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Május 29-én a kitűzött na-
pirend előtt Dobos László 
polgármester jelezte, hogy az 
ülésen részt vesz Vincze Ka-
talin, a TRV Zrt. Nagykun 
Üzemmérnökségének képvi-

seletében, aki a vízszolgálta-
tással kapcsolatban felme-
rülő kérdésekre válaszol. Dr. 
Lukács László György meg-
ragadva az alkalmat, az el-
múlt hónapokban tapasz-
talható késve kiérkező víz-
díj számlák okáról kérdezte 

az üzemmérnökség vezető-
jét. Vincze Katalin elmond-
ta, hogy az elmúlt évek folya-
mán jelentős bővülésen ment 
át a Tiszamenti Regionális 
Vízművek és így a Nagykun 

Üzemmér-
nökség is. 
E g y r é s z t 
az ide tar-
tozó terü-
leten közel 
hatszoro-
sára nőtt 
a fogyasz-
tók száma, 
másrészt a 
rezsicsök-
kentés mi-
att bekö-
vetkezett 
jogszabá-
lyi válto-

zások is növelték a szolgálta-
tó feladatait. Ezeknek meg-
felelően át kellett alakítani 
az informatikai rendszerü-
ket, új számlázási szabályo-
kat kellett bevezetniük és ez 
vezetett a késedelmes szám-
lakibocsátáshoz. Hozzátet-

te, hogy a híresztelésekkel el-
lentétben nem került sor több 
havi számla egyszerre törté-
nő kiküldésére és ez a későb-
biekben sem fog előfordul-
ni. Az elkövetkező időszak-
ban úgy ütemezik a számlák 
kiküldését, hogy az ne okoz-
zon torlódást és hogy belát-
ható időn belül visszaállhas-
son a korábban megszokott 
állapot. Molnár Pál képvise-
lő hozzászólásában megerő-
sítette, hogy ő sem tud több 
havi számla kiküldéséről. 
Magánemberkén sem tapasz-
talt ilyet és az általa képvi-
selt körzetben sem kapott 
ezzel kapcsolatos lakossá-
gi panaszt. Ilyen esetről egy 
képviselő sem számolt be az 
ülésen.

A napirend tárgyalása so-
rán a testület elfogadta a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Szociális Szolgálta-
tó Központ gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok-
ról szóló beszámolóját, amely 
a tavalyi év szakmai tevé-
kenységét részletekbe menő-

en mutatta be. A képviselők 
újabb karácsonyi fénydekorá-
ciós eszközök beszerzéséről is 
szavaztak. Minimális önerő 
biztosításával egy pályázat 
nyújt lehetőséget arra, hogy 
– kedvező elbírálás esetén – 
négy darab villanyoszlopra 
szerelhető dekorációs elemet 
és két darab fényfüzért sze-
rezhessen be a város a követ-
kező karácsonyi szezonra.

Ezúttal módosításra került 
a közfoglalkoztatással kap-
csolatos, nemrég elfogadott 
határozat. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, május el-
sejétől újra lehetőség nyílt 
hosszabb időtartamú, hagyo-
mányos közfoglalkoztatás-
ra, melynek keretében 92 fő 
alkalmazására kerülhetett 
sor. A módosításra azért volt 
szükség, mert további 15 fő 
közfoglalkoztatására nyílik 
lehetőség. A képviselők az eh-
hez szükséges önerő beépíté-
séről döntöttek a határozat 
módosításakor.
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Közéleti szilánkok
A Kis Trianon 

kastélytól a 2014-es 
új földtörvényig

Néhány olvasónak vélhetően né-
mi magyarázatra szorul a jegyzet cí-
me. Röviden: sokáig tartotta magát az 
a tévhit, hogy az első világháborút kö-
vető, 1920. június 4-én aláírt békeszer-
ződést a Párizs melletti Versailles-ben, 
a Nagy Trianon és a Kis Trianon kastélyt 
összekötő folyosón írták alá a győz-
tes hatalmak és az akkori Magyaror-
szág képviselői. A 75. ”kerek” évfordu-
lón, Párizsban élő barátom engem és 
fiamat is kivitt a „tetthelyre” és szomo-
rú szívvel emlékeztünk az ország cson-
kításra. Látogatásunkat később elme-
séltem Györffy György neves történé-
szünknek, Györffy István fiának is – aki 
még szintén úgy tudta, a Kis Trianon 
kastély folyosóján írták alá az orszá-
gunkat megcsonkító szerződést. Csak 
2005-ben, Ablonczy Balázs cáfolta meg 
tudományosan ezt a tévhitet Trianon 
legendái c. könyvében. (Mi sem hal-
lottunk arról, hogy 1995 őszén Jacques 
Chirac akkori francia elnök nyittat-
ta meg a nagyközönség számára a Tri-
anon kastély fő tömbjét és a Trianon – 
sous Boist összekötő 52 m hosszú, 7 m 
széles folyosószerű termet, ahol az alá-
írási ceremónia megtörtént).

A laikus olvasó számára talán nem 
annyira érdekes ez, ám hátha lesz-
nek később karcagi diákok, akik törté-
nésznek készülve, fontosnak érzik ezt a 
„részletkérdést” is. Az előző nemzedék 
számára ugyanis közel 50 éven keresz-
tül tabu, ill. tiltott téma volt ez. Aki er-
ről a Trianon tragédiáról beszélt, köny-
nyen megkaphatta az irredenta, nacio-
nalista, sőt még a fasiszta megbélyeg-
zést is – sőt, akár még rendőrhatósági 
figyelmeztetésben részesítették. (Mint 
pl. e sorok íróját.)

Ma már tudjuk, néhány éve a Nem-
zeti Összetartozás Évfordulója is nem 
csupán nemzeti gyásznap. De hogy 
jön ide a 2014-es LV. törvény? Hát úgy, 
hogy nemzetünk számára ez nem csak 
lelki trauma volt, hanem fizikai is: hi-
szen a földterületünk 2/3-a veszett 
oda, került idegen ország területéhez 
csatolva. Éppen a 94. évfordulóra írt 
dr. Fazekas Sándor mezőgazdasági mi-
niszterünk a Magyar Hírlap június 6-ai 
számában egy szép megemlékezést er-
ről az évfordulóról. Aki az új földtörvé-
nyünk előkészítésében is tevékenyen 
részt vett, sőt „oroszlánrészt” vállalt. 
A hely szűke miatt csupán annyit, eb-
ben a LV. törvényben szerepelnek  az 
alábbiak: „A termőföldet elsősorban 
mező- és erdőgazdasági termelő tevé-
kenység céljára és földműves szerezhe-
ti meg, függetlenül attól, hogy a szer-
zés földtulajdonjogra, vagy földhasz-
nálati jogra irányul. Földművesnek a 
törvény azokat a magánszemélyeket, 
családi gazdálkodókat tartja, akik leg-
alább három évenként megélhetés-
ként foglalkoznak valamilyen agrárte-
vékenységgel.”

- ács -

KÖZÉLET
Köszöntő

Kedves Olvasó!

Őszintén remélem, hogy érdeklődéssel 
veszi kézbe a megújult Karcagi Hírmon-
dó első  lapszámát. Kollégáimmal együtt 
igyekeztünk tartalmas, színvonalas ol-
vasnivalóval megtölteni, tetszetősebbé tenni az újságot. A ko-
rábbi értékeket szeretnénk megőrizni és egy modernebb for-
mában tovább építeni a jövőben. Bízom abban, hogy a lap ha-
sábjain mindenki talál kedvére való írást. A kommunikáció 
csak úgy lehet hatékony, ha Ön is aktív részese a folyamat-
nak. Ezért szeretném, ha megírná ötletét, javaslatát, vélemé-
nyét. Kérem, fogadja olyan szeretettel a város újságját, ami-
lyen lelkesedéssel és bizakodással mi megtöltjük olvasmány-
nyal a Hírmondó lapjait!

Balogh Andrea
főszerkesztő

Június 3- án dr. Faze-
kas Sándor földművelés-
ügyi miniszter és Karim 
Maszimo kazah miniszter-
elnök közösen adták át a vá-
rosligeti Asztana úton Abay 
Kunanbajev szobrát, mely a 
kazah-magyar barátságot jel-
képezi. Dr.Fazekas Sándor az 
ünnepségen kiemelte: büsz-
kék lehetünk arra, hogy Ka-
zahsztánnal 1500 évre visz-
szamenőleg bizonyítható 
történelem köt minket ösz-
sze. Közös bennünk a pusz-
tai, nomád múlt, az állat- és 
növénytermesztésen nyug-
vó gazdálkodás, továbbá a 
lovasnemzeti identitás egy-
aránt. Magyarország 23 év-
vel ezelőtt elsőként ismerte el 
a Kazah Köztársaság függet-
lenségét, ezzel is erősítve a 

közös történelmi gyökereket. 
A miniszter emlékeztetett: a 
kapcsolat ápolására országa-
ink rendszeres találkozókat 
szerveznek a keleti rokonság 
jegyében.

Dobos László, Karcag vá-
ros polgármestere elmondta, 
hogy a rendezvényen Kovács 
Sándorral, a Jász- Nagykun- 
Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nökével, Tisza-tavi miniszteri 
megbízottal és Györfi Sándor 
Munkácsi- és Mednyánszky 
díjas szobrászművésszel kép-
viselte városunkat, aki egy 
csodálatos ajándékot készí-
tett erre az alkalomra, a kar-
cagi millenniumi emlékmű 
kicsinyített másolatát, me-
lyet átadtak a kazah minisz-
terelnöknek.

Balogh Andrea

Szoboravatással emlékeztek az 1500 éves 
kazah-magyar történelmi gyökerekre

Június 6-án reggel Áder Já-
nos köztársasági elnök kine-
vezte a tárcavezetőket a Sán-
dor- palotában. Ezt követően 
az Országgyűlésben a plená-
ris ülésen esküt tettek a kor-
mány tagjai. A kabinetben 
Semjén Zsolt tárca nélküli mi-
niszter, Pintér Sándor belügy-
miniszter, Balog Zoltán az 
emberi erőforrások miniszte-
re, Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, 
Trócsányi László igazságügyi 
miniszter, Navracsics Tibor 
külgazdasági és külügymi-
niszter, Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter, Lázár Já-
nos pedig a Miniszterelnök-
séget vezető miniszter lett.

Az eskütétel után telefo-
non nyilatkozott lapunknak 
dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter úr, vá-
rosunk és térségünk ország-
gyűlési képviselője. Minisz-
ter Úr! Szívből gratulálunk 
a kinevezéséhez! A jövőben 
mely területek tartoznak a 
Földművelésügyi Miniszté-
riumhoz?

- A Földművelésügyi Mi-
nisztérium továbbra is erős 
agrártárca, komoly jogkörök-
kel, a mezőgazdaság irányí-
tása, az élelmiszerbiztonság, 
a környezetügy, a természet-
védelem, a földügyek tartoz-
nak ide, a hungarikumok, az 
agrárszakképzés és az agrár-

kutatás meghatározó része is 
a tárcához tartozik, a magyar 
halászati politika , az erdők, 
az erdővagyonnal kapcsola-
tos jogalkotás és az agrárdip-
lomácia tartozik ide, illetve a 
területalapú támogatások ke-
zelése.

Mik a következő négyéves 
ciklus legfontosabb felada-
tai? Mire számíthat a vidék?

- A mezőgazdaság célja a 
megélhetés biztosítása, és 
hogy egészséges jó minőségű 
élelmiszert tegyünk az asz-
talra. Meg kell védenünk a 
termés alapjául szolgáló föld-
vagyont, hogy az magyar tu-
lajdonban, magyar kézben 
maradjon, növelnünk kell a 
termelést a kilencvenes évek 
szintjére, ettől nem vagyunk 
messzire és ha lehet minél 

több jó minőségű élelmiszert, 
prémium terméket, kézmű-
ves élelmiszert szeretnénk 
előállítani a kül - és belső pi-
acokra. A magyar termékek 
arányát akarjuk növelni  és 
azt hogy egyre több tudatos 
vásárló legyen aki kiválaszt-
ja a hihetetlen gazdagságú 
élelmiszer kínálatból a ma-
gyar termékeket. Ezúton sze-
retném megköszönni a támo-
gatást, a szavazatokat, és azt, 
hogy folytathatom a megkez-
dett munkát. 

Miniszter úr köszönöm az 
interjút és további sikeres 
munkát kívánok.

Balogh Andrea
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Fotó: MTI

EP választások
Az áprilisi választások után 

eseményhorizontra került a 
hazai baloldal. A rendszervál-
tozástól, 1989-től a 2009-es 
EP választásokig terjedő bal-
oldali csillagrendszer 2009-
ben összeroskadt, s olyan fe-
kete lyukat hozott létre a 
politikai aréna baloldalán, 
amely felé minden balolda-
li formáció közelít azóta. Az 
eseményhorizont az a kör és 
távolság ettől a fekete lyuk-
tól, ami után már nincs me-
nekvés, a semmibe zuhanás 
elkerülhetetlen. 

Az áprilisi választásokon 
is azért kapaszkodott össze 
még egyszer utoljára, a nagy 
mesterhármas, mert a na-
gyobb tömeg lassabb mozgá-
sában reménykedtek. Időhú-
zás volt csak. 

Az EP választásra viszont 
eloldódtak egymástól, s a ki-
csik a DK és az E-14 abban re-
ménykednek, hogy még van 

hátraarc, még van menekvés, 
csak turbóra kell kapcsol-
ni, és akkor megúszhatják az 
örök eltűnést.

Az MSZP viszont már be-
tette lábát a fekete lyukba. 
Szétesett a pártszervezet, a 
valóban már nem uralt s így 
irányításra képtelen párt vég-
ső sodródásba került. 

Mesterházy mellett most 
Bajnai is a nagy süllyesz-
tést választotta. A nagy bal-
oldali zavarosban ma úgy tű-
nik Gyurcsány lesz a fő pecás. 
Mind az MSZP, mind az E-14 
csapatára ráperget, s akit 
csak tud betesz a DK szákjá-
ba győztesnek érezve magát, 
mintsem hogy belátná, az 
1989-től velünk élő kádári-
posztkádári baloldali struk-
túráknak vége. 

Az LMP pedig azt kell be-
lássa, hogy körülbelül mos-
tanáig lehetett pártszervezet 
nélkül médiaértelmiségi poli-
tikából elevickélni. 

Vélemény
Zárug Péter Farkas politológus
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AKTUÁLIS

Éppen az idén hetven éve, 
hogy felfedezték Marilyn 
Monroe-t, a múlt század ötve-
nes éveinek egyik legnagyobb 
szépségideálját. Eredeti ne-
vén Norma Jeane Mortenson 
1944-ben betanított munkás-

ként dolgozott egy hadianyag-
gyárban, ahol a hadsereg egyik 

fotósa látta meg a dekoratív fi-
atal nőt. Egy éven belül már fo-
tómodellként kereste kenyerét, 
majd nem sokkal később 1947-
ben megkapta első filmszere-
pét is. Sokan nem tudják, de el-
ső profi fotóit a magyar szár-
mazású fotóművész, Dienes 
Andor készítette róla, akivel 
házasságot is terveztek.  

1962-ig harminchárom 
filmben szerepelt, de igazán 
komoly, vagy drámai szere-
pet nem bíztak rá soha. Pá-
lyafutására rányomta bélye-
gét erotikus vonzereje, amely-
re egyébként menedzserei épí-
tették a színésznő karrierjét. 
Énekesként is kipróbálta ma-
gát. Körülbelül két tucatnyi 
dalt rögzítettek vele, legin-
kább az általa fémjelezett fil-
mek betétdalait énekelte.

Ahogy karrierje, úgy a ma-
gánélete is legendássá tet-
te Monroe-t. A sajtó szívesen 
csámcsogott az Arthur Mil-
lerrel kötött házasságán, de a 
Robert Kennedy-vel folytatott 
viszonya is gyakorta került a 
bulvár sajtó kereszttüzébe. Az 
1962-ben bekövetkezett hir-
telen halála ma is sok kérdést 
vet fel. Sokan azt gondolják, 
hogy nem követett el öngyil-
kosságot, hanem gyilkosság 
áldozata lett.

Legendás alakja a mai na-
pig sem halványodott, külö-
nösen az Egyesült Államok-
ban örvend még mindig nagy 
népszerűségnek, csakúgy, 
mint szintén korán eltávozott 
kortársai, Elvis Presley, vagy 
James Dean. 

-dh-

Évforduló: 70 éve fedezték fel az „igazi nőt”
Karcagi zenészek példás ösz-

szefogása által már többször 
jutottak segítséghez rászoru-
ló emberek. 2012 októberében 
Szakál Csaba és Ráczkevi Im-
re ötlete nyomán szerveződött 
meg a Karc-Fest elnevezésű se-
gélykoncert, amellyel egy ár-
ván maradt kisfiúnak gyűjtöt-
tek anyagi támogatást a város 
zenekarai. Az idén újból meg-
rendezésre került az immár 
kétnapos rendezvénnyé bővült 
fesztivál, melynek megszerve-
zéséhez a Senor zenekar front-
embere, Perge Tibor is csatla-
kozott. 

Június 6-7-én Kiss Gergő-
nek és családjának, valamint 
Marosvölgyi Csabának nyúj-
tottak segítséget a muzsiku-
sok. Gergőnél februárban diag-

nosztizáltak leukémiát, Csaba 
pedig – aki zenész berkekben 
évtizedek óta ismert ember 
– Stroke utáni hosszadalmas 

utókezelések időszakában van. 
Ezúttal nem csak Karcagon élő 
és működő zenészek/zenekar-
ok álltak színpadra, hanem vá-
rosunkból elszármazott, Kar-
caghoz kötődő előadók is elvál-
lalták a fellépést.

-dh-

Karcfeszt

A hét kérdése: Elmegy-e a Birkafőző Fesztiválra?

Sztárvendég a BIKINI
A Déryné Kulturális Központ 

korábban felhívást intézett a város 
lakosságához, melyben javaslato-
kat vártak arra, hogy ki legyen az 
idei fesztivál sztárvendége szom-
bat este. Szepesi Tibor mb. igaz-
gatótól megtudtuk, hogy a legtöbb 
szavazatot a Bikini zenekar kapta, így elindult a szervezés és a hosszan 
tartó egyeztetések után sikerült szerződést kötni a népszerű zenekarral.

Ferenczi Gyula (65)
- Igen. Évtizednél több, 

hogy minden birkafőzőn 
részt veszek – leginkább, 
mint fogyasztó. A család-
dal szoktunk kilátogatni, 
de nem is egy alkalom volt, 
hogy a vendégeinket is ki-
vittük és nagyon jól érezték, 
éreztük magunkat. Az idén 
is ott leszünk.

Nagy András (53)
- Igen, valószínűleg ott le-

szek, hiszen ez már nemcsak 
gasztronómiai, hanem közös-
ségi esemény is. Nagyon sok 
régi jó ismerőssel találkozunk, 
jó a hangulat, jó a szervezés 
– szóval szeretek ott lenni. A 
néptáncosokat mindig meg-
nézem, de sok olyan műsor is 
van, ami érdekel.

Nagy Judit (Karcag)
- Természetesen. Koráb-

ban évekig dolgoztam ott az 
információs irodán, de most 
is nagyon szeretek szétnéz-
ni a forgatagban, megkóstol-
ni a birkapörköltet, megnéz-
ni az igazán színvonalas mű-
sorokat – és hát sok ismerős-
sel szoktam találkozni. Nem 
fogom kihagyni az idén sem.

Két hét múlva Birkafőző Fesztivál
Hamarosan birkapörkölt il-

lat lengi be ismét Karcag fő-
terét. Június 27- 28-án ren-
dezik meg a térség egyik 
legnagyobb gasztronómi-
ai eseményét, a XVI. Karca-
gi Birkafőző Fesztivált. A ren-
dezvényről Szepesi Tibor fő-
szervezőt, a Déryné Kul-
turális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár mb. 
igazgatóját kérdeztük.

Hol tartanak most a szer-
vezéssel?

Az időnek megfelelően ál-
lunk a szervezésben, még va-
lamikor év végén elkezdődtek 
a  rendezvénnyel kapcsolatos 
megbeszélések. Örömmel je-
lenthetem be, hogy összeállt 
a program, nincs szabad hely 
a főzőversenyen, gyakorla-
tilag elkelt mind a közel 200 
főzőhely, az árusok folyama-
tosan jelentkeznek. Nagy vo-

lumenében a megszokott bir-
kafőző fesztivál részesei le-
hetnek azok, akik ellátogat-
nak hozzánk.

Milyen változások lesz-
nek az előző évekhez ké-
pest? 

A legnagyobb változás az 
magát az útburkolatot érin-
ti, hiszen a Kálvin úton, az is-
kola előtti területen lefedés-
re kerül az árok Karcag Város 
Önkormányzata jóvoltából. 
A Múzeum parkban és a park 
környékén kizárólag a főzők-
nek fogunk helyet biztosíta-
ni. Említettem, hogy a főző-
helyek már elkeltek, de még 
mindig vannak jelentkezők, 
akiknek próbálunk területet 
biztosítani újabb főzőhelyek 
kijelölésével. A gyakorlat azt 
mutatja, hogy még az utol-
só napokban, akár a feszti-
vál napján is vannak jelentke-

zők, akik főzni szeretnének. 
Változás még, hogy a vízto-
rony környéki térburkolat is 
megújul. Az árusok a Karcagi 
Nagykun Református Általá-
nos Iskola udvarán foglalnak 
majd helyet, ahol egy kézmű-
ves udvart alakítunk ki, és a 
Püspökladányi úti részen, va-
lamint a Kálvin úton a két is-
kola közötti területen lesznek 
majd a további árusító helyek 
kialakítva.

Milyen programokkal 
várják az érdeklődőket?

- Pénteken délután karca-
gi zenekarok fellépésével kez-
dődik a fesztivál, majd Tol-
vaj Renáta koncertjével zá-
rul a nap. Szombaton folklór 
program lesz a Múzeumpark-
ban, ahol a karcagi tánccso-
portok mellett fellépnek az 
idei díszvendég település Ka-
locsa tánccsoportjai is. A dél-

utáni programban szokásos 
módon a nótaműsor szerepel 
és természetesen a gyerme-
kekre is gondoltunk. Nekik 
Pap Rita és Bodnár Attila ad 
majd koncertet egy helyi vál-
lalkozás jóvol-
tából. Illetve a 
juhszár nyék-
ban tölthetik 
még el hasz-
nosan az időt, 
ahol egész nap 
érdekes prog-
ramok várják 
őket. Lesz pél-
dául bábszín-
ház is. Szom-
bat este a Kál-
vin úti nagy-
színpadon Muri 
Enikő műsora 
után a Bikini 
együttes nagykoncertjét hall-
gathatják meg az érdeklődők, 
majd az estét utcabál zárja a 
Panama Magic zenekarral.

Találtak-e megoldást ar-
ra, hogy a későn érkezők is 
tudjanak birkapörköltet 
vásárolni?

Egy vállalkozó bevonásá-
val sikerült olyan megálla-
podást kötnünk, hogy a dél-
utáni órákban is folyamato-
san lehet majd birkapörköltöt 

vásárolni, úgyhogy én remé-
lem, hogy aki egy kicsit ké-
sőbb kapcsolódik be a rendez-
vénybe, annak is lesz módja 
megkóstolni a Hungarikum 
birkapörköltöt. Illetve a Bir-

kafőzők Egyesülete is kós-
toltatással fog készülni egy 
nyertes pályázatuknak kö-
szönhetően, úgyhogy bízom 
benne, hogy egészen az es-
ti koncertekig folyamatosan 
kapható lesz majd a birkapör-
költ.

Köszönöm az interjút, si-
keres rendezvényt kívánok.

Balogh Andrea

Fotó: Internet

Fotó: Internet
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Lapzárta: 2014. június 23. (hétfő) 12 óra

A Hét Receptje
 Dinnyefagylalt

Hozzávalók:
2,5 dl 30%-os tejszín
12 dkg cukor
1 közepes méretű, érett 
sárgadinnye
1 lime leve.

Elkészítés: A tejszínt felmelegítem, hogy elolvadjon benne a 
cukor, majd félrehúzom kihűlni. A dinnyét apró kockákra vá-
gom, majd összeturmixolom a kockákat. A gyümölcsre csor-
gatom a lime levét, és az egészet összekeverem a már kihűlt 
tejszínnel. A krémet a fagylaltgépbe teszem. Ha nincs fagy-
laltgép, akkor egy üres fagylaltos dobozba öntöm a krémet, 
és a mélyhűtőbe teszem, majd félóránként átforgatom. 

OTTHON

Játsszon Ön is a Karcagi Hírmondóval!
Melyik város lesz az idei XVI. Karcagi Birkafőző Fesztivál 

díszvendég települése?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben június 17 -én 
kedden 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 X 2  darab belépőjegyet sorsolunk 
ki a XVI. Karcagi Birkafőző Fesztiválra a Déryné Kulturális Köz-
pont felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Háztartási jó 
tanácsok

Ha fehér porcelánmosdó-
ja kissé kopottasnak tűnik, 
papírtörlővel visszavarázsol-
hatja régi csillogását. Bélel-
je ki vele a kagylót és locsolja 
le fehérítővel. Hagyja állni fél 
óráig, aztán dobja a papírt a 
szemétbe, és folyó vízzel öb-
lítsen le minden maradékot, 
és már gyönyörködhet is hó-
fehér, ragyogó mosdójában. 
Színezett porcelánfelületen 
ne alkalmazza a módszert.

NYEREMÉNYJÁTÉK

HÍREK

A nagyobb károk megelőzé-
se érdekében a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hiva-
tal május 30-tól 120 napos 
időtartamra engedélyezte a 
Redentin 75RB rágcsálóirtó 
szer felhasználását - mond-
ta Holló László, a megyei kor-
mányhivatal növény- és talaj-
védelmi igazgatóságának ve-
zetője. Annak, hogy idén eny-
nyire elszaporodtak ezek a 
kártékony rágcsálókan a külö-
nösen enyhe tél az oka. A poc-
kok így nemcsak átteleltek, de 
még szaporodtak is. Tavasz-
szal pedig a gyorsan fejlődő 
növényzetnek köszönhetően 
könnyedén el tudtak bújni ter-
mészetes ellenségeik, a raga-
dozó madarak, illetve rókák 
elől, élelmet pedig bőséggel 
találtak. A szakemberek sze-
rint 1965 óta nem volt példa 
ilyen mértékű fertőzöttségre. 

Karcagot azonban úgy tű-
nik, hogy egyenlőre nem fe-

nyegeti a pocok- veszély. Hu-
bai Imre Csaba biogazdálkodó 
elmondta, hogy nálunk a leg-
fontosabb a megelőzés .A gaz-
dálkodók  a táblaszegélyek-
ben úgynevezett t- alakú póz-
nákat helyeznek el, így a raga-
dozó madarak számára ezek 
az ülőfák alkalmat adnak ar-
ra, hogy ezen az ülőfán les-
ben legyenek és ha megjelenik 
a kártevő, akkor azokat össze-

szedik. A biogazdálkodásban 
ez egy rendszeresen alkalma-
zott elem. 

Balogh Andrea

Pocokinvázió a megyében
A közeljövőben az ipari 

park területén újabb munka-
helyteremtő beruházás épül. 
Már megkezdődtek az előké-
szítő munkálatok. A részle-
tekről Nagy Tibort, a Recy-
Pet Hungária Kft. ügyvezető-
je elmondta: 2012 október vé-
gén a pályázat beadása után 
tavaly meg volt az eredmény-
h i r d e t é s , 
megkötötték 
a támogatá-
si szerződést, 
m e g t ö r t é n t 
az ipari park-
ban a telek-
vásárlás, ki-
írták a köz-
beszerzési el-
járást. Május 
12-én aláír-
ták a szállítá-
si szerződést a közbeszerzés 
nyertesével, aki a technoló-
giát fogja szállítani az üzem-
be, valamint megkötötték a 
nyertes generálkivitelezővel 
a szerződést. Megkezdődtek a 
területen a földmunkák, a hó-
nap végén kezdi az építkezést 
a generál kivitelező. Augusz-
tus végére, szeptember köze-
pére kész lesz az üzem, köz-
ben elkezdődik a technológia 

beszállítása is. Terveik sze-
rint október közepén, novem-
ber elején megindul a gyártás 
és elkezdődik a kutatás-fej-
lesztési munka. Terveik sze-
rint ötven fő fog november 
végétől dolgozni. 

Varga Nándor a Karca-
gi Ipari Park KFT ügyveze-
tője elmondta, hogy társasá-

guk a május 13-ai taggyűlé-
sén további terület eladás-
ról döntött. Megkötötték az 
előszerződést egy 12 hek-
táros területre, ami a lak-
tanya és a REWE között 
van. Itt egy biometálgáz - és 
villamosenergia előállító cé-
get terveznek megépíteni. Az 
előszerződés december 31-ig 
van érvényben, addig megkö-
tik a végleges szerződést is.

Fotó: Karcag TV

A 2013-as megmérette-
téshez képest az idén nyá-
ron mintegy 128 településen 
fognak versengeni a legszebb 
konyhakert címért. A prog-
ramhoz csatlakozott és együtt-
működési megállapodást aláírt 
települések a helyi verseny le-
bonyolítása után az országos, 
Magyarország legszebb kony-
hakertje címre jelölhetnek ker-
tet. Tavaly a 60 csatlakozó te-
lepülésből végül 35 terjesz-
tett fel kertgazdálkodókat az 
országos megmérettetésre. A 
69 nevezett kertből az orszá-
gos zsűri 24 kertnek ítélte oda 
a Magyarország legszebb kony-
hakertje országos címet szep-
temberben. Idén valószínűleg 
nehezebb dolga lesz a bíráló-
bizottságnak, mert jóval több 
indulóra számítunk, valamint 
újításként még két kategóriá-
val bővítettük a programot – 

mondta Kovács Szilvia. A prog-
ramhoz kapcsolódóan meg-
született az ötlet egy országos 
gyermekrajzpályázatra, amely-
re a valós vagy megálmodott 
veteményest, gyümölcsöst kel-
lett papíron beküldeni.  A több 
mint háromezer beérkezett pá-
lyaműből hat kategóriában 54 
különböző helyezésért 200 al-
kotó kapott elismerő okleve-
let és ajándékot. A díjkiosztót 
a NAKVI gyermeknap kereté-
ben tartottuk május 24- én Bu-
dapesten, óriási érdeklődés kö-
zepette. A nyertes rajzok, óvo-
dások és kisiskolások művei jú-
nius 15-ig tekinthetők meg a 
Magyar Gyula Kertészeti Szak-
képző Iskolában, Kőbányán – 
mondta a program ötletgazdá-
ja, Karcag város alpolgármeste-
re Kovács Szilvia. 

Balogh Andrea

Erős mezőnnyel és díjátadóval 
indult az idei konyhakert verseny

Újabb üzem épül

Hazánkban immár negye-
dik éve ünnepeljük meg június 

4-én a Nemzeti Összetartozás 
Napját, melynek keretében or-
szágszerte megemlékezéseket 
tartanak a trianoni békedik-
tátum évfordulóján. Városunk 

a 2010-ben törvénybe foglalt 
emléknapot megelőzően is 
rendszeresen megemlékezett 
az országot szétszakító diktá-
tum évfordulóján és ezeken az 
alkalmakon fiatalok, idősek, 
anyaországiak és a határain-
kon túlról érkezők is együtt 
emlékeztek, emlékeznek. 

Az idei évben is a Reformá-
tus Nagytemplom előtti té-
ren került sor az ünnepség-
re, melynek alkalmával Pász-
tor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnöke mondott 
megemlékező beszédet.  Be-
szédének lényegi üzenete az 
volt, hogy bár június negyedi-

ke a magyar történelem egyik 
leggyászosabb napja, azon-
ban a gyász mellett mégis bi-
zakodhatunk, hiszen ennyi 
történelmi sorscsapás ellené-
re is megmaradt a magyarság. 
Az ország területe ugyan szét-
szaggattatott, de a nemzet lé-
lekben mégis egységes és egy-
re több határon átívelő szálon 
kötődik össze.

A megemlékezés végén 
Pásztor István, Kovács Szilvia 
és Gyurcsek János alpolgár-
mesterekkel gyújtottak gyer-
tyát az Országzászló talapza-
tánál.

-dh-

Trianoni megemlékezés

Kitáncolták
Május 28-án délután népvi-

seletbe öltözött fiatalok szó-
rakoztatták a nagyérdeműt a 
Sétáló utcában. Kitáncolták 
a május elején állított május-
fát. A májusfák kidöntése ál-
talában nagyobb ünnepélyes-
séggel, táncmulatsággal jár 
együtt. A májusfa ledöntésé-
nek szertartásos mozzanata 
a fa körültáncolása. Ezt a nép-
hagyományt elevenítették fel 
már második éve a város nép-
tánccsoportjai. A rendezvény 
szervezőjétől Kovácsné Kere-
kes Katalintól, a Déryné Kul-
turális Központ munkatársától 
megtudtuk, hogy tavaly Kar-
cag városa úgy döntött, hogy 

a város főterére állít egy kö-
zösségi májusfát Szepesi Tibor 
mb. igazgató kezdeményezésé-
re. Külön öröm volt, hogy a la-
kosság óvta- vigyázta a közös 
májusfát, amely igazi éke volt a 
főtérnek.

Balogh Andrea



2014. június 13. 5KARCAGI HÍRMONDÓ

POSTALÁDA
Köszönet
2014. június 2-án a 

karcagi római katolikus 
templomba vártuk a vá-
ros pedagógusait. Pe-
dagógusnap alkalmá-
ból szólt a mise. Gulyás 
Zsolt plébános, érseki ta-
nácsos nagyon szép mi-
séjében a pedagógusokat, 
mint a lélek munkásait, a 
tehetség fejlesztőit, a tu-
domány átadóit méltat-
ta. Hallhattuk Mikola 
Ágnes kántornő csodá-
latos hangját és orgona-
játékát, valamint a fellé-
pő tanulók szavalatát és 
fuvola játékát. Köszön-
jük Gulyás Zsolt plébá-
nos úrnak és minden fel-
lépőnek, erőt, egészséget 
kívánunk további munká-
jukhoz. Az ottlévő peda-
gógusok nevében is:

Mátyusné Kiss-Pál 
Róza

a Nyugdíjas Pedagógus 
Klub vezetője

A Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ Idősek Klubja 
hosszú évekre visszanyúló ba-
ráti kapcsolatot ápol az Osto-
ros községben működő Idősek 
Klubjával. Ennek eredménye-
képpen került sor városunk-
ban 2014. május 27-én a kar-
cagi és az ostorosi klub tagja-
inak hagyományos találkozó-
jára. Betyáros fogadtatással, 
ostor csattogtatással  kezdő-
dött a találkozó a Morgó Csár-
dában, ahol Pánti Ildikó kép-
viselő köszöntötte a megjelen-
teket. Majd felelevenítettük 
a Csárda történetét, s a ven-
dégek játékos kvízkérdések 
megválaszolásával számot ad-
tak a hallottakról, és közö-
sen elénekeltünk néhány be-
tyárnótát. Ezt követően a Re-
formátus Nagytemplomban 
Elek György helytörténész is-
mertette a Nagytemplom tör-
ténetét és Koppány Mária ze-
nepedagógus orgonajátékát 
hallgathattuk meg. Ebéd után 
az Ifjúsági Házban mindkét 
klub tagjai meglepetésmű-
sorral (szavalat, színpadi je-

lenet) kedveskedtek egymás-
nak, mely kellőképpen meg-
alapozta a vidám hangulatot 
a napvégét záró táncos mulat-
sághoz. 

Reméljük, hogy a legkö-
zelebbi találkozásig a klu-
bok tagjai örömmel gondol-
nak vissza a jó hangulatra, az 
együtt eltöltött vidám percek-
re.

A találkozó sikeres lebo-
nyolításához nyújtott támo-
gatását ezúton köszönjük 
meg Dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter úr-
nak, a Nagykun-Ház Kft. ve-
zetőjének és munkatársainak, 
a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár vezetőjének és munka-
társainak, valamint intézmé-
nyünk fenntartójának. 

Több mint tíz éve rendezik 
meg minden évben a Bacsó 
Nándor megyei földrajzver-
senyt. Karcag városát 4 tanu-
ló képviselte. A diákok 4 ka-
tegóriában versenyeztek 9. és 
10. évfolyamokon, gimnázi-
umi és szakközépiskolai osz-
tályokban. A döntő helyszí-
ne a szolnoki Verseghy Ferenc 
Gimnázium volt .

Idén a megszokotthoz ké-

pest jóval későbbi iskolai for-
duló után, május 20-án került 
sor a szóbeli döntőre, ahol a 
9. osztályosok gimnáziumi 
kategóriájában Ficzere Dóra, 
a karcagi Szentannai Sámu-

el Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium 9.D osztá-
lyos tanulója 1. helyezést ért 
el! Az írásbeli forduló után 
még 5. helyen állt, ám a szó-
beli döntőn maximális pont-
számot kapva érte el ezt a ki-
váló eredményt, toronyma-
gasan maga mögé utasítva a 
környék legerősebb iskolá-
it. A díjátadón ezért külön di-
cséretet kapott szaktanárával 

együtt. A szóbeli for-
dulón kőzetfelisme-
rés mellett egy tétel 
teljes kifejtése, ak-
tuális eseményekhez 
való kapcsolása volt 
a feladat.

Külön kiemelen-
dő, hogy Dóra életé-
ben ez volt az első je-
lentősebb verseny, 
amelyen részt vett és 

szorgalma meghozta a várva 
várt sikert. Ezúton kívánok 
neki sok sikert további tanul-
mányaihoz és álmai megvaló-
sításához!

Törőcsik István

KlubtalálkozóSzentannais első hely a megyei 
földrajzversenyen!

Június ötödikén a délelőt-
ti órákban, 7,5 millió forint 
értékű, Hollandiából érke-
zett adomány átadására ke-
rült sor a Kátai Gábor Kór-
házban. Az egészségügyben 

használatos kiegészítő esz-
közök – matracok, párnák, 
takarók, ruhanemű – ha-
zánkba érkezését a Magyar 
Református Szeretetszolgá-
lat koordinálta. A jótékony-
sági adomány átadására dr. 
Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, város-
unk és térségünk országgyű-
lési képviselője jelenlétében 
került sor, aki beszédében 
kiemelte, hogy az adomány 
összegyűjtése és célba jut-
tatása a hitben és szeretet-

ben fogant példás összefogás 
eredménye. A szeretetszol-
gálat képviseletében Balogh 
Barnabás lelkész-igazga-
tó is hangsúlyozta a hittel és 
összefogással végzett munka 

fontosságát és az afelett ér-
zett örömöt, hogy segítséget 
nyújthattak.

A megajándékozottak ne-
vében Nagyné László Er-
zsébet főigazgató és Hodos 
Bálintné, a Karcagi Több-
célú Kistérségi Társulás 
Idősek Otthona, Háziorvo-
si Intézmény vezetője kö-
szöntötték az adományozó-
kat és köszönetüket fejezték 
ki a segítségért.

-dh-

HÍREK
A hit és szeretet adománya Hamarosan átadhatják

A tél folyamán indult és az-
óta is az ütemezés szerint fo-
lyik a központi autóbusz állo-
más felújítása. Az épületen el-
végzett külső és belső építé-
szeti munkákkal egy időben új 
térburkolatot raktak le, jelen-
leg pedig a kocsiállások aszfalt-
útjainak rendbetétele kezdő-

dött. Magyar Imre forgalom-
vezető tájékoztatása szerint 
a régi aszfaltréteg eltávolítá-
sa után hamarosan kezdődik a 
betonozás, s amint a beton ál-
lapota azt lehetővé teszi, az 
aszfalt pótlása is megtörténik.

Az állomás területén min-
denfelé az útburkolási mun-
kák előkészítése folyik, a 
kocsiállásokat a Táncsics kör-
úti buszmegállókba helyez-
ték ki. A forgalomvezető sze-
rint az építkezés nem okozott 
fennakadást a menetrendben. 
Ha minden tervszerűen halad, 
július 31-ével már a felújított 
autóbusz állomáson fogadhat-
ják az utasokat – addig is az 
érintettek türelmét kérik.

Elek György

Adj vért és ments meg 
három életet! 

A Magyar Vöröskereszt 
Karcagi Területi Szerveze-
te koordinálásával minden 
hónapban szerveznek vér-
adást Karcagon. Kovács Má-
ria területi vezetőtől megtud-
tuk, hogy mindig nagy hang-
súlyt fektetnek az esemény 
hírelésére, hiszen nagyon 
fontos, hogy minél több ar-
ra alkalmas ember adjon vért, 
ezáltal bőven legyen készlet 
az életmentő beavatkozások-
hoz. Nem kell félni a véradás-
tól, hiszen csak egy szúrással 
jár- mondta a területi vezető. 
Vért bárki adhat, aki elmúlt 
18 éves, de még nem töltöt-
te be a 65. életévét, ám az is 
nagyon fontos, hogy egész-
séges legyen. Aki betartja a 
véradás előtti orvosi javasla-
tokat, az biztosan nem lesz 
rosszul. Nyáron a szabadsá-
golások és az iskolai szünetek 
miatt csökken a vérkészlet, 
pedig ebben az időszakban is 
naponta 1500 véradásra len-
ne szükség az ország bizton-
ságos vérellátásához, éves 
szinten pedig 430 ezer egy-
ség vérre van szükség. A má-
jus 30- i karcagi véradáson 73 
fő vett részt. Ez a szervezők 
szerint elfogadható arány, de 
remélik, hogy a jövőben ez a 
szám a sokszorosára nő majd. 

Balogh Andrea

Testvérvárosi 
sporttalálkozó

Három város – Kar-
cag, Krosno Odrzaňskie és 
Schwarzheide – fiataljait kö-
szöntötték azon a sporttalál-
kozón, amelyet Dobos László 
polgármester ötlete nyomán 
hagyományteremtő szándék-
kal május 30-án pénteken 
rendeztek meg Karcagon. „A 
célunk az, hogy a testvérvá-
rosi köteléket erősítsük, s úgy 
gondolom, a sport nagyszerű 
lehetőség erre” - mondta Do-
bos László.

Az egész napos versenyre 
a települések általános és kö-
zépiskolás sportolóit várták, 

akik futballban, kosárlabdá-
ban és kézilabdában mérték 
össze tudásukat. A labdajáté-
kosok egész napos viadalán a 
nagy erőket felvonultató kar-
cagiak minden sportágban a 
legjobbnak bizonyultak.

A pénteki nap az Ifjúsá-
gi Házban tánctanulással zá-
rult, szombaton pedig Kar-
cag város történetével, neve-
zetességeivel ismerkedtek a 
vendégek.

Elek György



6 2014. június 13.KARCAGI HÍRMONDÓ

HIRDETMÉNYEK

Piaci körkép
HÍREK

A jómódú gazdacsaládból 
származó dr. Sz. Sánta Pé-
tert 36 évesen, 1915-ben vá-
lasztotta a város tisztiorvo-
sának a karcagi képviselő-
testület, és ő két évtizedig, 
1936-ban történt nyugalom-
ba vonulásáig emberséggel, pá-
ratlan jóindulattal és odaadás-
sal látta el feladatát. Nagyon 
sokszor előfordult, hogy a sa-
játjából adott pénzt a betegek-
nek, számtalan esetben nem-
csak gyógyszerre, hanem éle-
lemre is. Embersége földbir-
tokosként, munkásai felé is 
megnyilvánult. Nem csoda hát, 
hogy alakja közé már életében 
megannyi történet fűződött, 
és hogy 1938. június 1-jén ha-
talmas részvét mellett kísér-
ték utolsó útjára. Emléke – el-
sősorban Szerepi Nagy Atti-
la könyvének köszönhetően – 
máig fennmaradt.

A legendás gyógyító emlék-
tábláját avatták fel 2014. má-
jus 30-án délután a Betánia 
Gyógyszertár keleti, Széche-
nyi sugárúti homlokzatán. Az 
ünnepségen a Sánta család ro-
konsága mellett az önkor-
mányzat, a Kátai Gábor Kór-
ház, a Karcagi Nagykun Város-
védő Egyesület képviselői, a 
Betánia Gyógyszertár tulajdo-
nosai és dolgozói emlékeztek 

a szegények orvosára. Az ese-
mény fővédnökéül felkért dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter levélben üdvözöl-
te az eseményt, amellyel Sán-
ta Péter „elfoglalja az őt meg-

illető helyet Karcag szülötteik 
hosszú sorában”. A gyógyszer-
tár falán elhelyezett márvány-
táblát Kovács Szilvia alpolgár-
mester és Györfi Sándor szob-
rászművész leplezte le. 

A Medisong kórus rövid mű-
sorát követően Gulyás Zsolt 
atya szentelte fel az emlék-
táblát, Sánta Péter életút-
ját Kovács Szilvia alpolgár-
mester ismertette, s mint ki-
emelte, a legendás orvos mun-
kássága példaként szolgálhat 
valamennyiünk számára.

Az emlékezés – a táblaavatást 
követően – szakmai előadással 
folytatódott. Dr. Szalay Anna-
mária az I. világháború és az 
1920-as évek magyar egészség-
ügyéről tartott előadást.

Elek György

Emléktábla a szegények orvosának

A sárgadinnyével 
startolt az idei 
dinnyeszezon

Június első hetétől már ke-
reskedelmi mennyiségben 
kapható a sárgadinnye a pi-
acon. Oravecz Tamás a Diny-
nyetermelők Országos Egye-
sületének elnöke elmond-
ta, hogy a dinnyepiac sze-
replői megállapodtak arról, 
hogy a szezon teljes ideje 
alatt netes kapcsolatot tar-
tanak fenn a megrendelt té-
telek betakarítása, csomago-
lása és gyors beszállítása ér-
dekében. Az idei szezonban 
lesz elegendő magyar diny-
nye a hazai piacon, a terme-
lők a kereskedelmi megrende-
léseket folyamatosan tudják 
majd teljesíteni, a kért ütem-
ben rugalmasan beszállíta-
ni. Az egyesület adatai sze-
rint a gazdák 2014-ben hat-
száz hektáron termelnek 
sárgadinnyét. A termésmeny-
nyiség ötven százalékát Dél-
Békésben, Medgyesegyházán 
és környékén állítják elő. 

A karcagi piacon még alig 
akad a hűsítő csemegéből, de 
az árusok bizakodóak.

Baráth Lajosné (árus) : Én 
még nem kaptam magyar sár-
gadinnyét, nekem még olasz 
van, 400 Ft kilója, de nagyon 
várom már a hazait, hiszen 
az szebb is lesz, jobb is lesz, 
ízletesebb is lesz.

Ökrös Sándor ( 94 éves, 
vásárló): Imádom a sárgadiny-
nyét, még az ideit nem kós-
toltam. Ha beindul a szezon, 
minden héten veszek egy- két 
darabot. 

A dinnyeszezonnal párhu-
zamosan elindult a cseresz-
nyeszezon is, melyből már 
szép számmal a karcagi ko-
fáknál is. 

Varga Józsefné (árus): A 
hazai ropogós cseresznyét ke-
resik a vásárlók, de ezek még 
nem olyan nagyok. Jelenleg 
550 Ft az ára.

Balogh Jánosné (vásárló): 
Még egy kicsit drága a cse-
resznye, de már keressük mi 
is, hiszen szereti a család. Fő-
leg cseresznyelevest szoktam 
belőle főzni, vagy elrakom 
befőttnek.

A WHO ajánlása szerint 
napi öt adag gyümölcs elfo-
gyasztásával már megvédhet-
jük magunkat a ránk leselke-
dő betegségekkel szemben és 
az egészségünkért is komo-
lyan tehetünk. Ez az ajánlás 
már 25 éve érvényben van, 
de a kutatók manapság már 
inkább a napi hét adag elfo-
gyasztását ajánlják. Egy adag 
általában egy egészséges fel-
nőtt esetén 80 gramm, na-
ponta tehát körülbelül fél ki-
lót érdemes elfogyasztanunk.

Balogh Andrea

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a 
Tisztelt Karcagi Lakossá-
got, valamint a városban 
közlekedőket, hogy a Kar-
cag, Magyarkai bekötőút 
vasúti átjárójának átépí-
tési munkái megkezdőd-
tek, melynek következté-
ben előreláthatóan 2014. 
május 26-tól július 15-ig 
a gépjármű forgalom szá-
mára teljes útzár lesz be-
vezetve.

Elkerülő útként a 
Füzesgyarmati út van 
megjelölve.

Tájékoztatjuk továbbá a 
Magyarkán élőket, hogy a 
teljes útzár ellenére a gya-
logosok és kerékpárosok 
használhatják az átjárót. 
A mezőgazdasági gépek 
számára a 4. sz. főutat le-
het használni a termőföl-
dek megközelítése során.

Kérjük a közlekedők 
megértését és fokozott fi-
gyelemmel történő közle-
kedését.

Karcag Városi 
Önkormányzat

Szakmatanulás a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium 

és Egészségügyi Szakközépiskolában 
GYAKORLÓ ÁPOLÓ képzés
a 2014/15. tanévben

Érettségi után 2 tanév alatt gyakorló ápoló képesítést lehet 
szerezni. OKJ: szám 52 723 01

A sikeres gyakorló ápolói vizsga után a tanuló maradhat 
a képzési rendszerben és + 1 év alatt ÁPOLÓ szakképesítést 
szerezhet. OKJ, szám: 55 723 01 

A diákjaink számára biztosítunk:
 - diákigazolványt
 - családi pótlékot
 - munkaruhát
 - menzán kedvezményes étkezést
 - gyakorló területeket
 - kollégiumi elhelyezést a város kollégiumában (Varró Ist-

ván Szakközépiskola Kollégiuma).

Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról:
www.nagykunreformatus.hu 

Jelentkezés folyamatosan az érettségi bizonyítvány meg-
szerzése után, az iskola titkárságán.

Bővebb információ az iskola honlapján megtalálható.

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnügyi Osz-
tálya eljárást folytat 
16000/109/2013. bü. szá-
mon rablás bűntettének 
gyanúja miatt ismeretlen 
tettes ellen.

A jelenleg rendelkezés-
re álló adatok szerint 2013. 
július 28-án ismeretlen 
személyek megjelentek egy 
karcagi tanyán, ahol az ott 
tartózkodó férfit tettleg 
bántalmazták, majd a ta-
nyáról különböző értékeket 
tulajdonítottak el.

 
A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya kéri, 
hogy aki a bűncselekmény-
nyel, illetve az elkövető sze-
mélyével kapcsolatban ér-
demleges információval 
rendelkezik, jelentkezzen a 
megyei rendőr-főkapitány-
ságon személyesen, vagy te-
gyen bejelentést az ingye-
nesen hívható 06-80-555-
111 „Telefontanú” zöld szá-
mán (h-cs: 8-16, p: 8-13), 
de bejelentését megteheti a 

107 vagy 112 központi te-
lefonszámok valamelyikén, 
illetve bármelyik rendőri 
szervnél.

 
A Rendőrségről szó-

ló 1994. évi XXXIV. tör-
vényben rögzített jogköré-
nél fogva Jász-Nagykun-
Szolnok Megye Rendőrfő-
kapitánya bruttó 500.000 
forint, azaz ötszázezer fo-
rint nyomravezetői díjat tű-
zött ki. A díjkitűzés ösz-
szege annak fizethető ki, 
aki az elkövető személyé-
vel kapcsolatban olyan pon-
tos adatokkal rendelkezik, 
amelyek segítségével az el-
követő azonosítható, bű-
nösségére a gyanú megala-
pozottá válik, és informáci-
óit az eljárás során ismerte-
ti. Szükség esetén az eljáró 
hatóság a tanú védelmé-
re a szükséges intézkedése-
ket megteszi. A Rendőrség a 
nyomravezető személyét bi-
zalmasan kezeli. A díjkitű-
zés visszavonásának jogát a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője fenntartja.

500.000 forint a 
nyomravezetőnek
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Lopás Karcagon

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt eljárást indított R. Jó-
zsef karcagi lakos és fiatal-
korú társa ellen. A 49 éves 
férfi és a 16 éves fiú 2014. jú-
nius 2-án 22 óra körüli idő-
ben ablak benyomásával be-
jutottak egy üzemen kívüli, 
karcagi kocsmába, ahonnan 
egy hifiberendezést eltu-
lajdonítottak. A bűncselek-
ményt két helyi lakos észlel-
te, akik azonnal értesítették 
a rendőrséget. A helyszínre 
érkező járőrök - a szemtanúk 
által adott információk se-
gítségével - rövid időn belül 
egy közeli utcában, az árok-
ban elrejtőzve megtalálták a 
jogsértőket. A rendőrök a két 
helyi lakost elfogták, előállí-
tották a rendőrkapitányság-
ra, ahol gyanúsítottként ki-
hallgatták őket. A nyomozók 
az ellopott tárgyakat lefog-
lalták.

Garázdaság 
Kunhegyesen

Garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást 
a Karcagi Rendőrkapitányság 
F. Gábor kunhegyesi lakos el-
len. A 49 éves férfi 2014. jú-
nius 1-jén 16 óra körüli idő-
ben Kunhegyes belterületén 
szóváltásba keveredett egy 
helyi lakossal, akit egy alka-
lommal meg is ütött. A rend-
őrök a jogsértőt előállították 
a Kunhegyesi Rendőrőrsre, 
ahol gyanúsítottként kihall-
gatták.

Kerékpártolvaj 
Kunmadarason

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást Ty. 
Gyula Dávid kunmadarasi la-
kos ellen. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint a 19 
éves férfi 2014. június 8-án 
7 óra körüli időben bement 
egy kunmdarasi ingatlan ud-
varára, majd az épület elő-
szobájából elvitt egy lezárat-
lan kerékpárt. A rendőrök a 
begyűjtött információk alap-
ján azonosították a bűncse-
lekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható he-
lyi férfit, majd előállították a 
Kunmadarasi Rendőrőrsre, 
ahol gyanúsítottként kihall-
gatták.

 
Dühöngő férfi 

Kunmadarason

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság garázdaság vétség elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárás B. 
Mihály kunmadarasi lakos el-
len. A jelenleg rendelkezés-
re álló adatok szerint a 23 
éves férfi 2014. június 8-án 
16 óra 25 perc körüli időben 
többször bekiabált a bejelen-
tő kunmadarasi házának ud-
varára, majd a sértett háza 
előtt parkoló gépkocsi tetejé-
re ugrott, melynek fedele be-
horpadt, megrongálódott. Az 
egyenruhások a dühöngő fér-
fit a helyszínen elfogták és 
előállították a Kunmadarasi 
Rendőrőrsre, ahol a nyomo-
zók gyanúsítottként kihall-
gatták.

RENDŐRSÉGI HÍREK

POSTALÁDA

KÖSZÖNET

GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP, SZÜLŐI FOCITORNA

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár nevében köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik közreműködtek a GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP, 
SZÜLŐI FOCITORNA programjainak sikeres megszerve-
zésében és lebonyolításában: 

Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetése és óvodape-
dagógusai, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ vezetése és munkatársai, Karcag Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Karcagi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság, Karcagi Cserhát Kft., Kuntej Kft., Út Kurucz, 
Városi Önkormányzat Városgondnoksága, Magyar Vörös-
kereszt Karcagi Területi Szervezete, Karcagi Sportegyesü-
let, Karcagi Kunlovarda, TESCO Karcagi Áruház, Tisza-
menti Reginális Vízművek Zrt., Déryné Kulturális Köz-
pont mazsorett csoportjai, Dalma Dance Club táncosai.

Szepesi Tibor mb. igazgató

Több éves szép hagyomá-
nya az iskolának, hogy két-
évenként bemutatkoznak di-
ákjaink népes közönség előtt. 
Megmutatják az egyének és 
csoportok tehetségüket, tán-
cos, játékos kedvüket szüleik-
nek, rokonaiknak. 

2014. május 22-én zsú-
folásig megtelt a nézőtér. 
Futóné Szabó Margit in-
tézményvezető- helyet-
tes köszöntő szavai után az 
énekkar műsora szólt. Zon-
gorán kísért Koppány Má-
ria művész tanár. Majd Csa-
nádi Zádor és Sipos Patrik 
7. o. tanulók marimba játé-
kát hallhattuk. Doma Pet-
ra Dorina 2. o kislány mesét 
mondott. Gyökeres Mária 
Zsófia 4. o. tanuló zongorán 
játszott. A zenét kedvelő diá-
kok sorát Varga László 6. o. 
hegedű száma és Sebők La-
jos 6. o. klarinéton előadott 
műsora zárta. 

Köszönet jár a zenetanár-
ok színvonalas felkészítő 
munkájáért. 

Iskolánkban évek óta van 
néptánc oktatás. Vargáné 

Molnár Éva tanítónő 1-2. 
osztályos csoportja kedves 
színfoltja volt az estének. 
Oroszné Millinkhoffer Ri-
ta táncpedagógus a 3-4. osz-
tályosokkal készült egy szép 
üveges tánccal. Fazekas 
Dominik 6. osztályos tanu-
ló évek óta néptáncos, most 
saját koreográfiáját láthat-
tuk. Nagy siker volt az 1. osz-
tályosok modern tánca, me-
lyet Ferencziné Varga Ildi-
kó tanítónő tanított be. Ko-
vács Lászlóné 3. osztályos 
tanulói matróztáncot ad-
tak elő. Nagyon jól mutat-
tak a színpadon a kisdiákok. 
A 4. osztályosok, Kiss-And-
rási Erika tanítónő tanítvá-
nyai, látványosan megidéz-
ték a nyarat. Vastaps kísér-
te előadásukat. Rövid szünet 
után a II. részt a 2. osztályo-
sok retró bulija nyitotta, Dr. 
Szabó Jánosné tanítónő iga-
zi retro hangulatot varázsolt 
a színpadra. A felső tagoza-
tos tanulók tánccsoportjá-
nak charleston tánca nagyon 
színvonalas volt. Két 7. osz-
tályos fiú, Sarkadi Bence és 

Varga Gábor osztálytársaik-
nak tanítottak be egy remek 
modern táncot. Az 5. osztá-
lyosok zenés torna c. műsora 
megmosolyogtatta a közön-
séget. Csányiné Nagy Juli-
anna tanárnő készítette fel 
a gyerekeket. A 8. osztályo-
sok válogatást adtak elő az 
elmúlt évek produkcióiból. 
Így búcsúztak el tanáraiktól 
és diáktársaiktól. A megható 
búcsúdal többeknek könnye-
ket csalt a szemébe. 

A műsorszámot Nagy Éva 
tanárnő és Csányi Sándor 
tanította be. 

A műsoros est zárásaként 
színpadra vonultak a szerep-
lők és egy közös dallal fejező-
dött be az este. 

Köszönetet érdemel min-
den szereplő, minden felké-
szítő, minden segítő, akik 
lelkiismeretes munkájukkal 
hozzájárultak a színpompás 
este megrendezéséhez. Szép 
volt Kiskulcsos!

Lakatos Mihályné
tanítónő

Kiskulcsosi Tagiskola

A Kiskulcsosi Tagiskola műsoros estje
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HIRDETMÉNYEK

Sajtóközlemény

Kényelmesen is intézhetők a családtámogatási ügyek
A Magyar Államkincstár – ügyfelei kényelmét szem előtt 

tartva – folyamatosan azon dolgozik, hogy megkönnyítse a 
különféle ügyintézések menetét. A szervezet számára is vi-
lágos, hogy a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos 
ügyek kiemelt fontosságúak a lakosság körében, ezért a köz-
elmúltban kétféle kényelmi szolgáltatással is előlépett.

A Magyar Államkincstár ügyfelei a családtámogatási és 
fogyatékossági támogatás iránti kérelmüket már elektroni-
kus úton is benyújthatják a www.allamkincstar.gov.hu hon-
lapon keresztül. A kényelmi szolgáltatás azon ügyfelek ré-
szére érhető el, akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztráci-
óval. 

A szolgáltatás révén a családok időt és költséget takarít-
hatnak meg, hiszen otthonuk kényelméből is indíthatják 
megújult felületen az anyasági támogatás, családi pótlék, 
gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támo-
gatás (GYET) iránti kérelmüket, amely kiegészült a fogyaté-
kossági támogatás iránti kérelemmel.

Lehetőség van azonban arra is, hogy az ügyfélkapus re-
gisztrációval nem rendelkező ügyfelek 40 kisebb postahiva-
talon – kihelyezett ügyintézési pontokon – keresztül, elekt-
ronikus úton is beadják családtámogatási ellátással kapcso-
latos kérelmeiket. A postahivatalok elérhetőségeiről a Ma-
gyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu), valamint 
a Magyar Posta (www.posta.hu) honlapja nyújt felvilágosí-
tást. 

Családtámogatási, illetve fogyatékossági támogatással 
kapcsolatos kérdésekben az ügyfelek a Magyar Államkincs-
tár honlapján, illetve a Call Centeren keresztül – 06/30-
344-0045; 06/70-460-9005; 06/20-881-9535; illetve he-
lyi díjjal hívható számok – tájékozódhatnak. Személyes ügy-
intézés pedig továbbra is a Magyar Államkincstár megyei 
igazgatóságian található Családtámogatási Irodákban le-
hetséges, melyek elérhetőségeit szintén a Kincstár honlap-
ja tartalmazza.

2014. június 13. péntek

18.00  Műsorajánlat

18.05  Trianoni megemlékezés

19.05  Nagykunsági Krónika – közéleti  

 magazin

 Aktuális kérdések 

 Téma: Miniszteri elismerés

 Karcagi Hírek

 - Véradás

 - Megújul a Múzeumkert

 - Testvérvárosok sportvetélkedője

 - Emléktábla avatás

 - Piaci körkép

 Háttér  

 Téma: Birkafőző fesztiválra   

 készülve

 20.10  Testületi ülés

2014.június 17. kedd / szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Református   

 Istentisztelet  

19.35  Karcagi hírek

20.05  A Hit Szava - Római Katolikus   

 szentmise 

21.00  Karcag Sport

 Karcag-Mezőtúr labdarúgó   

 mérkőzés

2014. június 19. csütörtök

17.00  Műsorajánlat

17.05  Görög Katolikus Istentisztelet

19.05  Nagykunsági Krónika – közéleti 

magazin

 Aktuális kérdések 

 Téma: Választási eredmények

 Karcagi  Hírek

 - Kalászos bemutató

 - Trianoni megemlékezés

 - Kováts Tehetség pont

 - 7 milliós adomány a Kórháznak

 - Termelői piac

 Háttér  

 Téma: Birkafőző fesztiválra   

 készülve

20.10  Művészeti iskola hangversenye

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2014. május 31.
Dr. Szakály Zsuzsa – Sánta Zsolt
2014. június 6.
Balogh Ildikó – Duka Kálmán
Kovács Éva – Tanka István
2014. június 7.
Vajó Viktória – Hidi András

Születés
Örsi Ilona – Hajdú Sándor
Kg., Maros u. 6. 

Dominik Sándor
Benesóczki Vanda – Kovács László
Kg., Kacsóh u. 30. 

Botond Máté
Kovács Mónika – Spisák László
Kg., Baross u.  László
Botos Melinda – Seres József
Kg., Haladás u. 23.  József
Lázók Julianna – Horváth 
Roland
Kg., Északi u. 26.  Petra
Hopka Tünde – Barát Péter
Kg., Kuthen u. 89. 

Norik Péter
Kelemen Margit – Tyukodi Dávid
Kg., Napsugár u. 1. 

Erzsébet Melodi

Halálozás
Biro Károlyné (Harasztosi   
 Gyöngyi)
 Karcag (1951.)
Horváth László
 Karcag (1952.)
Kabainé Győri Piroska
 Karcag (1948.)
Revákné Ökrös Mária
 Karcag (1935.)
Szabó Ferencné (Nagy Róza)
 Karcag (1927.)
Tőkés Lőrinc
 Karcag (1940.)

Június 14. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Június 15. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Június 21. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
Június 22. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
Június 28. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Június 29. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
A fenti időpontokon túl sür-

gős esetben egészségügyi el-
látás a Háziorvosi ügyeleten 
(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyelet

KÖZHÍRELÉS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – 
Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiz-
tosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és 
a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet 
alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-
Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves 
és ennél idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó In-
tézet 

Várhatóan 2014. június 26-tól – 2014. augusztus 11-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak sze-
rint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:
Hétfő: 12:30  – 16:30-ig
Kedd: 08:30  – 12:30-ig
Szerda: 12:30  – 16:30-ig
Csütörtök: 08:30  – 12:30-ig
Péntek: 08:30  – 12:30-ig
augusztus 11. Hétfő  12:30 – 16:00-ig.

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 
egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illető-
leg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványá-
val és betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgála-
ton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanul-
mányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak 
szerint történik: 

18 éves kor alatti személy, személyi igazolványával, beteg-
kártyájával, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen 
megjelenni.

40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerinti díjat kell fi-
zetni (a jelenleg érvényes jogszabály szerinti díj 1700,- Ft) a dí-
jat postai csekken lehet megfizetni, melyet a szűrés helyszínén 
lehet kérni (a tavalyi nem megfelelő).

A szűréshez személyi igazolvány, betegkártya, orvosi beuta-
ló szükséges.

Az eredmény kiküldéséhez megcímzett, felbélyegzett boríté-
kot kell vinni. 

Rózsa Sándor
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, be-

teg, mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse 

személyesen, 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 

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Június 14-15. Dr. Tesmesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Június 21-22. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Június 28-29. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
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Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 

csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 

szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is 

igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,  
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz 
tartozó havi díjat számlázzuk.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj  
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10., minden hónap első és harmadik csütörtökén 10.00-18.00 óráig 
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt – 
négy hónapig akciós áron

Minden  
csomag havi

1288 Ft



2014. június 13. 11KARCAGI HÍRMONDÓ

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.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Karcagon családi ház eladó vagy 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-422-
8334.
Karcagon teljes közműves, rendezett 
telkű, téglából épült kisebb kertes 
ház betegség miatt sürgősen eladó. 
Lakrész: 50 m² + 30 m² tároló. Tel.: 
06/70-550-2902.
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.

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, Kossuth tér 11-13. sz. alat-
ti 56 m²-es, 2 szobás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 59/311-975 vagy 06/30-
385-4300.
Eladó Táncsics krt. 13. sz. III. lh. IV. 
emeleti 1 és 2 félszobás komfortos la-
kás beköltözhetően. Tel.: 59/313-697.
K is  ház eladó építhető telek-
kel. Karcag, Kisújszállási út 39. Tel.: 
59/312-381.
Karcag központjában 3 szobás föld-
szinti, felújított lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/20-497-
0487.
Eladó sátortetős, gázfűtéses családi 
ház a Halom utcán. I.ár: 4.200.000 Ft. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Karcag, Virág u. 11. sz. alatt régi tí-
pusú ház csendes helyen eladó (gáz, 
víz, ipari áram). Tel.: 06/30-912-2616 
vagy 59/312-026.
Eladó Karcag központjában (a gim-
názium mellett) egy 33 m²-es föld-
szinti garzon lakás új bútorral, sző-
nyegekkel, függönyökkel, háztartá-
si gépekkel berendezve. Tel.: 06/20-
925-2991.
Karcag központjában 736 m²-es tel-
ken 2 szobás családi ház eladó. Tel.: 
06/70-528-3619.
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 cserépkályhás, gázkonvek-
toros családi tégla ház eladó sürgő-
sen. Kg., Ágota u. 27. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 órától).
Két szoba összkomfortos ház alsó-
épületekkel, nagy udvarral eladó 
vagy kisebb csere érdekel. Kg., Arany 
J. utca 4. 

Karcagon főtérhez közeli 3 és fél szo-
bás összkomfortos ház garázzsal, 
melléképülettel eladó 850 m²-es te-
lekkel. Tel.: 06/30-964-5031.
Karcag, Bethlen G. u. 41. sz. alatti 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-517-
2434.
Karcagon, a Györffy I. u. 17/6. számú 
ház eladó. Tel.: 06/30-366-0501.
Karcag központjában 145 m²-es, tég-
la építésű, 4 szoba összkomfortos 
családi ház nagy udvarral, garázzsal 
eladó. Tel.: 06/30-206-5343.

Albérlet
Szoba-konyha-fürdőszobás albérlet 
kiadó. Tel.: 06/30-363-7951.
Egy szobás albérlet kiadó a főtérnél. 
Tel.: 06/30-645-0694.
Főtéren kétszobás, erkélyes lakás 
hosszútávra kiadó. Tel.: 06/30-345-
2558.

Állat
Két hetes bráma csirke, napos bráma 
csirke, egy hetes gyöngyi eladó. Tel.: 
06/20-585-1734.
Négy kiscicát ajándékba adok. Tel.: 
06/30-517-2434.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 1-5. 
udvarán a garázssor közepe 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.
Mátrafüred-Pipishegyen családi 
nyaraló kiadó. Tel.: 59/311-817 vagy 
06/30-455-6995.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csend, 
nyugalom, béke. 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.
Eladó 120x150-es kétszárnyas ab-
lak tokkal, 340x100-as futószőnyeg, 
170x230-170x220-200x310-200x300-
as szőnyegek, nagy virágok, 1 db 
bontott cserépkályha. Tel.: 06/20-
585-1734.
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.
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.
Elektromoped 6000-es rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
Eladó 2 m Draczéma, 16 levelű 
Pálma főnix, 1 db fészek Pálma, 1 db 
2 m-es Seflera. Tel.: 06/20-585-1734.
Eladó 1 db négyégős kombinált gáz-
tűzhely olcsón. Tel.: 06/59-314-243 
vagy 06/30-472-6237.
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.
Eladó 4000 db hódfarkú cserép. Tel.: 
06/30-370-3721 (16 óra után).
Agyagos kert II. kapun 30-30 sor üres 
keretföld eladó. U.itt árpaszalma in-
gyen elvihető. Tel.: 06/70-625-3138.

Szoba-, konyhabútor, üvegasz-
tal, dohányzó asztal, fotelok, szek-
rény, klíma, új függönykarnis, kávé-
főző, vízforraló, csillárok, éjjeli lám-
pák, talpas mosdókagyló, mechani-
kus és villanyírógépek, telefon, fax, 
üzenetrögzítő, P4-es számítógép + 
nyomtató + szkenner, 3 db 165x14-
es, 4 évszakos gumik, ablakszárnyak. 
Cserélhetők: hízóra, szárnyasra, kerti 
kisgépre, szgk-ra, értelmes dolgokra. 
Tel.: 06/20-318-0875.
búza, kukorica, napraforgó eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937 vagy 06/70-257-
2045.
Eladó 36-os fekete aerobik Converse 
cipő és 38-as Spinning cipő. Tel.: 
06/30-246-7022 (18-19 óra között)
Eladó 180 db virágmintás metlaki 
lap, 200 l-es önitató és fényezett vit-
rines szekrénysor. Tel.: 06/30-475-
9754.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, 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-
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.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
F O D R Á SZ  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! (Több 
mint 30 éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Motoros fűkaszával fűvágást há-
zaknál, telkeken, kertekben és fa-
behordást, kerítés festést stb. válla-
lok Karcagon és Berekfürdőn. Tel.: 
06/20-500-8242.
Szendrei Üvegező Bt. vállal: üvege-
zés, képkeretezés, műanyag nyílás-
zárók, tükrök, redőny, reluxa, szú-
nyogháló. Karcag, Villamos u. 21. Tel.: 
06/30-684-4941.
D E V I Z A H I T E L E S E K  F I G Y E L E M ! 
Felmondott, végrehajtás alatt álló la-
káshitelek, jelzáloghitelek, autóhite-
lek kezelése, komplett jogi megol-
dással. INGYENES TANÁCSADÁSSAL! 
Tel.: 06/20-450-1528.

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

APRÓHIRDETÉS
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Szentesen került meg-
rendezésre a 2014. évi sza-
badfogású diák olimpia 10-
11 évesek számára. Rendkí-
vül színvonalas viadalnak 
adott otthont az egykori bir-
kózó Európa bajnok, olimpi-
ai ezüstérmes Dr. Papp Lász-
lóról, Szentes szülöttéről el-
nevezett sportcsarnok. Az 
ország 64 szakosztályából ér-
kezett 240 fiatal maradandó 
élményt nyújtott a megjelent 
résztvevőknek, szülőknek, 
egykori világklasszisoknak. 
Dr. Hegedűs Csaba olimpi-
ai bajnok, a Magyar Birkó-
zó Szövetség elnökének meg-
nyitója után a karcagi fia-
talok boldogan fotózkodtak 
Lőrincz Tamással, Repka At-
tilával, Komáromi Tiborral, 
Bárdosi Sándorral. Persze ez-
után a küzdelmekre koncent-
ráltak és nem is eredmény-
telenül. Balajti Gábor három 
ragyogó győzelemmel a dön-
tőbe birkózta magát és ott is 
vezetett a mérkőzés lefújása 

előtt negyven másodperccel, 
de a regnáló idei OB győztes 
egy váratlan dobással a maga 
javára tudta fordítani a mér-
kőzést. Gábor így csak máso-
dik lett. Fájó vereség, de az 
országos mezőnyben újra el-
foglalt II. helyezése példa-
mutató lehet minden karca-
gi fiatal kis birkózó számá-
ra. Éppen úgy, mint Kis János 
szereplése az 54 kg-os súly-
csoportban. Jani, első éves fi-
atal létére az V. helyig vere-
kedte fel magát. Két ragyogó 
győzelem és az elődöntőben 
elszenvedett vereség után, az 
éremért folytatott küzdelem-
ben, erősen vitatható bírói 
döntések után az V. helyen 
fejezte be a versenyt. Mind-
két diákolimpiai helyezett a 
Györffy István Általános Is-
kola tanulója. Ezúton is gra-
tulálunk a szakosztály nevé-
ben a testnevelő tanároknak 
és az iskoláknak.

Szűcs András
vezetőedző

Birkózás

Labdarúgás

Kosárlabda
Balajti Gábor ismét bizonyított, Kis János 

felküzdötte magát a legjobbak közé

U14-es korosztály: Nyírbá-
tor – Karcag SE 3:1 (0:0)

Karcag SE: Binder 
(Karsai), Szabó V., Erdős, 

Szabó P., Sipos, Balajti 
(Szabó F.), Kiss S., Tóth R. 
(Fábián), Katona, Varga G., 
Takács

Góllövő: Katona

U15-ös korosztály: Nyírbátor 
– Karcag SE 3:4 (2:2)

Karcag SE: Fekete, Kupai 
(Balla), Mester, Bencsik, 
Szendrei, Moga, Nábrádi, 
Tóth F., Farkas S., Farkas 
A., Terjék P.

Góllövők: Terjék P. (2), 
Tóth F., Farkas S.

Kemecsi László: Mindig 
a kötelező győzelem a legne-
hezebb. Ez ma be is bizonyo-
sodott, de nem ez a lényeg. 
Minden elismerésem a játéko-
soké, akik hónapok óta erőn 
felül teljesítettek, hisz eltiltá-
sok, sérülések, betegségek mi-
att alig-alig volt cserejátéko-
sunk. Mindenki nagyon elfá-
radt a bajnokság végére, de si-
került! 2012 után ismét az NB 
II-es bajnokság dobogó legfel-
ső fokán a Karcag SE csapata! 
Köszönöm a játékosok kitar-
tását, türelmét és győzni aka-
rását! Rengeteget dolgoztak, 
küzdöttek ezért a sikerért!

NB II. Észak-Keleti 
csoport

Megyei Elődöntő 
3.mérkőzés

Cegléd II.-Tabán – Kar-
cagi SE 60:57 (11:20, 25:7, 
7:20, 17:10)

Karcagi SE: Erdei J. 
(19/12p.), Tóth I. (8p.), Kovács 
I. (9p.), Vincze M. (8p.), Pász-
tor Gy. (6/6p.),  Cserék: Haj-
dú G.,Kiss J. (2p.), Simon L. 
(3/3p.), Kovács M. (2p.)

Edző: Fodor Csaba
Az „előzmények ismereté-

ben” a 3.mérkőzés a tét fon-

tosságának megfelelően izgal-
mas ,a végeredményt nézve 
igazi „egylabdás” meccs lett. 
Az első negyedben elkaptuk a 
fonalat és hibátlanul támad-
tunk. A folytatásban a pont-
gyártásban leállt a csapat. 
Dobóhelyzetek és büntetők 
maradtak ki, amelyek sors-
döntőnek bizonyultak a végel-
számolásnál. A harmadik ne-
gyedben ismét fordítottunk. 
A végjátékot előnnyel kezd-
tük, amely elolvadt a második 
játékrészből visszatérő pon-

tatlanság következtében. Az 
utolsó percben 59:57-es hát-
ránynál  támadhattunk, ám 
egy erősen vitatható ítélet mi-
att visszakapta a labdát a Ta-
bán. Sőt, büntetőt is dobhat-
tak, amelyből ismét eredmé-
nyesek voltak, igaz csak egy-
szer. Az utolsó támadásunk 
során a  tripla kísérlet kima-
radt, így a 3. helyért játszha-
tunk a továbbiakban. Az sem 
lesz könnyű párharc a Jászbe-
rényi KSE II. ellenében!

Hajrá Karcag!

Megyei Felnőtt Bajnokság

Asztalitenisz

Karcag – 
Jászárokszállás 8:0 (2:0)

Karcag, 200 néző. Jv.: Sza-
bó J. Segítői: Dobó S., Kor-
mos B.

Karcag: Moga (Bajusz), Ko-
vács L. (Bukovszki), Orosz, 
Kovács Cs., Szentannai, Né-
meth M., Székely, Szivós Gy. 
(Nagy R.), Kupai K., Szivós G., 
Erdei

Edző: Orosz István
Az utolsó hazai mérkőzés 

tétje volt, hogy a karcagi csa-
pat megőrizze második he-
lyét, ezért feltétlenül győznie 
kellett. Ekkor került átadásra 
az új modern eredményjelző 
elektromos tábla. Ezzel hosz-
szú idő után sikerült a szurko-
lók kívánságának a teljesítése. 
Említésre méltó kezdeménye-
zés, hogy az újonnan megala-
kult Karcagi Labdarúgó Bará-
ti Kör minden hazai mérkőzé-
sen tombola árusítást szervez. 
A felajánlott tombolatárgyak 
bevételét a karcagi labdarúgók 
támogatására ajánlották fel.

A huszonnyolcadik percben 
Szentannai jobbról végzett el 
egy szabadrúgást, ami a vé-
dőkről lepattant, de a jókor ér-
kező Székely a jobb alsó sarok-
ba lőtte (1:0). A huszonkilence-
dik percben lendületes karcagi 
támadás után Kupai K. elhú-
zott a jobboldalon, majd a ka-
pust kicselezve a bal alsó sa-
rokba lőtt (2:0). A negyvenhe-
tedik percben karcagi szöglet 
után Kovács Cs. közelről a ka-
pura fejelt, de a kapus már csak 
a gólvonalon belülről tudta 
megfogni a labdát (3:0). Az öt-
venedik percben egy kapu előt-
ti kavarodás után a szemfüles 
Székely a kapus mellől a háló-
ba gurított (4:0). A hetvenhar-
madik percben Szentannai be-

adott, majd Szívós G. a kapu-
ra lőtt, de a labda a védő kezé-
re pattant – 11-es. A büntetőt 
Szivós G. nagy erővel a bal fel-
ső sarokba lőtte (5:0). A nyolc-
vannegyedik percben karcagi 
szöglet után Szivós G. a kapu-
fától nem messze helyezked-
ve a jobb felső sarokba fejelte a 
labdát (6:0). A nyolcvanötödik 
percben gyors hazai támadás 
során Erdei a jobb alsó sarokba 
lőtte a játékszert (7:0). A nyolc-
vankilencedik percben minta-
szerű karcagi akció után Nagy 
R. egy csel után bal lábbal a 
jobb alsó sarokba lőtt (8:0).

A mérkőzés folyamán végig 
mezőnyfölényben játszó ha-
zai csapat – kiváló játékveze-
tés mellett – ilyen arányban is 
megérdemelt győzelmet ara-
tott.

Jók: Kovács L., Németh 
M., Székely, Szivós G., illetve 
Papp T., Nagy B., Pádár

Orosz István: Úgy érzem, 
kiszolgáltuk a közönséget.

Kaszab Gyula: Gratulálok 
a hazai csapatnak.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – 
Jászárokszállás 5:0 (1:0)

Karcag: Fábián, Szabó G., 
Szőke N., Németh E., Ha-
mar, Daróczi, Magyari, Ungi, 
Berczi, Balogh J., Szőke R.

Cserék: Oros, Kónya, Fábi-
án N., Szabó E., Kabai

Edző: Varga László
Góllövők: Berczi, Hamar, 

Szőke R., Szőke N., Magyari
Varga László: Magabiztos 

játékkal búcsúztunk a hazai 
pályától, az idei utolsó hazai 
mérkőzésen.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Május 25-én rendezték meg 
Gödöllőn az országos veterán 
bajnokság ranglista versenyét. 
A Kováts DSE részéről Kovács 
Sándor vett részt a megméret-
tetésen, ahol saját csoportjából 
sportolónk magabiztosan jutott 
tovább a főtáblára és végül a 
legjobb 16 közé. Teljesítményé-
hez gratulálunk! 

Végleges az NB II. Dél-Alföld 
csoportjának a sorrendje: 1. 
Kecskeméti Spartacus, 2. Szen-
tes, 3. Kováts DSE Karcag I. Eh-
hez a szenzációs eredményhez 
gratulálunk a csapatunknak!

A bronzérmet szerző csapat 
tagjai: Szepesi Bence, dr. Hu-
bert Attila, Imrei Ferenc, Ko-
vács Sándor, Skumáth István.

XIX. Póker Trófea Kupa 
Országos Asztalitenisz ver-

seny
Püspökladány rendezte meg 

Karcagon a Városi Sportcsar-
nokban a hagyományos asztali-
tenisz versenyt. 

Eredmények: Serdülő fiúk: II. 
Dobrai István (KDSE), III. he-
lyezett Vass Márton (KDSE). 
Összevont utánpótlás: III. Dobrai 
István (KDSE). Felnőtt női: 
III: Kónya Ildikó. Felnőtt férfi 
(NB-s): I. Szepesi Bence, III. Ko-
vács Sándor. Felnőtt férfi – egyé-
ni (megyei versenyzők): III. dr. 

Farkas Béla (KDSE). Összevont 
páros: II. Kovács Sándor (KDSE) 
- Gacsályi István (TEVA-
Debrecen), III. dr. Farkas Béla – 
Szepesi Bence (KDSE).

Csornai Csaba: Jó színvo-
nalú versenyen a Kováts DSE 
11 versenyzője szerepelt és 
a létszám, illetve az eredmé-
nyek alapján elnyerte a legered-
ményesebb csapat díját. Így az 
eredményes tavaszi szezont 
méltóképpen fejeztük be.

Megyei I. osztályú baj-
nokság

Újszász VSE – Karcag 
Kováts DSE 13:5

Karcagi győzelmek egyéni-
ben: Nagy Norbert 3, Szlovik 
Ferenc 2 győzelem.

Csornai Csaba: A bronz-
érem tétje rányomta a bélye-
gét a mérkőzésekre, melyek na-
gyon szorosan és nagy küzde-
lemben zajlottak. A hat döntő 
játszmás mérkőzésből – amely 
egy-két poénon múlott – egyet 
sem tudtunk megnyerni. Így, 
bár a számszerűség túlzott, el-
veszítettük a mérkőzést. Ezzel 
az eredménnyel csapatunk az 
I. osztályú bajnokságban a ne-
gyedik helyen végzett, melyhez 
gratulálunk a csapat minden 
tagjának!

B. I.


