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Hamarosan kezdődik a beruházás

KARCAGI  HÍRMONDÓ

Három olyan épületet újíthatnak fel a „Széchenyi 2020” program százszázalékos támogatásával, amelyek mindegyike alapszolgáltatást nyújt saját 
területén a karcagiaknak. A beruházásról Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyű-

lés elnöke és Dobos László, Karcag város polgármestere tartott sajtótájékoztatót. Cikkünket a második oldalon olvashatják.

III. Regionális SzántóversenyDíszmadár kiállítás

A múlt hétvégén gyermekzsivajtól volt hangos a Déryné Kul-
turális Központ második emeleti nagyterme. A pénteki napon 
az óvodások és iskolások ingyen tekinthették meg a Díszmadár 
Kiállítást. A számtalan színesebbnél színesebb kismadár mel-
lett papagájokat és – kiegészítő programként – hüllőket is lát-
hattak az érdeklődők. Különböző színekben pompázó siklók, 
mérges kígyók, egy királypiton és néhány egzotikus gyíkfajta 
sorakoztak a terráriumokban. A bátrabbak akár megsimogat-
hatták, megfoghatták az ártalmatlan fajokat.

Szeptember 23-án (szom-
baton) tizennégy karca-
gi, kunmadarasi, kenderesi, 
bánhalmai, szajoli traktoros 
vállalta a megméretést a III. 
Regionális Szántóversenyen 
Kenderesen, a helyi szakisko-
la és a Magyar Szántóverseny 
Egyesület által rendezett ver-
senyen.

Karcagot Szopkó László, 
Vígh Zoltán (ők a Szentannai 
S. Gimnázium színeiben in-
dultak), Ternován József, Ör-
si Sándor, Décsei Miklós és 
Vadai István képviselte. Este 
a Barázda bálon pihenhették 
ki fáradalmaikat a verseny-
zők és kísérőik.
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Közéleti szilánkok

Fair bankok, békés 
kölcsönök jönnek…

A múlt héten elfogadta 

az országgyűlés a bankok 

elszámoltatásáról szóló törvényt. 

Egy ellenszavazat volt és két 

tartózkodás. Lehet, hogy ezek is 

csak véletlen mellé nyomások 

lehettek. Bár ki tudja? Ha tudatos 

volt, kíváncsi lenne az ember az 

érvekre, mert valami baj lehet az 

illető szociális érzékenységével.

Persze, sokan az érintettek 

közül még így is hitetlenkedve 

fogadják a hírt. Beléjük rögzült a 

„mindenben lehetnek kiskapuk” 

mondás; a bankok a későbbiekben 

megtalálják ezeket. Mindenesetre 

nehéz lesz, mert ki tudja, hogy a 

Nemzetgazdasági Minisztériumban 

hány ezer munkaórába telt, 

amíg végső formát nyert ez a 

törvényjavaslat. A Bankfelügyelet is 

fokozottan odafi gyel; ezek után nem 

lesznek apróbetűs részek, szakmai 

zsargonban megfogalmazva a 

szerződésekben. Úgy tűnik, a 

Bankszövetség is belátta nagy 

nehezen, hogy nem voltak etikusak 

az egyoldalú szerződésmódosítások 

és kamatemelések, különösen 

a devizahiteleseknél. Néhány 

balliberális közgazdász ezután 

is próbálkozik majd különféle 

elméletekkel  – és sötét jövőképet 

fest –, hiszen óriási – ezermilliárd 

forintról van szó – a kártalanítási 

összeg. Igyekeznek majd csűrni-

csavarni, hogy a fejlődéshez a 

profi t maximalizálása kell, hiszen 

mindenütt, a gazdaságban is erre 

törekszenek. Az „etikusság” csak 

másodlagos a bankszektorban; 

a pénzpiaci törvények a 

meghatározóak.

Pedig éppen százötven évvel ezelőtt 

született Erfurtban, Max Weber 

közgazdász és szociológus, akit 

még a marxista társadalomtudósok 

is elismertek, mivel „műveiben 

hallatlanul sok és értékes történelmi 

anyagot dolgozott fel”, melyek 

világnézeti elfogultságuk ellenére, 

„fi gyelemre méltóak”. Fő műve „A 

protestáns etika és a kapitalizmus 

szelleme„ volt.  Weber a protestáns 

egyházak közül a kálvinizmust 

tartotta legmeghatározóbbnak az 

elemzésre. Nem véletlenül, mert 

előtte háromszáz évvel már Kálvin 

is nagyon kemény szavakkal ítélte 

el a pénzügyi kizsákmányolást. 

Persze, ötszáz év múltán azért jóval 

árnyaltabb a kép: nem lehet minden 

bankárt uzsorásnak tekinteni. De 

remélhető, hogy ügyfélbarát banki 

kölcsönök jönnek. Nem lesznek 

olyan „békekölcsönök” például, 

mint 1953-ban, amikor a Corvinus 

egyetem elődjét Marxról nevezték 

el.

- ács -

KÖZÉLET

Október

20 éve történt
- 1994.október 2-án tar-

totta a Déryné Művelődé-
si Központ a „Nyugdíjasok 
Ki mit tud…?” –ját.

15 éve történt
- Száz éves a Mezőgazda-

sági Szakközépiskola. Eb-
ből az alkalomból rendez-
te meg 1999. szeptember 
30. és október 2. között a 
Szentannai Sámuel Me-
zőgazdasági Szakközép-
iskola és Gimnázium az I. 
Szentannai Agrárexpót.

10 éve történt
- 2004. október 18-án 

nyílt meg a II. Karcagi 
Marcipán kiállítás.

5 éve történt
- 2009. október 24-én 

Vadász István operaénekes 
és Kovács Szilárd orgona-
művész jótékonysági est-
jét tekinthették meg az ér-
deklődők a katolikus temp-
lomban. Orgonán közre-
működött Koppány Mária.

A Széchenyi 2020 támoga-
tásával elkezdődik a „Nagy-
kunság főtere - Karcag város-
központ funkcióbővítő fej-
lesztése” beruházás, melynek 
részleteiről szeptember 23-
án a városházán Dobos Lász-
ló polgármester, Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
niszter, városunk és térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője, és Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke tartott 
sajtótájékoztatót. 

- 2013-ban a város úgy 
döntött, hogy, az Észak-alföl-
di Operatív Program pályá-
zatán a „Nagykunság főtere 
- Karcag városközpont funk-
cióbővítő fejlesztése” címmel 
pályázik – kezdte tájékozta-
tóját Dobos László polgár-
mester. 

Mint elhangzott, a 100 szá-
zalékos állami támogatással 
mintegy 450 millió forint-
ból megvalósuló beruházás-
nak négy pillére van: az egyik 
a városháza felújításáról, a 
másik a Déryné Kultúrpalota 
épületéről szól, de a pályázat-
tal a piac épülete is megújul 
és a felújítandó épületek kör-
nyezete is megszépül. 

- Mindenképpen örömteli 
az elnyert támogatás, hiszen 
minden épület megérett a fel-
újításra. Nagyon régóta vár-
tunk már ilyen pályázati le-
hetőségre, amivel ezeket a 

közfunkciót biztosító épüle-
teinket tudjuk felújítani. Úgy 
gondolom, ez mindannyiunk 
számára egy sikertörténet. 
Biztos vagyok abban, hogy a 
kivitelezők precízen, időben 
és jó minőségben fogják a fel-
újítást megoldani, mindany-
nyiunk örömére – mondta a 
városvezető.

- A mostani felújítás külön-
leges, évtizedek óta készü-
lünk arra, hogy a Dérynét fel-
újítsuk. Nagyon sok rendez-
vény, program van ott, meg-
érett egy komoly felújításra, 
most ez ennek a programnak 
a része – hangsúlyozta Ko-
vács Sándor. - Nagyon fontos, 
hogy a piaccsarnok is meg-
újul. Ez fóruma volt az elmúlt 
évtizedekben a karcagiaknak, 
olyan találkozóhely, ami nem 
csak a vásárlásra alkalmas, 
hanem az embereknek talál-
kozásra, beszélgetésre. Az el-
múlt pár évben fel is értéke-
lődött a piac, hiszen az Or-
bán kormány és miniszter úr 
közreműködésével újból teret 
nyertek a helyi vállalkozók, 
termelők termékei, így ma 
már nem a budapesti nagyba-
ni piacról hozzák a zöldséget, 
gyümölcsöt ide, hanem egy-
re több helyi termelőnek az 
áruja van itt. Meg is érdem-
li az a fórum, találkozóhely, 
hogy fel legyen újítva – hang-
súlyozta Kovács Sándor.

- Nagyon fontos bejelen-
tésnek vagyunk részesei, hi-
szen három olyan épület újul 
meg, amely a lakosság szá-
mára alapszolgáltatást nyújt. 
Olyan épületekről van szó, 
amelyeket minden karcagi 
igénybe vesz, minden lakost 
szolgál. Örülök, hogy a pályá-
zat eredményes volt - hangsú-
lyozta dr. Fazekas Sándor, aki 
szólt arról, fontos, hogy a pi-
ac, mint kereskedelmi forma 
fennmaradjon, versenyképes, 
életképes legyen, de éppoly 
fontos a Déryné, a Városháza 
felújítása is.  

- A nemzeti ügyek kormá-
nya döntött, a pályázatok-
hoz biztosította a teljes pénz-
ügyi keretet, ami azt jelen-
ti, 100 százalékos támoga-
tottságú pályázatról van szó. 
Ez korábban elképzelhetet-
len volt, hiszen a város jó né-
hányszor nekifutott ezeknek 

a témáknak, de akkor 40-50 
százalékos önerőt kellett biz-
tosítani, ami nem volt lehet-
séges. Biztos vagyok abban, 
hogy most a munka kellő mi-
nőségben, határidőre meg fog 
történni, hiszen a finanszíro-
zás, a háttér az egyértelmű. 
A Fidesz képviselőknek kö-
szönhető, hogy ez a beruhá-
zás, amely 450 millió forint, 
a városba érkezik. 450 millió 
forint nem kis pénz, ezt meg 
kell becsülni. Ez 100 százalé-
kig, önerőmentesen fordítha-
tó fejlesztésre. Gratulálok a 
fideszes képviselőknek, hogy 
a munkát felvállalták, vállal-
ták a konfliktusokat. Ezt a 
beruházást el fogjuk végez-
ni a kormány támogatásával, 
hiszen mi itt élünk, előttünk 
van a város és mögöttünk van 
a kormány – hangsúlyozta a 
miniszter.

DE

Szeptember 25-én a 2010–
2014-es önkormányzati cik-
lus utolsó soros ülését tar-
tották, ezúttal a Déryné Kul-
turális Központ épületében. 
Napirend előtt Dobos Lász-
ló polgármester szerény aján-
dékkal köszöntötte Kun Jó-
zsef családi vállalkozót, aki 
augusztus 20-án, a nemzeti 
ünnep alkalmával miniszteri 
kitüntetésben részesült.

Az ülésen több beszámoló is 
napirendre került, többek kö-
zött a nem oly rég felállított 
Karcagi Települési Értéktár Bi-
zottság első félévi működésé-
ről szóló anyag, vagy az önkor-
mányzat idei költségvetésének 

végrehajtásáról összeállított 
előterjesztés. Az ülést is egy be-
számoló indította, amely a Kar-
cagi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség 2013-2014 első félévi 
tevékenységéről adott számot. 
Az ülésen jelen volt Lévai Kál-
mán tű. ezredes és Varga Béla, 
megyei igazgató, akik szóban 
is kiegészítették a beszámolót. 
Hozzászólásukból megtudhat-
ták az egybegyűltek, hogy az ál-
talában megszokott tűzvédel-
mi, és egyéb katasztrófa jellegű 
események megelőzésén és el-
hárításán túl, ma már például 
iparbiztonsági feladatokkal is 
bővültek a feladataik köre.

Két olyan előterjesztést is 

megszavaztak a képviselők, 
amelyek önkormányzati sa-
ját forrás biztosítását kezde-
ményezték. Az egyik a Karcag 
városközpont funkcióbővítő 
fejlesztéséhez szükséges ösz-
szegről, a másik pedig a köz-
foglalkoztatás ellátása érdeké-
ben történő önerő biztosításá-
ról szólt.

Az ülés mondhatni közpon-
ti témájának számított három 
olyan beszámoló, amely az ön-
kormányzat elmúlt négy évé-
nek bizottsági munkájáról, a 
testület gazdasági programjá-
nak végrehajtásáról és a pol-
gármesteri hivatal tevékeny-
ségéről szóltak. Valamennyi 
bizottsági elnök felszólalt né-
hány mondat erejéig és meg-
köszönték a rendes és külsős 
tagok munkáját, valamint a hi-
vatali dolgozók segítségét. Ró-
zsa Sándor jegyző külön érté-
kelte és megköszönte a hivatal 
munkáját, külön kiemelve a já-
rási rendszer bevezetésével já-
ró átszervezés és többletfel-
adatok elvégzését.

-dh-

Testületi ülés
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AKTUÁLIS

Az I. világháború 100. év-
fordulóján a háborúban hősi 
halált halt közel hétszázezer 
honfitársunkra emlékezett a 
megye több településén dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter. Az emlékút első ál-
lomása szeptember 23-án Kar-
cag volt.

A városháza előtti I. világhá-
borús emlékműhöz több szá-
zan jöttek el tisztelegni a hő-
sök - köztük több száz karcagi 
hősi halott - előtt.

- A történelemkönyvekből 
jól ismert az I. világháború 
minden szenvedésével, csatá-
ival, a küzdelemmel. Az elejét, 
a végét is tudjuk. Az utolsó há-
ború volt, amelyik hadüzenet-
tel indult. Igazán nehéz idő-
szaka volt ez a magyarságnak, 
amikor teljesen más kor szü-
letett, mely a magyarság szá-
mára annyi veszteséggel járt - 
mondta dr. Fazekas Sándor.

- A hátam mögött látható 
emlékmű, amely a karcagi fő-
tér dísze, rajta a több száz ál-
dozattal mutatja, a magyarság 
megküzdötte a harcot. Tisztá-
ban voltak azzal, hogy mi a tét, 
Nagymagyarország fennma-
radása és több százan hősi ha-
lottként tettek hitet a magyar-
ság értékei, a szülőföld, annak 
védelme mellett.

Kisgyermekként gyakran 
jártam erre és mindig foglal-
koztatott a felirat, az a sok-sok 
név, nincsen olyan karcagi csa-
lád, amelyből ne lenne hősi ha-
lott, és miképpen alakult vol-

na a város sorsa 
is, ha ők nem tá-
voli csatamezőkön 
veszítik el az éle-
tüket, hanem itt 
tudnak dolgozni, 
gyermekeik szü-
letnek, gyarapít-
ják a települést, a 
közösséget és Ma-
gyarországot azon 

a fejlődési pályán tudják tar-
tani, amelyen elindult. Hiszen 
a mi történelmünk újrakez-
dések története és Magyaror-
szág 1867 után egy páratlan 
fejlődésen ment keresztül. A 
világháború után az újrakez-
dés újabb fejezetébe léptünk. 
Az áldozatok előtt fejet hajt-
va bízom abban, hogy csak-
úgy, mint a hősies helytállással 
a háborúban, úgy a békében is 
el tudjuk érni azokat a célokat, 
amelyek megfogalmazódnak 
bennünk. Egy erős nemzetál-
lamot, egy olyan közösséget, 
amely minden tagját meg tudja 
védeni, megfelelő életszínvo-
nalat tud elérni és olyan jövőt, 
amelyben mindannyian meg-
találjuk a helyünket és otthon 
érezzük magunkat. Ez az egyik 
üzenete az I. világháborúnak, 
a másik az összefogás, hogy 
nehéz időkben bizony össze 
kell fogni, össze kell tartani, 
ez 1914-18-ban is sikerült. Le-
gyen ez erő a mindennapok-
ban, az ünnepeken és az emlé-
kezés pillanataiban egyaránt. 
Én nagyon örülök annak, hogy 
itt vagyunk, és együtt gondo-
lunk azokra az időszakokra, 
amelyek mögöttünk vannak és 
emlékezünk a hősökre. Legyen 
ez a pillanat az emlékezésé és 
egyben a jövő megalapozása is 
– kívánta a tárcavezető.

Az emlékezés után Györfi 
Sándor Munkácsy-díjas szob-
rász, Érdemes művész erre az 
alkalomra készített kisplaszti-
káját adta át dr. Fazekas Sán-

dor Dobos László polgármes-
ternek.

- Amikor megbízást kaptam 
erre a plasztikára, akkor vé-
giggondoltam az utolsó 25 éve-
met és ez a negyedszázad arról 
szól, hogy a történelmünk elfe-
ledett, eltitkolt, letagadott tra-
gédiáiról emlékműveket csi-
náljak – kezdte Györfi Sándor. 
- Ez egy lélekszomorító fel-
adat részben, hiszen csak at-
tól lesz hiteles egy műalkotás, 
ha az alkotó lélekben is végig-
éli azt, amiről művet akar ké-
szíteni, hiszen az örökkévaló-
ságnak készít egy mementót 
nemzetünk nagy tragédiájáról. 
Erről szólt az I. világháború is. 
Néhány nappal később, ahogy 
fogalmaztam a kisplasztikát, 
a kezembe került egy újság és 
a címlapon azt láttam, hogy 
dr. Fazekas Sándor miniszter 
úr Brüsszelben kijelentette: a 
magyar föld nem eladó! Ez volt 
az a gondolat, ami megérlelte 
a plasztika végső formáját, hi-
szen, ahogy én ezt továbbgon-
doltam, a magyar föld tényleg 
nem eladó, mert a létünk fon-
tos alapja, megélhetésünk, jö-
vőnk záloga. A földnek nagyon 
fontos kulturális értéke van, 
a múlt igaz üzenetét a föld őr-
zi meg a mélyében. Az I. világ-
háború magyar katonáinak is a 
lövészárkok lettek a sírhantjai. 
A kisplasztikával azt a pilla-
natot próbáltam érzékeltetni, 
amikor egy régész feltárja 100 
év múlva a föld rejtett kincse-
it, előkerülnek azok a tárgyak, 
amelyek a magyar katona ro-
hamsisakja, fegyvere darabjait 
őrzik – hangsúlyozta a művész.

A beszédek után dr. Fazekas 
Sándor és Dobos László koszo-
rút helyezett el az emlékmű ta-
lapzatán, a jelenlévők pedig 
egy-egy szál virággal és mécse-
sek gyújtásával emlékeztek a 
hősökre.

DE

Megemlékezés az I. Világháború 100. évfordulóján

Az iskolakezdéssel egyidőben 
a Déryné Kulturális Központ is 
bővülő programkínálattal, új 
szakkörökkel és más kikapcso-
lódási lehetőségekkel várja az is-
kolásokat, de még az idősebbeket 
is. Sótiné Szatmári Dóra igazga-
tó-helyettessel beszélgettünk a 
már meglévő és az új kínálatról.

– Az iskolakezdéssel általá-
ban a művelődési házakban is 
felpezsdül az élet, hiszen iskola 
után sok-sok programmal várják 
a gyerekeket. Így van ez Karca-
gon is. Mi a legfontosabb feladat 

– Ahogy szeptemberben indul 
az iskola, mi általában még egy 
hónapot várunk a szakköreink és 
más programjaink beindításával. 
A hagyományos gyermek és fel-
nőtt szakkörök mellett  az idén 
próbálunk újakat indítani. Ilyen-
nek számít a balett oktatás, és 
úgy néz ki, hogy nagy igény mu-
tatkozik rá. Sikerült egy tanár-
nőt találnunk, aki el is tudja ezt 
indítani a legkisebbeknek. . Ezen 
túl a felnőtteknek is szeretnénk 
kedvezni egy kicsit a fitt-ball 
(labdás) tornával, illetve a felső 
osztályos és középiskolás korosz-
tálynak a modern táncoktatással. 
Természetesen a továbbiakban is 
működni fognak a mazsorett cso-
portjaink, a Dalma Dance Club. 
Ők is hirdetik a tagfelvételt.

A Baba-mama Klub a kisbabás 
anyukákat várja. Ez életkorban 
viszonylag kötöttebb, hiszen a 
bölcsőde előtt állók jönnek ezek-
re a foglalkozásokra, melyekre 
alkalomadtán, de akár kérésre 
is előadókat is tudunk hívni egy-
egy előadás megtartására. Na-
gyon jól működik és minden év-
ben szép eredményeket érnek el 
a megyei színjátszó fesztiválon a 
Kun Kuckó Diákszínjátszó Szak-
kör tagjai. Ide is várjuk a gyer-
mekek jelentkezését.

– Úgy, ahogy az oktatási intézmé-
nyek esetében, a Déryné égisze alatt 
is több intézmény került összevo-
násra az elmúlt években. Könnyebb 

így tartani a kapcsolatot az iskolák-
kal, vagy nehezebb feladat?

– Nagyon nagy szerencsénk van 
az iskolákkal, de ez évekre vissza-
menő tapasztalat. Mindig is part-
nerek voltak a szakkörök indítá-
sában, de akár más programokra 
is óvodásokat, iskolásokat nagyon 
szívesen hoznak. Én azt gondo-
lom, hogy ilyen vezetéssel, amely 
most az iskolák élén áll, könnyű 
a kapcsolattartás. Ami most ta-
lán picit megnehezíti – de ezt is át 
tudjuk hidalni – az az egész napos 
oktatás. Egy-egy szakkör eseté-
ben jelent kis problémát, de ahogy 
mondtam, ez is áthidalható. És ha 
már említésre került az összevo-
nás, ugye hozzánk tartozik az Ifjú-
sági Ház és a Látogató Központ is. 
Ezeket a helyeket is be tudjuk von-
ni, illetve kiajánljuk az iskoláknak. 
Például a Látogató Központban 
számos múzeumi órát, vagy dél-
utáni foglalkozást tartottak példá-
ul a májusi időszakban.

– Vannak olyan szakkörök, 
amelyek bizonyos díjazás elle-
nében látogathatók?

– Igen vannak, hiszen akár a 
néptánc, vagy a balett oktatás, 
vagy a Dalma Dance Club költ-
séges dolgok. Úgy fogalmazok 
inkább, hogy a táncos foglalko-
zások díjazással működnek, de 
más szakkörökre, klubokba díj-
mentesen jöhetnek az érdeklő-
dők. Úgy gondolom, hogy min-
denki megtalálhatja az érdek-
lődési körének és a pénztárcá-
jának megfelelő elfoglaltságot.

– Hol juthatnak pontosabb in-
formációhoz a szakkörök iránt ér-
deklődők és azok, akik az őszi-téli 
időszak rendezvényeire kíváncsiak?

– Elkészítettünk egy kis 
füzetet, ami lényegében a 
2014/2015. évi szakköri és 
programajánló. Ezt a Déryné 
épületében lehet átvenni – ez 
inkább a decemberig tartó idő-
szakot öleli fel. ASzeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!

-dh-

Őszi hajhullás ellen
A népi gyógyászatban szám-

talan receptet találhatunk a 
hajhullás megelőzésére. Azon-
ban ne várjunk azonnali csodát, 
rendszeres körülbelül egy hóna-
pos ápolás kell, hogy valóban el-
érjük a kívánt hatást és, hogy az 
eredmény szemmel látható le-
gyen. Készítsen el egy friss csa-
lán főzetet! Nincs más dolga, 
mint a csalánleveleket 3,5 dl 
vízben lefőzni, hozzáadni egy 
teáskanál ecetet és körülbelül 
30-40 percig forralni. A kész fő-
zetet szűrjük le, és alkalmazzuk 
hetente kétszer hajmosás után.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Hol kerül megrendezésre Márkus Ica nótaénekes jubileu-
mi műsora október 18-án?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-
lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben október 6-án 
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: Elek Sándor (Karcag)

Háztartási jó tanácsok NyereményjátékA legegyszerűbb almás pite

Hozzávalók:
- 1 csomag leveles tészta
- 3 közepes db alma
- 4 ek. Sárgabaracklekvár
- fahéj ízlés szerint.
Elkészítése: Az almákat megmossuk és a magházát ki-

szedjük, majd félbevágjuk őket. Ezután pedig vékonyan 
felszeleteljük. A konyhakész leveles tésztát 10 centi széles 
csíkokra vágjuk, és a szélétől 1-1 centi távolságra megken-
jük baracklekvárral. A lekvárral lekent részre egy sorban 
elrendezzük az almaszeleteket, és megszórjuk kevés fahéj-
jal. 180 fokra előmelegített sütőben 15-20 perc alatt meg-
sütjük, addig, amíg a széle szép barna nem lesz. Karamel-
lás szósszal megspékelve, langyosan a legjobb. De marad-
hatunk a klasszikus porcukros szórásnál is.

OTTHON

Új szakkörök a Dérynében
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HÍREK
Rendőrségi hírek

A Nagykun Horgász Egyesü-
let szombaton tartotta a Tég-
lagyári tónál a szokásos őszi 
gyermek és ifjúsági horgász-
versenyét. Mint Kalocsai Lász-
ló elnöktől megtudtuk, a ver-
seny előtt, délelőtt volt haltele-
pítés, így a 14 gyermek és 3 if-
júsági versenyző délután igen 
eredményes lehetett. Az egye-
sületnek az 545-550 felnőtt 
tagja mellett 100 gyermek és 
ifjúsági tagja van. A felnőt-
tek számára vasárnap tartot-
tak házi versenyt, melyen több 
mint ötvenen vettek részt.

Eredmények: Ifi korosztály: 
1. Váczi Lajos 7.220 g, 2. Kiss 
László 6.820 g, 3. Bakó Kevin 
1.820 g. Gyermek korosztály: 
1. Perge Márk 13.930 g, 2. Fá-
bián Sándor 7.680 g, 3. Juhász 
Erik 3.310 g.

A helyezettek érem ill. tárgy-
nyereményben részesültek.

A darálómúzeumba hívta helyismereti kirándulásra Pánti 
Ildikó, a 8. számú választókerület képviselője a körzetben la-
kókat. A kövesdaráló működését, Sípos József molnár életút-
ját és a daráló több évtizedes történetét, valamint az ott ta-
lálható malomtörténeti gyűjteményt dr. Sütő Mihályné Klári-
ka néni mutatta be az érdeklődőknek.

Kitüntetettek

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter-
től Miniszteri Elismerő Oklevelet vett át Kun Jó-
zsef, aki feleségével és gyermekeivel együtt dolgo-
zik családi gazdaságukban.

Általános iskola után géplakatos szakmunkás-
vizsgát tett. Gyakorlati idejét a Béke Tsz-ben töl-
tötte, ahol a vizsga után elhelyezkedett. Munka 
mellett a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szak-
középiskolában mezőgazdasági gépszerelő, s tech-
nikusi képesítést szerzett. Az átalakulás után a 
Magyar-Bolgár-Barátság és a Kunmező Tsz-ben 
dolgozott. Azok megszűnése után is a mezőgazda-
ságot választotta hivatásául. A családi örökség ál-
tal kárpótlási jegyet igényelt és földet vásárolt raj-
ta az árverésen. 1994-ben mezőgazdasági vállal-
kozó lett, 2002-ben családi gazdaságot hozott lét-
re. Azóta a saját és a bérelt földön gazdálkodnak. 
Gyermekei is a mezőgazdaságot választották élet-
hivatásuknak.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Dí-
jat vehette át dr. Perge Judit, a Kátai Gábor Kórház 
főorvosa.

A gimnáziumi érettségi után a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd ha-
zajött szülővárosa kórházának belgyógyászati osz-
tályára. Több évig tanította az egészségügyi szak-
középiskolás diákokat is. Szakvizsgáit belgyógyá-
szatból és gasztroenterológiából szerezte. Szakmai 
és elméleti továbbképzései között a legtávolabbi a 
clevelandi (USA) tanulmányút volt. Jól és otthon 
akkor érzi magát, ha itthon van Karcagon, s ha be-
tegei megelégedésére tudja munkáját végezni. Hi-
vatását mindig igyekszik elkötelezettséggel, szor-
galommal, alázattal folytatni. Pályája során sokat 
tanult tapasztaltabb orvoskollégáitól, munkatársa-
itól, tanáraitól. Mint mondta, köszönettel tartozik 
nekik, s azoknak is, akik a számára nagyon szép és 
értékes díjra ajánlották, arra méltónak találták.

Helyismereti kirándulás

Az Idősek Világnapja alkalmából szeptember 26-án (pén-
teken) a Horváth Ferenc úti Idősek Otthonába látogatott el 
Karcagi Nagy Zoltán, aki most megjelent CD-jéről is énekelt 
a szépkorúaknak, akik közül többen vele együtt énekelték az 
ismert nótákat a rögtönzött előadáson.

Idősek Világnapja
Garázdaság Karcagon

A Karcag Rendőrkapitány-
ság eljárást indított garázdaság 
bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt há-
rom karcagi lakos ellen. A nyo-
mozás eddigi adatai alapján M. 
Ádám és Cs. Zoltán szeptem-
ber 27-én 18 óra körüli időben 
Karcagon, egy közintézmény 
előtt előzetes szóváltást köve-
tően kölcsönösen bántalmaz-
ták egymást. A dulakodásba 
bekapcsolódott M. Ádám társa-
ságában tartózkodó R. Roland 
is. A verekedésnek a biztonsági 
őrök vetettek véget, akik értesí-
tették a rendőrséget. Az egyen-
ruhások mind a három fiatal-
embert előállították a rendőr-
kapitányság épületébe, ahol 
a nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki őket.

Drogfogás Karcagon
Rendőrök ellenőriztek egy 

személygépkocsit és az abban 
utazó három karcagi férfit szep-
tember 24-én 9 óra körül Ken-
deresen. Az egyik férfi nadrágjá-
ból egy kábítószergyanús anya-
got tartalmazó doboz került elő. 
A rendőrök munkáját a kábító-
szer-kereső kutya, Bosco is segí-
tette a helyszínen. A 6 éves szol-
gálati német juhászkutya a jár-
mű motorterében kábítószer tá-
rolására szolgáló eszközt jelzett, 

melyet a karcagi nyomozók meg 
is találtak. A rendőrök a jármű 
tulajdonosát F. Sándort és uta-
sait bűncselekmény gyanúja mi-
att előállították a Karcagi Rend-
őrkapitányságra. A nyomozók a 
házkutatások alkalmával több 
kábítószergyanús anyagot tar-
talmazó tasakot és egyéb kábí-
tószer fogyasztásához haszná-
latos eszközöket találtak és fog-
laltak le. A Karcagi Rendőrka-
pitányság a 32 éves F. Sándor 
ellen kábítószer birtoklása bűn-
tett, míg a 28 éves F. Elemér és 
a 37 éves T. László karcagi lako-
sok ellen kábítószer birtoklása 
vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indított nyo-
mozást az ügyben.

Örömlány a négyesen
Tiltott prostitúció szabálysér-

tés elkövetése miatt indított el-
járást a Karcagi Rendőrkapi-
tányság egy battonyai lakos el-
len. A rendelkezésre álló adatok 
szerint a 21 éves nő szeptember 
27-én 18 óra körüli időben Kar-
cag külterületén, a 4-es számú 
főút mellett lévő egyik parkoló-
ban anyagi ellenszolgáltatás fe-
jében szexuális szolgáltatást kí-
nált az arra közlekedőknek. Az 
egyenruhások elfogták és előál-
lították a nőt a Karcagi Rendőr-
kapitányságra, ahol szabálysér-
tési őrizetbe vették.

Frontálisan karambolozott egy személyautó és 
egy mikrobusz péntek hajnalban, fél kettő előtt 
pár perccel, a 4-es számú főút Jász-Nagykun-
Szolnok megyei szakaszán, Karcag és Kisújszállás 
között. A balesethez a karcagi hivatásos és a kis-
újszállási önkormányzati tűzoltókat riasztották, 
akik áramtalanították a járműveket és megkezd-
ték a műszaki mentési munkálatokat. Az ütkö-
zésben hét ember megsérült, közülük hárman sú-
lyosan, két ember beszorult a busz roncsai közé, 
őket a tűzoltók szabadították ki. A helyszínelés és 
a műszaki mentési munkálatok idejére a főút érin-
tett szakaszát a két település között teljes széles-
ségében lezárták, a tűzoltók fél ötkor vonultak el 
a helyszínről.

Fotó: Karcagi HTP

Baleset a 4-esen

Ifjúsági 
horgászverseny
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ESEMÉNY

HIRDETMÉNYEK
Betekintő

A Karcagi Általános Is-
kola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Kováts Mihály Ál-
talános Iskolai Tagintézmé-
nye szeretettel hívja az óvó 
néniket, a leendő első osz-
tályos gyerekeket és szüle-
iket bemutató óráira: 2014. 
október 8-án 8 órára a Kál-
vin u. 9. 1. a osztályába. Ta-
nít: Urbán Sándorné – Játé-
kosság a matematika órá-
kon. 2014. október 15-én 
8 órára a Kálvin u. 9. 1. a 
osztályába. Tanít: Magyar 
Sándorné – Játékosság a 
magyar irodalom órákon.

A Karcag Városi Önkormányzat és a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár nevében tisztelet-
tel meghívjuk Önt és kedves családját a Nemzeti Gyászna-
pon, az aradi vértanúk emlékére rendezett megemlékezés-
re és koszorúzásra.

Helyszín: Karcag, Aradi vértanúk tere
Időpont: 2014. október 6. (hétfő) 15 óra.

Ünnepi beszédet mond: Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, a Tisza-tó 
miniszteri megbízottja.

Közreműködnek: a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola tanulói és a 
Kováts Mihály Huszárbandérium tagjai.

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket Már-

kus Ica nóta- és dalénekes 40 éves jubileumi műsorára.

Helyszín: Déryné Kulturális Központ (Karcag, Dózsa 
Gy. u. 5-7.)

Időpont: 2014. október 18. (szombat) 16 óra.
Belépőjegy: 2.500 Ft és 2.000 Ft.

Meghívott vendégek: Tarnai Kiss László előadómű-
vész, a Dankó rádió vezetője, Lente Lajos nótaénekes, 
Drágán Lajos énekes, műsorvezető, Karcagi Nótakör, 
Nádirigó Népdalkör, meglepetés program.

Zenei kíséret: Jeremiás Béla és cigányzenekara.
Jegyek válthatók a Déryné Kulturális Központ I. emele-

ti irodájában.
Információ: 59/503-224.

XIX. Karcagi Lovasnapok
A Zuglógerben immár XIX. alkalommal rendezték meg a hétvégén a Kar-

cagi Lovasnapokat. Szombaton a díjugrató versenyt Dobos László polgármes-
ter nyitotta meg, majd a lovas sport népszerűsítéséért, támogatásáért egy 
serleget adott át Kósa Zoltánnak. A lovasnap zászlajára emlékszalagot kötött 
Szepesi Tibor, a Déryné Kulturális Központ megbízott igazgatója. A versenyt 
több kísérőrendezvény is színesítette. Ferenczi Sándorné kutyaügyességi be-
mutatót tartott, volt népi játszótér is. A Kátai Gábor Kórház kardiológiai és 
kardiológiai rehabilitációs osztály orvosai a Szívünk világnapja alkalmából 
előadásokat tartottak az érdeklődőknek és egészségügyi szűréseket végeztek.

A Zuglóger után este a Városháza előtti téren folytatódott a program, az Orszá-
gos Szent Mihály-napi tűzgyújtással, ahol volt mese, tárogatózene és táncház is.

Vasárnap a fogathajtóké és a traktorosoké volt a főszerep. Az I. Karca-
gi Traktoros Ügyességi Versenyre tizennégy helyi traktoros nevezett. A 
másik pályán pedig a fogathajtók versenyeztek a Babochay György vezet-
te versenybizottság előtt.

Az ünnepélyes megnyitót Bene Sándor regnáló nagykun kapitány tartotta, 
majd Dobos László polgármester díjat adott át Molnár Pálnak, a Városgond-
nokság vezetőjének a lovas versenyek lebonyolításában nyújtott segítségért.

Délután a Magyarország legszebb konyhakertje országos verseny helyi 
eredményhirdetésén Kovács Szilvia alpolgármester, ötletgazda értékelte a 
versenyt, majd átadták a díjakat. Idén hét kategóriában került meghirdetés-
re a program: balkon, mini, normál, zártkert zöldség, zártkert gyümölcsös, 
zártkert vegyes, közönség. Városunkból 64-en vállalták a megméretést. A 
kerteket öt tagú zsűri bírálta: Fazekas Lajosné, Kovács Szilvia, Lingné Orosz 
Hajnalka, Ézsiás Antal és Túrmezei Sándor, akik júniusban és augusztusban 
szemlézték le a kerteket. Ez alapján a balkon kategória győztese Ferencziné 
Székely Erika lett, 2. helyen Lévai Kálmán és felesége Kovács Róza végzett. A 
mini kategóriát Ormós Anikó nyerte, 2. helyen Pádár Csaba, Ifj. Pető Zsolt és 
Váczi Sándor végzett, 3. lett Fülöp Gábor Dávid és Fülöp Anikó Csenge. Kü-
löndíjat kapott Vadai István, Szendrey Kálmán és unokája K. Nagy Veronika.

Normál kategóriában első díjat kapott Egedi Imre, Hamar Gyula és 
felesége Lajtos Mária, Géczi Albert és felesége Hanák Éva, Csontos La-
jos és felesége Szilágyi Erzsébet. 2. díjat vehetett át Varjú Mátyás, Fórizs 
Lászlóné, valamint Kocsis László és Baranyai Erika, 3. helyezést ért el 
Bérczi József és Monori Istvánné, különdíjat kapott Háló János.

A zártkert gyümölcs kategória győztese Fülöp Ferenc lett. A zártkert zöld-
ség kategóriában első díjat vehetett át Erdei László és felesége, Gyenge János 
és felesége, Egri Sándor, valamint Halász András. Második lett Sebők József 
és Rideg István, harmadik Fülöp Imre Géza, Fülöp Tibor és Borsós Imre.

A zártkert vegyes kategória győztesei Fábián Mártonné, valamint Kovács 
István lett. Második díjat vehetett át Gál Erzsébet és Szklenár Ferencné, 
valamint Kállai Lőrincné és Oros Károly István. Harmadik helyen végzett 
Tapasztó Botond, valamint Konczi Fruzsina és Szendrey Kálmán.

Közösségi kategória győztese a Baboskert lett, a díjat Béres Attila vet-
te át a Városgondnokság dolgozói nevében. A SZIM, a Zöldfa, a Jókai úti, a 
Táncsics krt. 17. és a Táncsics krt. 19. alatti óvodák, valamint a Kiskulcsosi 
és Kováts Mihály Tagiskolák képviselői is díjat kaptak a konyhakertek 
megműveléséért.

Nagyon sokan várták izgatottan a rekord-ferdinándot is, melyet a Kerekci-
pó Kft. dolgozói, Laczik Dénes és felesége, Erzsike vezetésével sütöttek meg. 
A 9,76 méter hosszú, 1344 tekercsből álló kunsági süteményt a Zuglógerben 
osztották szét.

DE
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Polgármester jelöltek
Szavazólapi 

sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

2. NAGY JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

3. MAGYAR ILDIKÓ 
ZSUZSÁNNA FÜGGETLEN JELÖLT

1. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. LACZIK DÉNES 
IMRÉNÉ KARCAGI IPARTESTÜLET

2. PAPP ZOLTÁN MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

3. MOLNÁR PÁL FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. SEBŐK JÓZSEF JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

2. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. NAGY JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

2. MAGYAR ILDIKÓ 
ZSUZSÁNNA FÜGGETLEN JELÖLT

3. KOVÁCS SÁNDOR FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

4. FERENCZI BÉLA MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

5. DR. KAPUSI LAJOS KARCAGI IPARTESTÜLET

6. CZINEGE JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

3. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

2. NAGY JÓZSEFNÉ MAGYAR MUNKÁSPÁRT

3. TÓTH GERGŐ MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

4. NAGYNÉ LÁSZLÓ 
ERZSÉBET

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

5. KOVÁCS SÁNDOR KARCAGI IPARTESTÜLET

4. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

2. DR. KOVÁCS 
LÁSZLÓ

KARCAGI IPARTESTÜLET

3. LÉVAI SÁNDOR JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

4. GYURCSEK JÁNOS FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

5. BOROS ISTVÁN MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

5. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. CSORNAI CSABA KARCAGI IPARTESTÜLET

2. OLÁH DIÁNA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

3. HORVÁTH 
SÁNDOR MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

5. MÉSZÁROS 
TIBOR MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

6. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. ANDRÁSI 
ANDRÁS PÁL

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

2. HORVÁTH 
SÁNDORNÉ MAGYAR MUNKÁSPÁRT

3. KURUCZ ISTVÁN KARCAGI IPARTESTÜLET

4. KARCAGI-NAGY 
ZOLTÁN

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

7. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. CSIZI SÁNDOR KARCAGI IPARTESTÜLET

2. SZEPESI TIBOR FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

3. CZINEGE PIROSKA MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. NAGYNÉ IMRE 
ANDREA

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

8. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei

Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. TÓTH ISTVÁNNÉ JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM

2. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

3. DR. MONORI 
ISTVÁN KARCAGI IPARTESTÜLET

4. PÁNTI ILDIKÓ FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek

Szavazólapi 
sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. BAKÓ IMRE „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

2. TÓTH DEZSŐ ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS

3. VARGA ISTVÁN „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

4. KISS IRÉN 
BORBÁLA

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

5. VARGA 
ISTVÁNNÉ

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉR-
DEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

Rózsa Sándor s. k.
Helyi Választási Iroda Vezetője

H I R D E T M É N Y
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. október 12. napján (vasárnap) megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, vala-

mint a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Karcag településen az alábbi jelöltek indulnak:
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Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 

csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott időn 

belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 

valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

14
09

11
-A
Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10., szeptember 18., október 2., 16. 10.00-18.00 óráig                                                                                                                            
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

Havi
1999 Ft

év végéig 

IN_33012401_Oszi_kampany_KarcagiHirm_220x307.indd   1 8/14/14   11:24 AM
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Anyakönyv
Házasságkötés

2014. szeptember 27.
Fási Juliánna és Farkas Sándor
Szécsi Katalin és Hidi János
Feke Viktória és Czinege Atti-
la János

Születés
Kállai Erika – Szűcs István
Kg., Munkás u. 31. 

Ádám István
Szopkó Márta – Örsi Péter 
Imre
Kg., Füredi u. 66.  Márta
Lázók Erika – Lólé Gyula
Kg., Bíró u. 36.  Mária

Halálozás
Antal Istvánné 
(Barabás Teréz Hedvig)
 Karcag (1950.)
Czakó István
 Karcag (1947.)
Ferencz Imréné 
(Jónás Erzsébet)
 Karcag (1933.)
Kovács István
 Karcag (1949.)
Oláh István
 Karcag (1932.)

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
Október 11. szombat
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széchenyi 
sgt.

 9 – 20 óráig Alma 
Gyógyszertár - Tesco

Október 12. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Patika – 

Kossuth tér

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 ün-
nepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Október 04-05. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Október 11-12. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

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

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Ott-
hona és Háziorvosi Intézmény védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határo-
zott idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Karcagi Többcélú Kistérségi 

Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény, Kar-
cag, Széchenyi sgt. 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a terüle-
ti védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rende-
letben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása; 
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakirány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

végzettséget igazoló okirat másolata; részletes szakmai önélet-
rajz; erkölcsi bizonyítvány; adatkezelési hozzájárulás megadása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-

ót Hodos Bálintné a KTKT Idősek Otthona és Háziorvo-
si Intézmény intézményvezető nyújt. Tel.: 06/59-312-716, 
06/59-400-091.

A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen, 
Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300 Karcag, Horváth 
F. u. 1. szám alatt); postai úton, a pályázatnak a KTKT Idő-
sek Otthona és Háziorvosi Intézmény - címére történő meg-
küldésével (5300 Karcag, Horváth F.u.1.szám); elektronikus 
úton a kgszoc@enternet.hu az intézmény e-mail címére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pá-
lyázatok alapján a formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelő pályázatot benyújtó pályázókkal a munkáltató 
képviselője személyes elbeszélgetést tart. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 21.

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a „Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény kisegí-
tő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Karcag, Horváth Ferenc utca 1. szám
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az in-

tézmény helyiségeinek tisztán tartása, megelőző fertőtle-
nítő feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség; Ma-
gyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Pályázat részeként benyújtandó: Önéletrajz, iskolai 
végzettséget, ill. képesítést igazoló bizonyítványok fény-
másolata. Nyilatkozik büntetlen előéletéről, illetve alkal-
mazás esetén erkölcsi bizonyítvány beszerzése.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. októ-
ber 07.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 02.
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen, 

Hodos Bálintné intézményvezetőnél a KTKT Idősek Otthona 
és Háziorvosi Intézmény székhelyén (5300 Karcag, Horváth 
F. u. 1. szám alatt); postai úton, a pályázatnak a KTKT Idő-
sek Otthona és Háziorvosi Intézmény - címére történő meg-
küldésével (5300 Karcag, Horváth F.u.1.szám); elektronikus 
úton a kgszoc@enternet.hu az intézmény e-mail címére.

Meghívó
Egészségügyben dolgozott nyugdíjasok találkozója lesz 

újra 2014. október 17-én 16 órakor az ESSEN-ben (volt 
Tanyasi Kollégiumban).

Jelentkezni az alábbi telefonszámok egyikén lehet:
Simonné Ági: 59/401-354, Mándiné Jucika: 59/313-

004, Rauschenbergerné Erzsike: 59/313-718, Bogdánné 
Magdika: 59/313-571, Tóthné Erzsi: 59/311-658.

Várjuk mielőbbi jelentkezéseteket!
Remek lenne újra találkozni egymással! Várjuk a nem-

rég nyugdíjba vonultakat is!

Felhívás

2014. október 4-9-ig terjedő időszakban történik a ró-
kák veszettség elleni immunizálása. Karcag város köz-
igazgatási területére 2014. október 4. naptól 20. na-
pig ebzárlat és legeltetési tilalom kerül elrendelés-
re. A vakcinát rejtő kapszulát csalétekbe rejtik, ami 4 cm 
átmérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A vakci-
na emberre veszélyt nem jelent, de sebre, nyálkahártyára 
kerülése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A közigaz-
gatási területen talált elhullott vadon élő, vagy házi álla-
tot azonnal jelenteni kell a legközelebbi állatorvosnak.

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.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. 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. eme-
leti, 3 szobás, klímás, egyedi fű-
tésrendszerű  lakás  garázzsal 
együtt is eladó. Tel.: 06/20-451-
8143.
Tiszaderzsen telek áron alul el-
adó. 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 nagymé-
retű cserépkályha + vegyes tüze-
lésű + gázkazán központi fűtés. 
Kisebb földszintes tömblakást be-
számítok értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcagon 100 m²-es családi ház 
eladó. Sok helyiségből álló vagy 
két generációnak alkalmas. I.ár: 
6,9 M Ft, megegyezéssel 5 M + 
havi részlet. Tel.: 06/20-533-8934.
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.
Karcagon, a Kórház úton II. eme-
leti, 52 m²-es, felújított lakás reális 
áron eladó. Tel.: 06/30-439-8880.
120 m²-es  csa ládi  ház  e ladó 
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.
Eladó 2 szoba összkomfortos ker-
tes ház akár berendezéssel együtt 
is. Melléképületek, fúrott kút az 
udvarban. Érd.: Kg., Rába u. 51. 
(volt SZIM lakás).
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla csalá-
di ház eladó. Kg., Ágota u. 27. Tel.: 
59/400-802 (délelőtt 8 óráig és 
délben).
Két szoba nappalis ház eladó, vagy 
kisebbre cserélhető, de földszinti 
vagy első emeleti lakáscsere is ér-
dekel. Érd.: Kg., Arany J. u. 4.
Városközpontban 3 szobás föld-
szinti lakás eladó vagy kertes ház-
ra cserélhető. Tel.: 06/20-497-0487.

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.
Kopasz tot t  kövér  kacsa  e l -
adó! Októberben még akciós 
áron! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Liba van eladó. Érd.: Kg., Rákóczi 
u. 24.
Nagyon szép félperzsa kiscicák 
ajándékba elvihetők. Tel.: 06/70-
329-2792.

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 asz-
tallal, autós gyermekágy, 5 pol-
cos TV-állvány, autós ülés. Tel.: 
59/314-094 (délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üve-
ges faragott fali téka, 1 db új 
tölgyfa gurulós zsúrkocsi, 1 db 
új Lampart LB 30-as faláttöréses 
gázkonvektor, 1 db új elektro-
mos 4 csirkés 8260 W 50 Hz 2200 
V kosaras grillsütő, 1 db fekvő 
kondipad súlyok nélkül, 3 db vi-
lágos piros huzatú kagyló fotel, 
1 db dohányzó asztal, TV asz-
tal, 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 óráig, 
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.
3 db legelő, 1 db szántó, fél hek-
tár 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 
kukorica góré, 10 mázsás mérleg, 
felújításra szoruló MTZ motor. 
Érd.: Kg., Alkotmány u. 14. Tel.: 
59/300-293.
3+1-es ülőgarnitúra, szekrény, 
asztal, székek, polcok, gyer-
mek szekrénysor eladó. Érd.: Kg., 
Tőkés u. 34.
Eladó kb. 12.000 db bontott hód-
farkú cserép 10 Ft/db áron és 
egy 24-es fiúbicikli. Tel.: 06/70-
706-2248.
4 égőfejes (18.000 Ft) és 3 égő-
fejes (15.000 Ft) gáztűzhely el-
adó 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.
Megkímélt állapotban lévő, ágy-
neműtartós emeletes ágy eladó. 
Tel.: 06/30-693-1796.
6 0 0 0 - e s  E l e k t r o m o p e d 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.

Eladó üstház zománcozott üst-
tel, zománcozott sózó vajling, 
28 -as  női  kerékpár,  erede -
ti Zinger varrógép, kézi fűrész, 
kisebb szőlőprés, új vasaló áll-
vány, autó tetőcsomagtartó. Tel.: 
59/312-157 vagy 06/30-273-0419.
Vásárolok régi fenyő paraszti bú-
torokat: komód, kredenc, kana-
pé, asztal, stb., kar-, zseb- és fali-
órákat, festményeket, Herendi – 
Zsolnay –  Hollóházi porceláno-
kat, nippeket, ill. mindennemű 
régiségeket, régi dísztárgyakat, 
teljes hagyatékot! Tel.: 06/20-
996-1346.
Lucerna liszt eladó. Tel.: 06/70-
566-6571.
Használt Whirlpool automata 
elöltöltős mosógép eladó kihasz-
nálatlanság miatt. Tel.: 06/70-
419-0440.
Fejszék, ásók, kapák, gereblyék, 
csákányok, villáskulcsok, mákda-
rálók, diódarálók, terménydará-
ló, stb. eladó. Érd.: Kg., Hunyadi 
u. 40. Tel.: 06/70-532-6644.
Eladó 6 db 2 m széles, 1,60 ma-
gas szögvas zártszelvény kerítés-
elemek, 1 mø betongyűrűk el-
adók. Érd.: Kg., Arany J. u. 4. Tel.: 
06/30-518-1425.
Lucerna liszt eladó. Tel.: 06/70-
253-0057.
Több száz képregénygyűjtemény, 
vákuumos porszívó gőzvasaló-
val áron alul eladó. Tel.: 06/20-
969-7921.
Garázs vásár! Szekrények, reka-
miék, ágyak, sezlon, fotelágy, 
asztalok, üvegasztal, fotelok, 
székek, P4-es számítógép, szken-
ner, nyomtató, írógépek, klíma, 
csillárok, fali lámpák, telefon 
üzenetrögzítő, fax, szgk. alkatré-
szek, férfi nadrágok, ingek. Érd.: 
Kg., Arany J. u. 13. Nyitva: 5-6-án: 
10-17 óráig. 12-13-án: 10-17 óráig. 
Tel.: 06/20-318-0875.
Eladó 3 részes szekrénysor (15.00 
Ft), 1 db 6 fiókos fagyasztószek-
rény (25.000 Ft), 1 db 3 ajtós 
szekrény (5.000 Ft), 1 db vitrines 
szekrény (4.000 Ft), 1 db 6 fió-
kos új állapotban lévő fagyasztó-
szekrény (50.000 Ft), 2 db elekt-
romos fűnyíró (4-4.000 Ft). Tel.: 
06/30-346-5601.
Eladó elöltöltős Zanussi szárítós 
mosógép, 2 db éjjeliszekrény, 
babamérleg, 4 személyes kony-
haasztal (130x68-as), új egy ke-
rekű bicikli (monocikli), 1 db DIGI 
tv antenna, állólámpa és sarok 
állvány. Tel.: 06/30-530-1134.
Eladó 2 db fotel és egy dohányzó 
asztal. Tel.: 06/30-499-9237.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 59/887-
269
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-4403 
vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
M inőségi  terme lői  borok  az 
ország  legjobb  borászaitó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos 
munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. 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.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! Tel.: 06/30-447-3918.
Nyugdíjas kőművesmester vállal 
kisebb kőműves és tetőmunká-
kat, javításokat. Tel.: 06/20-969-
7921.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-

GET NEM VÁLLAL!

Hírdessen Ön is 

kedvezményes 

áron a Karcagi 

Hírmondóban! Az 

apróhirdetés

csak 200 Ft*.  

* Az alapár 20 szóig 

értendő.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 Birkózás

Kosárlabda

SPORT

Újszász – Karcag 0:5 
(0:2)

Újszász, 60 néző. Jv.: 
Csányi T. Segítői: Szénási G., 
Káli Elemér

Karcag: Agócs (Bajusz), 
Bukovszki, Orosz (Szőke 
N.), Szívós G., Domokos A., 
Szentannai, Nagy R., Erdei, 
Domokos R. (Kupai K.), Szé-
kely, Szívós Gy.

Edző: Orosz István
A hetedik percben Domo-

kos A. 22 m-ről a kapura lőtt. 
A labda egy védőről megper-
dült és a jobb alsó sarokba vá-
gódott (0:1). A negyvenegye-
dik percben Székely egy csel-
lel lerázta védőjét, majd Do-
mokos R. elé passzolt, aki 10 
m-ről a kapu közepébe lőtt 
(0:2). A negyvenhetedik perc-
ben egy lepattanó labdát a 
szemfüles Domokos R. meg-
szerezte és a jobb sarokba 
lőtt (0:3) A hetvenedik perc-
ben egy jobbról belőtt lab-
dát Erdei egyből a kapura lőt-

te és a jobb kapufa mellett ál-
ló Orosz spiccel belenyúlt és a 
labda a hálóba pattant (0:4). 
A hetvenkettedik percben Er-
dei elhúzott a védők mellett, 
majd középre adott és Székely 
a kifutó kapus mellett a bal 
sarokba lőtt (0:5).

Jók: Domokos A., Domokos 
R., Székely, ill. Czibak

Orosz István: Nehezebb 
mérkőzésre számítottunk.

Vasas László: A második 
vendéggól megpecsételte a 
sorsunkat.

Ifjúsági mérkőzés 

Újszász – Karcag 1:0 
(0:0)

Karcag: Bajusz, Németh 
E., Daróczi, Kupai D., Balogh 
Cs., Marton, Lázók N., Ungi, 
Kabai S., Szajkó, Hamar

Cserék: Oros, Németh M., 
Kónya, Horváth K., Nyíri

Edző: Varga János

Góllövő: Fekete Z.
Varga János: Megérde-

melt hazai győzelem szüle-
tett.

Női labdarúgás
Megkezdték a bajnokság-

ra a felkészülést a karca-
gi női labdarúgók is. Amint 
Nagy Brigittától megtud-
tuk, beneveztek a kisúj-
szállási női labdarúgó baj-
nokságba, ahol a helyi és 
környékbeli együttesek 
vetélkednek majd a helye-
zésekért. A bajnokság rajt-
ja várhatóan októberben 
kezdődik el. A karcagi csa-
pat négy új játékossal erő-
södött. Hetente két edzést 
tartanak, szerdán 19 órakor 
és péntekek 18 órakor. To-
vábbra is várják a női labda-
rúgás iránt érdeklődőket és 
a sportág támogatását.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Két versenyen szerepeltek 
a Karcag SE birkózói szep-
tember 6-án és 7-én. A rango-
sabb viadalra Balkányban ke-
rült sor. Itt öt országból 295 
fiatal mérte össze tudását. 
Ukrán, szlovák, szerb, olasz 
ellenfelek, valamint huszon-
két hazai szakosztály ver-
senyzői küzdöttek meg az ér-
mekért a III. Összetartozás 
Cellspan kupán. Karcagot há-
rom tehetséges gyermek kép-
viselte, nem is akármilyen 
eredménnyel. A diák II-es 
korcsoport 29 kg-os súlycso-
portjában Balajti Gábor el-
ső, az 58 kg-osok között Kis 
János második, míg a diák 
I-es korcsoportban a fiúk kö-
zött +76 kg-ban Domokos Sá-
ra a harmadik helyen végzett. 
Igazán jó évad kezdés ezen a 
rangos tornán.

Másnap, vasárnap továb-
bi kilenc fiatal állt szőnyegre 
Törökszentmiklóson a Centrum 

felmérő versenyen. Itt hat szak-
osztály 93 (Törökszentmiklós, 
Abony, Túrkeve, Jászapáti, 
Jászkisér és természetesen Kar-
cag) fiatal birkózója viasko-
dott az érmekért. Karcagi ered-
mények: Gyermek korosztály: 
26 kg: Csanádi Zoltán III. Di-
ák II: 35 kg. Balogh Alex I. 42 
kg: Újfalvi Lili (fiúk között) III. 
46 kg: Pintér Áron I., Vászon 
Zsolt III. Diák I. 42 kg: Kis Mi-
lán III. 54 kg: Kun István I. 63 
kg: Havrilcsák Dávid II. 69 kg: 
Újfalvi Csaba III.

Reméljük a folytatás is ha-
sonlóan sikeres lesz a szakosz-
tály számára, hiszen a fiata-
lokra számos jelentős verseny 
vár az ősz folyamán. Továbbra 
is várjuk a 6-12 éves fiúkat, lá-
nyokat szakosztályunkba.

A képen a Centrum verseny 
boldog fiataljai láthatóak.

Kazincbarcikán lépett sző-
nyegre a hagyományos Mun-
kácsy Dezső emlékversenyen 
szeptember 20-án Kiss Atti-
la. A rangos nemzetközi verse-
nyen a felnőttek 65 kg-os súly-
csoportjában az előkelő III. he-
lyezést érte el. A viadal rangját 
emelte, hogy három országból 
240 versenyző mérte össze tu-
dását. Így az ő eredménye iga-
zán jónak mondható.

Szűcs András
vezetőedző

Négy arany, két ezüst és hat 
bronzéremmel nyitottak a birkózók

A közelmúltban birtokba 
vehették a sportkedvelők a 
kosárpályát a kiskulcsosi vá-
rosrészen. A felújítási mun-
kálatokban nagy szerepet 
vállalt Szepesi Tibor is, akit 
a felújításról kérdeztünk. - 
Kiskulcsosi lakosként nap, mint 
nap látta a pályát, a pálya álla-
potát. Mekkora volt a pálya ki-
használtsága? 

- A kiskulcsosi kosárlabda-
pályán jó időben nagyon so-
kan játszanak. Így volt ez leg-
alábbis az elmúlt évig. A szé-
pen kialakított területet az 
elmúlt években már felújítot-
tuk közös összefogással - leg-
utóbb például középiskolás 
diákok festették, szerelték, 
hegesztették -, de sajnálato-
san a közel egy évtizede felál-
lított palánkokat olyan mér-
tékben megrongálták, hogy 
teljesen el kellett távolítani a 
biztonság érdekében.

- Mikor kezdődtek a munká-
latok?

- Még a nyáron kezdtünk 
hozzá a kosárlabda pálya fel-
újításához. Az első lépés a 
megrongálódott kosárpa-
lánk eltávolítása volt. Aho-
gyan említettem, a biztonság 

a legfontosabb egy szabadté-
ri sporteszköz elhelyezésénél, 
így ennek megfelelően került 
megrendelésre az új palánk 
is. A szükséges anyagi forrá-
sok előteremtése után került 
megrendelésre, majd pedig le-
szállításra. A sportági szab-
ványoknak megfelelő palán-
kok mellett a pihenést szol-
gáló utcabútor is elhelyezés-
re került. 

- Hogyan valósulhatott meg a 
pálya felújítása?

- Itt is az összefogásra sze-
retném felhívni a figyelmet. 
Úgy a vásárláshoz szükséges 
anyagiak előteremtése, mint 
az egyéb járulékos dolgok biz-
tosítása - az aszfalt feltöré-
se, a régi palánk kiemelése, az 
új szállítása a gyártótól, a be-
tonozás, a törmelék elszállí-
tása - összefogással, felaján-
lással történt. Ezúton szeret-
ném megköszönni mindazon 
magánszemélyek, cégek, vál-
lalkozások segítségét, támo-
gatását, akik hozzájárultak 
a pálya felújításához. Bízom 
benne, hogy a felújított pálya 
sokak örömére, hosszú ideig 
szolgálhatja a sportot szere-
tők szórakozását. 

Új kosárpálya Kiskulcsoson

Lóverseny és lóverseny fogadás
– Már vidéken is – 

II. rész
Kétféle alapvető versenytípus létezik, amelyekre fogadni lehet a hazai lóversenyeken. Az 

egyik a galoppverseny, amelyen a zsoké a ló nyergében ülve, vágtában hajtja a lovat a cél 
felé. Ezen belül megkülönböztetünk sík és ugró versenyeket. Az utóbbi esetében akadá-
lyok és gátak nehezítik a ló célba jutását. A másik versenytípus az ügetőversenyzés. Ennél 
a hajtó versenykocsiban, úgynevezett sulkyben foglal helyet és szárral, valamint ostorral 
irányítja a lovat. Alapvető szabály, hogy a lónak végig ügető módban kell teljesíteni a tá-
vot.

A versenyek alkalmával lehet egy lóra, valamint több lóra is fogadni. Ha egy lóra fogadunk, te-
hetünk TÉT fogadást, amikor lényegében azt kell eltalálnunk, hogy az induló lovak közül melyik 
fut be elsőként – illetve tehetünk HELY fogadást, melynek során arra tippelünk, hogy melyik ló 
lesz első, második, vagy harmadik. Itt azt kell eltalálni, hogy melyik ló végez az első három között.

Több lóra történő fogadás esetén fogadhatunk BEFUTÓRA, vagy HÁRMASBEFUTÓRA. 
Az előbbinél arra tippelünk, hogy az indulók közül melyik két ló lesz az első és a második, 
az utóbbinál pedig értelemszerűen arra, hogy mely három ló lesz az első, második, illetve 
a harmadik. Mindkét fogadás esetében számít a sorrend. Csak akkor van nyeremény, ha a 
lovak általunk megjelölt sorrendje megegyezik a célba érkezett lovak sorrendjével.

A fogadóhelyeken – Karcagon a Maraton Presszóban a Madarasi út 24-28. szám alatt – 
délutánonként még a Franciaországból közvetített versenyekre is lehet fogadni (csak tét és 
befutó játékkal). Mindemellett új fogadástípusként megjelent az 5-ös BEFUTÓ, amelyen 
telitalálat esetén minimum 10 millió forintos jackpot-ot lehet nyerni. (Minden nap.)

Következő cikkünkben bemutatjuk ezt az új fogadástípust és megismerkedünk a totali-
zatőr rendszer működésével, a tétek nagyságrendjével és a nyeremények alakulásával.
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