éves má-
jusi átlag 54,2 mm. (Április-
ban 46,5 milliméteres csa-
padékot mértek Karcagon, 

ami éppen csak meghalad-
ta az ötvenes átlagot – mond-
ja a szakember.) Ugyanígy 
különösebb probléma nél-
kül nyargalt el a szélvihar is, 
aminek erőssége a Kutató In-
tézet műszerei szerint 57 km/
óra volt. „A mi térségünkben 
ez sem okozott túl nagy gon-
dot – kommentálta a szak-
ember -, mert 70-80 km/órás 

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár 2014. május 17-én (szombaton) rendezte meg 
NONSTOP vetélkedőjét öt csapat részvételével.

Helyezettek: 1. GAME-BEREK (Berekfürdő) 2. MEKK-
EMELET Egylet (Kátai Gábor Kórház) 3. Nagyágyúk (Var-
ró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium) 4. Refisek 
(Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola) 5. Tekós Ördögök (Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium). 

Hungaricum lett az akác és az 
akácméz

Nonstop vetélkedő

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Ez volt a mottója a vasárnapi berekfürdői kerékpártúrának. A 
VE-GÁZ parkolóig a bereki fogadóbizottság több tagja bete-
kert a karcagiak elé és velük együtt indult vissza dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter vezetésével. A túrázók kö-
zött volt Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke is. A be-
rekfürdői érkezés után istentiszteleten vettek részt a kereke-
zők a református templomban, majd szobortúrán megnézték 
a nevezetességeket.

Tekerj és töltődj fel!
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A hír igaz
Az elmúlt hétvégén Kunma-

darason jártam és találkoztam 
egy régi interjúalanyommal, M. 
Pista bácsival, aki a Bibó u. vé-
ge felé lakik, és amolyan régi vá-
gású paraszti ezermester. Jó ve-
le találkozni, mert szenzációs jó 
humora van, és tájékozott a vi-
lág dolgaiban. (Szerintem azon 
kevesek közé tartozik, akik tud-
ják azt is, ki volt az utcájuk név-
adója). Nyolcvan felé közeledik, 
ezért előjön néhány betegség is, 
de mostani kedvetlensége ab-
ból fakadt, hogy ellopták egy 
három méter magas állványra 
szerelt műanyag hordóját, amit 
víztárolás céljából emelt meg. 
(Pár évvel ezelőtt az alumínium 
hordóját lopták el, azt egy mű-
anyag hordóval pótolta, mert 
gondolta, azt nem tudják elad-
ni az ócskavas telepen.) Ahogy 
meglátott mégis azt kérdezte 
tőlem, hogy „ugye maga Ács úr, 
nem ejró szeptikus?”

Jót nevettem, mert így is ér-
telmes volt a kérdő mondata, 
hogy a „szkeptikus”-ból kima-
radt a „k” betű, bár Pista bá’ ezt 
csak véletlenül hagyta el. „Hát 
nem is tudom Pista bátyám – 
válaszoltam –, annyira nem va-
gyok szeptikus, bár annak ide-
jén nem szavaztam a belépésre, 
most azért mégis elmegyek sza-
vazni, ha már bent vannak ma-
gyarok is.” Emlékezett rá, hogy 
annak idején arról beszélget-
tünk, hogy milyen lesz, ha majd 
nálunk is bevezetik az ejrót, „az 
európai fizetőeszközt”. De az-
óta eltelt egy hámos ló átlagos 
élettartama, és csak nem vezet-
ték be, a diskurzusnak ez a vo-
nala már okafogyottá vált. Vi-
szont, hogy közéleti naprakész-
ségét bizonyítsa, a kémhistória 
felől érdeklődött. Tényleg igaz 
– kérdezte-, hogy valaki az oro-
szoknak kémkedik? Hát itt vol-
tak Madarason vagy ötven évig, 
tudnak azok mindent - folytat-
ta. Tudták azok jobban mint a 
magyarok, hogy melyik a szür-
ke marha, meg melyik a lóhús, 
mert a hosszú Pista (így becéz-
ték az ‚50-es, ‚60-as évekbeli ha-
tósági vágóhíd vezetőjét, aki a 
szovjet katonai reptérre is vá-
gott és szállított élőhúst) sokat 
mesélt róluk, hogy egyáltalán 
nem finnyásak, megesznek azok 
mindent. 

Szóval, a hír igaz – nem úgy, 
mint a Jereváni rádiós viccekben 
egykor. Legfeljebb annyiban té-
ves, hogy nem biztos, hogy csak 
az oroszoknak kémkedett, ha-
nem ki tudja kiknek. Meg mond-
juk, Jereván már nem az Unióban 
van. De még lehet – mondta ha-
miskásan mosolyogva –, bár én 
azt már nem érem meg….

- ács -

HÍREKHÍREK
Véradás

Véradás Karcagon a 
Művelődési Házban 2014. 
május 30-án (pénteken) 

8:00 – 13:00.
„Adj vért, adj esélyt!”

A Karcagi Diáktűzoltó 
Szövetség 2012. évben 177.452 
Ft-ot kapott a személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át felajánló 
adományozóktól. A fenti ösz-
szeget Tablet vásárlásra hasz-
náltuk fel.

Tisztelettel megköszön-
jük felajánlásaikat abban a 
reményben, hogy továbbra 
is megtisztelnek bennünk a 
SZJA 1 %-ának felajánlásával.

Adószám: 19222071-1-16.
Lévai Kálmán

elnök

széllökéseknél tapasztalhatók 
nagyobb károk.” Persze adód-
tak gondok, amik – szokás 
szerint – a tűzoltóság erőit 
vették igénybe. A karcagi hi-
vatásos tűzoltók május 15-én 
és 16-án nyolc esetben vonul-
tak viharkárok – túlnyomó-
részt fakidőlés – elhárítására. 
Néhány fával kevesebb dísze-
leg az utak, utcák mentén, de 
nagyobb gond nem történt – 
tudtuk meg Sebők János tűzol-
tóparancsnoktól.

A szél és az eső a határban 
sem okozott nagyobb kárt az 
ilyenkor szokott gabonale-
dőléseknél. (Más kérdés lesz 
majd az esős idő utánra ígért 
nyári meleg. A párás me-
leg ugyanis nagyon kedvez a 
kártevőknek és a kórokozók-
nak. Nagy feladat előtt áll te-
hát a növényvédelem, mert – 
ahogy Kovács Györgyi mond-
ta - „most szinte minden tá-
mad, ami támadhat”.)

„A márciusi por és a májusi 
eső aranyat ér” - idézte a ré-
gi mondást Hubai Imre gaz-
dálkodó, aki szerint – Yvette 
ide vagy oda – a mi térsé-
günkben a csapadékmeny-
nyiségek, a hőmérsékleti vi-
szonyok, a növényállomány 
kultúrállapota az átlagnál 
jobbak, „szinte az optimálist 
közelítő helyzet van”. A hű-
vösebb idő „visszafogta” egy 
kicsit a növények fejlődését, 
de egyébként minden jócskán 
az évszaknak megfelelő álla-
potban van.

Vagyis Yvette (az első ke-
resztnevet kapott rossz idő) 
szinte nyom nélkül viharzott 
át felettünk.

Elek György

sokból és adományokból szár-
mazik. Az adományozók 
segítségét az ülés utolsó epi-
zódjaként Györfi Sándor szob-
rászművész emlékplakettjé-
vel köszönte meg az egyesü-
let. Emlékplakettet vehetett 
át Mészáros László, a Kun-

Közmű Globál M3 Kft. képvi-
selője, Kukely Márton vezér-
igazgató (CER Szállítmányo-
zási Zrt., Bp.), Andrási Zoltán 
(Nagykun Ház Kft., Karcag), 
Kovács István gazdálkodó 
(Karcag), Takács István, a Per-
cent Kft. (Karcag) képviselője 
és Tamás Zoltán, a Morál Kft. 
vezetője.

- Az elmúlt tizenöt év folya-
matos építkezés volt, amely-
nek végeredményeként a Kun-
szövetség egy nagy, országo-
san ismert és elismert egyesü-
letté nőtte ki magát – értékelte 
az elmúlt időszakot, és a Fa-
zekas Sándor elnöksége alatt 
végzett munkát Kovács Sán-
dor, az egyesület új elnöke. 

- Az ország minden részé-
ből vannak tagjaink, hiszen a 
Nagykunság és a Kiskunság 
lakói mellett a fővárosba vagy 
a Dunántúlra szakadt kunok 
is kapcsolatot találtak velünk. 
Kétszer szerveztük meg a Ku-
nok Világtalálkozóját és na-
gyon jó külföldi kapcsola-
tokkal rendelkezünk, példá-

ul tiszteletbeli kunkapitánnyá 
választottuk a Kazak köz-
társasági elnök urat. Tehát, 
ahogy mondtam, erős és szer-
teágazó szövetség a miénk.

- Mik lesznek a további fel-
adatok, a távlati célok?

- Azt szeretném, ha a szö-
vetség tovább terjeszkedne és 
az elkövetkező időszakban 
még több taggal gyarapodna – 
és persze még több feladat vár 
majd ránk, hiszen nagyon fon-
tos a folyamatos építkezés. Az 
eddigi eredmények ellenére is 
úgy látom, hogy még koránt-
sem értük el a maximumot, 
bőven vannak  nyitott, kihasz-
nálásra váró lehetőségeink.

Elek György

Yvette kár 
nélkül zúgott el

Éves beszámoló a Kunszövetségben

Pályázat 
Bérleményre

A Karcagi Ipartestület 
pályázat útján bérbe adja 
a Karcag, Bajcsy-Zsilinsz-
ky u. 2. sz. alatti (főtéri) 
ingatlanát.
Emeleti bálterem: 220 m², 
egyéb kiegészítő helyisé-
gek: büfé, ruhatár, vizes-
blokk: 80 m².
Pályázni írásban a Karca-

gi Ipartestület, Kurucz 
István címére: 5300 Kar-
cag, Pap Béla út 6/b.

Pályázati határidő: 
2014. május 31.

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Hungaricum lett az akác és 
az akácméz

Amint ismeretes, az akác kö-
rüli polemizálást az a kör indí-
totta el, amely szerint az EU – 
mint Európában nem őshonos 
növényt – betiltani szándéko-
zik ezt a fafélét. A tilalom és az 
azzal kapcsolatos várható intéz-
kedések a tagállamok közül el-
sősorban Magyarországot érin-
tették volna érzékenyen, hisz az 
1780-as években az ország egész 
területén meghonosított akác 
ma már az egyik legelterjedtebb 
fafélénk, és bár a botanikusok 
és a környezetvédő szakembe-
rek gyomnövénynek tartják, ér-
tékeit elvitatni nem lehet. Ács- 
és asztalosipari felhasználásán 
túl jó tűzifa, az akácvirágból 
nyert méz pedig jó esztendőben 
a hazai méztermés mintegy 40-
50 %-át adja. A méhészek önál-
ló mézelési időszakként tart-
ják számon az akácvirágzást és 

tavaszonként ugyanúgy néze-
getik az akácfák rügyeit, mint 
a leendő termést becslő gyü-
mölcskertészek. Karcagról és 
térségéből pl. a keleti megyék-
be járnak akácvirágzáskor, hi-
szen az akácméz a világszerte 
az egyik legkeresettebb méhé-
szeti termék. Az akác draszti-
kus visszaszorítása (netán kiir-
tása) lehetetlen helyzetbe hoz-
ta volna a méhészeket. Az akác-
félék tehát megmenekültek – az 
EU-tól legalábbis. Az állomány 
több szempontú megóvása vi-
szont – úgy véljük – még továb-
bi intézkedéseket kíván. Mert 
ott van pl. a Villogó csatornát 
elmúlt években szintén beborí-
tó gyalogakác, ami ellen viszont 
nem ártana hathatósan fellép-
ni. Amúgy meg továbbra is lesz 
akácméz, mézeskalács, sőt a 
birkafőző fazekak alá is be lehet 
tüzelni majd – akácfával.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A Kunszövetség új vezetőségi tagja Bene Sándor Nagykun kapitány lett
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Május 24-25. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Május 31-01. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, 

hogy a 2012. évben kapott SZÉP kártya 
juttatások felhasználási határideje 2014. 
május 31-én lejár. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy fürdőnk 
hivatalos SZÉP kártya elfogadó hely, így 
bármely szolgáltatásunk igénybevéte-
le esetén nálunk felhasználhatják a fenn-
maradt egyenlegüket.

Annak érdekében, hogy SZÉP kártyájuk 2014. május 31-
én lejáró juttatásait egészen 2014. december 31-ig élvezhes-
sék, vásároljanak nálunk éves bérletet!

Bérlet árak az Akácliget fürdőben

Úszásoktatás szervezett (10 alkalmas)
Gyermek (18 év 
alatti) 3000 Ft, 
felnőtt 4000 Ft

Felnőtt bérlet nyitástól 3 óra időtartamra 25 000 Ft
Kedvezményes bérlet nyitástól 3 óra idő-
tartamra 15 000 Ft

Felnőtt 30 alkalmas bérlet 21 000 Ft
Kedvezményes 30 alkalmas bérlet 15 000 Ft
Felnőtt 10 alkalmas bérlet 8 500 Ft
Kedvezményes 10 alkalmas bérlet 5 500 Ft
Felnőtt korlátlan éves bérlet 55 000 Ft
Kedvezményes korlátlan éves bérlet 40 000 Ft
Bármilyen további kérdés esetén forduljanak bizalommal 
kollégáinkhoz a 06/59-312-353-as telefonszámon.

Minden jelentősebb karcagi 
ünnepségen, ahol fontos a tör-
ténelmi idők hangulata, a ré-
gi fegyverek, egyenruhák mél-
tósága, a kort idéző díszlet, ott 
látjuk a Kováts Mihály Hu-
szárbandérium lovasait, akik-
nek tavaly, eredeti 18. századi 
nagykunsági lobogó alapján 
készíttetett zászlaját dr. Hende 
Csaba hadügyminiszter adta 
át, s két egyház papja áldotta 
meg. Most, legutóbb a Kováts 
Emléknapon az Emlékhelynél 
és a múzeum előtti ünnepsé-
gen is fegyelmezetten, gyorsan 
sorakoztak fel, mint egy pa-
rádéra, díszelgésre kiképzett 
igazi huszáregység. Ezért kez-
dett el foglalkoztatni, hogy va-
jon mennyi idő, gyakorlás, fá-
radság van emögött. A bandé-
rium vezetőjével, Orvos-Tóth 
Endre Sándor vállalkozóval a 
hét elején beszélgettem.

- Olyan, mintha réges-régóta 
minden ünnepen ott lennének. 
Hány éves a csapat?

- Talán azért is tűnik olyan 
réginek, mert a ’90-es években 
a Nagykun Huszárbandérium 
szervezése idején már csinál-
tattak egyenruhákat. Akko-
riban úgy ment, hogy ha pár 
lovast sikerült megagitálni, 
azokra ráadták a huszárruhá-
kat és hát alkalomszerűen dí-
szelegtek, ahogy tudtak. Öt 
évvel ezelőtt Bene Sanyi, Mé-
száros Laci, jómagam és még 
néhányan arra az elhatározás-
ra jutottunk, hogy megpróbá-
lunk egy olyan csapatot alakí-
tani, amelynek a tagjai a kato-
nai hagyományok szerint ké-
szülnek fel és szabályszerűen 
jelennek meg az ünnepeken. A 
terveket egyeztettük dr. Faze-
kas Sándorral, a város akkori 
polgármesterével. Mi felaján-
lottuk, hogy bizonyos összeg-
gel beszállunk az egyenruha 
árába, ő pedig vállalta, hogy 
a költségek többi részét ada-
kozás útján előteremti. Ez si-
került is. Így aztán most min-
denkinek saját egyenruhája 
van.

- Hát az persze csak az egyik 
része a felszereléseknek, hiszen 
még sok-sok minden tartozik 
hozzá, nem beszélve a lóról.

- A lovak is saját tulajdon-
ban vannak, bár volt olyan 
huszár, aki kölcsönlovon szol-
gált. És hát valóban, a lószer-
számot nyergestől, a lótakarót, 
a tarsolyt mind saját erőből ál-
lítottuk ki. Komoly pénzt ál-
doztunk erre, mert csak a ru-
ha kb. 250 ezer forint volt, a 
felszerelés többi tárgya is több 
mint 100 ezer forintba került.

- Attól, hogy lóra ül, meg 
uniformist húz, még nem hu-
szár senki sem, a bandérium 
viszont alakiasan mozog, sza-
bályszerű vezényszavakat hal-
lottunk etc. Kitől kapták a ki-
képzést?

- Győrffy-Villám Andrást, 
a huszár hagyományőrzők 
vezetőjét kértük meg, hogy 
tartson nekünk oktatást. Két 
napon keresztül gyakorlatoz-
tunk és átvettük az elméletet 
is. Nagy szerencse volt, hogy 
a bandérium két tagja – Bene 
Sándor és Mészáros Lász-
ló – a Nagykun Bandérium-
ban is szolgáltak előtte. Bese-
gített még Rab János nyugál-
lományú őrnagy, és Soós Pál, 
a Honvédbanda karnagya is. 
Tőlük kaptuk az alapokat. 
Egyébként minden egyes ren-
dezvény előtt gyakorlatot tar-
tunk lovon, illetve, ha éppen 
zászlófelvonásnál díszelgünk, 
akkor gyalogosan. Úgyhogy, 
amit az emberek az ünnep-
ségeken, ünnepi alkalmakon 
látnak, az nagyon sok gya-
korlás eredménye.

- Aki volt katona, ismeri az 
alaki kiképzés – pl. az esküre 
készülés - „szépségét”. Hogyan 
alakiznak a huszárok?

- Amikor lovasedzés/fel-
készülés van, előbb lelova-
golunk egy programot, ami 
közben már pl. vonalban ál-
lunk fel a lovakkal 10-15 per-
cig is, hogy szokják, meg köz-
ben regulázni kell őket, ah-
hoz szoktatni, hogy ilyenkor 
ne mozogjanak. Így is előfor-
dul, hogy sorállásnál, főleg 
az elején mocorognak, de az-
tán szépen megnyugszanak. 
(A sok gyakorlás eredménye 
egyébként, hogy Tiszafüre-
den a tavaszi hadjáratra em-
lékező rendezvényen, amikor 
ágyúval lőttek, és az általános 
ijedelem közepette is úgy áll-
tak a lovaink, mint a cövek!) 
Aztán lényeges az is, hogy lo-
vagláskor vonalban, fej fej 
mellett, a távolság megtartá-
sával menjünk. Ezt rengeteg-
szer kell gyakorolni, hogy a 
nézők a szabályos formájában 
lássák felvonuláskor, díszel-
géskor. A parádéra készülés 
része az is, hogy a lovakat na-
pokkal előtte meg kell patkol-
ni, hogy szokják az új patkót. 
Akkor napokkal a rendez-
vény előtt egyszer megtiszto-
gatjuk őket, a díszelgés nap-
ján pedig már korán reggel 

elkezdjük a lópucolást, aztán 
jön a lószerszám karbantartá-
sa, végül mi: a csizmapucolás, 
a ruha rendbetétele. Ha egy 
rendezvény 11-kor kezdődik, 
nekünk 9-kor el kell kezdeni 
nyergelni, a lószerszámot iga-
zítani, és a helyszíntől függő-
en jókor kell indulni. Vágtá-
ban ugyanis nem lehet men-
ni, mert megizzadnak a lovak 
és úgy néznének ki, mint aki 
csatából jött.  Szóval pl. egy 
március 15-ei ünnepség ná-
lunk egész napos elfoglaltsá-
got jelent.

- A bandérium huszárai kö-
zött hosszabb idő óta most má-
jusban láttam új arcot. Vagyis: 
állandónak tűnik a csapat.

- Igen. K. Nagy Pista az 
idén kapcsolódott be... Vol-
tak olyan tagok persze, akiket 
a munkájuk másfelé szólított 
és hát tőlük nem várhatjuk el, 
hogy minden alkalommal itt 
legyenek. akik viszont kar-
cagiak, azokra minden alka-

lommal számítunk. Nyolc ru-
hánk van és hatan-heten álta-
lában meg szoktunk jelenni a 
rendezvényeken. Évi öt alka-
lommal (március 15-én, má-
jus 11-én, augusztus 20-án, 
október 6-án és október 23-
án) kell díszelegnünk. A ban-
dérium tagjai jelenleg: Orvos 
Tóth Endre Sándor, Mészáros 
László, Bene Sándor, Szen-
tesi László, K. Nagy István, 
Nagy Sándor, Györfi Sándor, 
Monoki Csaba és Lévai Kál-
mán.

- Az előbb említette Tiszafü-
redet. Ezek szerint másfelé is 
megjelennek, mint bandérium?

- Nem igazán jellemző. 
Nem vagyunk tagja a Huszár 
Hagyományőrző Egyesület-
nek, ezért az országos rendez-
vényeken nem szoktunk részt 
venni (bár kaptunk már meg-
hívást). Esetünkben nagyo-
kat álmodni nem lehet, hi-
szen közülünk mindenkinek 
családja, munkahelye van. Az 
évi öt díszelgést se egyszerű 
összehozni, de ahogy eddig 
is, és ezután is, megcsináljuk 
majd.

Elek György

Kilenc karcagi huszár
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Betörés szempontjából az 
a legveszélyeztetettebb, aki 
mindennap ugyanabban az 
időben távozik otthonából 
és ugyanakkor tér haza – fő-
képp, ha napközben sem tar-
tózkodik senki a lakásban –, 
de ugyanilyen veszélyeket rejt 
magában az utazás alkalmá-
val „védtelenül” hátrahagyott 
ingatlan is. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a lakás-
betörések többségét a nyílás-
zárók feltörésével követik el, 
a nap bármely időszakában. 
Felmérések szerint egy betö-
rő kb. 5-10 percig kockáztatja 
a lebukást. Ha olyan védelmi 
rendszert lát, ami ennél hosz-
szabb ideig feltartóztatja, nem 
kockáztat, inkább odébb áll. A 
betörő bejutását a mechanikai 
eszközök akadályozzák meg. 
Az elektronikus riasztó– és 
jelzőrendszerek csupán kiegé-
szítik ezt a védelmet.

Kérjük Önöket, hogy fo-
gadják meg az alábbi taná-
csainkat:

A bejárati ajtó legyen több 
ponton záródó, korszerű zár-
ral felszerelt. Az ajtó anyaga 
legyen masszív, fém vagy tö-
mör fa. Fontos, hogy a hátsó 
ajtók, garázsajtók is kellő vé-
delemmel rendelkezzenek. A 
legjobb ajtó sem véd, ha azt 
nyitva hagyjuk vagy a kulcsot 
a lábtörlő alá tesszük.

- Az ablakokat is megfele-
lő zárral kell ellátni, az üveg-
re lehet betörésgátló fóliát ra-
gasztani. A nyitva (bukóra) 
hagyott ablak vonzza a betö-
rőket, azt be kell zárni, ha el-
megyünk otthonról.

- A lakásajtót, és a kertka-
put akkor is zárja kulcsra, ha 
otthon tartózkodik, hiszen így 
megakadályozza, hogy illeték-
telen személyek jussanak be a 
lakásába. Társasházak eseté-
ben célszerű a földszinti laká-
sokra rácsot szereltetni.

- A bejárati ajtóra és a név-
táblára célszerű csak a veze-
téknevet kiírni. Ezáltal kevés-
bé lehet majd következtetni 
arra, hogy kik és hányan él-
nek az adott lakásban. Tuda-
tosítsák gyermekeikben, hogy 
ne beszéljenek lakhatási kö-
rülményeikről, illetve szüleik 
időbeosztásáról.

- Utazási szándékáról ne be-
széljen idegenek előtt, ameny-
nyiben huzamosan távol van 
lakásától, úgy gondoskodjon 
arról, hogy postaládáját rend-
szeresen ürítsék, szellőztesse-
nek, így azt a látszatot kelthe-
tik, hogy az ingatlan lakott.

Amennyiben – a meg-
tett óvintézkedései ellenére – 
mégis bűncselekmény áldo-
zatává válik, kérjük, hogy ha-
ladéktalanul értesítse a rend-
őrséget (107, 112), hiszen 
így nagyobb esély nyílik az 
elkövető/k felkutatására és fe-
lelősségre vonására, valamint 
az eltulajdonított tárgyak visz-
szaszolgáltatására. Javasol-
juk továbbá, hogy a bűncse-
lekmény bejelentését követő-
en vegyék igénybe az áldozat-
segítő szolgálat nyújtotta lehe-
tőségeket.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

A horgásztó egész évre munkát ad Lakásbetörések
A Nagykun Horgász Egyesü-
let pár héttel ezelőtti éves be-
számoló taggyűléséről valami 
miatt lemaradtam, a szokott 
évi írás elkészítéséhez csak 
utóbb kértem interjút Kalo-
csai László elnöktől. Az el-
nök múlt szombaton a Tégla-
gyári tóhoz vitt ki beszélget-
ni, mondván, most folynak a 
szokott tavaszi tókarbantartó 
(társadalmi) munkák is.

A tóparton gereblyés, villás 
emberek rakták az avar nádat 
egy autóra, másutt kaszáltak, 
távolabb egy férfi vegyszere-
zett. Valamivel több mint egy 
tucat horgász dolgozott a kör-
nyék tisztogatásán.

- Mindig ennyien vannak?
- Ebben az évben sajnos az 

előző társadalmi munkánál 
is 15-16-an voltak mindösz-
sze, és most is ott körül van 
a létszám. Igaz, a 60 év felet-
ti tagtársaknak és a hölgyek-
nek nem kell társadalmi mun-
kát végezniük, de azért egy-
egy ilyen alkalomra legalább 
30-40 főt várnánk. Ezen a té-
ren tehát változásokra lesz 
majd szükség. A tókörnyék je-
lentős nagyságú terület, ami-
nek a karbantartása egész éves 
feladat és nem végezheti el a 
munkákat mindig ugyanaz a 
pár ember.

- Vagy tizenöt évvel ezelőtt 
hatszáznál is jóval több tagja 
volt az egyesületnek. Hányan 
vannak most?

- A legutolsó létszámunk 
481 fő felnőtt, ifjúsági és női 
horgász volt és van 78 gyer-
mekkorú tagunk is.

- A régihez képest mára va-
lamivel kevesebben vannak. 
Nem tömeges, de érezhető a fo-
gyás. Vajon miért?

- A tagdíjban évek óta nin-
csen változás, ám az állami je-
gyek, a fogási napló után most 
már fizetni kell, holott régeb-
ben ingyenes volt. A területi 
engedélyek ára pedig állandó-
an változik. Volt például olyan 
víz, ahol 11 ezerről 15 ezer fo-
rintra nőtt az engedély ára. 
(Más halászati törvény van, és 
az előírja, hogy a vízkezelőnek 

hány főfoglalkozású halőrt 
kell foglalkoztatni. Ezek meg-
emelték a kiadásait, amit vala-
hogy fedeznie kell.)

- Önök mennyi pénzből gaz-
dálkodtak tavaly?

- 2013-ban 6.176 ezer forint-
ból gazdálkodtunk. A bevé-
teleink, az állami jegyek után 
kapott összegből, a területi 
engedélyek árából és az adó 1 
%-ából tevődnek össze.

- Mire volt elég ez a pénz, hi-
szen a sokhektáros tó (tavak) 
karbantartását ebből oldják 
meg?

- Tavaly hatszor volt hala-

sítás: öt alkalommal pontyot, 
egy alkalommal keszeget te-
lepítettünk mintegy 3.114.000 
forint értékben. Ezen felül 
vannak még egyéb kiadása-
ink a tóval kapcsolatban. Most 
például vennünk kell egy új 
fűnyírót, egy szivattyút a víz-
kezeléshez, különböző vegy-
szereket nyárra és hát ezeknek 
is vannak egyéb kiadásai, pl. 
benzin, stb. Persze az egyesü-
let működésével kapcsolatban 
is vannak költségeink.

- A tó – érthetően – mindig 
fokozott odafigyelés tárgya az 
egyesületnél, sokat küszköd-
nek algával, vízutánpótlással, 
náddal, néha orvhalászokkal. 
Milyen állapotban van most a 
Téglagyári tó?

- Az idén sajnos nagyon ko-
rán megérkezett a meleg, így 
máig, azaz május 11-éig kétszer 
klórmeszeztünk az alga ellen...

- Régebben meg nagy gondot 
jelentett a szomszédos, kisebb 
tavakban tapasztalható hal-
pusztulás...

- Az inkább ősszel, a hirte-
len légnyomásváltozással, il-
letve a lehűléssel szokott be-
következni a lenti, kisebb ta-
vakon, amikben egyébként 
nagyon sok apróhal van. Mi-
vel híre hallatszik, hogy eze-
ket a tavakat majdan felszá-
molják, szeretnénk időben le-
halászni és a halmennyiség 
egy részét a felső tóba telepíte-
ni. Ott részben utánpótlást, és 
a ragadozóhalaknak táplálé-

kát jelentené. A horgásztóban 
amúgy most is többféle hal – 
keszegfélék, ponty, amúr, fo-
lyami harcsa, süllő – találha-
tó. (Mostanában úgy látszik az 
amúrok akadnak horogra, de 
hallottam olyat is, hogy a na-
pokban valaki egy tíz kilós fo-
lyami harcsát fogott.)

- Hogy állnak az orvhalá-
szokkal?

- Az idén még nem vettünk 
észre orvhorgászokat, de hát 
azért van a tavat állandóan fi-
gyelő halőrzési csoportunk, 
hogy ilyen ne is legyen. Ezt a 
csapatot évekkel ezelőtt ala-
pítottuk húsz taggal. Mindent 
ellenőriznek: horgászjegyet, 
naplót, a horgászati szabályok 
betartását. Ügyelünk a tóra és 
környékére, hiszen sok mun-
kánk van benne.

Elek György

HELYI TERMELŐI PIAC 
KARCAGON!

2014. MÁJUS 23-ÁN, PÉNTEKEN 14 órától
A NAGYKUN LÁTOGATÓKÖZPONT UDVARÁN

(KARCAG, TÁNCSICS KRT. 46.)

NAGYKUN TERMELŐI PIAC
NYITVA TARTÁS:

Páratlan hét PÉNTEK

14.00 – 18.00 óráig

A piacon helyi és környékbeli termelőktől
vásárolhatnak saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt,
különféle egyéb házi készítésű élelmiszereket (pl. lekvá-

rok, szörpök, méz, házi aprósütemények, mézes, sajtok és 
egyéb tejtermékek, magolajak, füstölt házi húskészítmé-
nyek, biotermékek stb.) valamint kézműves portékákat.

A Karcagi Birkafőzők Egyesülete
BIRKAPÖRKÖLTET,

a Karcagi - Nagykun Ízőrzők Egyesülete
helyben sütött kemencés süteményeket árusít.

Várjuk helyi és környékbeli (Karcag 40 km-es körzetéből) 
kistermelők jelentkezését árusításra az 59/503-224-es telefo-
non.

Látogasson el Ön is,
vásárlásával ösztönözze és támogassa

a helyi termelőket!

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti temp-
lomban Arszeniosz bé-
csi görög metropolita, Ma-
gyarország és Közép-Euró-
pa Exarchája és Borisz atya, 
a templom lelkésze tartott 
szombaton istentiszteletet.
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PÁLYÁZAT

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek: Felsőfokú iskolai végzettség. 
Legalább 3 éves szakmai, vezetői tapasztalat. Számítógépes isme-
ret (World, Excel). Saját tulajdonú személygépkocsi. Büntetlen elő-
élet
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz, 
diploma másolat.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 06. 02.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 05. 29.
Jelentkezni írásban, 2014. 05. 26-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538

A Debreceni Egyetem Álta-
lános Orvostudományi Kara 
2013-ban a TÁMOP pályázat 
keretében támogatást nyert 
arra, hogy előadások tartásá-
val az élettudományokat nép-

szerűsítse a középiskolákban. 
A projekt keretében az Álta-
lános Orvostudományi Kar 5 
vezető oktatója vállalta, hogy 
2-2 órás előadást tart összesen 
7 debreceni és 7 vidéki gimná-
ziumban. A Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium azért 
került a kiválasztott közép-
iskolák közé, mert az elmúlt 
évek során iskolánkból sok ta-
nuló nyert felvételt a debrece-
ni egyetemre.

A felsorolt előadásokat a 
természettudományos osztá-
lyainkban a 10. és a 11. évfo-
lyamon biológia, kémia és fi-

zika órák keretében tartották 
az előadók.

Az előadók és az előadások 
következők voltak: Prof. Dr. 
Csernoch László: A fülünk vi-
lága, Prof. Dr. Berényi Ervin: 

Az agykutatás modern képal-
kotó módszerei: gondolatolva-
sás a III. évezredben, Prof. Dr. 
Jenei Attila: Mikrovilág na-
gyító alatt: beszédes színek, 
Prof. Dr. Panyi György:  Skor-
piók, mérgek az orvostudo-
mány szolgálatában, Prof. Dr. 
Tőzsér József: Fehérjedarabo-
lás.

A diákok érdeklődve hall-
gatták az előadásokat. Az ő 
nevükben is köszönjük a lehe-
tőséget.

Dr. Nagyné Serfőző Éva
 igazgatóhelyettes

 Rendhagyó 
természettudományos órák

– Igazgató úr, valamikor a 
télen a legutóbbi beszélgeté-
sünk alkalmával szó esett a 
hosszú távú terveikről, de most 
az elején egy rövid kérdés ere-
jéig talán tekintsünk vissza egy 
picit. 2012-ben adták át az új 
állandó kiállítást és a múzeum 
épülete is megújult. Hogy sike-
rült belakni az új környezetet?

– Egyértelműen sokkal mo-
dernebb, a mai kor elvárásai-
nak megfelelő fűtés, elektro-
mos hálózat és vizesblokk lett 
kialakítva az épületben. Min-
den sokkal komfortosabb. 
Egyedül a karácsonyi időszak-
ban tartunk még mindig zár-
va. Ennek azonban praktikus 
okai vannak. Nem csak az, 
hogy a fűtésen spórolunk, ha-
nem egyszerűen karácsony és 
újév között nem jönnek láto-
gatók. Mindenki mással van 
elfoglalva, ünnepel, a család-
jával tölti az időt és ezért ne-
künk is egyszerűbb akkor ki-
adni a szabadságot. Termé-
szetesen, ha valaki bejelentke-
zik egy tárlatvezetésre, akkor 
megoldjuk és bejövünk arra a 
pár órára. Külön programot 
viszont nem szervezünk, kü-
lön nem tartjuk nyitva az in-
tézményt, de a kiállítás meg-
tekintése megoldható.

Emellett annyi változás tör-
tént, hogy egy múzeumpe-
dagógussal erősödött az állo-
mány. Korábban is említettem 
már, hogy múzeumpedagógiai 
programokat tudunk szervez-
ni, de most már sokkal komo-
lyabban, mint korábban. Ab-
ban is előrelépés következett 
be, hogy a Birkafőző Fesztivál 
előtt átadjuk a hozzánk tarto-
zó Fazekasházat. Most készül 
a kiállítás és ott is kialakítot-
tunk egy múzeumpedagógiai 
foglalkoztató helyiséget, aho-
va szeretnénk korongot berak-
ni, kvázi egy fazekasműhelyt 
kialakítani és megtölteni min-
denféle programokkal.

– Korábban is szoros együtt-
működés volt az önkormány-
zat és a múzeum között, de 
amióta városi fenntartásba ke-
rült az intézmény, azóta látha-
tóan több helyi programban is 
részt vesznek. Tud e monda-
ni néhány olyan rendezvényt, 
amelyben a nyár folyamán, 
vagy akár az év hátralevő ré-
szében munkát vállalnak.

– Természetesen jobban 
összehangoljuk a működésün-
ket a művelődési központtal 
és a városi rendezvényekkel, 
így több programban is részt 
tudunk venni. A Birkafőző 
Fesztivál díszvendége Kalocsa 
városa lesz és a tervek szerint 
hoznak egy kiállítást, amelyet 

itt fogunk berendezni. Ez au-
gusztusig lesz megtekinthető. 
Aztán a Nagykunsági Kultu-
rális Napok keretében itt nyí-
lik a Györffy István Fekete-
Kőrös völgyi gyűjtéséből ösz-
szeállított kiállítás is, amit a 
Néprajzi Múzeum munkatár-
sai készítettek. Az ott őrzött 
anyagból állt össze, ami ed-
dig még nem volt kiállítva. Ez 

a kiállítás jelenleg Mezőköves-
den van.

– Ez a kiállítás utazik...
– Igen, ez egy vándorkiállí-

tás, és augusztus-szeptember 
folyamán lesz látható Karca-
gon. Ezzel szeretnénk megün-
nepelni Györffy születésének 
130. évfordulóját.

- Györffynek mostanában 
milyen a megítélése? Az elmúlt 
évtizedekben mi többet beszél-
tünk róla, mint egyébként akár 
országosan a tudományos ber-
kekben, vagy a médiában. Az 
utóbbi időben viszont mint-
ha többször esne szó róla és a 
munkásságáról országszerte is.

- Igen, úgy néz ki, hogy 
Györffy István nézeteit – leg-
főképp a oktatáspolitikai és 
kultúrpolitikai nézeteit – egy-
re többen magukévá tették 
az elmúlt időszakban. Ugye 
ő már annak idején kimond-

ta, hogy nekünk az európai-
ságunkat nem azzal kell kife-
jeznünk, hogy mindent átve-
gyünk Európától, hanem épp 
azzal, hogy mi is hassunk Eu-
rópára. Mondhatjuk, hogy 
Györffy már 1939-ben elő-
re látott ebben a kérdésben, és 
azt hiszem, éppen ezért még 
mindig, vagy már megint kor-
szerű. Egyébként a héten ün-
neplik a Budapesti Néprajzi 
Tanszék nyolcvanadik szüle-
tésnapját, amit éppen Györffy 
hozott létre. A szakmán belü-
li megítélése mindig is jó volt, 
csak mivel a néprajz egy kis 
szakma ezért nem volt valami 
hangos.

– Térjünk vissza a múzeum-
hoz! A télen más tervekről is 
szó esett: technikai fejlesztések, 
könyvkiadás, stb.

– Most már működik a 
honlapunk, amelyen közzé 
tudjuk tenni az aktuális in-
formációinkat. Emellett pá-
lyáztunk kollégánk, Örsi Zsolt 
könyvének a Karcagi helyne-
vek kiadására és tervben van 
Fejesné Koppány Gabriel-
la karcagi csipkéről írott ta-
nulmánykötetének a megje-
lentetése is. Ennek most zaj-
lanak az előkészületei. A 
karcagi csipkét az Értéktár Bi-
zottság fölvette a Városi Ér-
téktárba. Ezek a kiadványter-
veink. Ugyanakkor, az sem el-
hanyagolható szempont, hogy 
a Tájházat is ki tudtuk nyit-
ni ebben az évben, hiszen a le-
omlott istálló fel lett építve és 
majd valamikor az ott találha-
tó kiállítást is szeretnénk idő-
vel felújítani. Meg kell még 
említenem a Szélmalom épü-
letét is, amelynek március-
ban egy szélvihar letörte a 
vitorlázatát. Amennyiben az 
anyagi lehetőségeink megen-
gedik, ezt is minél hamarabb 
szeretnénk helyreállíttatni.

-dh-

Felújított Fazekasház, Györffy-tárlat, 
és könyvkiadás

Interjú Nagy Molnár Miklós múzeumigazgatóval

Nagykun Református Gimnázium
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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 

A Kecskemé-
ti T.E. május 16-án 
Tiszakécskén rendez-
te meg a III. korcso-
portos birkózó orszá-
gos diák olimpia dön-
tőjét szabadfogásban. 
A nagyszabású esemé-
nyen 61 szakosztály 
271 versenyzője vett 
rész, bizonyítva ezzel 
a sportág utánpótlá-
sának erejét. A karca-
gi birkózó szakosztályt a kor-
osztály két legrátermettebb 
versenyzője képviselte: Kun 
István a 46 kg-os súlycso-
portban, ahol 31-en indultak, 
a legjobb 16-ba küzdötte be 
magát, de ott vereséget szen-
vedett és meg is állt. Nem 
úgy a 69 kg-os Újfalvi Csaba, 
aki két gyors és látványos tus 
győzelemmel kezdett és ez-
zel az elődöntőbe került. Ott 
viszont kénytelen volt fejet 
hajtani a nálánál sokkal ré-
gebben versenyző, a későb-

bi győztes dorogi ellenfelé-
vel szemben. A tisztes veresé-
ge viszont azt jelentette, hogy 
még a harmadik helyért bir-
kózhatott. Az éremért folyta-
tott csata nem tartott sokáig, 
mert Csaba tizenöt másod-
perc alatt két vállra fektet-
te szegedi ellenfelét és szer-
zett újabb sikert a karca-
gi bikózó sportnak és iskolá-
jának, amely történetesen a 
Kiskulcsosi Általános Iskola. 
Ezúton is gratulálunk az ot-
tani testnevelő tanárnak is.

Újabb karcagi birkózó az országos 
élmezőnyben

A Megyei Felnőtt Baj-
nokságban a Karcagi SE 
csapata a rájátszásban a 
Törökszentmiklós elleni iz-
galmas, látványos, sportsze-
rű 2:1 arányban megnyert 
mérkőzései után a döntő-
be jutásért az elődöntőben a 
Cegléd II. Tabán csapatával 
találkozott. 

Aki nyomon követte a baj-
nokság menetét sejthette, 
hogy nem lesz egyszerű a 
harc. A jó erőkből álló Ceg-
léd II. ugyan második he-
lyen ért célba az alapszakasz 
során, de a szabályok betar-
tásában az ellenfelek és a já-
tékvezetők iránti tisztelet-
ben nem álltak a bajnoki ta-
bella dobogóján. Gyakor-
latilag a bajnokság összes 
balhés meccse az ő nevük-
höz köthető, s ha kiharcol-
ták, meg is kapták eltiltásu-
kat több esetben, sajátos sza-
bályaik által játszott játéku-
kért .

Az első meccsen az el-
ső félidei remek játék és ve-
zetés után sajnos vereség lett 
az eredmény.  0:1 után nagy 
elszántsággal várta a Karca-
gi SE a Ceglédi KE II.-Tabán 
csapatának érkezését. A visz-
szavágó időpontjának egyez-
tetése körüli hercehurcák 
már előre vetítették, hogy a 
felekre nem vár nyugodt han-
gulatú mérkőzés. A „verebek 
is azt csiripelték”, a Tabán ké-
szül valamire, de ilyesfajta 
meglepetésre sem a rendező 
csapat, sem a mérkőzésre ki-
látogató több mint ötven  fős 
szurkoló gárda (soraiban Do-
bos László polgármesterrel), 
sem pedig a mérkőzésre a já-
tékvezetői hármas nem szá-
míthatott. 

A Tabán ötfős delegációja 
éppen csak egy hajszálnyival 
a negyedórás türelmi idő le-
járta előtt jelent meg a Városi 
Sportcsarnokban, és már a 
bemelegítésnél látszott, hogy 
sok komolyságra nem szá-
míthat majd a tisztelt publi-

kum. A gyanú rögtön az első 
vendégtámadás után beiga-
zolódott, és az egy lábról fel-
ugorva elengedett külső do-
básoknál is felháborítóbb volt 
a Tabán védekezéshez való 
hozzáállása. Sajnálatos mó-
don, magáról a kosárlabdá-
ról ezen az estén és ezen a he-
lyen többet írni nem nagyon 
lehet. A Karcag SE többször 
is megpróbálta komolyra for-
dítani az eseményeket, harco-
sabb védekezéssel felpiszkálni 
a vendégeket, de nem jártak 
sikerrel. A mérkőzésre kilá-
togató szurkolókat is dicséret 
illeti. Igaz, volt olyan is ami-
kor beszóltak a bohócoknak, 
de végig buzdították csapatu-
kat, és - már csak miattuk is 
- remélhető, hogy „ilyesmi” 
a JNSZ megyei bajnokságban 
nem fog többet előfordulni!

Karcagi SE - Ceglédi KE 
II.-Tabán 119:57 (33-10, 32-13, 
22-15, 32-19)

Karcagi SE: Erdei József, 
Kiss János, Kovács István, 
Pásztor György, Vincze Mi-
hály, Kohári István, Simon 
László, Kovács Máté, Tóth 
Imre

Fodor Csaba: Sajnála-
tos, hogy ez a mérkőzés ilyen 
lett!!! A szerda esti, „nekünk 
nem jó ez az időpontban” 
megrendezett meccs lejátszá-
sa ellen így tiltakozott a „ven-
dégcsapat”! 

Mivel a felajánlott lehetsé-
ges időpontokból nekik egyik 
sem felelt meg az elmúlt két 
hétben, így a JNSZ Megyei 
Szövetség ezt írta ki a máso-
dik play-off meccs lejátszásá-
ra. A kifogásuk, hogy dolgoz-
nak és többen is főiskolára 
járnak, valójában elfogadha-
tó lenne, de bármilyen hihe-
tetlen, a Karcagi SE játékosai 
is pontosan így tesznek! Dol-
gozó és főiskolára járó embe-
rek. Mégis itt voltak és majd-
nem teljes csapattal ki tud-
tunk állni! A karcagi Sport-

csarnok leterheltsége miatt 
nem lehet „akármikor” mér-
kőzéseket játszani hétvégén. 
A Törökszentmiklós elleni 
győztes meccsünk után azon-
nal felajánlottuk a pályagon-
dokkal küzdő Cegléd II.-nek 
a 04. 26-i (szombati), illetve 
a 05. 10-i (szintén szombati) 
időpontokat, a pályaválasztói 
jog cseréjét. Ezek nem voltak 
jók nekik, mivel mindenkép-
pen „hazai pályán” szerették 
volna kezdeni a play-off-ot. 
Ők jelezték ugyan, hogy ta-
lán május 01-jén be tudnánk 
menni valamelyik szolnoki 
terembe, ez azonban csak fel-
vetés maradt, konkrétum nél-
kül. Így javasoltuk és abban 
mi is hibáztunk, hogy halasz-
szuk az első mérkőzést. Vé-
gül sikerült 05. 10-én leját-
szani az első meccset Szol-
nokon, ahol az első félidei ve-
zetésünk után ők győztek. 
A visszavágóra viszont eleve 
késve érkeztek. A hozzáállá-
suk, a bohóckodásuk pedig a 
sportággal és a kilátogató kö-
zönséggel szemben is tiszte-
letlen volt! Az a tény, hogy a 
mai világban nem tud vala-
ki értelmesen kommunikál-
ni, telefont használni, levelez-
ni és megegyezésre törekedni, 
csak dacosan, hisztizve, a sa-
ját igazsága mellett így kiáll-
ni és másokat semmibe ven-
ni, több mint felháborító! A 
látványosan sportszerűtlen 
hozzáállásukat a küzdelmes, 
érdekes, a kosárlabda sportot 
népszerűsítő játékhoz szokott 
közönség nem vette jó né-
ven tőlük! Sajnos, valóban fi-
gyelmeztetni kellett a vezér-
szurkolókat, akik ezután csak 
a Karcagi SE kosarasainak 
drukkoltak! Remélhetőleg, jó 
irányba folyik majd ez a play-
off és láthatnak még jó mecs-
cset Karcagon a kosárlabdát 
kedvelők! Hajrá Karcag!

Az állás 1:1, de az ügyben 
a JNSZ Megyei Szövetség fe-
gyelmi eljárást folytat le, s 
emiatt a folytatás szünetel!

Kosárlabda Megyei Felnőtt Bajnokság

A játék nélküli játék

Ezüstéremmel zártak a fel-
nőttek: oda se neki!

Május 18-án befejeződtek a 
férfi kézilabda megyei I. osz-
tályú bajnokságának küzdel-
mei. Bár a karcagi fiúk az itt-
honi mérkőzéseken nem min-
dig hozták a legjobb formá-
jukat, érdekes módon ide-
genben rendre javítani tud-
tak, így az utolsó fordulóra 
is maradt eldöntetlen kérdés: 
bronz- vagy ezüstérem. Szol-
nokon a Tiszavirág Aréna va-
sárnap délben megtelt végte-
lenül lelkes karcagi szurko-
lókkal, a hangulat fokozta a 

küzdelmet és az igalmakat, 
de mindenképpen győze-
lemre segítette a karcagiakat 
Rákóczifalva ellen. Így együt-
tesünk - újra idegenben - még 
az utolsó fordulóban is tu-
dott javítani, ezzel 10 győze-
lemmel, két döntetlennel és 4 
verséggel a megyei I. osztály-
ban ezüstérmet szerzett. Ha 
megvette, hadd vigye…

Rákóczifalva - Karcag SE 
18:24 (6:12)

Karcag: Király, Nagy, Ha-
mar (1), Ferenczi (1), Tóth 
B. (8), Szepesi (2), Vályi (5), 
Nagy, Tóth Z. (2), Major (5), 
Nagy.

A 2013/2014-es megyei I. 
osztályú bajnokságban ezüst-
érmes karcagi csapat tagjai: 
Nagy Péter, Nagy János, Tóth 
Zoltán, Nagy Péter, Vályi-
Nagy Norbert, Szepesi Balázs, 
Tóth Botond, Ferenczi Csaba, 
Hamar László, Király Edvin, 
Béres Imre, Papp Imre, Karsai 
Imre, Lajtos Lajos, Koncz Dá-

vid, Örsi Péter, Sebők Kál-
mán, Pápai Ádám. Játékos-
edző: Major János. 

Gratulálok valamennyi játé-
kosomnak, jó nyári szünetet kí-
vánok mindenkinek, egyúttal a 
csapat nevében megköszönjük 
a KSE támogatását a bajnokság-
ban való részvételhez.

MAJOR
szakedző

Férfi kézilabda megyei bajnokság
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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 csa-
ládi 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 eladó. 
Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon családi ház eladó a Kinizsi 
utcában. Központi földszinti lakás 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-483-
6705.
Karcagon összkomfortos 2,5 szobás 
tehermentes, jó állapotú családi ház 
csendes környéken sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Komfort nélküli ház vállalkozásra 
alkalmas nagy portával eladó. Tel.: 
06/20-282-8697.
K a r c a g ,  Tá n c s i c s  k r t .  2 5 .  (a 
Városudvar bejáratánál) III. emeleti, 
2 szobás, erkélyes, klímás, felújított 
lakás reális áron eladó. Tel.: 06/30-
299–8674.
Karcagon családi ház eladó vagy 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-422-
8334.
Karcagon főtéri 2 szobás étkező-
konyhás, nagy erkélyes, földszinti 
társasházi lakás eladó. Tel.: 06/70-
326-7291.
Karcagon, Györffy I. út 17/6 alatti la-
kás eladó. Tel.: 06/30-366-0501.
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.

Eladó 2 szobás családi ház Karcagon. 
Tel.: 06/70-528-3619.
Karcagon főtér közelében 850 m²-
es telken utcára néző 3 és fél szo-
bás, 2 fürdőszobás, összkomfortos, 
összközművesített ház + garázzsal, 
melléképülettel, ipari árammal akár 
2 család részére is alkalmas, áron alul 
eladó. Tel.: 06/30-964-5031.
Karcag központjában 3 szobás, föld-
szinti, felújított lakás eladó. Tel.: 
06/20-497-0487.
H á z  e l a d ó  t e l e k  á r o n .  K g . , 
Vörösmarty u. 2. Érdeklődni: Kg., 
Szent I. L. u. 40.
Karcagon, a Kántor S. utcában két-
szobás, földszinti lakás eladó. I.ár: 4,9 
M Ft. Tel.: 06/20-805-2338.
Két szoba nappalis ház eladó vagy 
központi kisebb csere érdekel. I.ár: 
5,5 M Ft. Érdeklődni: Kg., Arany J. ut-
ca 4.
Reális áron eladó jó állapotú 1,5 szo-
bás erkélyes, I. emeleti lakás Karcag, 
Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon, főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közművesí-
tett, ipari árammal ellátott, bontás-
ra vagy felújítása ítélt ház eladó. A 
telek alkalmas üzleti vagy ipari tevé-
kenységre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. 
sz. Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon, Kossuth tér 11-13. sz. alat-
ti 56 m²-es, 2 szobás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 59/311-975 vagy 06/30-
385-4300.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros családi téglaház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben, 18 órától).

Albérlet
Szoba-konyha-fürdőszobás albérlet 
kiadó. Tel.: 06/30-7951

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.
Foxi kutya ajándékba elvihető. Rágó 
koca eladó. Tel.: 06/30-470-8186.
3 hónapos ivartalanított csüngő ha-
sú malacok eladók. Tel.: 06/30-336-
6142.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent István su-
gárút 1-5. udvarán, a garázssor köze-
pe táján. Tel.: 59/313-167.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Parádon úszómedencés, kétszo-
bás apartmanokban üdülhet. Van 
gyerekágy, etetőszék, homokozó. 
Terasz, kerti bútorral, szalonnasü-
tő, bogrács, pingpongasztal is. SZÉP 
kártyát elfogadunk. (www.parad.
uw.hu) Tel.: 06/30-408-2329 vagy 
59/311-431.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A tu-
datfejlődésért. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 db 
Schwinn Csepel 26-os bicikli, 2 db 
grillsütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós 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, kismére-
tű férfi zakók, kabátok, férfi nad-
rágok, 1 db 3 ajtós világos ruhás-
szekrény, 1 db üveges bárszekrény. 
Értéknek megfelelően 1 db kitűnő 
állapotú cipős szekrény, 1 db igénye-
sen megművelt kovácsoltvas előszo-
bai fogas, 1 db paraszt kanapé, 1 db 
1 személyes heverő, 1 db olasz ba-
ba 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.
Vennék jó állapotú bejárati ajtót 
207x87 cm-es méretben. Tel.: 06/70-
300-9730.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 sze-
mélyes rekamié (9.000 Ft) eladó. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 23.
Devizások figyelem! Várom azok je-
lentkezését, akiknek a bank már fel-
mondta a devizaalapú jelzáloghitel-
ét és a követelését jogtalannak íté-
li meg. Tel.: 06/30-236-5858 Győriné 
Julika
Gázperzselő, gázmelegítő tömlő-
vel; palackos teakályha két égős; pa-
rabola tányér, fakeretes kézifűrész, 
kenyérsütő eladó. Kg., Erkel F. utca 
35/a. (16 óra után)

Eladó palackos gáztűzhely, vezeté-
kes Karancs gáztűzhely, 3 ajtós szek-
rény, TV asztal, cipős szekrény, 2 sze-
mélyes heverő, asztalok, fotelek, ku-
koricamorzsoló, elektromos meg-
hajtású Belker mérleg, mechanikus 
varrógép és még különböző hagya-
téki dolgok. Tel.: 06/70-409-3470.
Eladó Karcagon 2000 db hódfarkú 
cserép. Tel.: 06/30-219-6813.
Belső, lecsukható padláslétra eladó. 
Tel.: 06/59-314-295.
Méhészek figyelem! Bármilyen be-
drótozott keretet cserélek mézért. 
Tel.: 59/314-295.
Kétkerekű húzós kocsi eladó. Tel.: 
59/311-964.
Gyermek heverő, felnőtt heverő, 
ágyneműtartó, komód eladó. Tel.: 
06/70-389-2119.
Eladó kerti traktor utánfutó maga-
sítóval felszerelve. Tel.: 06/30-252-
8698.
Karcagi ízek, házi lekvárok és ször-
pök továbbra is elérhetőek a BHG 
soron a Bio Boltban, Ciklámen Bt. és 
Kerekcipó Kft. üzleteiben, továbbá a 
Karcagi Borházban.
Kézzel morzsolt 5 mázsa szemes ku-
korica eladó. Tel.: 06/30-458-4238.
Kétszárnyas halasi ajtó tok nélkül és 
gázpalack eladó. Érdeklődné: Kg., 
Ács u. 4.
Elektromoped 6000-es rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
Két javításra szoruló varrógép és ré-
gi lemezek eladók. Tel.: 06/20-268-
9521.
V e g y s z e r  n é l k ü l i  t i s z t í t á s ! 
Mikroszálas termékek hosszú élet-
tartamú, gazdaságos, ember és idő-
kímélő. „A Földet nem apáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön!” VIXI Érd.: Fazekasné 
Judit  0 6/30 -528 -3023 vag y a 
Borházban.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
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-
szág legjobb borászaitól. 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 táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje,  bádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ  IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! (Több 
mint 30 éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Üvegezés, képkeretezés. Karcag, 
Szent I. sgt. 9. Tel.: 06/30-219-6813.
Motoros fűkaszával fűvágást há-
zaknál, telkeken, kertekben és fabe-
hordást, kerítés festést stb. vállalok 
Karcagon és Berekfürdőn. Tel.: 06/20-
500-8242.
Szendrei Üvegező Bt. vállal: üvege-
zés, képkeretezés, műanyag nyílászá-
rók, tükrök, redőny, reluxa, szúnyog-
háló. Kg., Villamos u. 21. Tel.: 06/30-
684-4941.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

Apróhirdetés

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

Leszokás a 
dohányzásról
A dohányzásról való le-
szokást segítő ingyenes 
program indult néhány 
hete Karcagon, a kórház-
ban, a Tüdőbeteg gondo-
zóban. (06/59-507-111)

8-10 fős csoportokban a 
leszokás nehézségeit meg-
könnyítő praktikák, ötle-
tek hangzanak el, melyek 
a közösség erejét is felhasz-
nálva sikeresebbek lehet-
nek az eddigi módszerek-
nél, amennyiben kellő el-
szántsága, és motivációja is 
van a dohányzást abbaha-
gyónak.

A kórház területén he-
ti egy alkalommal délutá-
nonként, hat hétig tart egy 
kurzus.

Egyéni leszokási prog-
ram esetében a páciens, és 
a segítő  szakember három 
hónapon keresztül a meg-
beszélt alkalmakkor ta-
lálkoznak. A függőség is-
meretében gyógyszeresen, 
vagy anélkül történik a se-
gítségadás.

Használjuk ki a 
lehetőséget!

Az apróhirdetésAz apróhirdetés

csak 200 Ft*csak 200 Ft*

 a Karcagi Hírmondóban! a Karcagi Hírmondóban!
* Az alapár 20 szóig értendő.
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2014. május 23. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás 2014
19.05  Nagykunsági Krónika – közéle 

 ti magazin
  Aktuális kérdések 
  Vendég: Teleki Zoltán
  Téma: Elfogadták a rendőrség  

 beszámolóját
  Karcagi Hírek
  - Májusfa
  - Testületi ülés
  - Te szedd!
  - Varrós diákok adománya
  - Kováts Mihály napok
  Háttér
  Vendég: Rózsa Sándor
  Téma: A hétvégén újra válasz 

 tunk
20.10  Kun Hagyományok Napja

2014.május 27. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református  

 istentisztelet

19.20  Karcagi hírek

19.50  A Hit Szava - Római katolikus  

 szentmise

20:50  Ballagás a Nagykun Reformá  

 tus Gimnázium és Egészség  

 ügyi Szakközépiskolában

2014. május 29. csütörtök

18.00  Műsorajánlat

18.05  Ballagás 2014

19.05  Nagykunsági Krónika – köz  

 életi magazin

  Aktuális kérdések 

  Téma: Egy hónap múlva Birka 

 főző fesztivál

  Karcagi Hírek

  - Non-Stop vetélkedő

  - Bejárás az Ipari Parkban

  - Kunszövetség közgyűlés

  - Holokauszt megemlékezés a  

 zsinagógában

  Háttér

  Vendég: Nagy Molnár Miklós

20.10  Testvérvárosi ünnepség

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
Halálozás

Harsányi Jánosné (Vajó 
Margit)

 Karcag (1930.)
Kacsándi László
 Karcag (1926.)
Molnár Lajos
 Karcag (1950.)
Szabó Andrásné (Demeter 

Julianna)
 Karcag (1947.)
Szekeres György
 Karcag (1932.)

Lapzárta: 2014. május 26. (hétfő) 12 óra

Május 24. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Hor-
váth F. utca

 9 – 20 óráig Alma 
Gyógyszertár – Tesco

Május 25. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Hor-
váth F. utca

Május 31. szombat
 8 – 13 óráig Berek Pa-

tika – Kiss A. utca
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Június 1. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kór-
ház út

A fenti időpont-
okon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellá-
tás a Háziorvosi ügyele-
ten (Karcag, Széchenyi 
sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Mezőtúr 3:0 (1:0)
Karcag, 200 néző. Jv.: Fekete 

T. Segítői: Herczeg R., Gönc-
zi P.

Karcag: Moga, Ko-
vács L., Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Németh M., 
Székely, Szivós Gy., Kupai, 
Bukovszki (Magyari), Erdei

Edző: Orosz István
Az első percben Bukovszki 

átadását Székely közelről a 
jobb alsó sarokba fejelte (1:0). 
A hetvenegyedik percben Szé-
kelyt szabálytalanul szerel-
ték a 16-oson belül – 11-es. A 
büntetőt Székely a kapu köze-
pébe lőtte (2:0). A hetvennyol-
cadik percben egy hosszú át-
adással kiugrott Bukovszki, 
Török kapus kifutva már 
majdnem megszerezte a lab-
dát, de elcsúszott és Bukovszki 
az üres kapuba bombázott 
(3:0).

Jók: Székely, Szivós Gy., 
Bukovszki ill. Török, Máté, 
Szőke

Juhász Mihály: Ma ennyire 
futotta.

Orosz István: Hoztuk a kö-
telezőt.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Mezőtúr 6:0 (4:0)
Karcag: Bajusz, Fábián N., 

Nyíri, Farkas I., Fábián K., 
Daróczi, Ungi, Németh E., 
Kabai S., Balogh J., Hamar

Cserék: Kónya, Szajkó, Sza-
bó E., Balogh D.

Edző: Varga László

Góllövők: Balogh J. (3), 
Ungi (2), Hamar

Varga László: Megérdemel-
ten tudtuk itthon tartani a há-
rom pontot.

NB II. Észak-keleti csoport

U14-es korosztály: Kazinc-
barcika – Karcag 0:1

Karcag: Karsai, Szabó V., 
Erdős, Szabó P., Csontos, 
Tóth, Balajti, Kiss, Papp, Ta-
kács, Katona

Cserék: Szendrei, Szabó F.
Góllövő: Takács
Edző: Moga Lóránt
Moga Lóránt: Parázs mér-

kőzésen köszönöm azoknak, 
akik ma eljöttek a mérkőzés-
re és helyén volt a szívük. Gra-
tulálok a csapatnak és jobbu-
lást kívánok a két sérültnek 
(Karsai, Szabó V.)

U15-ös korosztály: Kazinc-
barcika – Karcag 2:7

Karcag: Fekete, Tóth F., Ku-
pai D., Bencsik, Pesti, Balla, 
Mester, Nábrádi, Györfi, Far-
kas S., Terjék

Csere: Farkas A.
Góllövők: Terjék (4), Tóth F. 

(3)
Edző: Kemecsi László
Kemecsi László: Sajnos 

nem a 10. emberrel kiharcolt 
győzelemről lesz emlékezetes 
a mai nap. Hosszú időre elve-
szítettük Györfi Gyurit, aki-
nek ezt a győzelmet ajánljuk a 
felépüléséhez.

B. I.

Labdarúgás

Először vett részt karca-
gi kosárlabdacsapat a kecske-
méti kosárlabda-bajnokságon. 
Bár betegség miatt két játéko-
sunk is hiányzott, mégis sike-
rült döntőbe jutni az U-11 kor-
osztálynak. Az „A” csoport-
ban a nagykőrösi Pityke csapa-
tát sikerült meglepni, és már az 
első negyedben eldőlt a mérkő-
zés végkimenetele. A döntőben 
a kecskeméti csapat most jobb 
volt nálunk, így az ezüstérmet 
szereztük meg, magunk mögé 
utasítva sok kecskeméti és kör-
nyékbeli csapatot.

Pityke – Karcagi Oroszlán-
kölykök 28:64 (2-21, 9-14, /2-
5/, 13-10, 2-14)

Tóth Noémi (6), Nagy Má-
té (2), Hopka Gergő (2), Karsai 
Zsaklin (2), Antal László (4), 
Kálmán Balázs (9), Lukács 
Gábor (19), Dobos Levente (3), 
Nagyfejeő Flórián (17), Kiss 
Soma.

Jégtörő Mátyás – Karcagi 
Oroszlánkölykök 80:40 (17-
8, 23-7, /3-4/, 11-11, 25-10)

Tóth Noémi (8), Nagy Má-
té (3), Hopka Gergő (5), Karsai 
Zsaklin (2), Antal László (1), 
Kálmán Balázs (5), Lukács 
Gábor (6), Dobos Levente, 
Nagyfejeő Flórián (10), Kiss 
Soma.

 Kosárlabda

Kecske Kupa Májusfa 
kitáncolás

2014. május 28-án, 
szerdán 17 órakor

a Kossuth tér Sétáló-
utca felőli részén, 

a karcagi néptánc-
csoportok

közreműködésével.

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Robbanás volt, majd tűz ütött ki május 20-án az éjjeli órák-
ban egy lakóházban Karcagon, a Zrínyi utcában. Az esethez a 
karcagi, a püspökladányi és a tiszafüredi tűzoltókat riasztot-
ták, és a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a hely-
színre érkezett. A lakóházban élő férfi súlyos égési sérüléseket 
szenvedett, a melléképületben lévő állatokat időben biztonság-
ba helyezték. A tűz a melléképületre nem terjedt át, az oltással 
és utómunkálatokkal reggel fél ötkor végeztek a tűzoltók. 

Robbanás és tűz a Zrínyi utcán


