
Egy kiemelt uniós projekt-
nek köszönhetően megújulha-
tott a Karcagi Mentőállomás. 
Az Országos Mentőszolgálat 
„Sürgősségi ellátás fejleszté-
se – mentés” projektjének ke-
retén belül Magyarország 18 
megyéjében 22 új mentőállo-
más létesül és további 60 állo-
más korszerűsödik. A karcagi 
az első olyan, ahol a munkála-
tok már befejeződtek.

Június 17-én Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke, Ti-
sza-tavi miniszteri megbízott, 

Dobos László polgármester 
és dr. Pápai György regioná-

lis igazgató 
ünnepélyes 
szalagátvá-
gással adták 
át az épü-
letet, majd 
meg te k i n-
tették a tel-
jesen felújí-
tott komp-
l e x u m o t . 
Czirner Jó-
zsef, az 
OMSZ ope-
ratív igazga-

tója a rendezvényen elmond-
ta, hogy a mentőállomás „te-
tőtől talpig” felújításra ke-
rült, ahol az állomás dolgozói 
az európai normáknak és a 
kor színvonalának megfele-
lő munkakörnyezetben telje-
síthetnek szolgálatot, továbbá 
a járműpark is bővült egy „B” 
típusú mentőautóval is. Mind-
ezek a bővítések és az ellátási 
lehetőségek fejlesztése is a 15 
percen belüli helyszínre érke-
zés további javítását és az el-
látási színvonal emelkedését 
szolgálják. 
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Átadták az új mentőállomást
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Pénteken kezdődik

Lezárultak a 
3401-es Karcag-
Kunmadaras ösz-
szekötő út felújítási 
munkálatai. Miután 
a tavalyi év második 
felében elkészültek 
és átadásra kerül-
tek a városunkon 
áthaladó útszakasz-
ok és a Madarasi út 
jelentősebb része is, 
mostanra a teljes 
összekötő út bur-
kolása befejeződött. Az ünne-
pélyes projektzáró eseményre 
Június 20-án került sor a Kór-
ház úti kereszteződés körfor-
galmánál.

A rendezvény nagy sajtó-
nyilvánosság előtt zajlott, 
amelyen a közútkezelő és a 
kivitelezők képviselői mel-
lett részt vett dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
ter, Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke, miniszte-
ri megbízott és Dobos Lász-
ló polgármester is. Valameny-
nyien üdvözölték a projekt be-
fejezését és mindannyian szót 

ejtettek az útszakasz közle-
kedési és gazdasági szerepé-
nek fontosságát. Dr. Fazekas 
Sándor beszédében kiemel-
te, hogy ez a projekt is szer-
ves része a térséget érintő inf-
rastrukturális fejlesztésnek, 
amely a környék gazdasági fej-
lődéséhez is hozzájárul. A mi-
niszter hozzátette, hogy ez az 
útfelújítás is – sok más vidé-
ket érintő fejlesztéshez hason-
lóan – azt bizonyítja, hogy vé-
get ért a baloldali kormányok 
regnálása alatt megszokott vi-
dékromboló politika.
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Elkészült a kunmadarasi út
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Orbán Viktor miniszterel-
nök felvetette, hogy a honvé-
delmi és a földművelésügyi 
tárca vezetése vizsgálja meg 
annak a lehetőségét, hogy 
2016. március 15-ig milyen 
feltételek mellett lehetne a 
központi államigazgatás két 
szakterületének országos irá-
nyítását Székesfehérvárra, il-
letve Debrecenbe áthelyezni. 
A Földművelésügyi Minisz-
térium esetleges Debrecenbe 
költözéséről Dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
tert, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselőjét 
kérdeztük.

- Miniszter Úr!  Milyen előké-
szítő munka előzi meg a minisz-
térium esetleges költözését?

- Kaptunk egy felada-
tot a kormánytól. Egy jelen-
tést kell készítenünk arról, 
hogy miképpen költöztethe-
tő el a minisztérium 2016. 
március 15- ig Debrecenbe. 
Ez nem egy végleges döntés, 
hanem egy tárgyalásra vá-
ró anyag lesz. A végleges dön-
tést tények és adatok függvé-
nyében lehet meghozni. Nyil-
vánvaló, hogy nem egyik nap-
ról a másikra épül meg egy új 
minisztérium, vagy találunk 
egy megfelelő épületet. Min-
denképpen hasznos, ha a mi-
nisztérium közelebb kerül a 
mezőgazdasághoz, a terme-
léshez, a vidékhez, hiszen a 
mezőgazdaságnak a fejleszté-
se, az erősítése az alapfelada-
tunk.

- Hány fő dolgozik a Földmű-
velésügyi Minisztériumban? 
Problémát jelenthet-e a dolgo-
zóknak az, ha a minisztérium 
Debrecenbe költözne?

- Mintegy 670 fő dolgozik 
a minisztériumban, tehát ez 
egy közepes méretű minisz-
térium.  Biztos vagyok ab-
ban, hogy a dolgozók jelen-
tős része tudja vállalni, hogy 
a hét jelentős részét vidéken 
töltse. 

- Bejárna dolgozni Debrecen-
be, vagy esetleg át is költözne?

- Én most is bejárok dolgoz-
ni, mindegy hogy Budapest-
re kell mennem, vagy Debre-
cenbe.

- Hol kaphat helyet Debrecen-
ben a minisztérium?

- Debrecen egy gyorsan fej-
lődő város. A tárgyalásokat 
megkezdtük az önkormány-
zattal, Kósa Lajos polgár-
mester úrral személyesen is 
tárgyaltam. Megfelelő ingat-
lant a település tud biztosí-
tani, ahová építhető egy új 
minisztérium.  Több javasla-
tot is meg fogunk vizsgálni, 

meglévő épületek is szóba jö-
hetnek, illetve az, hogy újat 
építünk.

- Köszönöm az interjút.

Balogh Andrea

Közéleti szilánkok
Újratemetés után
Most volt a 25. évfordulója Nagy Im-

re és mártírtársai újratemetésének, s 
ilyenkor a nagy rendezvényen résztve-
vők lelkében különféle érzések kava-
rognak. Többnyire ambivalensek: hi-
szen negyed századdal előbb, annyi-
val fiatalabbak is voltunk, s az eltelt idő 
történéseit ki - ki különbözőképpen élte 
át, és vonta le az általános és szubjektív 
konklúziókat. 

1989. jún.16-án néhányan Karcag-
ról is ott voltunk a Hősök terén. Bár ak-
kor sokan azt hitték, hogy ehhez valami 
nagy-nagy bátorság kell, hiszen a féle-
lem az 1956-os forradalom óta kódolva 
volt a magyar társadalom tudatában. 
De akkor már nem kellett ehhez sem-
miféle bátorság, mert noha még itt ál-
lomásoztak a szovjet csapatok, és még 
egypártrendszer volt, de erősen fújtak 
már a változás szelei.

Biztos vagyok benne, hogy a Hősök 
terén összegyűlt azon tízezrek között, 
akik a társadalom jobbítását, a függet-
len, szabad Magyarországot akarták 
senkiben nem volt félelem. Azokban 
viszont lehetett, akik azért voltak a tö-
megben, hogy bizonyos „állambizton-
ságot” fenyegető „esetleges cselekmé-
nyeket” elhárítsanak, vagy jelentsenek. 
De akkor senki nem erre gondolt. Nem 
is ismertük meg őket  (csak később). 

Még beszélő viszonyban voltam az 
ifjú Rajkkal és Demszkyvel is, mint a 
Demokratikus Ellenzék élharcosaival az 
SZDSZ- soraiból, akikről később kide-
rült – amikor az SZDSZ lelepleződött -, 
hogy akkor bizony sok dolgot máshogy 
hirdettek. A szintén SZDSZ tag Mécs Im-
re  is, aki Nagy Imrével egyetemben ha-
lálraítélt volt - de később fölmentették. 
Ő volt az egyik fő szónok, de akkor még 
semmit nem tudtunk megkegyelme-
zésének történetéről. A téren lévők fe-
le, biztosan rajongásig szerette, hiszen 
ő mondta:”fogjuk meg egymás kezét és 
soha többet kommunizmust!”. Feleme-
lő érzés volt, amikor több tízezren áll-
tunk ott a téren egymás kezét fogva, és 
a szakállas fiatalember - Orbán Viktor, 
a Fidesz akkori egyik fő szervezője, aki 
nemrég került ki az egyetem padsorai-
ból, - heves gesztikulációkkal szónokol-
ni kezdett. Ő mondta ki először: az ifjú-
ság szabad, független Magyarországot 
szeretne – és követelte a szovjet csa-
patok azonnali kivonását. Rámutatott a 
téren fölállított 6. koporsóra és megje-
gyezte: „abban van a múltunk, de a jö-
vőnk is! Mi azt szeretnénk építeni!”

Aztán jöttek a többpártrend-
szer buktatói. Jött a szokásos ma-
gyar civódás, amiben  Csurkától kezd-
ve Torgyánig sokan aktívan részt vet-
tek. Miért jutott eszembe Csurka Ist-
ván? Mert  utolsó színművének a címe: 
„A hatodik  koporsó”.

Nem tudom itt Karcagon hányan ol-
vasták? Nem hinném, hogy sokan, de 
nem is baj. Sajnos elmarad előző drá-
máinak színvonalától. És nem a drama-
turgiai fordulatok miatt nem lett jó ez a 
darabja, hanem mert társadalmi békét-
lenséget szít. Ha élne, nem kertelnék, 
akkor is ugyanezt mondanám neki.

-ács-

KÖZÉLET

Június 13- án évi ren-
des ülését tartotta a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés. A testület tagjai 
tájékoztatót hallgattak meg 
a megye ár- és belvízvédelmi, 

valamint az aktuális munka-
erő-piaci helyzetéről. Kovács 
Sándor, a megyei közgyű-
lés elnöke ez utóbbi napirend 
kapcsán elmondta, öröm-
mel veszi tudomásul a megye 
munkaerő-piaci helyzetében 
előállt pozitív elmozdulást. A 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye 2013. évi és 2014. I-IV 
havi munkaerőpiaci helyzeté-
vel kapcsolatban készített tá-
jékoztatóban szerepel, hogy 
tavaly az előző évi adatokhoz 
képest 6,8%-kal csökkent az 
álláskeresők száma. Jelentős 
változás, hogy tavaly a mun-
káltatók 39.873 új munkahe-
lyet jelentettek be, ami jelen-
tősen, 51,9%-kal több mint a 
2012. évi. A bejelentések kö-
zül 31.001 közfoglalkozta-
tásra irányult, de az 5.489 pi-
aci, nem támogatott állás is 

21,5%-os növekedést jelent 
az előző évihez képest.

Lovas Attila, a KÖTIVIZIG 
igazgatója elmondta, hogy 
megyénk kiemelkedően ve-
szélyeztetett ár- és belvízvé-

delmi szempontból. A köz-
eljövő aktuális feladataival 
kapcsolatban közölte, hogy 
fontos feladatot jelent a szak-
embereknek a vízhiányra va-
ló felkészülés, ennek egyik el-
ső állomása volt, hogy múlt 
hónapban 10 cm-rel meg-
emelték a Tisza-tó vízszint-
jét, mely az első tapasztala-
tok alapján a halállomány 
szaporodására kedvezően ha-
tott. 

A napirendek között szere-
pelt még decentralizált for-
rássokkal kapcsolatos támo-
gatási szerződések lezárása. 
A testület zárt ülésen döntött 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye Turisztikai Értéke, a Te-
lepülési Környezetért, vala-
mint az Ifjúságbarát és Idősb-
arát Önkormányzat címek 
idei évi díjazottjairól.

Megyei közgyűlésDebrecenbe költözhet a Földművelésügyi 
Minisztérium

Kazak vendégek a 
Kecskeriben

A Nyeregszemlével össze-
kapcsolt Hortobágyi Lovasnap 
eseményre érkeztek hazánk-
ba azok a kazak lovasok, aki-
ket Bene Sándor nagykun ka-
pitány Kecskeriben lévő ta-
nyáján látott vendégül a Pusz-
tai Róka Hagyományőrző 

Egyesület. A Kendibay Abisev 
és Bukebayev Assylbek ve-
zette csapat Budapest után 
Karcag nevezetességeivel is-
merkedett. A nyeregszemlé-
re ill. a Lovasnapra sem első-
ként érkeztek: a köbörét és a 
lovasbirkózást mutatták be a 
közönségnek.

Elek György

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 
önkormányzati választókörzetek képviselőinek május 

fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  július 07-e 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  július 02-a 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  július 23-a 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  
  Városháza 5. szoba

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  július 08-a 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  július 01-je 16 óra,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  július 16-a 10 óra,  
 Kádas György Általános Iskola, Kisújszállási út 45.
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AKTUÁLIS
XVI Karcagi Birkafőző Fesztivál - rekord mennyiségű pörkölt főhet

Június 27.-én, 
péntek délután kez-
detét veszi a térség 
legnagyobb gaszt-
ronómiai fesztivál-
ja, a XVI. Karca-
gi Birkafőző Fesz-
tivál. Az idei főző-
versenyen rekord 
mennyiségű birka-
pörkölt főhet- tud-
tuk meg Szepesi Ti-
bor mb. igazgatótól, 
a rendezvény fő-
szervezőjétől. Több, 
mint 200 főzőhe-
lyen főhet a birka-
test, ráadásul egy helyen két 
lábassal lehet főzni. 

A Karcagi Birkafőzők Egye-
sülete is felkészült a ren-
dezvényre- nyilatkozta la-
punknak Nagygyörgy Jenő, 
az egyesület elnöke. A köz-
elmúltban nyertek egy pá-
lyázaton mintegy 2,5 mil-
lió forintot, mely összeget a 
hungarikum karcagi birka-
pörkölt népszerűsítésére for-
dítanak. A rendezvényen egy 
közösségi fa pavilont állíta-
nak fel, az egyesület 45 tag-
ja közül pedig néhány kivétel-
lel mindenki főz a Kálmán ut-
cán és a József Attila utcán. 
A fesztiválon egy adag birka 
várhatóan 1200-1500 forint 
között lesz kapható.

Csontos György juhász el-
mondta, hogy sehol a világon 
nem hiszik el, hogy a birka-
pörköltnek nincs semmi tit-
kos hozzávalója, hiszen a re-
cept nagyon egyszerű. Régen 
nem voltak különleges fű-
szerek, így ezt a hagyományt 
megtartva készül ma is a bir-

kapörkölt, melynek a világ 
minden táján a csodájára jár-
nak. A szombati versenyre az 
előkészületek már csütörtök- 
pénteken megkezdődnek. Le-
vágják a birkát, hagyják a 
húst kihűlni, szétfűrészelik, 
felkockázzák a hagymát.

Szombat reggel pedig hat 
óra tájban benépesül a Múze-
umpark. 

Az egyik internetes oldalon 
találtam egy receptet: „Birka-
pörkölt sütőzacskóban”. Re-
méljük, hogy a fesztiválon ezt 
senki nem próbálja ki. 

Balogh Andrea

A birkapörkölt hozzá-
valói: 

Egy jó vágóbirka, piros-
paprika (ha lehet többfé-
le), asztali só, 1,5 kg vö-
röshagyma, csöves papri-
ka, zsír, egy birkához egy 
fej fokhagyma, kevés víz 
(ha öreg a birka).

Energiagazdálkodási 
roadshow is lesz a 

fesztiválon
A Tudomány mindenkinek – 

a megújuló energiákkal és fenn-
tarthatósággal kapcsolatos ha-
zai eredmények disszeminációja 
( T Á M O P - 4 . 2 . 3 - 1 2 / 1 /
KONV-2012-0033) című pá-
lyázat keretében a templom-
kertbe várják az érdeklődőket egy 
roadshowra. A pályázat égi-
sze alatt megvalósuló projekt 
gazdája a TIT Kossuth Klub 
Egyesület, valamint konzorci-
umi partnere Miskolci Egye-
tem. Ezen a vándorkiállítá-
son a felnőttek és e gyerekek 
is megtalálhatják a nekik tet-
sző programokat. Egy megúju-
ló energia tanösvényen ismer-
kedhetnek meg a látogatók az 
energiahatékonyságot elősegí-
tő praktikákkal, mely a nap, a 
szél, a víz és a biomassza ener-
giáival foglalkozik. Ezek ötle-
teket adnak arra, hogy hogyan 
lehet olyan eszközöket készí-
teni, melyek ezen energiákat 
felhasználják. – tudtuk meg 
Lőrinci Istvántól, az Outdoor 
Mission Kft ügyvezetőjétől, a 
rendezvény szervezőjétől. Fel-
állítanak egy innovációs pavi-
lont is, amelyben bemutatják a 
lakásban használható energia-
takarékos eszközöket. Mind-
két elemnél szaktanácsadók 
fogadják majd a résztvevőket. 
Lesz bábszínház is, amellyel 
illeszkednek majd a fesztivál-
hoz. A gyerekeket öko- játszó-
tér is várja. Pénteken és szom-
baton 10-18 óráig várják a 
résztvevőket.

Dulovits Tibor
(1923-2014)

Kisújszállási fényképészcsaládból származott, édesapja Kisújszálláson, Kunmadara-
son és Karcagon  is berendezett egy-egy műhelyt (mai szóval:fotóstúdiót). Apja testvé-
re már valamivel több volt, mint fotóiparos, hiszen vérbeli, kísérletező kedvű szakember-
ként könyvet írt a fotózásról és fototechnikai találmányokat is jegyzett.

Dulovits Tibor, aki 1923-ban Kisújszálláson született, már kisgyermekként megismer-
kedett a fényképezés lencsékkel, vegyszerekkel és precíz berendezésekkel bonyolított vi-
lágával, ám a karcagi gimnáziumban (a család 1938-ban költözött ide) tett érettségi vizs-
ga után mégis a jogtudományt választotta életpályának. Ebben is szépen haladt, amikor 
a történelem közbeszólt. Két szemeszterrel a doktori cím elnyerése előtt ugyanis osztá-
lyidegennek nyilvánították és eltanácsolták az egyetemről. Így lett az 1940-es évek vé-
gén hivatásos fotográfus. A későbbi idők sem voltak kegyesek hozzá: az államosítások 
miatt hamarosan elveszítette az önálló ipart, s a munkát a szövetkezetben folytatta. Az 
új helyzet sem szegte kedvét, német nyelvű könyvekből igyekezett a szakma legfrissebb 
eredményeit megismerni és elsajátítani. Mesterségbeli tudását igazolja, hogy feleségével 
együtt a város és a környék elismert fotósai lettek, munkáikat nagyon sok család őrzi - és 
iskola, mert legalább öt évtizedig az iskolai tablók készítői is ők voltak.

Az életmű darabjai természetesen nem csak portékat, családi vagy társadalmi esemé-
nyeket örökítenek meg. Számos kiállításának anyaga, valamint A varázslatos Karcag cí-
mű, már 2002. évi  megjelenésekor igen népszerűvé lett – sajnos egyetlen – könyve is iga-
zolja érzékenységét és technikai tudását a látvány, a pillanat adta élmény, a hangulat rög-
zítésére.

Jóval a nyugdíjon, sőt a nyolcvanadik évén túl is dolgozott, s jellegzetes alakja később 
is gyakorta feltűnt a park fái között vagy rendezvényeken, csak az utolsó évek betegségei 
kötötték lakáshoz, ágyhoz. 2014. május 18-án hunyt el. Nyugodjék békében!

Elek György 

Őrlős Zoltán 1980-ban a 
Karcagi Sportegyesületben 
kosárlabdaedzőként került 
kapcsolatba a gyerekekkel. 
Kitartó, szorgalmas munkával 
Magyar Bajnok címhez juttat-
ta a karcagi mini kosárlabdac-
sapatot. 1990-től jó pár éven 
keresztül szervezte a karca-
gi diáksportot, odafigyelve 
arra, hogy a gyerekek mind-
ig megkapják munkájuk elis-
meréséül az érmeket, ok-
leveleket. Kiskulcsosi Ál-
talános Iskola testnevelő 
tanáraként (1993-tól) hamar 
megszerettette a sportot a 
gyerekekkel, s bekapcsolód-
tak a diákolimpiai események-
be. A testnevelő kollégákkal 
szorosan együttműködve lab-
darúgás, kézilabda, kosárlab-
da, atlétika, duatlon, triat-
lon, kerékpár, úszás és játékos 
sportverseny sportágakban 
országos elődöntőkbe, il-
letve döntőkbe jutottak az is-
kola diákjai, akik - a fellendült 
sportéletnek köszönhetően 
- emelt óraszámban tanul-
hatták a testnevelés tantár-
gyat. Ezzel párhuzamosan a 
Györffy István és a Kováts 
Mihály Általános Iskolákban  
kosárlabda sportágban orszá-
gos döntőbe segítette a fiú és 
leány csapatokat.

2009 óta a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium-
ban dolgozik, ahol igazi spor-
télet folyik. Kezdettől fogva 
szép sikereket értek el orszá-
gos diákolimpiai versenyek-
en kosárlabda, kézilabda, rö-
plabda, labdarúgás, tollaslab-
da, atlétika, duatlon, triat-
lon, kerékpár sportágakban. 
A Nagykun Diák Sportviadalt  
mindkét alkalommal megny-
erte az iskola. A versenyzé-
si kedvet segíti, hogy az elért 
eredményeknek megfelelően 
a diákok áldozatos munkájuk 
elismeréséül tanév végén 
sportszerutalványban részesül-
nek. Sokat fáradozik azon, ho-
gy a diákjai megszeressék a 
mozgást, a sportot, egészsé-
gesen éljenek és a sport által 
gazdag élményekben részesül-
jenek.

2014. május 29-én Buda-
pesten a Magyar Diáksport 
Szövetség küldöttközgyűlésén 
a diáksportért végzett közel há-
rom és fél évtizedes kiemelkedő 
tevékenységéért emlékérem-
mel jutalmazták Örlős Zol-
tánt a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, testnevelő 
tanárát. Az emléklapot és az 
emlékérmet Balogh Gábor az 
MDSZ elnöke adta át. 

Elek György

Kitüntetések, elismerések

Fotó: Internet

Tíz éve, június 5-én hunyt el 
Ronald Reagan az Egyesült Ál-
lamok 40. elnöke. A 20. száza-
di amerikai elnökök között az 
egyik legszínesebb személyi-
ségnek számító Reagan a har-
mincas években, hollywoodi 
filmszínészként kezdte pálya-
futását. Humphrey Bogart és 
Errol Flynn oldalán vált iga-
zán sikeressé, dolgozott Ker-
tész Mihály filmrendezővel is. 
Politikai karrierjét a hatvanas 
években kezdte komolyabban 
felépíteni. A hetvenes évek kö-
zepéig kétszer is megválasz-
tották Kalifornia kormányzó-
jává, majd pedig 1980-ban ő 
költözhetett be a Fehér Ház-
ba. Nem sokkal beiktatását 
követően egy elmebeteg taxi-
sofőr merényletet követett el 
az elnök ellen, s bár súlyos sé-
rülést szenvedett, mégis élet-
ben maradt. Töretlen nép-
szerűségének köszönhetően 
1984-ben újraválasztották.

A kommunista blokkban elő-
szeretettel állították be „B”- 
kategóriás színészből lett te-
hetségtelen politikusnak, 
azonban számos intézkedése 
később sikeresnek bizonyult. 
Például jelentős adócsökken-
tést hajtott végre, ennek elle-
nére csökkentette az állam-
gazdasági és szociális szerep-
vállalását. A külpolitikája még 

sikeresebben alakult. Kortár-
sai szerint kulcsszerepe volt a 
Szovjetunió megdöntésében. 
Egyik híres beszédében a ber-
lini fal kapcsán azt üzente a 
szovjet főtitkárnak, hogy „Gor-
bacsov úr bontsa le azt a falat!”. 
Leghíresebb terve az SDI, vagy 
közismertebb nevén a csillag-
háborús program volt. Ez az 
akkori tervek szerint egy, az 
űrbe feljuttatott védelmi és 
támadó feladatokra is alkal-

mas fegyverrendszer kialakí-
tása volt, amely egyértelmű 
erőfölényt jelentett a Szovjet-
unióval szemben. Nem sokkal 
második elnöki mandátumá-
nak lejárta után Alzheimer-
kórt diagnosztizáltak nála. 
Ezt követően haláláig vissza-
vonultan élt, nevét egy repü-
lőtér és egy repülőgép-hordo-
zó őrzi.

-dh-

Hollywoodtól a Fehér Házig

Fotó: Internet
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ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS

                                                                                                                                                     Adatok 1.000,- Ft-ban

Sor-
szám Megnevezés

Eredeti Módosított
Teljesítéselőirányzat

1 Személyi juttatások 593 078 864 566 793 318
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155 908 191 908 176 391
3 Dologi kiadások 718 390 1 103 042 943 701
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 252 253 372 328 362 899
5 Államháztartáson kívülre végleges működési  pénzeszközátadások 43 979 207 023 50 980
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 164 464 562 456 230
7 Felújítás 30 011 90 932 35 420
8 Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül) 19 048 114 602 93 972
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 111 219 4 347 3 693
10 Államháztáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 500 597 581
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 172 647 274 448 274 448
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 „Költségvetési pénzforgalmi kiadásokösszesen (01+…+12)” 2 617 197 3 688 355 3 191 633
14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 305 415 224 919 191 547
15 Rövid lejáratú hitelek  törlesztése 141 664 141 664
16 15-ből likvidhitelek kiadása
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások
20 Finanszírozási kiadások összesen  (14+15+17+18+19) 305 415 366 583 333 211
21 Pénzforgalmi kiadások (13+ 20) 2 922 612 4 054 938 3 524 844
22 Pénzforgalom nélküli kiadások 
23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 16 228
24 Kiadások összesen (21+22+23) 2 922 612 4 054 938 3 541 072

Sor-
szám Megnevezés

Eredeti Módosított
Teljesítéselőirányzat

25 Működési bevételek 359 222 422 282 369 673
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 4 665 349 371 379 161
27 Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszközátvételek 7 717 3 335
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 743 876 711 897 644 576
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és  tőkebevételei 475 900 476 400 550 000
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások  66 420 37 199
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek 11 500 5 692 11 097
32 Támogatások, kiegészítések 1 365 996 1 819 330 1 819 330
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 365 996 1 819 330 1 819 330
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése

36 „Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+…+28+30+31+32+34+35)” 2 485 259 3 382 709 3 264 371

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele   
39 38-ból likvid hitelek bevétele
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38-40+41) 0 0 0
43 Pénzforgalmi bevételek  (36+42) 2 485 259 3 382 709 3 264 371
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 437 353 672 229 553 359
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 7 454
46 Bevételek összesen (43+ … +46) 2 922 612 4 054 938 3 825 184

47 „Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költség-
vetési hiány(-), költségvetési többlet(+))” -131 938 -305 646 72 738

48
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különb-
sége (47+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési több-
let (+)]

305 415 366 583 626 097

49 Finanszírozási műveletek eredménye  (42-20) -305 415 -366 583 -333 211
50 „Aktív és passzív  pénzügyi műveletek  egyenlege (45-23)” -8 774

1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 103/2014. (IV.24.) „kt” sz. határozatához

Karcag Városi Önkormányzat
 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

1-2-3 .sz, melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2014.(IV.24.) ’’kt.” sz. határozatához
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ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS

Adatok 1.000,-Ft-ban

ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév FORRÁSOK Előző év Tárgyév 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 13 600 926 13 715 867 D. SAJÁT TŐKE 7 599 246 12 575 879

I. Immateriális javak 15 115 5 423 1. Tartós tőke 7 674 374 7 674 374
II. Tárgyi eszközök 10 158 721 9 262 919 2. Tőkeváltozások -75 128 4 901 505
III. Befektetett pénzügyi eszközök 845 595 617 181 3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
      átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 540 003 421 194
      kezelésbe adott, illetve 
      vagyonkezelésbe vett eszközök 2 581 495 3 830 344   I. Költségvetési tartalékok 540 003 421 194

II. Vállalkozási tartalékok 

B. FORGÓESZKÖZÖK 975 691 813 887 F. KÖTELEZETTSÉGEK 6 437 368 1 532 681

I. Készletek 6 487 8 656    I. Hosszú lejáratú 
II. Követelések 273 892 363 464       kötelezettségek 5 933 248 1 401 978
III. Értékpapírok  II. Rövidlejáratú 
IV. Pénzeszközök 678 899 409 126       kötelezettségek 490 475 110 130
V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív 
     elszámolások 16 413 32 641       pénzügyi elszámolások 13 645 20 573

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 576 617 14 529 754 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 576 617 14 529 754

2. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének  103/2014. (IV.24.) „kt” sz. határozatához
„Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege”

Adatok 1000.-Ft-ban

Sor-
szám Megnevezés Előző évi költségvetési 

beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési 
beszámoló záró adatai

1. Záró pénzkészlet 677 202 407 955

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege -141 664

3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások   összevont záró egyenlege (±) 4 465 13 239

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 116 692 20 103

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállakozási maradványa (-) 

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5) 423 311 401 091

7. Finanszírozásból származó korrekciók (±) -12 248 -5510

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

9. Költségvetési Pénzmaradvány(6+7+8) 411 063 395 581

10. A vállalkozási tevékenység maradványből az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11) 411 063 395 581

13. Ebből: - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14. - kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 411 063 395 581

15. - szabad pénzmaradvány

3. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 103/2014. (IV.24.) „kt” sz. határozatához 
Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 2014. április 24-én megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből

103/2014.(IV.24.)”kt” sz. határozat
a Karcag Város Önkormányzata 2013. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról
Az államháztartás szervezetei beszámolá-

si és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-
gairól szóló többszörösen módosított  249/2000. 
(XII.24.) Korm.rendelet 11.§ (4) bekezdése alap-
ján, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2013. évi 
egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját az 
alábbiak szerint állapítja meg.

1. Karcag Városi Önkormányzat  2013. évi 
egyszerűsítetett éves pénzforgalmi jelentést az 1. 
sz. melléklet, a 2013. évi egyszerűsített mérleget 
a 2. sz. melléklet, a 2013. évi egyszerűsített pénz-
maradvány-kimutatást a 3.sz. melléklet tartal-

mazza. Önkormányzat 2013. évben vállalkozási 
tevékenységet nem folytatott és így eredmény ki-
mutatása nincs.

2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámo-
ló könyvvizsgáló általi felülvizsgálata megtörtént, 
és a könyvvizsgálói  záradékot a határozat  4.sz. 
melléklete tartalmazza.

3. A Képviselő-testület utasítja a Polgár-
mesteri Hivatalt a jogszabályból adódóan az egy-
szerűsített beszámoló közzétételére, és az Állami 
Számvevőszék részére történő megküldésével kap-
csolatos teendők elvégzésére, szükséges intézke-
dések megtételére.

 Felelős: Lőrincz Mária Költségvetési, Gazdálko-
dási és Kistérségi Irodavezető

Határidő: 2014. június 30.
4. A határozat kihirdetés napján lép hatály-

ba.

 Erről értesülnek: 
1. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-

testület tagjai, lakhelyükön
2. Nagyné Győri Sára Emma könyvvizsgáló 

5340 Kunhegyes Szabadság tér 13. sz. 
3. Karcag Városi Önkormányzat Polgármes-

teri Hivatal
– Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi 

Iroda, 
– Költségvetési csoport
5300 Karcag Kossuth tér 1. sz.

K.m.f.
Dobos László s. k. Rózsa Sándor  s. 
k.

 polgármester jegyző 
A kivonat hiteles:
K a r c a g, 2014. május 6.

(: Kompanekné Sánta Mária :)

Kivonat
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Elvégeztem a Karcag Városi Önkormányzat 
mellékelt 2013. évi egyszerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, 
amely egyszerűsített összevont éves költségveté-
si beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra 
elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az 
eszközök és források egyező főösszege 14 529 754 
E Ft, a tartalékok összege 421 194 E Ft, egyszerű-
sített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint 
a 2013. évi teljesített költségvetési bevétel 3 825 
184 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 
3 541 072 E Ft , és az ezen időponttal végződő év-
re vonatkozó  egyszerűsített pénzmaradvány-ki-
mutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített 
pénzmaradvány  összege 401 091 E Ft, áll.

 A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
Az egyszerűsített összevont éves költségvetési 

beszámolónak a számviteli törvényben, valamint 
az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyar-
országon elfogadott általános számviteli elvek 
szerint történő elkészítése és valós bemutatása az 
Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a 
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár 
hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes 
éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső kontrol-
lok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a meg-
felelő számviteli politika kiválasztását és alkalma-
zását, valamint az adott körülmények között ész-
szerű számviteli becslések elkészítését. 

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített 

összevont éves költségvetési beszámoló vélemé-
nyezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. 

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyv-
vizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vo-
natkozó – Magyarországon érvényes – törvények 
és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A 
fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos 
etikai követelményeknek, valamint hogy a könyv-
vizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, 
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy 
az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lé-
nyeges hibás állításokat. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljá-
rások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgá-
lati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített ösz-
szevont éves költségvetési beszámolóban szerep-
lő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott 
eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csa-
lásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állítá-
sai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgá-
ló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen fel-
mérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített ösz-
szevont éves költségvetési beszámoló elkészítése 
és valós bemutatása szempontjából releváns belső 
ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizs-
gálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott 
körülmények között megfelelőek, de nem azért, 
hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatko-
zóan véleményt mondjon. 

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az 
alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségé-
nek és a gazdálkodásért felelősök számviteli becs-
lései ésszerűségének, valamint az éves költségve-
tési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. 

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyv-
vizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt a könyvvizsgálói záradékom (véleményem) 
megadásához.

Záradék/Vélemény:
A könyvvizsgálat során a Karcag Városi Önkor-

mányzat 2013. évi egyszerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolóját, annak részeit és té-
teleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztá-
sát az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek 
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot sze-
reztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont 
éves költségvetési beszámolót a számviteli tör-
vényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren-
deletben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont 
éves költségvetési beszámoló a Karcag Városi Ön-
kormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről, 
a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós 
képet ad. 

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilván-
tartásban, valamint a zárszámadáshoz készített 
vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egy-
szerűsített összevont éves költségvetési beszámo-
ló adataival összhangban vannak.

Karcag, 2014. április 18. 
Nagyné Győri Sára Emma

kamarai tag könyvvizsgáló 
kamarai tagsági szám: 000 833

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített összevont
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

HÍREK

A Karcagi Rendőrkapitányságra 2014. máju-
sában érkezett bejelentés egy Táncsics körúti 
és egy Kertész József utcai társasházi lakásbe-
törésről. Két hét múlva újabb bejelentés érkezett, hogy ismét hí-
vatlan vendég járt egy Kertész József utcai ingatlanban. Mivel a 
három eset elkövetési módja kísértetiesen hasonlított egymásra, 
a karcagi nyomozók feltételezték, hogy egy elkövetőről van szó. 
Többször járőröztek azon a területen a kollégák- tudtuk meg Te-
leki Zoltántól, Karcag város rendőrkapitányától. Ismét betörtek 
egy Kertész József utcai lakásba június 10-én. Ekkor azonban az 
elkövetőnek nem volt szerencséje, ugyanis a szomszédban lakó 
szolgálaton kívüli tűzoltó felfigyelt a lépcsőházból hallatszó zaj-
ra. Kiment a folyosóra, ahol meglátta, hogy a szomszéd lakás aj-
taja nyitva van. Ekkor a támadó megpróbált elmenekülni a hely-
színről. A tűzoltó azonnal hívta a rendőröket, akik a Táncsics 
krt.- Horváth Ferenc utca sarkánál kényszerintézkedést alkal-
mazva elfogták a férfit, majd előállították a kapitányságra, ahol 
őrizetbe vették. A bűncselekmények elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható férfit gyanúsítottként kihallgatták, majd őri-
zetbe vették. A jogsértőt a Karcagi Járásbíróság június 13-án elő-
zetes letartóztatásba helyezte. A házkutatás során a lakásokból 
elvitt értékek nagy részét a rendőrök megtalálták és lefoglalták.

Sorozatbetörőt fogtak a karcagi 
rendőrök

J ú n i u s 
első heté-
ben ülése-
zett a Jász- 
Nagykun- 
S z o l n o k 
Megyei Ér-
téktár Bi-
zottság. A tagok arról döntöt-
tek, hogy a tiszajenői MIRA 
ásványvíz, a Szolnoki Mű-
vésztelep és a Szolnoki Gu-
lyásfesztivál mellett a Karca-
gi Ferdinánd hivatalosan is a 
megyei értékek körét bővíti 
mostantól. 

Dr Bartha Júliától,a kar-
cagi és a megyei értéktár bi-
zottság tagjától megtudtuk, 
hogy a karcagi ferdinánd a 
vidék gasztonómiájára hívja 
fel a figyelmet. Sehol máshol 
nem hívják így ezt a fajta sü-
teményt, csak Karcagon. Ere-
dete a 18. századra vezethe-
tő vissza. Gyermekágyas étel, 
lakodalmas étel volt,, az ün-
nepi asztalokról soha nem hi-
ányozhatott. Más vidékeken 
is sütik, de például a Kunság-
ban, akár Kisújszálláson is 
szívesen készítik, de nem így 
hívják, hanem darázsfészek-
nek, és más a receptje is. Ki-
rályi éteknek számít.

Megyei érték lett a 
ferdinánd

Kiállítás
Június 10-én  a Déryné Kulturális Központ II. emeleti klub-

termében nyílt meg az a kiállítás, amelyet az Karcagi Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szervezett. A kiállításon a 
képzőművészeti tanszék tanulóinak alkotásaiból összeállított 
tárlat volt megtekinthető egy egész héten keresztül.

A megnyitón Plósz Csilla intézményvezető köszöntötte az 
érdeklődőket, majd pedig Kabai László képzőművész, az is-
kola tanára mondott megnyitóbeszédet, melynek során nem 
csak a tárlatot mutatta be, hanem kiemelte a vizuális kultúra 
fejlesztésének fontosságát.

-dh-

A Debreceni Egyetem Kar-
cagi Kutató Intézetének év-
tizedes múltú fajtabemutatói 
az intézet  legújabb nemesíté-
sű növényfajtáinak propagá-
lása mellett a mezőgazdaság 
más problémáihoz  kapcso-
lódó előadássorozatot is ma-
gukban foglalnak. Vagyis az 
előadóteremnek berendezett 
nagy szín alatt szakemberek 
előadásait hallgathatja meg a 
gazdákból és más szakembe-
rekből álló közönség.

A 2014.évi bemutatóra jú-
nius 4-én került sor. Ez al-
kalommal az intézet három 
új növényfajtájára (egy bú-
zára és két tritikáléra) hív-
ták fel a figyelmet a tudomá-
nyos műhely munkatársai, de 
olyan  egyéb aktualitásokkal 
kapcsolatban is elhangzottak 
előadások, mint a sárgarozs-
da fertőzöttség megjelenése, 
a mezőgazdasági kutatói há-
lózat átszervezése és a gabo-
napiaci helyzetet befolyásoló 
tényezők. Az előadásokon is-
mertetett növényeket a tere-
pen, azaz egy szántóföldi be-
mutatón is megismerhették 
az érdeklődők.

Elek György

Fajtabemutató a 
Kutatóban

Ovisok tábora az 
Akácliget fürdőben

A Madarász Imre 
Egyestett Óvoda vala-
mennyi tagintézményé-
ből érkeztek gyerekek 
abba a képességfejlesz-
tő és logopédiai táborba, 
amit nyolcadjára szervez-
tek meg . A két turnusban 
egy-egy hétig, június 1-től 
12-éig tartó táborozás cél-
ja, amint Molnárné Oros 
Csilla óvónőtől hallottuk, 
elsősorban az iskola előt-
ti szocializáció előkészíté-
se volt, hiszen a nagycso-
portos ráborozók nemso-
ká más és más iskolába 
kerülnek, s így a tábor re-
mek alkalmat biztosított 
az ismerkedésre. A má-
sik cél a kommunikációs 
készség fejlesztése volt, 
sok-sok játékos feladattal. 
A szalmai munkát két lo-
gopédus, egy nyelv- és be-
szédfejlesztő pedagógus, 
két fejlesztő pedagógus és 
egy óvodapedagógus irá-
nyította. Délelőtt játékos 
foglalkozásokat szervez-
tek, a délután pedig stran-
dolással telt.

Elek György
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Hosszú évek kihagyása után 2014. május 17-én újra találkoztunk játszani vágyó fiatalok és még fiatalabbak. Bár aki csak egy picit is részese volt vala-
ha ennek az eseménynek, az tudja, ez a rendezvény nem csak egy napról szól. Sok-sok előkészítő munkát igényel rendezőktől, játékosoktól egyaránt. 
Miért is van szükség az ilyen rendezvényekre?
Már Minarik Ede is megmondta, hogy „kell egy csapat”! Örömmel láttuk a versenypályán a nagy öregeket, akik már több NONSTOP-ot végig játszot-
tak, s az ifjúságot, akik az előző vetélkedők idején talán még nem is éltek. Mi, akik végigéltük a 24 órás vetélkedők mindegyikét, sokat nosztalgiáz-
tunk az előkészítő munka alatt a régi szép időkről. Előkerültek a fotók, megosztottuk legkedvesebb emlékeinket.
Ez egy véresen komoly játék. Ezt az idén sikerült is bebizonyítani, hiszen a CSI-Karcag bűnüldözői komoly nyomozást végeztek a tettesek felkutatá-
sa érdekében. Az élethű helyszín némi borzongásra adhatott okot, aztán jöhetett a logika, a megfigyelő képesség. S a csapatmunka, ami minden fel-
adat alapja. Itt mindenki lehet jó valamiben. De győzni csak együtt lehet! Akár tűz, akár víz, senki nem maradhat egyedül. A vállalkozó kedv, a jó szer-
vezőkészség sokat nyom a latba. S a lelkesedés!
Mi volt a fő cél? Hasznosan eltölteni egy napot együtt. S hogy egyik-másik feladat nem volt a kedvencünk? De kedves versenyzők! A játék lényege 
nem az, hogy mindenki minden feladatot tökéletesen meg tudjon oldani. De a móka és kacagás mellett segítettük a véradást, gyűjtöttünk használt ru-
hát. S talán az is hasznunkra vált, hogy megszámoltuk, hány zászlótartó van a Tűzoltóság épületén. S őszintén, Ön kedves olvasó meg tudja monda-
ni, hány karcagi áldozat neve van belevésve a 12 hársfa alatt álló gránittömbbe? Elgondolkodtató, mennyire ismerjük városunkat, ahol minden nap 
járunk. Felismerjük-e egy fotóról azt az ablakot, házrészletet, ami mindennap a szemünk előtt van? Itt volt lehetőség bejárni a várost, felkutatni egy-
egy fontos helyszínt. S míg a csapatok néhány tagja járta a várost, addig a többiek törhették a fejüket zenei, logikai, történelmi feladványok megoldá-
sával. Aztán a kerékpár összeszerelés rejtelmeibe is betekinthettünk.
Talán a legösszehangoltabb csapatmunkát igényelte a „Tűz van babám!” feladat. A NONSTOP vetélkedők mindegyikében központi helyet foglalt el ez 
a játék. S hogy akkor melyik is a jobb vagy bal lábunk? A végére azért kiderült. S ha már délelőtt áztunk, az egyensúly érdekében délután is „Benn vol-
tunk a vízben!”. Bár az úszni tudás szerintem mindenki számára hasznos és fontos, ma ettől is eltekintettünk. Kanalaztuk a ping-pong labdákat, gyűj-
töttük a vízi szörnyeket, s a melegítő alsós váltó is sikeresen lezajlott. Egy biztos. Itt senki nem úszta meg szárazon.
Több művészeti ágba is betekintettünk a nap folyamán. Fantasztikus élőképekben jelenítettek meg a csapatok egy-egy híres festményt. Pillanatok 
alatt változott át a sétáló utca párizsi, római színtérré, búskomor szobabelsővé, s egy ifjú festő újraalkotta a Majálist is. Mennyi ötlet, előkészítő mun-
ka eredménye ez. Igazán elismerést érdemel minden csapat. Ugyanilyen ötletes előadást láthattunk a Sportcsarnok színpadán a musical bemutatók 
alkalmával. A színes ruhák, újraírt dalok, vidám táncbemutatók felforrósították a hangulatot.
Öltöztünk is jó néhányszor a nap folyamán. Reggel csapatpólót húztunk, aztán tűzoltó felszerelésbe bújtunk, majd korhű öltözetben jelentek meg a 
festmények szereplői, aztán a fürdőruha következett, mellé fontos kellék volt a melegítő nadrág, aztán megszámoltuk, melyik csapat tud legtöbb ru-
hadarabot ráadni egy társára. Teljesült a lehetetlen feladat is, megcsodálhattuk a békatalptól a kakukkos órán át a steppelt köntösbe felöltöztetett 
modellek felvonulását. Evvel persze nincs vége a sornak. Volt fűszoknya, majom és macska jelmez, felidéztük a hatvanas éveket, s a népviselet sem 
maradhatott ki a sorból. A nap végén a színes népviseletbe öltözött sokadalom együtt táncolt kart karba öltve.
A feladatok sokasága jó szervező munkát igényelt a csapatoktól. Időben ott legyen a szépen megterített asztalon a vacsora, a gyűjtőfeladatok sok-sok 
tárgya, a feladványok megoldása. Itt ma senki sem unatkozhatott. Ha nem jutott valakinek egy apró feladat sem, akkor nekiült és hajtogatott. A ja-
pánok úgy tartják, hogy 1000 hajtogatott daru teljesíti azt a kívánságot, amely hajtogatásuk közben fogalmazódott meg. A japán mítoszok szerint az 
ezer évig élő daru a becsületet, a hűséget és a békét szimbolizálja.
Kívánságunk a szeretet, egészség, jókedv teljesülhet, hiszen a nap folyamán a csapatok és a szervezők közös munkával 1011 darut hajtogattak. Re-
méljük lesz lehetőségünk jövőre is ugyanezt teljesíteni.
Kedves szervező, rendező társaim! Köszönöm, hogy újra a csapat tagja lehettem. Kedves csapattagok! Nektek is köszönöm, hogy veletek tölthettem 
ezt a napot. Örömmel láttam a jókedvet, a családi, baráti összetartás szép példáit. Találkozzunk jövőre ugyanekkor, ugyanitt!

MBÉ
Köszönetnyilvánítás 
„Érted és a közösségért-karcagi fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár nevében ezúton mondok köszönetet az alábbi intézményeknek és személyeknek kitartó 
és önzetlen munkájukért, amellyel hozzájárultak, hogy a Nonstop vetélkedő megvalósulhasson:
- Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas 
György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, Karcagi Tagintéz-
mény, JNSZ Megyei Vöröskereszt Karcag Területi Szervezete, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Karcagi Rend-
őrkaptányság, Akácliget Fürdő, Karcagi Sportegyesület, ESSEN Gyermekétkeztetési Kft. az előkészítő csapat és zsűri tagjai: Farkas Lajos, Farkas 
Lajosné, Keserűné Ébner Tünde, Keserű Sándor, Kun László, Kunné Nánási Mónika, Lévai Kálmán, Lévainé Kovács Róza, Molnárné Balogh Éva, az 
önkéntes segítőknek, Juhász János és Szatmári Péter közterület-felügyelők, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár dolgozói-
nak, a főszervező Konczi Fruzsina igazgató-helyettesnek, valamint a rendezvénybe bekapcsolódó karcagi lakosságnak.

(: Szepesi Tibor :)
 mb. igazgató

A NONSTOP margójára
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Termelői piac
Karcag, 2014.június 20.

Talán az az napra beígért 
(a végén éjszakára tolódott) 
nyári zivatar miatt alakult 
így, de ennél lényegesen több 
árus és vásárló is elfért vol-
na a Látogatóközpont udva-
rán – ahol azonban így is ér-
demes volt körülnézni: birka-
pörkölt, remek sajtok, méz, 

gyümölcs, sör, sütemények és 
egyéb áruk várták az érdeklő-
dőket. No, és a Városi Diák-
önkormányzat előadói, akik a 
kutatóteremben ismertették 
nyertes pályamunkájukat, 
amit a helyi ételek, helyi ter-
mékek és a termelői piac nép-
szerűsítésének lehetőségeiről 
írtak.  Munkájukat pénzjuta-
lommal ismerték el, amiből a 
VDÖK reklámtáblát készítte-
tett és kézműves foglalkozást 
szervezett a piac idejére.

A Karcagi Vakok és 
Gyengénlátók Klubja tavaly 
decemberben alakult. Ahogy 
a Dérynében megtartott júni-
usi összejövetelükön Tóthné 
Láposi Ágnes elmondta, a tag-
ságuk mára tizenhárom fő-
re gyarapodott, s mivel jelen-
leg Karcag szűkebb térségében 
az övék az egyetlen ilyen (mű-
ködő) közösség, a szomszé-
dos településekről is érkeznek 
hozzájuk a sorstársak.

- Milyen céllal hozták létre a 
klubot?

- A látássérült emberek 
speciális helyzetéből is adó-
dik, hogy közülük sokan nem 
járnak semmiféle közösség-
be, emberek közé. Azért ala-
kítottuk hát a klubot, hogy a 
látásukat részben vagy telje-
sen elveszített sorstársak ré-
szére közösséget, egy olyan 
klubot teremtsünk, ahol 
nemcsak találkozhatnak, ha-
nem programokat is biztosít 
a számukra, és ahol segítsé-
get kaphatnak egy-egy   prob-
lémájukra.

- Milyen segítségnyújtásra 
gondoltak?

- Szeretnénk figyelni azo-
kat a pályázatokat, amiket 
vakok és gyengén látók ré-
szére írnak ki segédeszkö-
zök - többek között fehér bot, 
konyhai kiegészítők (pl. be-
szélő mérleg) vagy beszélő 
telefon – beszerzésére, mert 
ezek nagyon fontosak len-
nének mindenki számára, 
de borzasztó sok pénzbe ke-
rülnek. Ezen felül tudni kell 
még azt is, hogy közöttünk 
nemcsak látássérültek, ha-
nem különböző cukorbeteg-
ségek és magasvérnyomás be-
tegségben szenvedők is van-
nak. Dr. Kürti Rózsa főorvos-
sal vagyunk kapcsolatban, a 

főorvosnő már vendégünk is 
volt itt a klubban. Egy másik 
lehetőséget jelentenek azok 
a segítő trénerek, akik ház-
hoz járnak le és megtanítják a 
sorstársakat a fehér bot hasz-
nálatára, segítenek a külön-
böző házimunkákban, a fő-
zésben, mosásban takarítás-
ban, hiszen ezek elvégzését 
látássérültként újból meg kell 
tanulni. A klub ennek a lehe-
tőségnek az elérésében is se-
gíteni tud.

- A másik nagyon fontos fel-
adatuknak em-
lítette a kö-
zös események 
s z e r ve z é s é t . 
Milyen progra-
mokkal várják 
a tagokat?

- Minden-
félével. A név-
napokat pél-
dául min-
dig megünne-
peljük, a Nőnapról is nagyon 
jó hangulatú összejövetelen 
emlékeztünk meg. De, ahogy 
már mondtam, volt nálunk 
Kürti főorvosnő, most pe-
dig alakulófélben van egy 
kis kerti party. (Most fogjuk 
megbeszélni mi legyen a me-
nü.) Havonta egyszer van ösz-
szejövetel, a kerti sütés lesz 
a júliusi program, de szeret-

nénk a tagjainkat egy-egy 
fürdőzésre, színházlátogatás-
ra vagy hangversenyre is el-
vinni. Jelen pillanatban is ke-
ressük a támogatókat -egy-
előre sajnos eredménytelenül.

-  Tizenhárman vannak, zöm-
mel Karcagról, de mint mondta 
a szűkebb térségből is várják a 
sorstársakat.

- Hogyne. Bárkit szeretet-
tel várunk, aki úgy gondol-
ja, szeretné megismerni a 
klubunkat, és természete-
sen nemcsak Karcagról, ha-

nem Kisújszállásról, Kunma-
darasról, Berekfürdőből vagy 
Túrkevéről vagy a szűkebb 
térség más településeiről. (A 
tagdíj fél évre 600 forint.) Je-
lentkezni, érdeklődni nálam, 
azaz Tóth Ferencné Láposi 
Ágnesnél a 06 30 564 9476-
os telefonon lehet.

Elek György

Klubélet: Vakok és Gyengénlátók Klubja

Hangyási Attila (43)
Az eddigi elképzelések sze-

rint a karcagi Akácliget für-
dőbe fogunk többször is kilá-
togatni a nyár folyamán, de 
tervezünk egy egész napos 
túrát is valahová a hegyekbe. 
Kibérelünk egy kisbuszt és a 
családdal meg a közeli isme-
rősökkel kirándulást teszünk 
a Bükkbe vagy a Mátrába.

Tóthné Ádám Judit (36)
A családdal a Balaton észa-

ki partjára, Ábrahámhegy-
re készülünk egy hosszú hét-
végére, de egyébként itthon 
töltjük a nyarat. A helyi für-
dőbe vagy pedig az egész csa-
lád által kedvelt túrkevei 
strandra megyünk majd el al-
kalmanként.

Barát Mihály (76)
A gyerekeink külföldön és 

a fővárosban élnek, most vár-
juk haza őket és az unokákat. 
Nagyrészt tehát itthon tölt-
jük a nyarat, már csak azért 
is, mert így hetvenen túl már 
nem nagyon szeretem nagy 
távolságra vinni a kocsit. A 
bereki fürdőbe fogunk még 
majd kimenni.

A hét kérdése: Hová megy nyaralni?

Eredményes sportolók 
kitüntetése

Harmadik alkalommal kö-
szöntötték a KSE csapat-
sportágakban kiemelkedő 
eredményt elért sportolóit 
és a csapatok edzőit. A Déry-
né színháztermében helyet 
foglaló, a futball, kosárlab-
da, kézilabda, asztalitenisz 
és sakk sportágakat képvise-
lő 227 sportolónak a város és 
a sportegyesület vezetői - Do-
bos László polgármester, dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter, a KSE elnöke 
és Szepesi Tibor ügyvezető - 
gratulált.

A Karcagi Általános Iskola 
Kováts-Tehetségpontja ötödik 
alkalommal rendezte meg Te-
hetségnapját. A Tehetségpon-
tok országos hálózatában már-
cius 23-án, Bartók Béla szüle-
tésnapjára emlékezve adnak 
teret a tehetségek bemutatko-
zásának. Nálunk ekkor a kü-
lönböző művészeti ágakban, a 
Ki mit tud?-on szerepelnek di-
ákjaink. A Tehetségnap a tan-
év végi események egyike. Jú-
nius 4-én a tehetséggondozó 
körökben dolgozók adtak szá-
mot az éves munkájukról, így a 
Biológia kör „Ételed az életed!” 
címmel tartott előadást, a Bio-
kémia kör „Látogatás a Sza-
bó tanyán” és az „Ismerkedés 
a méhekkel” című anyagával 
mutatkozott be. A Fizika kör 
látványos, főként vizes kísérle-
tekkel szórakoztatta az érdek-
lődőket. A hagyományoknak 
megfelelően mini rajzkiállítást 
szerveztünk, ahol a képzőmű-
vészetekben sikeres tanulóink 
alkotásait mutatta be Bacsó 
Andrea kolléganő. A Kováts-os 
énekkar vízhez kapcsolódó da-
lokkal, míg a Kiskulcsosi Tag-
iskola 4. és 7. osztályos tanu-
lói táncaikkal színesítették a 
programot.

Hogy miért is kapcsolódott 
több műsorszám a vízhez? A 
Nemzeti Tehetségprogram ke-
retében meghirdetett pályá-
zaton nyert „A víz Karcag éle-
tében” projektünk. A megva-
lósítás lépéseiről, az eredmé-
nyekről is beszámoltunk ezen 
a napon. A városi összefogás-
sal és önkormányzati támoga-
tással létrejött program kere-
tében ellátogattak diákjaink a 
Kutató intézetbe, a Hulladék-
lerakóhoz, az Akác-liget fürdő-
be, a Kecskeri-tóhoz, a Györffy 
Nagykun Múzeumba, méré-

seket végeztek a Szentannai 
Gimnázium laboratóriumában.

Az iskola udvarán kialakí-
tott kerttel beneveztünk „A 
legszebb konyhakertek” ver-
senybe. Az erdei iskolában a 
Tisza-tó vizes élőhelyeit, a po-
roszlói ÖKOcentrumot, a kis-
körei vízlépcsőt és az erőművet 
keresték fel. A három nap fe-
lejthetetlen pillanatait megze-
nésített versben adta elő a csa-
pat. A budapesti tapasztalat-
szerző út alkalmával a Nagy-
tétényi Kastélymúzeumban 

nyomoztak, a Tropicárium vi-
zes kiállításait nézték meg és a 
Csodák Palotája kísérleteit pró-
bálták ki huszan. Ezekről az él-
ményekről képes beszámoló-
kat hallhatunk, láthattunk a 
gyerekektől.

A programhoz kapcsoló-
dó Karcagi Alko-tó-túra rajz-
verseny és a helytörténeti pá-
lyázat eredményhirdetésére is 
ezen a délutánon került sor.

A Tiszamenti Regionális Víz-
mű Nagykun Üzemmérnöksé-
gének vezetője, Vincze Kata a 
városi víztisztító programról 
tartott ismertetőt. 

A jó hangulatú délután Soós 
Pál, 7. osztályos tanuló filmjé-
nek megtekintésével zárult.

Ezúton is köszönetemet fe-
jezem ki mindazoknak, akik 
a pályázat és a Tehetségnap 
megvalósítását segítették.

Lévainé Kovács Róza
a Kováts-Tehetségpont szak-

mai vezetője

Tehetségnap Kováts-os módra
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HIRDETMÉNYEK
Anyakönyv

Születés
Szabó Gabriella – Zoltán Csaba
Kg., Tőkés u. 42.  Péter
Lajtos Katalin – Bene Sándor
Karcag  Katalin
Kiss Melinda – Lólé Lajos
Kg., Bihari u. 7.  Dominik
Farkas Gabriella – Horváth Zsolt
Kg., Nyár u.  Konrád Noel
Tóth Nikolett – Palásti Ferenc
Kg., Délibáb u. 52. 

Eleonóra Debóra
Házasságkötés

2014. június 12.
Mészáros Judit – Kovács Zoltán
2014. június 14.
Szabó Ilona – Csiger Imre
2014. június 21.
Labancz Eszter – Mészáros Ferenc
Darai Erzsébet – Tamasi Csaba János
Darai Judit – Piros Attila

Halálozás
Bartha Péter
 Karcag (1936.)
Brandstädter Györgyné (Bődi  
 Julianna)
 Karcag (1922.)
Farkas Józsefné
 Karcag (1956.)
Ferenczi Lajos
 Karcag (1958.)
Hérmán Istvánné (Kulcsár   
 Lidia Ilona)
 Karcag (1951.)
Illyés Béla
 Karcag (1944.)
Kardos Mártonné (Nagy Ju  
 dit Eszter)
 Karcag (1945.)
Kocsis Ferenc
 Karcag (1943.)
Kovács Jánosné (Mészáros Erzsébet)
 Karcag (1919.)
Szűcs László
 Karcag (1943.)
Takács Lászlóné (Rimaszom  
 bati Julianna)
 Karcag (1937.)

Június 28. szombat
  8 – 13 óráig Betánia– Széchenyi sgt.
  9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár 

– Tesco
Június 29. vasárnap
  9 – 12 óráig Betánia– Széchenyi sgt.
Július 1. kedd 
Munkaszüneti nap!
  9 – 12 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. utca
Július 5. szombat
  8 – 13 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. utca
  9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár – Tesco
Július 6. vasárnap
  9 – 12 óráig Főtér Gyógyszertár 

– Horváth F. utca
Július 12. szombat
  8 – 13 óráig Berek Patika–Kiss A. utca
  9 – 20 óráig Alma Gyógyszertár – Tesco
Július 13. vasárnap
  9 – 12 óráig Oroszlán Gyógyszertár 

– Kórház utca
A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás 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

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

Június 21-22. Dr. Godó Zoltán Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Június 28-29. Dr. Domán György Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Karcagi Lakossá-

got, valamint a városban közlekedőket, hogy a Karcag, 
Magyarkai bekötőút vasúti átjárójának átépítési munkái 
megkezdődtek, melynek következtében előreláthatóan 
2014. május 26-tól július 15-ig a gépjármű forgalom szá-
mára teljes útzár lesz bevezetve.

Elkerülő útként a Füzesgyarmati út van megjelölve.
Tájékoztatjuk továbbá a Magyarkán élőket, hogy a tel-

jes útzár ellenére a gyalogosok és kerékpárosok használ-
hatják az átjárót. A mezőgazdasági gépek számára a 4. sz. 
főutat lehet használni a termőföldek megközelítése során.

Kérjük a közlekedők megértését és fokozott figyelem-
mel történő közlekedését.

Karcag Városi 
Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a karcagi Akácliget 

fürdő gyógyászati ágazata 2014.07.02-án megnyílik.
A következő fürdőgyógyászati szolgáltatásokat fogjuk 

nyújtani a lakosság részére, minden hétköznap 8:00-16:00-ig:
medencefürdő, gyógyvizes kádfürdő, súlyfürdő, szénsavas 

kádfürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugár masszázs, víz alatti cso-
portos gyógytorna. Szolgáltatásaink az OEP által finanszírozottak!

A gyógyászati épületben reumatológiai járóbeteg szakrendelés is működik, 
ahová a háziorvostól beutalót kell kérni.

A szakorvos neve: Szekrényesiné Dr. Molnár Klára Ilona
Reumatológiai szakrendelésünk minden szerdán 8:00-16:00-ig és minden 

pénteken 7:00-15:00-ig várja kedves vendégeit.
Gyógyászati vendégeinknek a következő extra szolgáltatásokat kínáljuk:
- minden kedves vendégünk, aki gyógyászati kezelést vesz igénybe, a keze-

lések napjain ingyenesen használhatja a fürdő egész területét a wellness rész-
leg kivételével

- karcagi lakcímkártyával rendelkező, közszolgálatban dolgozó kedves ven-
dégeinknek önrészfizetési kedvezményt biztosítunk

Bővebb tájékoztatást kaphatnak személyesen: Pádárné Barta Zita kolléga-
nőnél a fürdő gyógyászati épületében (Karcag, Fürdő u 3.) vagy telefonon az 
59/300-340-es telefonszámon hétfőtől-péntekig:8:00-16:00-ig, illetve a http://
www.akacligetfurdo.hu/gyogyaszat címen és facebook.com/akacliget oldalon.

Ne gyújtsd fel a kukát!

Az utóbbi időben megszaporodott a szeméttárolókban fel-
lobbanó tüzek száma Karcagon. Hasonló sorozatra már volt 
példa a megyében, Jászberényben, ahol gyújtogató okozott 
tüzet. A sorozat akkor ért véget, amikor a tettest a Rendőr-
ség elfogta.

A Katasztrófavédelem ezúton hívja fel a figyelmet arra, 
hogy az elővigyázatlanság is okozhat bajt. Ne dobjon senki 
égő cigarettacsikket a szeméttárolóba! A parázsló gyufa, gyú-
lékony anyag ugyancsak tűzveszélyes lehet!

A szándékos tűzokozás, mások életének és biztonságának, 
értéktárgyainak veszélyeztetése eljárást von maga után.

A 28/2011. (IX.6) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat 567. § (1) bekezdése egyértelműen kimond-
ja, hogy tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végez-
ni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A szabadban tüzet 
gyújtani úgy lehet, hogy az a környezetére tűz-vagy robba-
násveszélyt ne jelenthessen. Égő cigarettát, gyufát és egyéb 
gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol 
az tüzet vagy robbanást okozhat. Az ilyen jellegű tűzesetek 
után az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak szankcionálási jog-
köre van. Mit is jelent ez?

  Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett 
elő, akkor 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi 
bírsággal sújtható.

  Tűzvédelmi szabály megszegése, ha valaki tüzet idé-
zett elő, és az oltáshoz a tűzoltóság beavatkozása is szüksé-
ges, akkor 200.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi 
bírsággal sújtható.

  Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvet-
len tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő, 100.000 Ft-tól 
1.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható.

A fenti bírságolási tételek kiszabása kötelező, a tűzvédelmi 
hatóságnak nincs mérlegelési és méltányossági jogköre.

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93.§ (2) bekezdése alapján 
minden évben a július elseje a Közszolgálati Tisztviselők 

Napja, amely munkaszüneti nap.
A jogszabályban foglaltak  figyelembevételével a Karcagi 

Járási Hivatal 
2014. július 1-jén, kedden zárva tart.

Köszönöm megértésüket.
2014. június 23.
Tisztelettel:

Hodos Julianna
hivatalvezető
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Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Karcagi Polgármesteri Hi-
vatal 2014. július 01. napján (kedden) zárva tart. 

Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: 

Rózsa Sándor
jegyző

Kérés az egyesület tagjai
és minden állatszerető ember felé

A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület közgyűlése a 2013. és 2014. évre is 
a tagsági díjat 1.500 Ft/fő összegben határozta meg.

Köszönjük azon tagjainknak, akik már eleget tettek a 2013-as, illetve a 2014-es évi tag-
díjfizetési kötelezettségüknek!

Akik még nem, kérjük segítsenek abban, hogy lehetőségeikhez mérten minél hamarabb 
rendezik, amire az alábbi állateledel boltokban van lehetőség, esetleg átutalással a bank-
számla számunkra:

- Piaccsarnoki Állateledel Bolt
- „Állati jó falatok” Állateledel Kereskedés (Kacsóh u. 14. sz.)
- BHG soron üzemelő Állateledel ABC
- Bankszámla számunk: OTP 11745073-20110912.
Megértésüket, befizetésüket köszönjük!
A tagdíjon kívül bármilyen összegű felajánlást, bármilyen adományt örömmel fogadunk 

telephelyünk rendbehozatalához, felújításához (csempe, pala, faanyag, deszka, kerítésdrót, 
vasanyag) és az ott élő állatok ellátásához (edények, takarók, forgács, fűrészpor, kutyaház).

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik rendszeresen vagy esetenként anyagilag, száraz 
táppal, konzervvel, kutyaszalámival segítik állataink ellátását! Köszönjük!

A XVI. Karcagi Birkafőző Fesztivál 
ideje alatt (2014. június 27-28.) a karcagi kiállító terek és 

múzeumok hosszított nyitvatartással várják a látogató-
kat. Bővebb felvilágosítást a Déryné Kultuláris Központ-
ban (Dózsa Gy. út 5-7. Telefon: 0659/503-224) és a feszti-

vál INFORMÁCIÓS PONTJAINÁL kérhetnek.
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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.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
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 
lakás beköltözhetően. Tel.: 59/313-
697.
Eladó sátortetős, gázfűtéses családi 
ház a Halom utcán. I.ár: 4.200.000 Ft. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Karcag központjában 736 m²-es tel-
ken 2 szobás családi ház eladó. Tel.: 
06/70-528-3619.
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.
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.
Karcag, Kossuth tér 7-9. (főtéri) I. 
emeleti 1+2 félszobás, összkomfor-
tos felújított lakás eladó. Tel.: 59/312-
463.
Karcagon eladó 640 m² telken 83 
m²-es családi ház teljes közművesí-
tett, garázs, gazdasági épület van. 
3 helyiségben nagyméretű cserép-
kályha + vegyes tüzelésű + gázkazán 
központi fűtés. Kisebb földszintes 
tömblakást beszámítok értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-483-6705.
Kövesút mellett lévő szoba-, kony-
ha-, fürdőszobás lakrész eladó. I.ár: 
2,9 M Ft. Tel.: 06/30-530-1134.

Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (vá-
rosközponti) II. emeleti, 2 szobás, 
komfortos lakás és közvetlen mellet-
te garázs eladó. Tel.: 59/312-463.
Összkomfortos családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Társasházi lakást 
beszámítok. Tel.: 06/30-363-7951.

Albérlet
Szoba-konyha-fürdőszobás albérlet 
kiadó. Tel.: 06/30-363-7951.
Albérletet adnék kertes házba egy 
személynek (nyugdíjas), esetleg egy 
kismamának egy gyermekkel. Tel.: 
06/20-461-1470.

Állat
9 hetes cirmos hosszú és félhosszú 
szőrű cicák jó gazdinak ajándékba 
adjuk. Tel.: 06/20-258-8997.
4 hónapos vietnami csüngőhasú 
malacok eladók vagy haszonállatra, 
terményre cserélhetők. Tel.: 06/30-
336-6142.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
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).
Kedvező áron olcsón eladó 1 db 3 aj-
tós világos szekrény, hozzá illő üve-
ges bárszekrénnyel, 1 db alig hasz-
nált cipős szekrény, 1 db kovácsolt 
vas igényes kivitelű előszoba fogas, 
3 db világos piros huzatú kagyló fo-
tel, 3 db szobacsillár. Tel.: 06/70-300-
9730.
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosztü-
mök (48/XL), sok könyv (szépiroda-
lom, lektür, krimi) eladó. Tel.: 06/59-
311-477.

Eladó 2 db új tölgyfából üveges fa-
ragott fali téka, 1 db új tölgyfa guru-
lós zsúrkocsi, 1 db új Lampart LB 30-
as faláttöréses gázkonvektor, 1 db új 
elektromos 4 csillár, 8260 W 50 Hz 
2200 V kosaras grillsütő, 1 db fekvő 
kondipad súlyok nélkül. Tel.: 06/70-
300-9730.
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.
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.
Eladó elöltöltős, szárítós mosógép, 
számítógép asztal, vasalóállvány, ru-
haszárító, éjjeliszekrény, babamér-
leg. Tel.: 06/30-530-1134.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futó-
szőnyegek, elektromos seprű, dísz-
párnák, befőttes üvegek, Panasonic 
TV eladó. Tel.: 06/20-258-8997.
Eladó 200 literes újszerű állapotú ké-
zikocsi. Tel.: 59/314-541 (az esti órák-
ban).
Mosógép, centrifuga, női kerékpár 
eladó. Tel.: 59/314-892.
10 mázsáig mérő mázsa és tritikálé 
eladó. Tel.: 06/30-587-9678.
Eladó 400 db 10-es válaszfal tégla, 
100x200-as malterkeverő láda, 1 db 
KAEW gyártmányú cipőtágító. Tel.: 
59/311-732.
Eladó Salina típusú elektromos ter-
ménydaráló, EKFA 2. típusú 2 lapos 
sparhelt, kézi morzsoló, kézi ter-
ménydaráló, XP 40-es Brigs típusú 
fűnyíró. Tel.: 06/70-262-5583.
Karcagon a Barackos utcában 1261 
m²-es zártkert eladó. Fúrott kúttal, 
szerszámossal és termő gyümölcs-
fákkal. Tel.: 59/312-916.

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.
Szendrei Üvegező Bt. vállal: üvege-
zés, képkeretezés, műanyag nyílás-
zárók, tükrök, redőny, reluxa, szú-
nyogháló. Karcag, Villamos u. 21. Tel.: 
06/30-684-4941.

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-

GET NEM VÁLLAL!

Hírdessen Ön is 

kedvezményes 

áron a Karcagi 

Hírmondóban! Az 

apróhirdetés

csak 200 Ft*.  

* Az alapár 20 szóig 

értendő.

APRÓHIRDETÉS

Lapzárta: 
2014. július 07. 
(hétfő) 12 óra

2014. június 27. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Ballagás 2014
 - Kováts Mihály tagiskola
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Szarka Lászlóné
 Karcagi  Hírek
 -Refi  diáknap
 -Érettségi 2014
 -Nyár strand
 -Katasztrófavédelem gépszemle
 -Művészeti Iskola kiállítása
 -Osztálytalálkozó
 Háttér  
 Vendég: Ecsedi Irén
20.10 Ballagás 2014
 - Kiskulcsosi tagiskola
2014.július 1 kedd / szerda

18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám - Református   
 Istentisztelet  06-22
19.15 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava - Római Katolikus   
 szentmise 06-22
21.00 Karcag Sport

2014. július 3. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Zeneiskolások hangversenye
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti  
 magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dr. Bartha Júlia
 Karcagi  Hírek
 -Birkafőző fesztivál 
 -Művészeti Iskola kiállítása
 -Osztálytalálkozó
 -Kazah lovasok
 Háttér  
 Útátadó ünnepség
20.10 Birkafőző fesztivál 2014

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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



12 2014. június 27.KARCAGI HÍRMONDÓ

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea• Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József  u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság

Túrkeve – Karcag 1:2 
(1:1)

Túrkeve, 120 néző. Jv.: Fe-
kete T. Segítői: Dobos Zs., 
Csikos R.

Karcag: Moga, Kovács L. 
(Bukovszki), Orosz, Kovács 
Cs., Szentannai, Németh M., 
Székely, Szivós Gy. (Nagy 
R.), Kupai K., Szivós G., Er-
dei

Edző: Orosz István

A találkozó igen kemény 
és izgalmas mérkőzést ho-
zott, melynek sorsát egy 
nem mindennapi hazai ön-
gól döntötte el. A tizedik 
percben Szentannai szög-
letét, a védőket megelőzve, 
Székely közelről a kapu kö-
zepébe fejelte (1:0). A tizen-
hatodik percben Szentannai 
újabb szögletét Németh M. 
nagy helyzetben a felső léc 
fölé fejelte. A harminchar-
madik percben a hazaiak 
balról végeztek el egy sza-
badrúgást és a közbeugró 
Kántor a jobb sarokba fe-
jelt (1:1). A negyvenkettedik 
percben Szivós G. 25 m-es 
szabadrúgását Tőke szöglet-
re ütötte. Az ötvenkettedik 
percben Kupai az alapvo-
nal közeléből beadott, a lab-
da egy védőről a kapufára 
pattant, majd egy védő fel-
szabadítani akart, de nagy 
meglepetésre nagy erővel a 
saját kapujába lőtt (1:2).

Jók: Tőke, Kántor, Jónás, 
Szentmiklósi ill. Székely, 
Szivós G., Szentannai, Kupai

Varga László: X-es mérkő-
zésen saját magunkat vertük 
meg. Ennek ellenére gratulá-
lok Karcag csapatának a má-
sodik helyezéshez.

Orosz István: Gratulá-
lok a csapatnak az egész évi 
munkájához. Úgy érzem, 
hogy megérdemelten szerez-
tük meg a bajnokságban a 
második helyet és köszönjük 
a vezetőknek és a szurkolók-
nak az egész évi kitartó tá-
mogatásukat.

Ifjúsági 
mérkőzés 

Túrkeve – Karcag 2:8 
(1:3)

Karcag: Oros, Kónya, Sza-
bó, Magyari, Szőke N., Ungi, 
Magyari, Fábián K., Hamar, 
Berczi, Szőke R.

Csere: Bajusz
Mb. edző: Orosz István
Góllövők: Nagy R. (2) ill. 

Berczi (3), Szőke R. (3), Fábi-
án K., Kónya

Orosz István: Hoztuk a 
kötelező győzelmet. Jó játék-
kal, gólgazdag mérkőzéssel 
fejeztük be a bajnokságot.

B. I.

OTTHON
Cseresznye befőtt 

recept

Hozzávalók:
– tetszőleges mennyiségű  

  gyümölcs 
– víz, cukor

Elkészítés:

Hiba-, és sérülésmentes cseresznyéket válogassunk ki. 
Vegyük le a szárát, alaposan mossuk meg. Készítsünk szi-
rupot, adjunk literenkénti vízhez 40 dkg cukrot és főzzük 
össze. Mossuk ki az üvegeket, rakjuk bele a cseresznyé-
ket, és öntsük rá a kihűlt szirupot. Zárjuk le és gőzöljük 
ki.(dunsztolás)

Tanácsok:
Önthetünk rá forró szirupot és lezárva, száraz dunsztba 

tesszük, mikor kihűlt a helyére pakoljuk az üveget.

Házi praktika leégés 
ellen

Használjunk ecetet, ami le-
het sima, vagy almaecet is. 
Töltsünk meg egy flakont 
ecettel és permetezzük be ve-
le testünk leégett felületét. 
Vigyázzunk, a szemünkbe ne 
kerüljön belőle, ezért az ar-
cunkon használjunk vattapa-
macsot. A műveletet napon-
ta többször is megismételhet-
jük. Az ecetes borogatás azért 
jó, mert az ecet-sav nyugtató 
hatással van a bőrre, sőt még 
hidratálja is. Olcsó, hatékony, 
természetes és még illata 
sincs. Figyelem! Ne használ-
junk olyan flakont amelyben 
előzőleg valamilyen egyéb ké-
miai anyagot tartalmazó fo-
lyadék volt.

SPORT

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mi a neve az Akácliget Fürdő területén található közel 
200 éves épületnek?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel 
és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben július 
2-án szerdán 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk 
ki a az Akácliget Fürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertesei: Illés Tóth Adrienn (Karcag), 
Szőllősi Jánosné (Karcag).

NYEREMÉNYJÁTÉK

A Túrkeve együttese fe-
lett aratott győzelemmel a 
megyei tabella második he-
lyén zárták a bajnokságot a 
KSE futballistái. A már tavaly 
az élbolyban végzett csapat 
edzőjét, Orosz Istvánt a javu-
ló teljesítményről és a nyári 
időszak feladatairól kérdez-
tük. 

- Hogyan értékeled a ezüstös 
helyezést?

- Úgy érzem, hogy ebben 
a bajnoki szezonban nagyon 
fontos és jó eredményt ér-
tünk el. A vezetőséggel négy 
évvel ezelőtt határoztuk el 
a fiatalítást, mégpedig úgy, 
hogy csak karcagi utánpót-
lásból, helyi focistákból állít-
juk össze a csapatot, és úgy 
próbáljuk meg a megyei baj-
nokságot. Az első két évben 
a 7-8.helyet szereztük meg, 
viszont a tavalyi szezon már 
harmadik helyet hozta. Ebből 
látszott, hogy a felnőtt bajno-
ki helyezésre is jók az esélye-
ink. Az idén a kellő rutin bir-
tokában már ezt a szép máso-
dik helyet is meg tudtuk sze-
rezni.

- Hát igen, bár úgy emlék-
szem egy ideig még jobbnak is 
tűntek a lehetőségek....

- Sokáig vezettük a tabel-
lát, de a jászberényi mérkő-
zés után megtorpantunk. Az 
is gondot jelentett, hogy idő-
vel kevesebben is lettünk, hi-
szen 14-15 fővel vágtunk be-

le a szezonba, de aztán jöt-
tek a sérülések, az eltiltások 
és mindig csak 1-2 embert 
tudtunk a cserepadra ültetni. 
Másrészt a csapat is elfáradt, 
mert hát a fiúk közül 2-3 em-
bert dolgozik, a többiek kö-
zépiskolások vagy főiskolába 
járnak és amellett, hogy csak-
nem minden délután edzésük 
van oda is készülniük kell. 
Ezek ellenére is sikerült javí-
tanunk. A következő szezon-
nak – a fokozatosság elvét 
szem előtt tartva – már azzal 
a szándékkal vágunk neki, 
hogy jövőre még fényesebb le-
gyen az érem.

- Mi az amin addig még vál-
toztatni, csiszolni, fejleszteni 
kell?

-A technikai és a taktikai 
tudást tekintve is van még 
hová fejlődnünk. Szeretnénk 
növelni a játékosállományt, 
és az ideihez hasonló ötmecs-
cses hullámvölgyet elkerü-
lendő, jó lenne az egyenletes 
teljesítményt is biztosítani. 
Nem fogunk unatkozni.

- Mivel telik a nyár?
- Most még két hé-

tig edzünk, azt követően 
Nagyvisnyón lesz egy kis csa-
pattréning ami után két hét 
szabadság vár a fiúkra. Július 
elején kezdjük a felkészülést.

- A második helyhez gratulá-
lunk. Jó munkát, eredményes 
felkészülést!

Elek György 

Második helyezés a megyei 
bajnokságban

Magyar Kórházak IV. 
focitornája

Budapesten a Vasas Fáy ut-
cai Sportközpontjának mű-
füves pályáján rendezték meg 
a Magyar Kórházak IV. Lab-
darúgó tornáját. A verseny a 
Promsport Kft. szervezésében 
került megrendezésre. A tor-
nán az országból 30 kórház 
nevezett be, köztük a karcagi 
Kátai Gábor Kórház csapata is.

A csoportmérkőzések során 
az első mérkőzést a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye megyei 
kórházak együttese a későb-
bi tornagyőztesével kerültek 
szembe, akitől kikaptak. Ezt 
követően a szolnoki Hetényi 
Géza Kórház együttesével ját-
szottak izgalmas és küzdel-
mes mérkőzést, amelyet 3:2-re 
megnyertek. A csoportmérkő-
zésen, az egyenes ágú kieséses 
rendszerben először a buda-
pesti Honvéd Kórház, majd a 
salgótarjáni Megyei Kórház le-
győzését követően az elődön-
tőbe jutásért a Szegedi Klinika 
csapatával 11-es rúgásokat kö-
vetően maradtak alul. A har-
madik helyért a debreceni Ke-
nézi Gyula Kórház gárdájá-
val játszottak, amelyben 3:1-re 
alulmaradtak. Először vettünk 
részt ezen a tornán és a negye-
dik helyezés nem rossz ered-
mény. Kátai Gábor Kórház csa-
patának tagjai: Dr. Farkas Béla 
– csapatkapitány, Szabó Tibor, 
Szabó Károly, Csordás Ferenc, 
Gyöngy Imre, Pardi Balázs, 
Buzalka Lajos, Mészáros Já-
nos, Nagy György.
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