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Új, ügyfélbarát épület kialakítása a cél

KARCAGI  HÍRMONDÓ

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a kormánytól kapott 258,6 millió forintos támogatásból megvásárolta és felújítja a volt Tigáz épületét a Karcagi Járási 
Hivatal részére. Hodos Julianna, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetője a helyszínen tartott tájékoztatót az épület átalakításáról. Cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

Egy megrendezett 
disco-baleset hely-
színén a sérültek 
szakszerű ellátását, 
a mentők hívását 
mutatták be szep-
tember 18-án (csü-
törtök) délután a 
Varró István Szakis-
kolában az általános és középiskolás diákoknak. A szervezők 
nevében Nagy Ágnes Ildikó, a Vöröskereszt megyei igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket.

A Karcagi Területi Szervezet által tartott bemutatón az ön-
kéntes diáksegítők már elsősegély nyújtási ismeretekkel ren-
delkeztek, ők mutatták be a sérültek szabályos ellátását, az 
újraélesztés menetét, módját, melyet Jenei Zoltán, az OMSZ 
Karcagi Mentőállomásának vezetője kommentált.

Mint elhangzott, évek óta nem volt disco-baleset Karcagon, 
reméljük ez még sokáig így is marad!

Vöröskeresztes bemutató
Gyere el és légy óriás egy 

aprócska világban - ezzel a 
címmel rendezték meg az If-
júsági Házban a hétvégén a 
karcagi makett és modell ki-
állítást, ahol az érdeklődők 
láthattak vasút- terepasztalt, 
tankokat és diorámákat. A 
több száz makettből álló kiál-
lításon jelen volt a négy kiál-
lító is. Így a gyerekek műkö-
dés közben láthatták a gőzöst 
közlekedni a síneken, vagy a 
diorámákat, a babaházat és a 
félkész lakóépületet és a több 
mint két évig készülő terep-
asztalon közeledő vonatokat, 
mozdonyokat.

DE

Tankok és repülők egy helyen
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Közéleti szilánkok

Nem fukarkodtak 

a skótok

Mármint a szavazatokkal a történelmi 
népszavazáson. Ugyan egy kérdésre 
csak két lehetséges választ 
adhattak, ám így is Európa rekordot 
állítottak fel a 86 %-os részvételi 
aránnyal. Ez, akárhogy is nézzük, 
mégis valami, ha a közismert skót 
spórolós mentalitásra gondolunk, 
amely több mint ezer ún. skót-
viccben is tetten érhető. Bevallom, 
a részvételi arányt illetően nekem 
is egy régi, „szakállas” skót–vicc 
jutott önkéntelenül eszembe. Egy 
angol, egy ír és egy skót házaspár 
garden partyt terveznek. Én hozom 
a bifszteknek valókat - mondja az 
angol családfő. Én a söröket - szól 
az ír. A skót némi töprengés után: én 
meg a feleségem húgát. 
Persze, egyáltalán nem akarom 
elbagatellizálni a referendum jelentőségét, 
hiszen a skót függetlenségről volt szó, az 
autonóm skót köztársaságról, vagy a 
birodalomban maradásról. Szóval, 
érthető is, hogy a skót családfők 
elcipelték az összes családtagot 
– különösen a hezitáló fi atalokat, 
akik netán azon a csütörtökön 
egész napos horgászatra készültek 
valamelyik pisztrángos folyópartra, 
Glasgowtól északra. Vagy azért 
mert a családfő félt, hogy drágább 
lesz a whisky, vagy azért, mert azt 
gondolta, a függetlenség után majd 
kevesebb adót kell fi zetni. (Miután 
a whisky áfáját nem Londonban, a 
Westminsterben határozzák meg.) 
A végén a többség csak úgy érezte, 
még sincs élet a „birodalmon kívül”. 
Ha meg voltak háromszáz évig a brit 
oroszlán védőkarmai mellett, ezután 
is meglesznek. Nem beszélve, ők 
azért erősen hagyománytisztelők. 
Sir Sean Connery – sok nő 
szerint – a múlt század egyik 
legsármosabb férfi  Oscar-díjas 
színésze is nem frakkban, hanem 
mini, nemzetiszínű skót szoknyában 
térdepelt II. Erzsébet királynő előtt, 
mikor lovaggá („sirré”) ütötte. Ő 
ugyan elszakadáspárti volt, de a 
többiek, akik még nem kapták 
meg a „sir” kardlapos kitüntetést, 
ők inkább a királynő kegyeiért 
szavaztak nemmel. Szóval, nem volt 
ez olyan egyszerű. És becsületére 
legyen mondva, a függetlenség-
párti miniszterelnök az eredmény 
kihirdetése után be is adta 
lemondását, noha Galsgowban 
győztek az igenek.
Egy dologban azért kijött a „skótság” 
mégis. A közvéleménykutatók 
valószínűleg „spóroltak” a mintavétellel, 
mert fej-fej melletti eredményt 
prognosztizáltak, hibahatáron belül. 
Ami ilyen esetben max. +-2,5 %. Aztán 
10 lett. Úgyhogy megnyugodhatunk: 
nem csak a TÁRKI tévedhet 8 %-nál 
nagyobbat…

- ács -

KÖZÉLET

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal a 
kormánytól kapott 258,6 
millió forintos támogatás-
ból megvásárolta és felújít-
ja a volt Tigáz épületét a Kar-
cagi Járási Hivatal részére. 
Szeptember 15-én a helyszí-
nen Hodos Julianna, a Kar-
cagi Járási Hivatal hivatalve-
zetője tájékoztatta dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
minisztert, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képvi-
selőjét, Dobos László polgár-
mestert, a képviselőket, és az 
intézményvezetőket az épü-
let átalakításáról.

- A járási hivatal néhány 
fontos része: a földhivatal, 
állat-egészségügyi szolgálat, 
népegészségügyi rész, illet-
ve építésügyi terület is ide 
fog költözni. Mindenki tudja, 
hogy a Tigáz leépítette a szol-
gáltatásait, elbocsátotta az itt 
dolgozókat. Jó pár éve üresen 
áll ez a szép épület. Most a 
kormány 250 millió forintot 
adott arra, hogy megvásárol-
ja az épületet a magyar állam 
és a felújítást követően a kar-
cagi és járási lakosok részére 
olyan szolgáltatásokat lehes-

sen itt nyújtani, ame-
lyek eddig a város kü-
lönböző épületeiben 
voltak szétszórva. Itt 
egy helyen, egyszer-
re lehet intézni ezeket 
az ügyeket. Itt min-
denki jól jár, a lakos-
ság számára is nagyon 
hasznos és fontos lesz 

– hangsúlyozta a tájékoztató 
után dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter.

- Rengeteg ügy tartozik majd 
ide, a földhivatal hatásköre is 
bővült. Úgy tudjuk, ez létszám-
bővítéssel is járt.

- Karcagon korábban csak 
földhivatali kirendeltség volt, 
így még 2010-ben, vidékfej-
lesztési miniszterként hoztam 
egy olyan döntést, hogy itt egy 
önálló földhivatal legyen, hi-
szen a legtöbb föld itt van Kar-
cagon és a környező telepü-
léseken. A létszámbővítés is 
megvolt, létszámot csoportosí-
tott át a kormányhivatal azért, 
hogy a karcagi gazdák, föld-
tulajdonosok, de bárkinek le-
het telek vagy földügye, hely-
ben tudják intézni a dolgaikat. 
Ezért is lesz az jó, hogy itt egy 
helyen, kulturált ügyfélváró-
val, sorban állást is elkerülve 
lehet majd az ügyeket intézni.

- A városházáról is kerül át 
iroda az új járási irodaközpont-
ba. Mi lesz a volt városházi iro-
dáikkal? – kérdeztük Dobos 
László polgármestertől.

- A földhivatal került át az 
új épületbe, ennek ellenére 
a járásnak továbbra is szük-

sége lesz földhivatali irodák-
ra, így tulajdonképpen az ön-
kormányzati hivatal alapte-
rülete nem fog bővülni. Ak-
kor fogunk reménykedni a 
bővülésben, ha egy rendőrka-
pitányság épül Karcagon és a 
rendőrség kiköltözik a város-
háza épületéből. Akkor oda 
átköltözhet az önkormány-
zati hivatal. A járási új iroda-
épületbe költözésével két ön-
kormányzati épület – az Ady 
Endre úti állat-egészségügyi 
és a Városudvarban lévő nép-
egészségügyi szolgálaté – fog 
felszabadulni. Meg kell várni, 
hogy átköltözzenek onnan az 
új irodákba, majd azt követő-
en megvizsgáljuk az épületek 
állapotát és akkor fogunk ró-
la dönteni mi legyen velük.

- Mikor kezdődnek a felújítá-
si munkák? - kérdeztük Hodos 
Juliannától.

- A nyár folyamán kaptuk 
meg a jogerős építési enge-
délyt az épület átalakításá-
hoz. Jelenleg a közbeszerzési 
eljárás van folyamatban a ki-
vitelező kiválasztására. Re-
mélem az október már úgy te-
lik, hogy a kivitelezők hozzá 
tudnak fogni a munkákhoz, 
hiszen előreláthatólag három 

hónapra van szükség az át-
alakításhoz.

- Hol tudnak majd bejönni a 
mozgáskorlátozottak?

- Az udvar felől tud majd 
bejönni a kerekesszékkel 
közlekedő ügyfél a földszin-
ti ügyféltérbe. Az állat-egész-
ségügyi hivatalt a Kuthen ut-
ca felőli bejáraton lehet majd 
megközelíteni. Mivel liftünk 
nem lesz, így az emeletről az 
ügyintéző jön majd le ahhoz 
az ügyfélhez, aki nem tud fel-
menni hozzá. A földszinten 
kap helyet a földhivatal, nagy 
ügyfélváróval. Az emeleten is 
lesznek földhivatali dolgozók, 
odakerül a népegészségügyi 
intézet is, a tetőtérbe pedig 
az építésügyi hivatal költözik 
át a munkaügyi központból. 
A jelenlegi tíz épületből, ahol 
most vagyunk, ez nagyon 
kedvező változás lesz, hiszen 
itt egy épületben négy faj-
ta szakigazgatási szerv ügye-
it lehet majd intézni. Itt 33 
ügyintéző dolgozik majd. Na-
gyon bízom abban, hogy ka-
rácsonyra megkapjuk a fel-
újított, ügyfélbarát épületet, 
ahol kulturált körülmények 
között tudják majd az ügyei-
ket intézni a lakosok.

Új, ügyfélbarát épület kialakítása a cél

Szeptember 17-én délelőtt 
Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, váro-
sunk és térségünk országgyű-
lési képviselője elindította az 
almafogyasztást népszerűsí-
tő kampányt. A tárcavezető 
azt javasolta a gazdaszerveze-
teknek és a terméktanácsok-
nak, hogy kezdeményezzenek 
értékesítési akciókat a na-
gyobb városokban, lakótele-
peken, mivel ha néhány kilo-
grammal többet vásárolnak, 
akkor az idei termékfelesleg 
elfogyasztható, és így keve-

sebb importált déligyümölcs 
fogy. A miniszter szerint a fe-
jenként tizenöt kilogrammos 
éves átlagfogyasztás nagyon 
alacsony, ennek akár a dup-
láját is el kellene fogyasztani 
az egészség megőrzéséhez. Ha 
minden ember naponta leg-
alább egy almával többet tesz 
bele a kosarába, azzal több 
száz magyar munkahely meg-
őrzéséhez járul hozzá. A Mi-
nisztérium 2 millió forintért 
vásárolt almát, amelyet kari-
tatív szervezetek segítségével 
juttatnak el a rászorulóknak.

Akció a magyar almáért
Járdaaszfaltozási munkák 

zajlanak a városban. Erről Mol-
nár Pált, a Városgondokság ve-
zetőjét kérdeztük. 

- A Táncsics körúti lakó-
telep Madarasi úti szaka-
szán végeztünk járdafelújí-
tást. Az érintett szakaszon a 
Start munka keretében gyár-
tott térkőből szegélyburkola-
tot készítettünk, az elemeket 
bebetonoztuk, majd a járdát 
aszfalttal kiöntjük. Nem egy 
hosszú szakasz, mintegy 100 

méter, amit most javítunk, de 
frekventált helyen lévő járdá-
ról van szó, sokan járnak erre 
- mondta a szakember.

Mint megtudtuk, idén nem 
tudtak túl sokat fordítani jár-
dafelújításra, inkább a ká-
tyúzási munkákat részesítet-
ték előnyben, de a baleset-
veszélyes járdát kijavítják. A 
kátyúk 80 százalékánál már 
elvégezték a munkálatokat, 
és szeptember végéig a többit 
is kijavítják.

Aszfaltoznak

Képviselői Fogadóóra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szeptember 30-án 

(kedden) 16 órától a Kiskulcsosi Tagiskolában fogadóórát 
tart Csányi Sándor a 7. sz. választókerület képviselője és 
Szepesi Tibor a választókerület képviselőjelöltje.

Fotó: Internet
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Készítsen kertet! Ősz-
szel kaszálja le a füvet 
arról a területről, ahol 
ágyást szeretne tavasszal. 
Fedje le négy réteg újság-
papírral és tíz centimé-
ternyi levéllel. Locsolja 
meg. Amikorra megérke-
zik a tavasz, a komposzt 
alatt elfojtja a fű gyöke-
reit és az ágyás megfelelő 
lesz az ültetéshez.

AKTUÁLIS

– Az idén szeptember 27-28-
án kerül megrendezésre a Karcagi 
Lovasnapok. Korábban volt már 
olyan, hogy kimaradt ez az ese-
mény az éves városi programok 
közül. Az idén viszont nagyobb 
volumenűnek ígérkezik ez a ren-
dezvény. Hogy alakult most így?

– Valamikor a kétezres 
évek elején volt, hogy való-
ban elmaradt lovasnap, de az 
utóbbi években mindig tö-
rekszünk arra, hogy pályáza-
ti pénzekből, adományokból, 
támogatók, szponzorok segít-
ségével, önkormányzati költ-
ségvetésből megrendezés-
re kerülhessen. Ez így van az 
idei évben is, egy nagy össze-
fogásnak, pályázatnak és az 
önkormányzatnak köszönhe-
tően megrendezésre kerül.

– Ha jól tudom egy új elem-
mel is bővül a program.

– Sajnos azt láttuk már az 
elmúlt években is, hogy egy-
re kevesebben foglalkoznak 
versenyszerű szinten a lo-
vas sporttal és ez elsősorban 
a költségessége miatt van így. 
A fogathajtás az, amely egyre 
kevesebb létszámmal jelent-
kezik a versenyeken – nem 
csak Karcagon, hanem or-
szágszerte is. Ezért úgy gon-
doltuk, hogy ebben az évben 
a „Lovak és lóerők” szlogent 
kihasználva a huszonegyedik 
századi fogatok, a traktorok 
versenyét is megpróbáljuk 
bekapcsolni a versenyrend-

szerbe. Az idén először kerül 
megrendezésre a traktoros 
ügyességi verseny.

– Amellett, hogy – mond-
juk azt – szakmai jellegű sport-
versenyről van szó, milyen más 
programokkal várják még az ér-
deklődőket?

– Nyilván legfontosabb a 
sportverseny. A lovas spor-
tot – mind a fogathajtást, 
mind a díjugratást – életben 
kell tartani, hiszen tradicio-
nális sportról van szó. Min-
denképpen azt szeretnénk, 
hogy egyre többen vegyenek 
részt ezen a két napon, nem 
csak vidékről, hanem Karcag-
ról is. Ennek megfelelően pró-
báltuk a programot is össze-
állítani. Lesznek még külön-
böző más lovasbemutatók és 
tenyészszemle is, illetve ter-
mészetesen a szokásos ehhez 
kapcsolódó íjászat, kutyás be-
mutatók és kirakodóvásár, 
amely elsősorban a kézmű-
vességet és a népi ételeket hi-
vatott bemutatni. Emellett, 
még olyan kiegészítő rendez-
vényeket tartunk, amelyek 
kifejezetten ehhez a hétvé-
géhez kapcsolhatók. Ilyen a 
Szent Mihály napi tűzgyúj-
tás, a Turizmus Világnapjá-
hoz illeszkedve a legnagyobb 
Ferdinándot próbáljuk meg-
sütni, amely világcsúcs-kísér-
let lesz és még ezen a hétvé-
gén van a Szívünk Világnap-
ja is, melynek kapcsán a Kátai 
Gábor Kórház szervezésében 
minden szível kapcsolatos 
mérésre, tanácsadásra és elő-
adásra sor kerül majd.

– Akkor már csak abban kell re-
ménykednünk, hogy az időjárás is 
kegyes lesz a rendezvényhez.

– Így van. Azt gondolom, 
hogy az elmúlt hetekben bő-
ven volt eső, úgyhogy bíz-
zunk abban, hogy jó idő lesz!

-dh-

Becsöngettek. Elkezdődött 
a 2014/2015-ös tanév. Az új 
iskolai év a karcagi intézmé-
nyek életében is hozott vál-
tozásokat. Erről kérdeztük a 
tankerületi igazgatót, Kissné 
Soós Ágnest.

- Igazgató asszony! Intéz-
ményátszervezésre került sor a 
Karcagi Általános Iskolában?

- Igen. Az oktatásért felelős 
miniszteri jogkört az intéz-
mények átszervezése tekin-
tetében a köznevelésért fele-
lős államtitkár gyakorolja. A 
KLIK Karcagi Tankerülete ál-
tal még 2014 márciusában el-
készített felterjesztésről 2014. 
május utolsó munkanapjáig 
döntés született, melynek ér-
telmében a Karcagi Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Isko-
la beolvad a Karcagi Általános 
Iskolába. Az új intézmény ne-
ve: Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola. Az 
intézménynek négy tagintéz-
ménye van: a székhely a Kos-
suth tér 4. szám alatt találha-
tó. Tagintézmények: a Karca-
gi Általános Iskola, a Györffy 
István Általános Iskolai Tag-
intézménye, a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolai Tagintézmé-
nye, a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézménye, és 
az Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskolai Tagintézménye.

Az intézményátszervezés 
személyi változásokkal is járt. 
Ecsedi Irén intézményvezető, 
a Karcagi Általános Iskola in-

tézményvezetője 2015. janu-
árban nyugdíjba vonul. Az in-
tézmény vezetője 2014. szep-
tember 1-től Plósz Csilla Mar-
git, kinek személye garancia 
arra, hogy az általános isko-
lai és az alapfokú művészeti 
iskolai feladatellátás egy kéz-
ben tartásával az intézmény 
szakmai munkája tovább erő-
södik. Szeptember 1-től meg-
változott az intézmény szer-
vezeti felépítése is. A veze-
tő munkáját két helyettes: 
Lévainé Kovács Róza és Tö-
rök Csilla kollégák segítik. 

- Az átszervezés a tanulók és 
szülei számára jelent-e változást?

- Szeretnék mindenkit meg-
nyugtatni, hogy az átszerve-
zés a tanulók és szülei számá-
ra – gondolok itt elsősorban a 
nem állami fenntartású álta-
lános iskolákból érkező tanu-
lókra – nem jelent változást, 
hiszen a tanórák ugyanabban 
a tanteremben folytatódnak 
ebben a tanévben is, mint az 
előző évben. Jelentős változás 
elsősorban a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolai Tagintézmény 
tanulói számára lesz, hiszen 
kellő számú jelentkező esetén 
közelebb visszük a tanulók-
hoz a tanszakokat, és az órá-
kat Kiskulcsoson tartják meg 
a pedagógusok (szolfézs, réz-
fúvós, képzőművészet). Nem 
titkolt cél az alapfokú művé-
szeti iskolai tagintézmény ta-
nulói létszámának növelése, 
ezzel egyidejűleg a hátrányos 
helyzetű tanulók nagyobb ará-
nyú bevonása az alapfokú mű-
vészetoktatásba. Ők ugyan-
is térítési díjmentesen vehetik 
igénybe a művészetoktatást.

- Milyen a szaktanári ellá-
tottság?

- A karcagi intézmények 
között már az önkormányza-
ti fenntartás ideje alatt kiala-
kult az a jó gyakorlat, mely-
nek következtében a peda-

gógusok áttanítással biztosí-
tották a szakos ellátottságot. 
Volt mire építenünk. Öröm-
mel mondhatom el, hogy 
Karcagon valamennyi álla-
mi fenntartású intézmény-
ben 100 %-os a szakos el-
látottság. Külön köszönöm 
azoknak a pedagógusoknak 
a munkáját, akik vállalták, 
hogy áttanítanak anyaintéz-
ményükből a Karcagi Arany 
János Általános Iskolába (fi-
zika, informatika, földrajz és 
angol tantárgyak).

- Megérkeztek-e időben a tan-
könyvek?

- A Karcagi Tankerület in-
tézményeibe a tanév kezdeté-
re minden tanulónak megérke-
zett a tankönyvcsomagja. Van-
nak olyan tanulók, akik a nyár 
folyamán érkeztek, amíg az ő 
könyveiket a Könyvtárellátó ki-
szállítja, könyvtári állományból 
tudjuk biztosítani a könyveiket.

- A nyáron milyen felújításo-
kat, karbantartásokat végeztek?

- A hosszabb idejű közfoglal-
koztatási program keretében 
a nyári karbantartási munká-
latok elvégzését a karcagi ál-
talános iskolákban 6 fő szak-
képzett foglalkoztatott (fes-
tő, kőműves, lakatos, bádogos), 
illetve 24 fő szakképzetlen fog-
lalkoztatott segítette. Brigád-
ba szervezve végezték az intéz-
mény alkalmazottaival közö-
sen a tisztasági meszeléseket, 
illetve a kisebb karbantartá-
si munkákat, az udvarrende-
zést. A Kovátsos Gyermekekért 
Közhasznú Nonprofit Egye-
sület és az Önkormányzat tá-
mogatásával a Kováts Mihály 
Tagiskolában a közelmúltban 
kerékpártároló és a járda át-
adására került sor. Köszönöm 
ezúton is önzetlen közreműkö-
désüket.

- Köszönöm az interjút, 
sikeres tanévet kívánok!

Balogh Andrea

Lovasnapok bővülő programkínálattal
- Villáminterjú Szepesi Tiborral -

Intézményátszervezés

OTTHON

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Hány éves jubileumát ünnepli Márkus Ica nótaénekes 
2014. október 18-án?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-
lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben szeptember 29-
én hétfőn 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 1  darab belépőt sorsolunk ki Márkus 
Ica jubileumi műsorára a Déryné Kulturális Központ felajánlá-
sában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Tóth László (Karcag)

Háztartási jó 
tanácsok 

NyereményjátékSzőlős pite
Hozzávalók:

A tésztához:
40 dkg liszt, 1 élesztő, 2-2,5 dl tej, 

10 dkg vaj, 1 tojás sárgája, csipet só, 
1-2 ek. cukor

Töltelékhez: 35-40 dkg szőlő, 3 tojás, cukor, fahéj
Elkészítés

A hozzávalókból kelt tésztát dagasztunk, majd egy kivaja-
zott tepsibe vagy piteformába terítjük, letakarjuk, és abban 
hagyjuk megkelni. Közben a szőlőt megmossuk, félbe vág-
juk, kimagozzuk. Ha a tészta megkelt, akkor a szőlőt a hé-
jas felével a tésztára terítjük, megcukrozzuk, és fahéjjal íze-
sítjük. Ezután kettéválasztjuk a tojásokat. A sárgáját kike-
verjük hat evőkanál cukorral, és összedolgozzuk a kemény 
habbá vert tojásfehérjével. Ezt öntjük a gyümölcs tetejére. 
Elsimítjuk, majd előmelegített sütőben készre sütjük.
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Mire e sorok megjelennek, 
már Szendrey Gitta megkezd-
te tanulmányait a Színház- 
és Filmművészeti Egyete-
men. Előtte azonban még volt 
egy fantasztikus nyara, hi-
szen Kínában, egy nemzetkö-
zi kulturális fesztiválon járt 
még a debreceni Ady Gimná-
zium diákjaként. Erről is be-
szélgettünk vele.

- Kiskorom óta a 
színészi pályára ké-
szültem, már általá-
nos iskolásként több 
vers- és mesemon-
dó versenyen indul-
tam, sikerrel. Szüle-
im támogattak abban, 
hogy megvalósíthas-
sam álmom, így nyol-
cadik után a debre-
ceni Ady Gimnázium 
drámatagozatára me-
hettem. Ide jártam öt 
évig, most érettségiz-
tem. Jó volt karcagi-
ként egy elismert kar-

cagi színésztől, Csikos Sán-
dortól, a Csokonai Színház 
Jászai-díjas és Érdemes mű-
vészétől tanulni. Nagyon so-
kat köszönhetek neki és Vár-
halmi Ilonának, hiszen ők 
készítettek fel a sikeres fel-
vételire - mondja Gitta, aki 
Kínában egy nemzetközi kul-
turális fesztiválon 27 ország 
diákjaival vett részt. Magyar-

országot az Adysok képvi-
selték. - Rengeteget készül-
tünk előtte tánctanárunkkal, 
Jóna Szabolcs koreográfus-
sal. Három műsort vittünk. 
Pekingben egy abszolút más 
világba csöppentünk. Érde-
kes élmény volt, a kínai em-
berek nagyon kedvesek. Mi-
vel alig találkoznak európai 
emberekkel, akármerre jár-
tunk, fényképeztek minket, 
volt, hogy csak úgy megölel-
tek - sorolja Gitta, aki a fesz-
tiválról csodálatos élmények-
kel jött haza. A nemzeti es-
ten operett műsorukkal ha-
talmas sikert arattak éppúgy, 
mint a Macskákkal és a Hotel 
Menthollal. 

Mostantól azonban az 
újabb kihívásra, a színművé-
szeti egyetemre koncentrál az 
ifjú hölgy, aki reméli, egyszer 
a nézők által is „jó színész-
ként” mutatkozhat be több 
darabban.

DE

Kínában járt egy karcagi diáklány

Szeptemberben két nagysze-
rű színész is eltávozott közü-
lünk. Avar István (1931-2014) 
és Sztankay István (1936-
2014) a magyar színház-, és 
filmművészet két olyan kivá-
ló alakja, akiket a legnépsze-
rűbb magyar színészek között 
tarthatunk számon. Mindket-
tőjük pályája az 1950-es évek 
legvégén indult, és csakhamar 
szívesen alkalmazott, sikeres 
művészekké váltak úgy a szín-
padon, mint a kamerák előtt. 
Első közös filmszerepük 1963-
ban volt a legendás Páger Antal 
oldalán, a Hattyúdal című já-
tékfilmben.

Ezt követően, évtizedeken 
keresztül több tucatnyi mozi-, 
és tévéfilmben, sorozatban és 
szépirodalmi adaptációban 
szerepeltek, de színházi karri-
erjük is rengeteg szerep meg-
formálása által lehetett mind-
végig töretlen. Mindketten 
kiérdemelték és megkapták 
szinte az összes szakmai és ál-
lami elismerést, köztük a Kos-
suth-díjat, a Nemzet Színésze 
megtisztelő címet, valamint a 
Magyar Köztársasági Érdem-
rendet. Halálukkal a klasszi-
kus magyar színjátszást érte 
pótolhatatlan veszteség.

-dh-

Elment két legendás színész

Széchenyi Ödön korabe-
li tűzoltósisakot és több, mint 
száz éves mozdonyfecsken-
dőt is kiállítanak a Karcagi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
és a Szabó Ágoston Tűzoltólak-
tanya eddig összegyűjtött ré-
gi tárgyakból a Horváth Ferenc 
úti Tűzoltó kiállító teremben - 
tudtuk meg Lévai Kálmán ez-
redes, kirendeltség-vezetőtől. 

- Rólam köztudott, hogy év-
tizedek óta gyűjtök mindent, 
ami a tűzoltósággal, a tűzoltói 
munkával kapcsolatos. Hagyo-
mánytiszteletünk révén régóta 
szeretnénk létrehozni valami-
lyen tűzoltó emlékhelyet a tár-
gyi emlékeknek, hogy ne csak 
szekrényekbe zsúfoljuk be, s 
tudjuk, ott van, de rajtunk kí-
vül senki nem láthatja. A tűzol-
tóság előtere is véges, hogy ott 
helyezzünk el mindent. Így na-
gyon jóleső érzés volt, amikor 
az önkormányzat rendelkezé-
sünkre bocsátotta a laktanyá-
hoz közeli Horváth Ferenc úti 
épületrészt. Ennek a berende-
zéséhez fogtunk most hozzá. A 
laktanya tantermében kialakí-

tott tárolókból is vi-
szünk át légzőkészü-
léket, ruhákat, sisa-
kokat. A régi tömlő-
ket most újítjuk fel. 
A kiállítás rendezé-
sére dr. Bartha Júlia 
néprajzost kértem fel 
- mondja Lévai Kál-
mán, akitől megtud-
tuk, a gyerekek ré-

szére interaktív sarkot is kiala-
kítanak. Itt a kisebbek az ez-
redes több mint 600 darabos 
tűzoltó-matchbox gyűjtemé-
nyéből több működőt kipróbál-
hatnak majd. Elkormányozhat-
ják a virtuálisan megjelenített 
laktanyából az égő lakóházhoz. 
A nagyobbaknak játékos tesz-
teket készítenek majd. - Ezzel 
nem titkolt célunk a tűzoltó pá-
lya felé orientálni a gyermeke-
ket, másrészt hasznos ismere-
teket átadni részükre. A terem-
ben kiállított tárgyakon látha-
tó lesz a régmúlt, a közelmúlt, 
a jelen azonban a laktanyában 
marad. A sisakgyűjtemény át-
kerül, a tányérsapkák szintén 
maradnak - sorolja terveit Lé-
vai Kálmán.

A következő hetekben a hír-
technika, a mászó övek és a 
gyakorló ruhák is átkerülnek 
éppúgy, mint a fotók, szak-
könyvek. Lévai Kálmán bízik 
abban, hogy volt tűzoltóiktól 
vagy örököseiktől is érkeznek 
majd fotók, tárgyi eszközök, 
melyeket kiállíthatnak a nagy-
közönség elé.

Közkinccsé teszik gyűjteményük jó részét

A múlt hétvégi eső előtt 
nagyüzem volt a határban. A 
földeken zajlottak az őszi be-
takarítási és talaj-előkészíté-
si munkák. Még a kiadós eső 
előtt beszélgettünk Kiss Mi-
hállyal, aki ott jártunkkor a 
citromfüvet takarította be. 

- Honnan jött a gyógynövény-
termesztés ötlete?

- Tavaly fogalmazódott meg 
először bennünk, szerettünk 
volna a klasszikus növényeken 
kívül mást is termeszteni, így 
jött a gyógynövény ötlet. Ta-
valy is volt már néhány fajtánk, 
ezt idén bővítettük máriatövis, 
édes-, keserű kömény és cit-
romfű termesztéssel. Jelenleg 
a citromfű betakarítását végez-
zük. Ezt a növényt május vé-
gén palántáztuk és a 150 milli-

métert meghaladó 
esőnek és az időjá-
rásnak köszönhe-
tően annyira meg-
erősödött, hogy 
már idén be tudjuk 
takarítani.

- Mit vetettek 
még az idén?

- Nagyon sokfé-
le növényünk volt: 
a klasszikus a bú-
za, kukorica, nap-
raforgó, ezen kívül 
vetőmagot állítot-
tunk elő olajretek-
ből, pannonbük-
könyből és tökből. 
Emellett vetettünk 
cukorrépát, hóna-

pos retket és salátát is.
- Milyenek voltak a termésát-

lagok?
- A kalászosoknál vető-

mag előállításunk volt. A te-
rületen háromszor védekez-
tünk gomba ellen, amit jó ter-
méssel hálált meg a terület. A 
pannonbükkönynél a 2014-es 
évet kihúzhatjuk. Májusban 
volt az Yvett nevű ciklon, a 
pannonbükkönynek nem tett 
jót a sok eső, a hűvös idő. Az 
olajretek jó terméssel hálál-
ta meg azt az időt, szerintem 
a kukorica, napraforgó is na-
gyon jó termést mutat.

A gyógynövények betakarí-
tásával párhuzamosan folyik 
egy másik területen a tök be-
takarítása, amit ebben a kissé 
csepergős, esős időben is le-

het végezni, amíg a talaj álla-
pota engedi. A citromfű táb-
lából a napraforgó betakarí-
tásába mentünk volna, de azt 
esőben nem tudjuk végezni.

A napraforgónál 2,5-3 ton-
na átlaggal számolok, de lesz 
tábla, ahol 5 mázsa felettit 
várok. A kukorica még kér-
dés, az árukukoricánál csak 
termésbecslést lehet végez-
ni, most úgy néz ki, van olyan 
tábla, ami 8-10 tonnát is ad-
hat. A cukorrépa betakarítás-
ra, ha az idő engedi, a hónap 
végén kerül sor, itt nagyon 
szép átlagot várok. 

- Hol tartanak az őszi mun-
kákkal?

- Folyamatosan dolgozunk, 
a betakarítás után próbál-
juk a talajt az őszi vetések alá 
előkészíteni. A talajlazítást, a 
tárcsázást folyamatosan vé-
gezzük. Az eddig betakarított 
termés mennyiségével elége-
dett vagyok, viszont az árak 
drasztikusan csökkentek. El-
kezdődött a kalászosokkal a 
zuhanása, majd folytatta a 
napraforgó. Úgy néz ki, a ku-
koricának is nagyon lent lesz 
az ára, ez magyarázható a re-
latív nagy termés mennyiség-
gel. A napraforgó alacsony 
árát azonban nem magyaráz-
za semmi, hiszen nem volt 
olyan kimagasló a termés. Bí-
zunk benne, itt is lesz az át-
vételi árban elmozdulás.

DE

Betakarították a citromfüvet

Fotók: Internet
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Kitüntetettek

Kun Marianna, a Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium szaktanára 
Karcag Város Sportjáért Díjat vehetett át.

Érettségi után döntött úgy, hogy a gyermekek, 
tanulók nevelése lesz élethivatása. Ehhez több ok-
tatói képesítést, szakvizsgát, majd testnevelés és 
gyógytestnevelő tanári diplomákat szerzett.

Korábban a JNSZM Általános Iskolában és a 
Madarász Imre Egyesített Óvodában dolgozott.

Munkája során mindig fontosnak tartja a megelő-
zést, a minél korábbi, már óvodás korban elkezdett 
fejlesztést. Több alkalommal tartott erről a szülők-
nek, pedagógusoknak és a lakosoknak is szakmai 
előadást, gyakorlati bemutatót. Szentannais diák-
jaival több sportversenyen vett részt eredményesen.

Kun Marianna olyan pedagógus, aki mindent meg-
tesz azért, hogy a gyermekek, tanulók fejlesztése elő-
segítse az egészségi állapotuk javítását, gyógyítását.

Közel négy évtized a kultúra szolgálatában - ez 
a mottója Garai Katalinnak, a Déryné Kulturális 
Központ kulturális főmunkatársának, aki Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat 
vett át.

A Polgármesteri Hivatalban huszonkilenc éven 
keresztül menedzselte a város kulturális tevé-
kenységét. Mindig arra törekedett, hogy egy-egy 
feladat, rendezvény megvalósítása érdekében ösz-
szehangolja az intézmények, civilek, vállalkozók 
munkáját. Fontosnak tartja a kun hagyományok 
ápolását; kiadványokat szerkesztett, rendezvé-
nyeket indított el, közreműködött a testvérvárosi 
kapcsolatok kiépítésében, a város turisztikai érté-
keinek megismertetésében. Több mint ötven köz-
területi alkotás létrehozását segítette. Mindezt a 
kultúrapártoló városvezetés, a munkatársai és a 
támogatók tették lehetővé.

Szendrey Kálmán rendőr hadnagy, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályve-
zetője Karcag Város Közbiztonságáért Díjat 
kapott. 2001. július 01-jén szerelt fel a rend-
őrség állományába, előbb a Készenléti Rend-
őrségnél, majd a Karcagi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán dolgozott. A Rendőrtiszti 
Főiskolán elvégezte a bűnügyi igazgatás sza-
kot és bűnügyi tiszt végzettséget szerzett. 
2010. júniusától a megyei rendőr-főkapitány-
ság bűnügyi igazgatóságán élet ellenes ügyek 
nyomozásával foglalkozott. Két éve újra Kar-
cagon dolgozik, a bűnügyi osztály vezetője. 
A kapitányság egyik meghatározó személyi-
sége, szakmai felkészültségével, emberi tu-
lajdonságaival kitűnik kollégái közül. A bűn-
ügyi szakterületen végzett munkája példaér-
tékű.

Új játékokat kapott a Kar-
cagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Kiskulcsosi Általános Iskola 
Tagintézménye, melyet szep-
tember 18-án (csütörtökön) 
adtak át.

- Az iskola újabb felszere-
léssel, kültéri játékeszközök-
kel bővült. Ezek az eszközök 
kiválóan alkalmasak lesznek 
majd diákjainknak a szabad-
idő eltöltésére - mondta kö-
szöntőjében Futóné Szabó 
Margit intézményvezető-he-
lyettes.

- Igazán örömteli és ünne-
pélyes esemény ez a mai nap. 
A régi lepusztult, elromlott 
játékelemek helyett a mai na-
pon új játszótéri elemeket ad-
hatunk át a tanulók legna-
gyobb örömére. A gyerme-
keknek legfontosabb élet-
eleme a játék, de ne tessenek 

erről a későbbiekben se le-
szokni – hangsúlyozta kö-
szöntőjében Dobos László 
polgármester.

- Szeretném kifejezni kö-
szöntemet az iskolavezetés-
nek, a kollégáknak, mind a 
Kiskulcsosi Általános Isko-
la Fejlesztésért Alapítvány-
nak, akik nagyon sokat tettek 
azért, hogy összegyűljön a já-
tékelemekre szükséges közel 
egymillió forint. Kívánom, 
hogy sokáig használhassák 
balesetmentesen a diákok és 
szolgálja a szabadidős tevé-
kenységüket - kívánta a vá-
rosvezető.

A szülők nevében Nagy 
Sándorné adta át a játékokat, 
s ígérte, a következő években 
is fejlesztik azt. A szalagátvá-
gás után a gyerekek birtokba 
vették a játékokat. 

DE

Megújult a játszótér

Jó hangulatban, hatalmas érdeklődés közepette zajlott 
le a XIII. Motoros Találkozó a szeptember 19-ei hétvégén az 
Akácliget Fürdő területén. A Magor szervezésében lebonyo-
lított rendezvényen közismert karcagi fellépők mellett olyan 
veterán együttesek is a deszkákra álltak, mint a Kiss Forever 
Band, vagy a méltán népszerű Ossián zenekar. Ezen a hétvé-
gén szinte minden korosztály képviselve volt – szülők és gye-
rekeik szórakoztak együtt az esti koncerteken.

Motoros találkozó

A karcagi motorostalálkozót szombat délután motorosesküvő 
is színesítette. A városháza parkolójába mintegy száz motoros 
kísérte el a strandtól a vőlegényt, Szlivka Pétert és a meny-
asszonyt, Kollár Andreát, hogy kimondhassák egymásnak a 
boldogító igent. A városházáról kilépve az ifjú pár tiszteleté-
re felbőgtek a parkolóban a motorok, ezzel köszöntötték őket 
a köbcentik szerelmesei.

Fecskeavató és szüreti mu-
latság keretében tettek fo-
gadalmat a szeretet, a tu-
dás és a barátság kopjafájá-
nál a Györffy István Tagis-
kola elsősei. A megjelenteket 
Szakályné Kollát Emese kö-
szöntötte, majd a kicsik el-
mondták a fogadalom szöve-
gét. A tanítónénijüktől erről 
szóló oklevelet, a nyolcadiko-
soktól pedig egy kunrózsás 
vonalzót vehettek át.

A fogadalom után szüreti 
madárijesztős felvonulás, majd 
közös táncmulatság kezdődött 
az iskola udvarán a szülők, 
nagyszülők jelenlétében.

Fecskeavató
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A fűtési szezonban megnö-
vekedik a kémények, illetve a 
fűtésből adódó káresetek szá-
ma. Jellemző a téli időszak-
ban a kéményből kicsapó láng, 
a tetőszerkezet meggyulladá-
sa, illetve a „csendes gyilkos”, a 
szén-monoxid-mérgezés eset-
száma is megnő, azonban meg-
felelő és rendszeres ellenőrzé-
sekkel elejét lehetne venni az 
eseményeknek.

Megfelelő ellenőrzéssel meg-
előzhető a katasztrófa!

A tüzelőberendezések szak-
szerű karbantartása és meg-
felelő üzemeltetése nemcsak 
a tüzek megelőzése érdeké-
ben nagyon fontos, hanem a 
szén-monoxid képződés meg-
előzése érdekében is. Szén-
monoxid akkor képződik, ha 
a tüzelőberendezésekben (ka-
zánok, kályhák stb.) nem ég 
el tökéletesen a tüzelőanyag 
(földgáz, fa, szén stb.) A ké-
szülékek nem megfelelő üze-
meltetése során veszélyes 
mértékben felgyűlhet a lakó-
helyiségben a szén-monoxid. 
A szén-monoxid színtelen, 
szagtalan, íztelen gáz, ezért 
„csendes gyilkos”-ként is em-

legetik. A balesetek túlnyo-
mó többsége télen történik, 
amikor a fogyasztók használ-
ják a fűtőkészülékeiket, azon-
ban nem gondoskodnak azok 
megfelelő üzemállapotáról, 
és a kellő szellőztetésről.

A szén-monoxid-mérgezés 
tünetei nagyon hasonlítanak 
az influenza jeleihez. Fejfájás, 
fáradtság, szapora lélegzetvé-
tel, émelygés, szédülés. Erősebb 
mérgezés esetén a bőr színe 
élénkpirossá válhat. Amennyi-
ben észleli a tünetek bármelyi-
két is, azonnal nyissa ki az ab-
lakokat, ajtókat, menjen szabad 
levegőre, és hívjon segítséget!

A gáztüzelő-berendezése-
ket kiszolgáló kéményeket, 
valamint a szilárd- és olaj tü-
zelőanyagokkal üzemeltetett 
tüzelőberendezéseket kiszol-
gáló kéményeket évente 1 al-
kalommal kell felülvizsgál-
tatni. A tartalék kéményeket 
is évente 1 alkalommal kell 
ellenőriztetni. 

Nagyon fontos, hogy nem 
csak a kémények felülvizsgá-
latát kell bizonyos időközön-
ként elvégeztetni, hanem a 
gáz csatlakozó vezetékeket és 

a felhasználói berendezéseket 
is műszakilag felül kell vizs-
gáltatni. A felhasználói beren-
dezéseket 5 évente, szakem-
berrel kell felülvizsgáltatni. A 
műszaki-biztonsági vizsgála-
tot csak a felülvizsgálatra jo-
gosult személy végezheti. 

A legfontosabb, hogy min-
dig gondoskodjunk előre, és 
előzzük meg a tragédiákat!

Lehetőség szerint vásárol-
jon szén-monoxid szintet mé-
rő készüléket. Kereskedel-
mi forgalomban már elérhe-
tő áron kapható minden na-
gyobb áruházban.

Rendszeresen ellenőriztes-
se szakemberekkel az összes 
gáz-, olaj-, fatüzelésű háztar-
tási berendezéseit (fűtőtes-
tek, gáztűzhely, bojler, kazán, 
csövek tömítése stb.).

Rendszeresen ellenőrizze, 
hogy megfelelő-e ezek szige-
telése és szellőzése!

Ügyeljen arra, hogy ne du-
guljanak el a csövek, és a ké-
mények!

Egy kis odafigyeléssel meg-
előzhetőek a tragédiák, ké-
szüljünk fel a fűtési szezonban 
jelentkező veszélyforrásokra!

Ellenőrizze kéményét, életet menthet!

A tavalyi évhez hasonló-
an idén is bekerültem a Lóczy 
Lajos Országos Verseny leg-
jobbjai közé, akik egy 9 na-
pos utazással gazdagodhat-
tak Bosznia-Hercegovinán 
keresztül Montenegróba, il-
letve idei újításként egy nap-
ra Albániába is.

Június 20-án este ott ül-
tem a pécsi vasútállomáson, 
izgatottan várva a buszunk-
ra. Jó volt találkozni néhány 
régi ismerőssel is, akik már 
tavaly is voltak. Egy éjszakai 
buszozás után a tavalyról is-
merős Bastasiba érkeztünk 
meg, ahonnan másnap reg-
gel indultunk tovább a mon-
tenegrói tengerpartra. Út-
közben megtekintettük a fő-
várost, Podgoricát, a Monte-
negró turisztikai jelképének 
számító Csrnojevica folyó 
torkolatát és a régi királyi 
székhelyet, Cetinjét is, majd 
megérkeztünk a Bar alatt ta-
lálható Utjeha üdülőfaluban 
lévő kempingünkbe.

Egy másnapi jóleső strando-
lás után kedden (24-én) a kö-
zeli Albániába indultunk, ahol 
talán Európában sehol más-
hol nem látható szegénysé-
get tapasztaltunk, bár Bosz-
nián és Montenegrón keresz-
tül délnek haladva ez fokoza-

tosan erősödik, így nem ért 
hatalmas meglepetésként. 
Egyébiránt megtekintettük a 
shkodrai várat, Shkodrát ma-
gát, a Mesi hidat, ahol igazi al-
bán vidéki hangulatot tapasz-
talhattunk meg, majd zárás-
ként Lezhében nézhettük meg 
a magyar-albán barátság tör-
ténelmi alapjaként szolgáló 
Szkander bég mauzóleumát és 
az éledező albán tengerparti 
turizmust, aminek láthatóan 
van még hová fejlődnie.

A következő napon Bar 
nem túl felkapott óváro-
sát tekintettük meg, illet-
ve Montenegró legdélebbi vá-
rosát Ulcinjt, ahol erőteljesen 
érezhető az albán hatás, majd 
strandolhattunk a hatalmas 
hullámok közepette, ami sze-
rintem mindenkinek felejthe-
tetlen élmény marad.

Csütörtökön visszaindul-
tunk a hegyekbe és útközben 
Kotor óvárosát tekintettük 
meg, illetve a világörökség ré-
szét képező Kotori-öblöt.

Pénteken Montenegró leg-
magasabb csúcsát is felvonul-
tató Durmitor hegységbe in-
dultunk hegyet mászni, és 
szerencsére idén sikerült is 
a csúcstámadás, méghozzá a 
2393 m magas Prutast hódí-
tottuk meg, ahonnan pazar 

kilátás nyílt a hegység és az 
ország többi részére. Jó volt 
találkozni magyar szavakkal 
is a csúcskönyvben, ahol már 
a mi nevünk is megtalálható.

Az utolsó napon a már 
megszokott vadvízi evezés 
várt ránk, ami a várt izgal-
makat hozta. Délután a ha-
zaúton még megálltunk Sza-
rajevóban, ahol pont aznap 
volt a Gavrilló Princip-féle 
merénylet 100 éves évfordu-
lója, ami hatalmas médiafel-
hajtást hozott a városba, ün-
nepségeket és kiállításokat 
rendeztek az esemény tiszte-
letére, hiszen a bosnyákok a 
fiatal merénylőt nemzeti hős-
ként tisztelik az elnyomó ha-
talom trónörökösének meg-
gyilkolásáért.

Összességében azt hiszem 
csodálatos kilenc napon va-
gyok túl, a társaság rendkí-
vül jó volt, a programok is ér-
dekesek, jól szervezettek vol-
tak, az úticélt pedig nem is 
lehetett volna jobban kivá-
lasztani. Remélem eljuthatok 
még ezekbe az országokba és 
másoknak is csak ajánlani tu-
dom a Nyugat-Balkánt.

Soós Dávid
A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium 10.C osz-
tályos tanulója

Tanulmányutam a Nyugat-Balkánra

A nyár végén jó visszaem-
lékezni milyen jó volt a Bala-
tonnál. A Találkozó Pont ne-
vű Nyitott Ház Tanoda 35 fős 
diákjaival indultunk útnak 
2014. június 23-án, csomag-
jainkkal felpakolva, vonattal. 
Jutalomként kaptuk ezt a tá-
bort, egész éves tanulmányi 
és magatartásbeli munkánk 
eredményeként.

A tábor témája az „Óriá-
sok földjén” balatoni legen-
dákra épülő történetek játé-
kos feldolgozása volt. Ami-
kor a hosszú vonatozás után 
megérkeztünk és kipakol-
tunk, lementünk a partra fü-
rödni. Másnap már rossz idő 
volt, így előkerültek a társas-

játékok, kézműveskedés és 
a közös legendára épülő csa-
patjátékok. A táborunk nagy 
területen volt, fedett tera-
szán sokan elfértünk. A töb-
bi napon kirándultunk a 
balatonlellei Bonbon-gyárba, 
hajóztunk Tihanyra és meg-
néztük a Tihanyi apátságot 
is. Közben lángost, pizzát is 
ehettünk, ha megéheztünk. 
A hétvégére ismét jó idő volt, 
így nagyot strandoltunk, 
vízibicikliztünk. Visszautazá-
sunkkor, június 28-án, meg-
beszéltük élményeinket. Na-
gyon jól éreztük magunkat, 
újra visszamennénk!

 
Tanoda diákjai

Nyári tábor Balatonszemesen
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A szervezésért felelős Déryné Kulturális, Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár nevében köszönetet mondok a XXIII. 
Nagykunsági Kulturális Napok előkészítése és lebonyolítása ér-
dekében végzett segítségükért, munkájukért és támogatásu-
kért: Dobos László polgármester úrnak, továbbá a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi tagjának. 

A rendezvénysorozat fővédnökeinek: Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter úrnak, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselőjének; Kovács Sándor úrnak, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének, Tisza-tavi 
miniszteri megbízottnak

Támogatóinknak: a Nemzetei Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgatójának, dr. 
Mezőszentgyörgyi Dávid úrnak; a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatóságának; a Harsona Trade Kft-nek, Bernáthné 
Mihály Ilona ügyvezető igazgató asszonynak; a Nimród 
Bioszálloda, Bioétterem és Biobolt tulajdonosának, ifj. Hubai 
Imre úrnak; Laczik Dénes és Laczik Dénesné vállalkozóknak 
és a Kerekcipó Kft. munkatársainak; Nagy János vállalkozó-
nak és a Sárgaház Vendéglő munkatársainak; a Lugas Vendég-
lő munkatársainak; a Karcagi Borház vezetőjének, Fazekas 
Jánosnak; Ifj. Szilágyi János vállalkozónak; Dániel Csabának, 
a Karcagi Cserhát Kft. ügyvezető igazgatójának és a munka-
társainak; a Fóliavilág Kft-nek. Külön tisztelettel megköszö-
nöm a Karcagi Református Egyházközség elnök-lelkészének, 
Koncz Tibor úrnak és Szentesi Lajos főgondnok úrnak, hogy 
az egyházi ingatlanok és területek használatát önzetlenül le-
hetővé tették, ezáltal is hozzájárultak a program zavartalan 
lebonyolításához.

Köszönöm a kulturális programok valamennyi fellépőjének, 
előadójának és közreműködőjének a színvonalas műsorokat.

Köszönet az arató felvonuláson résztvevő fogatosoknak és se-
gédhajtóknak: Id. Szilágyi Jánosnak–Kósa Zoltánnak, Makai 
Józsefnek, Kovács Istvánnak, Mészáros Istvánnak, ifj. Mészá-
ros Istvánnak, Ács Andrásnak–Kun Istvánnak, Örsi Borbálá-
nak–Nagy Szentesi Lajosnénak, Kiss Virágnak–Kissné Szen-
tesi Máriának, Németh Lászlónak, Szatmári Lajosnak, Tüdős 
Mihálynak, Hangyási Józsefnek, a gépvezetőknek: ifj. Kun Jó-
zsefnek, Ternován Józsefnek, László Imrének, Hérmán Ferenc-
nek, Kovács Ferencnek, id. Szopkó Jánosnak, Szopkó László-
nak, Szopkó Jánosnak, Sebők Lajosnak, Szopkó Ádámnak, Né-
meth Zoltánnak, id. Szekrényesi Lászlónak, Szekrényesi László-
nak, Dobrai Zsoltnak, Szendrei Zoltánnak, Mátyus Zoltánnak, 
Csízi Jánosnak, Tóth Péternek, K. Nagy Józsefnek, Kurucz At-
tilának, Törzsök Gábornak, Vass Lászlónak, Dániel Csaba ügy-
vezető igazgatónak. Köszönet a lovasoknak: Nagy Istvánnak, 
Kele Gábornak, Szemerányi Attilának, Simon Emesének, Olajos 
Istvánnak, Sz. Nagy András vendégnek, a Karcagi Lovas Egye-
sület nyug. elnökének. Köszönöm a közreműködőknek: Rózsa 
Sándor jegyző úrnak és a Polgármesteri Hivatal munkatársai-
nak, Főtisztelendő Gyulyás Zsolt plébános, érseki tanácsosnak, 
Teleki Zoltán kapitányságvezetőnek és a Karcagi Rendőrkapi-
tányság dolgozóinak, Molnár Pálnak, a Városgondnokság igaz-
gatójának és munkatársainak, Kun Csillának, a KTKT Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjének és munkatársainak, Dr. Nagy 
Molnár Miklósnak, a Györffy István Nagykun Múzeum igaz-
gatójának és munkatársainak, Szatmári János vállalkozónak 
és az EURÓ Kft. dolgozóinak, Mészáros Zsoltnénak és az Es-
sen Gyermekétkeztetési Kft. munkatársainak, Bihari Ferencné 
vállalkozónak, Nagy Emese vállalkozónak és családjának, Mé-
száros Zsolt vállalkozónak és a Kunlovarda dolgozóinak. Az 
Aranykalász Baráti Kör tagjainak: id. Kun Józsefnek, Vígh Im-
rének, Mátyus Lőrincnek, Fehér Károlynak, Juhász Gergelynek, 
Gombosné Kiss Máriának, Tóth Istvánnénak, Vígh Imrénének, 
Czina Ferencnének, id. Kun Józsefnénak, Kozák Jánosnénak.

Külön köszönöm Kálmán Imrénének az önzetlen és kiemel-
kedő szervező munkáját.

Köszönet médiatámogatóinknak: a Karcagi Hírmondó, a 
Karcag Televízió, a Mediátor Televízió, a Karcagi Szuperinfó 
és a Karcag FM 88.0 Rádió szerkesztőségeinek. 

Köszönöm a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ 
és Könyvtár valamennyi munkatársának a rendezvény előké-
szítésében, lebonyolításában nyújtott kiemelkedő és példaér-
tékű munkáját. 

További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok!
Szepesi Tibor

mb. igazgató

Lóverseny és lóverseny fogadás
- Már vidéken is -

I. rész
A lovasversenyeknek több ezer évre visszatekintő múltjuk van, erről számos ősi kultú-

rából fennmaradt írott és tárgyi emlék tanúskodik. A modern kori lóversenyzés viszont ki-
csivel több mint kétszáz éve indult világhódító útjára Angliából, ahol 1750-től rendezett 
versenyeket a Jockey Club. Az első Derbyt, vagyis a versenyek versenyét 1780-ban futot-
ták Sir Charles Bunbury és Lord Derby kezdeményezésére. (A verseny elnevezését a két 
úriember pénzérme feldobásával döntötte el. Lord Derbynek kedvezett a szerencse.)

Hazánkban az 1800-as évek közepén, gróf Széchenyi István és Wesselényi Miklós báró 
honosította meg a lóversenyzést – természetesen angol mintára. 1925-ben már Magyar-
ország rendelkezett Európa legmodernebb versenyterével. A lovasversenyekkel együtt fej-
lődtek és alakultak ki a versenyfogadások szabályai is. Magyarországon – kissé különböz-
ve a brit és az amerikai fogadási lehetőségektől – évtizedekig csak a versenyek helyszínén 
lehetett a téteket megtenni. Ettől az évtől viszont – a totó-lottó játék működéséhez hason-
lóan, totalizatőr rendszerben – vidéki fogadó helyeken is megtehetik tétjeiket a versenyek 
kedvelői. Ez azt jelenti, hogy a tétekből a közös kasszába befolyt összeg oszlik meg a nyer-
tesek között. A kezdő játékosok minden helyszínen kapnak részletes felvilágosítást és írott 
anyagot a fogadás szabályairól. (Karcagon a Maraton Presszó rendelkezik ilyen fogadóhely-
lyel a Madarasi út 24–28. szám alatt.)

Cikksorozatunk következő számában abba nyerünk betekintést, hogy milyen versenytí-
pusokra, milyen fogadásokat lehet kötni. Megismerkedünk olyan alapvető kifejezésekkel 
és azok jelentéstartalmával, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a játék megértéséhez.

(X)

Köszönet
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Anyakönyv
Házasságkötés

2014. szeptember 20.
Petrásovits Ágnes és Fazekas 
Miklós

Születés
Orbán Zsuzsanna – Sipos 
László Gergely
Kg., Széchenyi sgt. 49.

Bence
Molnár Ágnes Julianna – 
Zsákai Mihály
Kg., Damjanich u. 48/a. 

Mihály István
Balogh Éva – Örlős Imre Attila
Kg., Táncsics krt. 15. 

Dóra

Halálozás
Farkas Béla
Karcag (1960.)
Szabó Istvánné (Hajdu Mária)
Karcag (1928.)
Vál László
Karcag (1947.)

Szeptember 27. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. u.
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Szeptember 28. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. u.
Október 04. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Október 05. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház út

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

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Szeptember 27-28. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt.38. Tel.: 06/30-537-5758.
Október 04-05. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

2014. szeptember 26. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészség Klub
 Téma: Kezelések
18.30 Erzsébet program
19.05 Nagykunsági Krónika – közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések: 
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Lovasnapok
 Karcagi Hírek
 - Rendkívüli testületi ülés
 - Kínában járt diáklány
 - Györff y kiállítás
 - Mezőgazdasági helyzetkép -  
 Dr. Fazekas Sándorral
 - Buszpályaudvar átadás - riport
 - Iskolai menza
 Háttér
 Téma: Nagykunság főtere -  
 sajtótájékoztató
20.20 Karcagi Tükör
 - Buszpályaudvar átadása
 - Biciklitároló átadása
2014. szeptember 27. szombat
17.00 Műsorajánlat
17.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
19.00 Kimba a fehér oroszlán

20.00 A Pirinyó a behemót és a Jófi ú
21.50 Karcagi Hírek
2014. szeptember 28. vasárnap
17.00 Műsorajánlat
17.05 Kimba és a fehér oroszlán 2. rész
18.00 Egészség Klub
19.00 Zorró
21.00 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
2014. szeptember 30-31. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református 
istentisztelet
19.05 Karcagi Hírek
19.35 A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise
20.25 Aratófelvonulás 2014.
2014. október 2. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Egészség Klub
 Téma: kezelések
18.30 Erzsébet program
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdésekek
 Karcagi Hírek
 Háttér
 Téma: Tehetséges karcagi  
 gyerekek
20.20 Lovasnapok 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

MÁV Tájékoztató
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. szeptem-

ber 28-tól október 04-ig Szolnok-Kaba és Sóstóhegy-
Kemecse állomások között végzett pályakarbantartási 
munkák miatt a 100-as vonalon módosított menetrend 
szerint közlekednek a vonatok. A 6008 és 6009 sz. vona-
tok helyett a megadott időpontokban Karcag-Kaba állo-
mások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

2014. szeptember 28 – október 04-ig a Karcag-Tisza-
füred vonalon közlekedő vonatok menetrendje módosul.

Utazás előtt a MÁV-START Zrt. jegypénztárainál sze-
mélyesen, vagy a 06/40-494-949-es telefonszámon tájé-
kozódhatnak!

Az okozott kényelmetlenségért szíves megértésüket kérjük!
MÁV-START

Vasúti Személyszállító Zrt.

A Déryné Kulturális Központ tánccsoportjainak 
próbaidőpontjai:

Néptánc csoportjainak kezdő időpontjai: 
Toporgók: 2014. október 2. (csütörtök) 17:00 órától
Árendás: 2014. szeptember 30. (kedd) 17:00 órától
Bokréta: 2014. szeptember 30. (kedd) 16:00 órától
Pántlika: 2014. október 3. (péntek) 17.00 órától
Iringó: 2014. október 1. (szerda) 
Balett oktatás 4 éves kortól 
Bemutató foglalkozás: 2014. szeptember 30-án (ked-

den) 17:30-tól
Fitt-ball (labdás) torna felnőtt és nyugdíjas korosz-

tály számára
Bemutató foglalkozás: 2014. szeptember 30-án (ked-

den) 16:30-tól
Moderntánc oktatásra várjuk a 14 éven felülieket
Bemutató foglalkozás: 2014. szeptember 30-án (ked-

den) 18:15-től
Mazsorett csoportjainkba felvételt hirdetünk óvodás 

kortól.
Időpont: 2014. október 1-je 14:00 órától
Programjainkról érdeklődni az (59) 503-224/14-es mel-

lékű számon lehet.

Öregdiák találkozó
Helyszín: Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola tornaterme.
Időpont: 2014. október 4. (szombat) 11 óra.

MEGHÍVÓ
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár és a Karcagi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola tisztelettel és szeretettel várja az érdeklődőket
2014. október 1-jén (szerdán) 15:00 órakor kezdődő AJÁNDÉKOZZUNK 
ZENÉT AZ IDŐSEKNEK című ünnepi hangversenyére az Ifjúsági Ház (Karcag, 
Püspökladányi u. 11.) I. emeleti nagytermébe.
Köszöntőt mond: Dobos László, Karcag város polgármestere.
A rendezvényt megnyitja: Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetője.
Közreműködnek a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézményének növendékei és tanárai.

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-

lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
 - 8. általános iskolai végzettség,
 - saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak veze-

tésére feljogosító okmány,
 - Karcag város külterületének ismerete,

- büntetlen előélet.
Az elbírálásnál előnyt jelent: mezőőri vizsga, fegyvervizsga.
Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határo-

zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai ön-

életrajz; végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. október 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 09.
Jelentkezni írásban, 2014.október 08-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

SZÍVÜNK VILÁGNAPJA
2014. szeptember 27. Karcag, Zuglóger

Program:
10:00-10:30 Megnyitó

 Miért fontosak a rizikófaktorok? - Dr. Kanász-Nagy László kardiológus
 Miért baj, ha magas a vérnyomásunk? - Dr. Király József kardiológus

11:00-11:15 Egyre többen vagyunk cukorbetegek! - Dr. Gáll András diabetológus
12:00-12:15 Dobja el a cigit! – A dohányzás ártalmai Dr. Fazekas Katalin tüdőgyógyász
13:00-13:15 Betegség-e a magas vérzsír szint? - Dr. Nagy Erika belgyógyász gyakornok
14:00-14:15 Szívbarát étrend – amivel (t)ehetünk szívünk egészségéért - 
Sántáné Antal Mária dietetikus
15:00-15:15 Génjeink és a táplálkozás - Új lehetősé-gek a gyógyításban - Dr. 
Kecskeméti László kardiológus

ELŐADÁSOK KÖZBEN EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK: vérnyomás, pulzus, EKG ellen-
őrzés, vércukor, koleszterin, testzsír mérés, testtömeg-index számítás, rizikó fel-
mérés. Életmód és dietetikai tanácsadás. Újraélesztés gyakorlati oktatása, rela-
xációs torna. Tombola - főnyeremény: vérnyomásmérő, vércukor mérő készülék

Rendező: Kátai Gábor Kórház, Karcag

Karcagon létesülő új 
üzembe keresünk szakkép-
zett LAKATOS és VIL-
LANYSZERELŐ munka-
társakat.

Érdeklődni és jelent-
kezni a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormány-
hivatal Karcagi Járási Hi-
vatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségén lehet.

(5300 Karcag, Madarasi út 
27. Tel.: 59/500-350; e-mail: 
szolnokmmkkarcag@lab.hu).
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól 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 mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.
Tégla építésű társasházi, II. emele-
ti, 3 szobás, klímás, egyedi fűtés-
rendszerű lakás garázzsal együtt is 
eladó. Tel.: 06/20-451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Karcagon eladó 640 m² telken 83 
m²-es családi ház teljes közmű-
vesített, garázs, gazdasági épü-
let van. 3 helyiségben nagymére-
tű cserépkályha + vegyes tüzelésű 
+ gázkazán központi fűtés. Kisebb 
földszintes tömblakást beszámí-
tok értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-
483-6705.
Karcagon 100 m²-es családi ház el-
adó. Sok helyiségből álló vagy két 
generációnak alkalmas. I.ár: 6,9 M 
Ft, megegyezéssel 5 M + havi rész-
let. Tel.: 06/20-533-8934.
Karcagon eladó központ közeli, 
alacsony rezsijű, I. emeleti, 1,5 szo-
bás, jó állapotú, tégla építésű la-
kás. Ár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-491-
2519.
Karcagon családi ház eladó vagy 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-422-
8334.
Karcagon a Bercsényi utcában 2 
szobás (cserépkályhás, gázkon-
vektoros) családi ház eladó. Tel.: 
06/70-409-3470.

Kövesút melletti ingatlanból kü-
lönálló lakóház (szoba, konyha, 
fürdőszoba) eladó. I.ár: 2.800.000 
Ft. Tel.: 06/30-530-1134.
Régi típusú 2 szobás családi ház 
eladó. Szennyvíz, gáz bekötve. 
Tel.: 06/30-414-8261, 06/30-421-
1862, 06/20-204-3813.
Karcag központjában 1054 m²-es 
telken 145 m²-es tégla építésű, 4 
szoba összkomfortos családi ház 
rendezett udvarral, garázzsal, alá-
pincézett melléképülettel eladó. 
Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-385-
4300 vagy 59/311-975.
Kertes családi ház eladó. Tel.: 
06/70-248-2208.
Kertes családi ház eladó vagy ki-
adó. Tel.: 06/30-249-1350.
Karcagon, a Kórház úton II. eme-
leti, 52 m²-es, felújított lakás re-
ális áron eladó. Tel.: 06/30-439-
8880.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közműve-
sített, ipari árammal ellátott, bon-
tásra vagy felújításra ítélt ház el-
adó. A telek alkalmas üzleti vagy 
ipari tevékenységre is. Érd.: Kg., 
Kacsóh u. 21. sz. Tel.: 06/30-478-
2714.
120 m²-es családi ház eladó 
Karcagon. Tel.: 06/30-643-8315.
Sátortetős ház eladó a Halom ut-
cán. I.ár: 4,2 M Ft. Tel.: 06/30-219-
6813.
2 szobás tégla kis családi ház gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. 
Kg., Zádor u. 28. Tel.: 06/70-414-
2622.
Karcagon, a Sándor u. 4. sz. alatt 
eladó egy 3 szoba összkomfortos 
családi ház 1000 m²-es telken. Ár: 
7 M Ft. Tel.: 06/20-476-0217

Albérlet
Főtéren 1 szobás összkomfortos 
lakás szeptember 20-tól kiadó. 
Tel.: 59/311-055 (16 órától).

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Ko p as z tot t  kövé r  k a c s a  e l -
adó! Szeptemberben még akci-
ós áron! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig szí-
veskedjenek leadni! Karcag, Soós I. 
u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.
Félperzsa kiscicák ajándékba elvi-
hetők. Tel.: 06/70-329-2792.
7 hetes fehér puli kölykök eladók. 
Érd.: Kg., Baross u. 66. Tel.: 06/30-
870-8256.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Csökkenő káros szenvedélyek, 
jobb egészség. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 3-2-
1-es textilbőr ülőgarnitúra, 2 db 
grillsütő, fa etetőszék asztallal, 
autós gyermekágy, 5 polcos TV-
állvány, autós ülés. Tel.: 59/314-094 
(délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges fa-
ragott fali téka, 1 db új tölgyfa gu-
rulós zsúrkocsi, 1 db új Lampart LB 
30-as faláttöréses gázkonvektor, 
1 db új elektromos 4 csirkés 8260 
W 50 Hz 2200 V kosaras grillsütő, 1 
db fekvő kondipad súlyok nélkül, 
3 db világos piros huzatú kagy-
ló fotel, 1 db dohányzó asztal, TV 
asztal, bárszekrények. Tel.: 06/70-
300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 órá-
ig, szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, 
futószőnyegek, elektromos sep-
rű, díszpárnák, befőttes üvegek, 
Panasonic TV eladó. Tel.: 06/20-
258-8997.

Vásárolok zománcos vizeskannát, 
tejeskannát, vödröket, babafürde-
tő kádat, zsírosbödönt, bekötött 
boros demizsonokat, sózóteknőt, 
ablakra való spalettákat, paraszti 
fenyőbútorokat, régiségeket, tel-
jes hagyatékot. Tel.: 06/20-996-
1346.
Kedvező áron, olcsón eladó: 1 
db 3 ajtós sötét színű szekrény, 1 
db cipős szekrény, 1 db üveges 
TV szekrény, 1 db 2 személyes re-
kamié, 2 db nagyméretű fotel, 2 
db kisméretű fotel, 2 db dohány-
zó asztal, 1 db táska varrógép, 1 
db mechanikus varrógép, 1 db rá-
csos gyermekágy, 2 db íróasztal, 
Belker mérleg, üstház üsttel, kuko-
rica morzsoló, Karancs gáztűzhely, 
1 db konyhai tároló szekrény, 1 db 
60x120 kókuszmatrac. Tel.: 06/70-
409-3470.
Eladó 1 db Opel gyári tetőcsomag-
tartó (kombinált), 1 db 10 l-es fa-
li villanybojler, 1 db mini 6 szemé-
lyes espresso kávéfőző. Tel.: 06/30-
455-6092.
3 db legelő, 1 db szántó, fél hektár 
erdő eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Ezüst felvásárlás napi legmaga-
sabb áron. Tel.: 06/30-974-2690.
Eladó 1 db 5 m³-es hordozható ku-
korica góré, 10 mázsás mérleg, fel-
újításra szoruló MTZ motor. Érd.: 
Kg., Alkotmány u. 14. Tel.: 59/300-
293.
3+1-es ülőgarnitúra, szekrény, asz-
tal, székek, polcok, gyermek szek-
rénysor eladó. Érd.: Kg., Tőkés u. 
34.
Jó állapotú kihúzhatós 2 szemé-
lyes ágy eladó. I.ár: 23.000 Ft. Tel.: 
06/30-850-5795.
Eladó kb. 12.000 db bontott hód-
farkú cserép 10 Ft/db áron és egy 
24-es fiúbicikli. Tel.: 06/70-706-
2248.
Karcagi ízek, házi lekvárok és ször-
pök továbbra is elérhetőek a BHG 
soron a Bio Boltban, Ciklámen Bt. 
és Kerekcipó Kft. üzleteiben, to-
vábbá a Karcagi Borházban.
4 égőfejes (18.000 Ft) és 3 égőfejes 
(15.000 Ft) gáztűzhely eladó szép 
állapotban. Tel.: 06/30-219-6813.
Hódfarkú cserép eladó kb. 2000 
db és egy felújított szép állapo-
tú női kerékpár (22.000 Ft). Tel.: 
06/30-219-6813.
Jó állapotban lévő motoros fűnyí-
ró eladó vagy mosógépre cserél-
hető. Tel.: 06/59/300-628.

Csöves kukorica eladó lábon, kb. 
20 q Karcagon a Nagyvénkertben. 
3000 Ft/q, de a vevőnek kell letör-
ni! Tel.: 06/20-805-2338.
Megkímélt állapotban lévő, ágy-
neműtartós emeletes ágy eladó. 
Tel.: 06/30-693-1796.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
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 
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
FODR ÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! Tel.: 06/30-447-3918.
Alsó tagozatos – főként 1. és 2. 
osztályos – gyerekek korrepetálá-
sát vállalom. Tel.: 06/30-424-8505.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

APRÓHIRDETÉS

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.

Lapzárta: 2014. szeptember 29. 
(hétfő) 12 óra

Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kér-
jük jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Ker-
tész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefon-
számon!
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Labdarúgás

Asztalitenisz

Birkózás
Kosárlabda

SPORT

Szeptember 15-én a kar-
cagi Ifjúsági Házban tartot-
ta tanévindító megbeszélését 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Diákolimpiai Tanács.

- Nagyon örülök, hogy Kar-
cagra került ez a rendezvény 
és itt köszönthetünk olyan 
kollégákat, akik a gyermekek 
testnevelésével, sportjával 
foglalkoznak. Gratulálok Sze-
pesi Tibor úrnak, aki lobbi-
zott azért, hogy mi láthassuk 
vendégül Önöket – mondta 
köszöntőjében Dobos László 
polgármester.

- Nagyon büszke vagyok 
minden karcagi diáksport 
eredményre, amiben évről év-
re bőven büszkélkedhetünk. 
A tehetséges fiatal sportoló-
ink több mint százan orszá-
gos vagy magasabb szintű 
megmérettetésen, a legjobb 
hat közötti eredményt hoz-
ták az elmúlt tanévben is ha-
za. Ez mindenképp szép do-
log és azt mutatja, ennek a 
szakmának komoly oktatói 
vannak Karcagon. Köszönöm 
a kollégáknak ezt a munkát. 
Sok szép eredményt kívánok 

minden testnevelőnek, edző-
nek diákjaikkal a 2014/15-ös 
tanévre – mondta a városve-
zető.

Veres Pál, a Megyei Diák-
olimpiai Sporttanács titkára 
elmondta, az új tanév mindig 
új megmérettetések, próbák 
elé állítja a testnevelőket.

- A mai értekezlet célja, 
hogy elmondjuk a szabályvál-
tozásokat, az új sportágakról 
tájékoztatót adjunk, s meg-
beszéljük a csapatversenye-
ket, azok helyszíneit. Ebben 
a tanévben mintegy negyven 
sportágban lesznek megmé-
rettetések, ez 270-280 ezer 
gyermeket mozgat meg vá-
rosi, megyei és országos szin-
ten.

Szepesi Tibortól, a Déry-
né Kulturális Központ megbí-
zott igazgatójától, a KSE ügy-
vezetőjétől megtudtuk, hogy 
Karcagon idén is a szoká-
sos versenyek kerülnek meg-
rendezésre, ezek időpontjait 
egyeztették. A labdajátékokra 
már megvoltak a nevezések, 
általános és középiskoláink 
sok labdajátékra neveztek. 

Tanévnyitót tartott a megyei 
Diákolimpiai Tanács

Karcag – Jászfényszaru 
3:1 (1:0)

Karcag, 200 néző. Jv.: Sza-
bó J. Segítői: Gönczi P., Kor-
mos B.

Karcag: Agócs, Kovács L. 
(Bukovszki), Orosz, Szívós 
G., Domokos A., Szentannai, 
Nagy R., Erdei, Domokos R. 
(Kupai), Székely, Szívós Gy.

Edző: Orosz István
A tizenkettedik percben 

Székely egy hosszú indítás 
után a kapu felé iramodott, 
majd 15 m-ről kilőtte a bal al-
só sarkot (1:0). Az ötvenne-
gyedik percben Erdei a kez-
dőkörben kapott egy hosz-
szú indítást, lefutotta a vé-
dőket, majd a kifutó kapus 

mellett a bal alsó sarokba gu-
rított (2:0). A hatvannegye-
dik percben Ecker 30 m-es lö-
vése félmagasan a bal sarok-
ba vágódott (2:1). A hetven-
kettedik percben Szentannai 
szögletét az alapvonal közelé-
ből Bukovszki a jobb alsó sa-
rokba lőtte (3:1). 

Jók: Székely, Erdei, Bukovszki, 
Szívós G., ill. Bálint, Szívós B. 
Ecker

Szabó Zoltán: Ha a hely-
zeteinket az I. félidőben be-
rúgjuk, akkor más lett vol-
na az eredmény, de a II. félidő 
alapján megérdemelt a karca-
gi siker.

Orosz István: Gratulálok 
a csapatnak, de sok gólhely-
zetet kihagytunk.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Jászfényszaru 
5:0 (1:0)

Karcag: Oros, Horváth, 
Daróczi, Marton, Magyari, 
Balogh Cs., Lázók N., Kabai 
S., Hamar, Szajkó, Ungi

Cserék: Bajusz, Kónya, Né-
meth E., Balogh J., Kupai D., 
Nyíri

Edző: Varga János
Góllövők: Balogh Cs., Ba-

logh J.,  Szajkó, Hamar (2)
Varga János: Az öt-null 

ellenére rengeteg hibával ját-
szottunk.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Tiszafüred ASE I. - 
Kováts DSE Karcag II. 13:5

A karcagi csapat összeállí-
tása: Dr. Farkas Béla, Szlovik 
Ferenc, Csiszár Csaba, Nagy 
Norbert.

Karcagi győzelmek: Csi-
szár Csaba 3, Dr. Farkas Béla 
1, Nagy Norbert 1 győzelem 
egyéniben.

Csornai Csaba: A két pá-
ros mérkőzés elvesztése után 
az ellenfélnek minden bejött, 

nekünk szinte semmi. Új iga-
zolásunk – Csiszár Csaba – 
beváltotta a hozzá fűzött re-
ményeket. Habár az ered-
mény túlzott, el kell ismerni, 
hogy a megerősített tiszafü-
redi csapat jobb volt nálunk.

Következő mérkőzések: NB 
III. Alföld-csoport: Kováts 
DSE Karcag – Vámospércs 
szeptember 27-én 11 órakor. 
Megyei I. osztályú bajnok-
ság: Kováts DSE Karcag IIII. 

- Jászárokszállás szeptem-
ber 25-én 18 órakor. Megyei 
II. osztályú bajnokság: össze-
vont forduló, a két karcagi, 
tiszafüredi és a kisújszállási 
csapatok részvételével szep-
tember 28-án 9 órakor. Vala-
mennyi mérkőzés helyszíne: 
Kováts M. Tagiskola torna-
terme.

Szeretettel várjuk a sportág 
iránt érdeklődőket!

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Közel húsz év után ismét 
csapatot indított Karcag vá-
rosa az országos csapatbaj-
nokságon, amelyet 10-12 éve-
sek számára írt ki a hazai 
szövetség. A csapat már áp-
rilisban felállt, de a mosta-
ni indulás az utolsó pillanatig 
kérdéses volt betegség, súly 
problémák és egy két ver-
senyzői ill. szülői hozzáállás 

miatt. Viszont az 
elszántság végül 
is felülkerekedett 
mindenen és, ha 
kisebb létszám-
ban is, de a Kar-
cag SE fiatal bir-
kózói megméret-
hették magukat 
az ország legjobb 
húsz szakosztá-
lya között. Ti-

zenegy súlycsoportból nyolc-
ban álltunk ki, tehát minden 
mérkőzésünket 0-12-vel in-
dítottuk. Négyes csoportok-
ban kezdődtek a küzdelmek, 
amelyeket a helyszínen sor-
soltak ki. Eredeti cél a cso-
port második hely megszer-
zése volt, mert ez biztosítot-
ta a továbbjutást a legjobb tíz 
közé. Bravúrosan és egy kicsi 

szerencsével ezt sikerül is el-
érni, egy győzelemmel a Bp-i 
Vasas ellen, egy döntetlennel 
a Tatabányával és egy vere-
séggel a Sziget SC ellen. A rá-
játszásban is a fiatal gárda ki-
tett magáért, de reális esélye 
nem volt győzelemre, három 
vereség mellett a Kaposvá-
ri Sport Iskolával döntetlent 
birkózott és ez a kilencedik 
helyet jelentette a szakosz-
tály számára, amelyben két 
lány is helyet kapott.

A csapat összeállítása: 
Balajti Gábor, Balogh Alex, 
Újfalvi Lili, Pintér Áron, Vá-
szon Zsolt, Kis János és 
Kiss Tibor (azonos súlyban), 
Szilvási Norbert, Domokos 
Sára.

Szűcs András
vezetőedző

Bravúros újbóli színre lépés az országos diák csapatbajnokságon

2014. szeptember 27-én (szombaton) Karcagon a már 
„majdnem 30 éves” Városi Sportcsarnokban kerül megren-
dezésre a megyei bajnokságban játszó felnőtt férfi csapatok 
részvételével a IV. Zádor-híd Kupa felkészülési kosárlab-
da torna. Ezen a napon a Magyar Kosárlabdázás Napjáról 
az ország több pontján is megemlékeznek, amelyhez méltó-
képpen kapcsolódik természetesen ez a rendezvény is.

A Zádor-híd Kupa programja:
13:00 Karcagi SE - Kisújszállási SE
14:30 Szolnoki Baglyok - Nagykőrösi Sólymok
16:30 3. helyért a két vesztes csapat mérkőzése
18:00 1. helyért a két győztes csapat mérkőzése
19:30 Eredményhirdetés
Minden kosárlabda kedvelő sportbarátot várunk 

szeretettel!

Karcagi SE Kosárlabda Szakosztály


