
A kilencven éve, 1924 au-
gusztusában alapított karca-
gi tűzoltóság múltját és a tűz-
oltók munkájának, felszerelé-
sének fejlődését mutatja be a 
Horváth Ferenc utca 1.sz.alat-
ti épület négy termében be-
rendezett kiállítás, amelyet a 
karácsonyi készülődés köze-
pette nyitott meg dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
niszter. 

A kis tárlat anyagát a tűz-
oltók gyűjtötték össze, Lévai 
Kálmán tü.ezredes, a Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség ve-
zetője, a karcagi tűzoltók ko-
rábbi parancsnoka s egyben a 
kiállítás rendezője szerint leg-
alább három évtized alatt.

- Eleinte úgymond „magá-
tól” gyűlt az anyag, mert itt is 
ott is belebotlottunk régi tűz-
oltóeszközökbe, felszerelé-
si tárgyakba, amiket felújítot-
tunk, vagyis igyekeztünk az 
eredeti állapotba hozni. Az-
tán „csak voltak” ott a lakta-
nyában, mint a régi idők tanúi. 
1986-ban viszont a lakóházi 
tűzvédelem évéhez kapcsolód-

va kaptunk egy központilag 
összeállított fotós-tablós kiál-
lítást, amit az általunk össze-
gyűjtött tárgyakkal egészítet-
tünk ki. Nagyon jól sikerült, 
és azt hiszem ekkor fogalma-
zódott meg, hogy csinálnunk 
kellene egy állandó egységtör-
téneti kiállítást. De hát így il-
lett egyébként is, mert a nyug-

díjas találkozóinkon számta-
lanszor hallottuk az igazán 
öreg tűzoltók elbeszélését a ré-
gi felszerelésről és csak csodál-
koztunk, hogy miket tudtak 
ők „alakítani” az akkori fel-
szereléssel. Valahogy így ala-
kult ki bennünk az idősebb 
kollégák és a régi kor tisztelete.

A december 19-én átadott 

kiállítás tehát számos tűz-
oltó-nemzedékre emléke-
zik a legidősebbektől az leg-
ifjabbakig. A négy teremben 
az eszközök és a felszerelé-
si tárgyak (tömlők, fecsken-
dők, kézi hajtású és moto-
ros szivattyúk, egyenruhák, 
a védőfelszerelés darabjai, si-
sakok etc.) mellett fotók mu-

tatják be a régi korok tűz-
oltóit, az egység eddigi pa-
rancsnokait és a rátermettsé-
güket számos versenyen bi-
zonyító (egykori) diáktűz-
oltókat is. Az egyik kisebb 
termet szolgálat-parancsno-
ki irodának alakították ki, a 
másik kisterem viszont in-
teraktív lehetőséget bizto-
sít a gyerekeknek. Itt ugyan-
is Lévai ezredes tűzoltóau-
tó gyűjteményének váloga-
tott példányai kaptak helyet. 
A gyűjtőmunka azonban 
nem zárult le. Lévai ezredes 
a megnyitó alkalmával is el-
mondta: a lakosságnál még 
számos régi, a gyűjtőkörbe 
tartozó tárgy, egyenruha, fo-
tó, dokumentum lehet. Eze-
ket is szívesen látják a gyűj-
teményben. 

Az igazán szép kiállítás te-
hát december 22-e óta megte-
kinthető. Állandó nyitva tar-
tása nincsen, az  érdeklődők a 
tűzoltólaktanyában jelezhetik 
szándékukat.

Elek György
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Karácsonyi hangversenyKarácsonyváró délután

MEGNYÍLT A TŰZOLTÓSÁG-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTEREM

A Déryné Kulturális Köz-
pontban tartotta december 
19-én (pénteken) karácsonyi 
hangversenyét a Karcagi Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Is-
kolai Tagintézménye. 

A megjelenteket Plósz 
Csilla intézményvezető kö-
szöntötte. - Amikor vissza-
tekintünk az elmúlt időszak-
ra, többnyire azt várjuk: jöj-
jenek el azok a kedves per-
cek, amik értek bennün-
ket, amelyekre szívesen em-

lékezünk. Karácsonyi mű-
sorunkkal igyekszünk jelké-

pes ajándékkal kedvesked-
ni mindenkinek, így kérem 
fogadják szeretettel tanítvá-
nyaink és kollégáim műsorát 
- mondta az intézményve-
zető, majd felolvasta dr. Fa-
zekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, országgyűlé-
si képviselő levelét, melyben 
áldott, boldog és békés ka-
rácsonyi ünnepeket kívánt a 
szereplőknek és minden ze-
neszerető karcaginak.

DE

December 22-én (hétfőn) az Ifjúsági Ház nagytermében ren-
dezett játékos délutánt a Déryné Kulturális Központ. A prog-
ramot a helyi mazsorettcsoportok előadása vezette majd, ki ki 
játékokat, ajándékokat, fenyőfa-díszeket készíthetett az ünnepi 
alkalomra, a karácsonyfára vagy a karácsonyfa alá.
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Közéleti szilánkok
Régi aforizmák -, 

újévre

Azt gondolhatnánk, a közéleti 
aforizmák csak egy bizonyos 
időszakban, konkrét történelmi, 
társadalmi közegben, környezetben 
aktuálisak csak, ill. akkor „ülnek”. 
De az igazán jók és szellemesek, 
időtállók, noha írójukat az akkori 
közélet egy-egy valóságos 
ellentmondása, visszássága ihlette. 
Jó példa erre a vajdasági író, 
Bogdánfi Sándor (1912 – 1987) 
munkássága. Egykori munkatársam 
-, a már szintén elhunyt Hornyik 
Miklós -, fejből tudott idézni 
több mint félszázat, egykori 
kedves szerkesztőjétől. 1971-ben, 
Újvidéken jelent meg a „Hallgatni 
nem arany” című , itthon kevésbé 
ismert kötete- ebből válogattam.

„Manapság némely pártnak is 
fáj minden tagja!”

„Egyesek külföldre mennek 
dolgozni, mások külföldre mennek 
hazudni.”

„A nemzeti érzést illik 
megkülönböztetni a nemzetiszínű 
érzéstől.”

„Vagy azért drágult meg a hús, 
mert kevés az állat, vagy azért, 
mert sok.”

„Az öregek nem annyira az 
állásukat, inkább a reumájukat 
szeretnék átadni a fiataloknak.”

„A patikusok örömmel 
tapasztalják, hogy közéletünkben 
mind több idegcsillapítóra van 
szükség.”

„A nagy időknek ő mindig csak 
tanúja akart lenni, nehogy vádlott 
legyen.”

„Ne csodálkozzunk, hogy a 
kanáltulajdonosok nem kedvelik a 
villatulajdonosokat.”

„Új megvilágításban a probléma 
olykor egészen sötétté válik.”

„Megtaláltuk a helyzet kulcsát, 
de nem találjuk a zárat.”

„A szabadság mást – mást 
jelent nemcsak minden országban, 
hanem minden lakásban is.”

„A politikai analfabéta azt 
hiszi, hogy szidással meg lehet 
változtatni a világot”

„Egyedül jövőnk biztos, múltunk 
és jelenünk merőben bizonytalan.”

„A korlátokat a korlátoltak 
találták ki.”

„Az izgága kritizálók éppoly 
szánalmas figurái korunknak, mint 
a nyálas hajbókolók.”

„Lássuk be végre, hogy a kört 
nem lehet decentralizálni.”

„A kultúrát lehet fogyasztani, de 
lehet lefogyasztani is.”

„ A baj akkor kezdődik, amikor 
mindkét oldal egyoldalú.”

„Rendkívül fontos, hogy hű 
legyél a néphez, de az is fontos, 
hogy melyik néphez.”

ács

KÖZÉLET

Bugacon szüle-
tett 1930. novem-
ber 18-án. Édesap-
ja egy Kecskemét-
hez közeli erdő er-
désze volt. Négy 
gyermeke közül Ti-
bor vitte tovább ezt 
a tradíciót, a má-
sik ikerfiú, György, 
az általános iskola 
után a piarista rend 
kecskeméti gim-
náziumában tanult 
tovább. Tehetsége 
már ott megmutat-
kozott, s az érettsé-
git követően (a há-
ború miatt két év 
késéssel) 1950-től 
az ELTE hallgató-

ja lett, matematika- fizika szakon, ahol az évfolyam legtehet-
ségesebb matematikusának tartották. Hívták is, maradjon az 
egyetemen, de ő tanítani akart, így aztán 1954 őszén az ak-
kor már Gábor Áron nevét viselő karcagi gimnáziumba ke-
rült. Karcagon ismerkedett meg a pályakezdő doktornővel, 
dr. Fekete Emíliával, akivel 1958-ban kötött házasságot. Két 
fiuk született: György ma atommagfizikus, László közgaz-
dász.

Wolf tanár úr élete negyven évig a gimnáziumhoz kö-
tődött, ahol matematikát és fizikát oktatott, és rend-
re osztályfőnök lett, de valahogy (mint egykori diák írom 
ezt) mégsem „csak” szaktanár volt, hiszen minden ko-
molyabb iskolai sporteseményen – főként a Nagykun 
Diáksportviadalokon - ott láttuk a szurkolók között. A ko-

sárlabdáért különösen rajongott, egy ideig a Fáklya kosár-
labdásainak szakosztályvezetője volt és ezek mellett még 
nagyon jól sakkozott. Hamar megtalálta a helyét Karca-
gon, igazi patrióta lett, nem csoda hát, hogy 1976-ban, az 
iskola 300 éves évfordulóján az öregdiákok több tanártár-
sával együtt tiszteletbeli karcagi diákká avatták. Megje-
gyezzük, tanárként is jócskán maradt benne a diákok sza-
badságából és nyitottságából. Ez utóbbi tulajdonságának és 
jó szívének a „következménye” volt, hogy a városban leg-
alább annyian ismerték, mint feleségét, a népszerű orvost.

Egykori tanítványainak száma százakra megy, és soktu-
catnyian közülük matematikusok, fizikusok vagy e tudo-
mányok révén orvosok, kutatók, tanárok  lettek. „Tanítvá-
nyaival, gyerekeivel megyei és országos szintű eredményeket 
ért el, melyekkel méltán érdemelte ki az Eötvös Lóránd és a 
Bolyai Társulat szaktanárainak, kollégáinak elismerését és 
megbecsülését. Számára nem volt megoldhatatlan matema-
tika és fizika versenypélda, s ezzel sokat segített nem csak 
a tanulóknak, hanem kollégáinak is. A tehetséges tanulók 
mellett a kevésbé tehetségesek is rajongtak érte”-méltatta 
őt még évekkel ezelőtt egy tanártársa. Egy időben, már 
nyugállományba vonulása után sokszor beszélgettem ve-
le, s mindig meglepett természetes derűje, és az, hogy mi-
lyen könnyedén idéz a 20.századi magyar költőktől egy-egy 
sort vagy nagyobb passzust, nyilván a piaristáknál megala-
pozott széles körű műveltség bizonyítékaként. 1994-ben, 
negyven esztendőnyi tanítás után lett nyugdíjas. Nyugdí-
jasként a legutóbbi időkig a a KSE Sakkszakosztályának 
volt az igazolt, I.osztályú fokozatot elért játékosa és lelkes 
támogatója.

Néhány évvel ezelőtt komoly műtéten esett át, felgyó-
gyult, de felette is eljárt az idő: 85 évesen, 2014. december 12-
én hunyt el. Nyugodjék békében!

Elek György

2014. december 18-án ke-
rült sor a tavalyi év utolsó, so-
ros testületi ülésére. Az ülés 
kezdetén a testület vendége-
ként jelen volt dr. Hegedűs 
Csaba, a Magyar Birkózó Szö-
vetség elnöke a századik ma-
gyar olimpiai érem tulajdono-
sa, aki hivatalos látogatást tett 
városunkban. Az elnök rövid 
beszédében méltatta a karca-
gi birkózást a mára már orszá-
gos hírű, hagyománnyá vált 
Kurucz Testvérek Emlékver-
senyét és elismeréssel nyilatko-

zott a sportág helyi támogatói-
ról, köztük kiemelve az önkor-
mányzatot is. Elismerése jeléül 
a nemzeti válogatott mezével 
ajándékozta meg Dobos László 
polgármestert, Teleki Zoltánt 
a Karcagi Rendőrkapitányság 
vezetőjét és Kissné Soós Ágnes 
tankerületi igazgatót.

A napirend megtárgyalá-
sa előtt Dobos László a testü-
let nevében szerény ajándékkal 
köszöntötte Béres Sándort, akit 
nemrég az Országos Nyugdíjas 

Polgári Egyesület elnökévé vá-
lasztottak.

A napirendi pontok legtöbb-
je, az ilyenkor szokásos évzá-
rással és az új év megkezdésé-
vel kapcsolatos feladatokhoz 
volt köthető. Ilyen volt példá-
ul a képviselő-testület 2015. évi 
munkatervére vonatkozó ja-
vaslat, vagy az önkormányzat 
idei belső ellenőrzési tervének 
elfogadása.

Természetesen szó esett a 
városi költségvetésről is. Ezút-
tal az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének I-III. negyed-
évi végrehajtásáról szóló beszá-
moló került a képviselők aszta-
lára. Ahogy Karcagi Nagy Zol-

tán, a Pénzügyi, Fejlesztési és 
Mezőgazdasági Bizottság el-
nöke hozzászólásában kiemel-
te, összességében megállapít-
ható, hogy a kiadás az első há-
rom negyedévben megfele-
lő ütemben, a fedezet folyama-
tos biztosításával valósult meg. 
Hozzátette, hogy, bár az utolsó 
negyedév ellenőrzése – az ülés 
idején – még nem készült el, de 
az eddigiekhez hasonlóan a jö-
vőben is fontos a költségvetés 
végrehajtásának folyamatos el-
lenőrzése a mindenkori fize-
tőképesség és a költségvetési 
egyensúly megtartásának érde-
kében.

-dh-

Testületi ülés

Képünkön Lázár János, a Magyar Birkózó Szövetség alel-
nöke, dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, 
Rózsa Sándor jegyző, és Dobos László polgármester

WOLF GYÖRGY
(1930-2014)
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A kórház gyermekosztálya 
Gyermeképség Alapítványá-
nak a budapesti Hell’s Angels 
Motoros Club tagjai már ed-
dig nyolc alkalommal segítet-
tek, több mint négymillió fo-
rint értékű műszerrel és élet-
mentő berendezéssel.

Mivel májusi jótékony futa-
muk a rossz idő miatt elma-
radt, azt Luca-napkor buda-
pesti klubjukban pótolták. Az 
ott összegyűlt 400 ezer forin-
tot és a több száz plüssállatot, 
társasjátékot, ruhákat hozták 
el december 23-án Karcagra.

Dr. Aradi Erzsébet főorvos-
tól, a Gyermeképség Alapít-
vány kuratóriumi elnökétől 
megtudtuk, az elmúlt években 
több életmentő műszert vásá-
rolhattak a motorosok adomá-
nyának köszönhetően. 

– Alapítványunkat 1998-
ban hoztuk létre azzal a céllal, 
hogy a kórházba betérő gyer-
mekek ellátását segítse. Ami-
kor a motorosok jönnek, ak-
kor általában a helyi vállalko-
zók is szoktak segíteni és be-
társulni az adományba, így 
tudtunk életmentő készülé-

ket, monitort, EKG-készülé-
ket venni. 

- A több száz motorosnak 
aranyszíve van, mindig szép 
adománnyal érkeznek – jelen-
tette ki dr. Szabó Mária főor-
vos, a gyermekosztály vezető-
je. Betegeink 60 százaléka lég-
úti beteg, sok a tüdőgyulla-
dással, asztmás betegségek-
kel bekerülő. Ezért fontosak a 
pulzoximéterek, a légzésjaví-
tó, inhalációs készülékek. Ilye-
neket is tudtunk vásárolni, de 
a magas vérnyomásos gyer-
mekek kivizsgálásához is vet-
tünk műszereket. A most ka-
pott több száz játéknak és a 
400 ezer forintnak is nagyon 
örülünk, köszönjük minden-
kinek. 

- Nagyon szívesen jövünk 
minden alkalommal Karcag-
ra, a szívünk egyik csücske – 
mondta a motorosok nevében   
Farsang Imre.   Most plüssálla-
tokat, gyermekjátékokat, me-
sekönyveket, ruhákat, kifestő-
ket hoztunk, van aki egyene-
sen Amerikából küldte el ado-
mányát a kórház kis betegei-
nek. Remélem, idén is tudunk 
majd segíteni a kis betegeknek.

DE

Aranyszívű motorosok

A Karcag városban műkö-
dő Helyi Választási Bizottság 
2015. március 1. napjára ki-
tűzte Karcag 2. számú egyé-
ni választókerületében a tele-
pülési önkormányzati képvi-
selő időközi választását. En-
nek oka, hogy ismét Kovács 
Sándort választották a megyei 
közgyűlés elnökévé, s e két 
tisztséget a jogszabály szerint 
nem lehet együtt betölteni. Er-
ről beszélgettünk Kovács Sán-
dorral.

-Mióta tagja a karcagi kép-
viselő testületnek?

1998 óta vagyok önkor-
mányzati képviselő Karcagon. 
Erre nagyon büszke vagyok, 
hiszen annál nagyobb meg-
tiszteltetés nincs az ember éle-
tében, mint ha a saját szülővá-

rosa, a saját települése bízza 
meg valamilyen feladattal. Az 
önkormányzati választások 
során nem pártokra, pártlis-
tákra, óriásplakátokra, szloge-
nekre szavaznak az emberek, 
hanem személyekre. Olyanok-
ra, akiket gyermekkoruk óta 
ismernek. 

-Az október 12- i helyhatósági 
választások után megalakult a 
megyei önkormányzat, melynek 
elnökévé ismét Önt választották. 

Igen, október 22- én tizen-
kilenc  közgyűlési taggal ala-
kult meg a Jász- Nagykun- 
Szolnok Megyei Önkormány-
zat. A tizenkilenc közgyűlé-
si tagból tizenhatan titkos sza-
vazáson rám szavaztak. 

-Ez egy nagyon magas sza-
vazati arány.

-Nem nagyon emlékszem 
hasonlóra, olyan sem fordult 
még elő, hogy valaki két cik-
luson keresztül vezesse a me-
gyét. Én olyan szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy két cik-
luson keresztül mint elnök ve-
zethetem a megyét. Ezt a nagy 
bizalmat annak tudhatom be, 
hogy azt a munkát, amit el-
kezdtünk az előző négy, vagy 
az azt megelőző négy év során, 
amikor alelnök voltam, folytat-
ni kell és folytatni fogjuk. Van 

ennek egy következménye, hi-
szen a  kormányzat tavaly ta-
vasszal hozott egy olyan dön-
tést, hogy akit megválaszta-
nak megyei önkormányzat el-
nökének, vagy alelnökének, az 
nem tölthet be más települé-
sen önkormányzati tisztséget, 
tehát nem lehet önkormányza-
ti képviselő. Ezt az összeférhe-
tetlenséget nekem meg kellett 
szüntetnem és így kénytelen 
voltam a tavalyi évben lemon-
dani a karcagi önkormányza-
ti képviselői mandátumomról. 
Ez nekem egy nagyon fájdal-
mas döntés volt, hiszen 1998 
óta vagyok önkormányza-
ti képviselő. Ezt a döntést meg 
kellett hoznom. Az egyéni vá-
lasztókörzetemben időközi vá-
lasztás lesz. Ez nem jelenti azt, 
hogy kivonulok a karcagi köz-
életből. Dobos László polgár-
mester úrral egyeztettünk ar-
ról, hogy továbbra is részt ve-
szek az önkormányzat munká-
jában, a Gazdasági Tanácsadó 
Testület tagja leszek, bizottsá-
gi üléseken is részt fogok venni 
és segítem azt a képviselőt, aki 
utánam kerül be a testületbe,  
és mindenképpen, mint kar-
cagi, aki itt élek, itt lakom, in-
nen járok be minden nap  Szol-
nokra dolgozni, segíteni fo-

gom az önkormányzat mun-
káját, ahogy eddig is segítet-
tem. Január 12-től már kezdő-
dik az ajánlások gyűjtése. Azt 
gondolom, hogy a Fidesz olyan 
jelöltet indít dr. Kanász - Nagy 
László személyében, aki méltó-
képpen fogja képviselni a vá-
rosrészt, és azt a munkát, amit  
huszonöt éve végez a Fidesz 
Karcagon.

-Milyen lesz a kampány? 
Hány jelölt indulhat Ön sze-
rint a 2. számú választókerü-
letben?

Azt gondolom, hogy ha ki-
élezett lesz a hangulat, az csak 
az országos politikának lesz 
köszönhető. Négy- öt jelölt fog 
indulni szerintem. A pártok 
biztosan indítanak majd je-
löltet, illetve vannak olyan je-
löltek, akik szeretnek elindul-
ni. Én biztatok mindenkit, aki 
érez magában kedvet, tehetsé-
get, és támogatást maga mö-
gött, hogy ezt a nagyon szép 
városrészt képviselje és indul-
jon el a választáson, hiszen 
nincs annál szebb feladat, 
mint a várost képviselni.

-Milyen tanácsot ad a leen-
dő utódjának, a körzet követ-
kező képviselőjének?

Nekem az utóbbi négy év-
ben nagyon kevés időm volt a 

körzetemben dolgozni, sokkal 
többet kellett volna a körzet 
lakói között lennem. Én min-
dig fájlaltam, amikor reggel 
elindultam Szolnokra és este 
hazaértem, hogy kevés volt az 
idő a körzet lakóira. Azt gon-
dolom, hogy az utódomnak 
mindenképpen sokkal többet 
kell ott lenne, beszélni az em-
berekkel. Vannak olyan elkép-
zeléseim, amelyek még nem 
valósultak meg, át fogom adni 
és segíteni fogom a megvalósí-
tásukat. Szeretném ha ezeket 
a beruházásokat, fejlesztése-
ket tovább vinné, megvalósí-
taná. Ismerem a körzet lakóit, 
az emberek problémáit és én 
ennek a képviselőnek évekig a 
segítségére fogok lenni, ha be-
kerül az önkormányzatba.

- Mit kíván a 2015-ös évre?
Minden karcaginak és  

minden magyarnak azt kí-
vánom, ami a legfontosabb: 
családi békét, boldogságot 
és egészséget. Mert hogyha 
egészség  van és családi har-
mónia, akkor azt gondolom, 
hogy nincs olyan cél, nincs 
olyan probléma, amit ne tud-
nánk elérni, vagy ne tudnánk 
leküzdeni. 

-Köszönöm az interjút!
Balogh Andrea

Kovács Sándor: A jövőben is részt veszek az önkormányzat munkájában

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal indí-
totta el azt a gondolatot, hogy 
a kormánytisztviselők az ad-
vent jegyében adományokat 
gyűjtsenek. A Karcagi Járá-
si Hivatal kormánytisztviselői 
által összegyűjtött 15 ezer fo-
rintból a kormányhivatal al-
mát vásárolt, melyet Hodos 
Julianna járási hivatalvezető 
adott át december 19-én pén-
teken négy családnak. 

- Az egyenként 40 kilo-
gramm almát Pánti Ildikó 
képviselő asszony körzeté-
ben osztjuk szét. A családok-
ról vele egyeztettünk, hiszen 

ő nagyon jól ismeri azokat, 
akiknél ez az alma is nagy se-
gítséget jelent - mondta a hi-
vatalvezető, aki a kollégái-
nak, valamennyi kormány-
tisztviselőnek is köszöni, 
hogy értő szívekre talált ez a 
hívó szó, s hozzájárultak ah-
hoz, hogy karácsony előtt 
ilyen adományokkal kedves-
kedhessenek. 

Az egyik láda almát Oros 
Katalin kapta, aki három kis-
korú gyermeket nevel egye-
dül. A fiatalasszony nagyon 
örült az almának, mert így 
mindennap tud gyermekei-
nek gyümölcsöt is adni.

Almát kaptak karácsony előtt
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Túrós batyu 
muffinsütőben készítve 

Hozzávalók: 1 csomag leveles tészta, 
2 g vaj , 30 dkg tehéntúró, 3 ek tejföl, 
2 csomag vaníliás cukor, 2 ek cukor, 1 
citromból nyert citromhéj, 1 marék 
mazsola, 1 db tojássárgája,1 db tojás
A muffinsütőt kenjük ki vajjal. A sütőt melegítsük elő 180 fokra.
Egy nagy tálban keverjük össze a hozzávalókat a töltelékhez. 
(kivéve: tészta és 1 tojás) A tésztát vágjuk 12 szögletes formát 
belőle. Kézzel nyújtsuk meg, és helyezzük a sütő mélyedéseibe 
úgy, hogy a négyszögek csücskei kilógnak.
Töltsük meg a leveles tésztát túrós töltelékkel, és hajtsuk rá a 
füleket. Kenjük meg felvert tojással a tetejüket, és mehetnek is 
a sütőbe 20 percre, míg aranybarnára sül a tetejük.
Ha elkészültek és kivettük a sütőből a formát, letakarva hagy-
juk pár percig hűlni. Jó étvágyat hozzá!

Kifröccsen valami a 
sütőben és füstöl?
A leégett felületet szórja 

be vastagon sóval, és süt-
het tovább. A kellemetlen 
szag meg fog szűnni. Miu-
tán kiveszi az ételt, csukja 
be a sütőt és 24 óráig hagy-
ja benne a sót. Ezután egy 
dörzsivel vagy tompa élű 
késsel le tudja kaparni a le-
égett ételmaradékot. Végül 
törölje át nedves törlőken-
dővel, majd száraz kony-
haruhával a sütőt.

Háztartási jó tanácsok

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor került megrendezésre a Galambkiállítás?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben január 12-én 
(hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 
az Akácliget fürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Főző János (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

HÍREK

Évről évre szembesülni kell 
a problémával: folyamatosan 
fogy, gyengül a véradók tábo-
ra, és ahogy Kovács Mária, a 
Vöröskereszt Területi Szer-
vezetének vezetőjétől hallot-
tam, sajnos hanyatlani lát-
szik a véradási kedv is. A hely-
zet persze még nem kritikus, 
hiszen az idén november 30-

ig 669 karcagi „adta a vérét” 
(összesen 263,6 litert) a rend-
szeresen megtartott alkalma-
kon. Ez az éves váradási terv 
78 %-a, ami nem rossz, az pe-
dig örömteli tény, hogy 52 fő 
új véradót is sikerült megnyer-
niük. A véradókat köszöntöt-
ték december 12-én (pénte-
ken) délután – szokás szerint 
– a Nimród Bio Hotel konfe-
renciatermében megrendezett 
ünnepségen, amelynek része-
ként a bereki iskolások vér-
adással kapcsolatos rajzaiból 
nyílt kiállítás.

A megjelenteket Nagyné 

László Erzsébet képviselő, az 
önkormányzat Szociális és 
Eü. Bizottságának vezetője, a 
Kátai Gábor Kórház főigaz-
gatója, dr. Kapusi Lajos főor-
vos, a kórház orvos-igazgatója, 
Pánti Ildikó képviselő, Tőkés 
Ágnes, a Vöröskereszt városi 
szervezetének vezetője, vala-
mint Kovács Mária, a területi 
vezető köszöntötte. 

Ez alkalommal ötvenkét 
önkéntest tüntettek ki, köz-
tük kilencen ötvenszer, illet-
ve ennél több alkalommal ad-
tak vért. Halász László (63) 18 
évesen, édesapja példája nyo-
mán lett véradó és már túl van 
a 110. alkalmon, Kiss Sándor 
(62) pedig (szintén fiatal em-

berként), 1970-ben, a munka-
helyi kollektíva hatására adott 
először vért, ma már őt is a 
száztizedik véradásért ismer-
ték el.

Elek György

Véradókat köszöntöttek
„Miénk ez a nap, mert a 

szakma hívogat!” a mottó-
ja annak a sajátos nevelé-
si igényű tanulók számára 
meghirdetett pályázati nap-
nak, amelyet december 13-
án immár negyedik alka-
lommal rendezett meg a Ká-
das György Általános Iskola 
és Szakiskola Karcagi Tagin-
tézménye.

A rendezvény célja, hogy 
az interaktív, vetélkedőkkel, 
bemutatókkal tarkított dél-
előttön bemutassák az érdek-
lődőknek az intézményt, s 
egyben tájékoztatást adjanak 
az itt tanulható szakmákról. 
A karcagi tagintézményben 

ugyanis több szakma is várja 
a gyerekeket. A mezőgazda-
sági szakmák közül a zöld-
ségtermesztő, a kerti mun-
kás és a parkgondozó, a népi 
kézművesség köréből a sző-
nyegszövő, valamint a ko-
sárfonó és fonottbútor-készí-
tő szakmák választhatók, de 
nagyon népszerű a mézeska-
lács-készítő és – főként a fi-
úk által – a kerékpárszerelő 
szakmák is, amelyek közül a 
népi kézművesség szakmái-
ból 4, a többi esetében pedig 
2 év alatt szerezhetik meg az 
OKJ-s végzettséget a fiatalok. 
Azt is mondhatjuk, a nap lé-
nyege, hogy a tanulnivaló, a 

munkák ismertetésével se-
gít dönteni a pályaválasz-

tásban. Most öt intézmény-
ből érkeztek pályaválasztó fi-

atalok, akik – Sándorné Sza-
kácsi Ildikó tájékoztatása 
szerint a tapasztalat azt mu-
tatja, - ilyenkor már konkrét 
elképzeléssel néznek körül a 
kínálatban. A december 13-
i szakmai nap Sándorné Sza-
kácsi Ildikó intézményveze-
tő, és Pánti Ildikó képviselő 
köszöntőjével indult. Ezt kö-
vetően kertészeti és kerékpá-
ros verseny kezdődött, vala-
mint az intézmény szaktaná-
rai tartottak előadást és be-
mutatót szövésből, kosárfo-
násból, mézeskalács készítés-
ből.

Elek György

A szakma hívogat

Kiss Sándor

Halász László
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HÍREK

2014. december 11- én 
(csütörtökön) az alsó tagoza-
tos tanulók részvételével le-
zajlott Mesemondó verseny 
valóban régi hagyomány a 
Városi Könyvtárban, Gyöke-
rei a 80-as évek elejéig nyúl-
nak vissza. Hosszú életének 
köszönhető, hogy az iskolák 
legtöbbjében számon tartott 
alkalom, amire készülnek a 
kisdiákok, sőt, előselejtező-
kön választják ki a legjobb 
mesemondókat, úgyhogy a 
könyvtárban rendezett vá-
rosi verseny – Szabó Péterné 
gyermekkönyvtáros szava-

ival élve – már túlnő a küz-
delmen, inkább ünnep, a me-
sék ünnepe – így karácsony 
előestéjén. Az idei fordu-
ló a Jégvirágok címet kapta a 
rendezőktől, nevezni a kará-
csonyról, szeretetről, barát-
ságról, tehát az emberi kap-
csolatokról szóló mesékkel 
lehetett. Szép számmal akadt 
jelentkező is, hiszen a városi 
(tehát iskolák közötti) verse-
nyen az 1-2. osztályosok kö-
zül tizenhárman, a 3-4-esek 
közül tizenhatan jutottak be 
(ezen a második napon azon-
ban betegség miatt csak 14-

en álltak színpadra). Ők hu-
szonkilencen lettek tehát a 
város legjobb alsós mese-
mondói, őket értékelte a zsű-
ri. 

Eredmények: 1-2. osztá-
lyosok (zsűri: Sótiné Szat-
mári Dóra, Szarka Lászlóné, 
Tóthné Kovács Márta): 1. 
Házi Boglárka (1. o. - Refi), 2. 
Mador Szilvia (2. o. - Györffy 
I. Tagiskola), 3. Kun Gréta (2. 
o. - Refi), Madarász Emese 
(1. o. - Györffy I. Tagisk.), és 
Fekete Csilla (1. o. - Györffy 
I. Tagisk.). Különdíjban ré-
szesültek: Pintér Gabriella (2. 

o. - Refi), Balog Erik Márk 
(2. o. - Arany J. Ált. Isk.) 

A 3-4. osztályosok közül 
(zsűri: dr. Kasuba Jánosné 
Varga Istvánné, Fülöp Ilo-
na): 1. Doma Petra Dorina 
(Kiskulcsos) és Bíró Lil-
la Édua (Refi), 2. Bugán Li-
li (Refi), 3. Tóth Enikő (Kis-
kulcsos) és Mészáros Lilla 
(Refi). Különdíjban részesül-
tek: Horváth Viola (Arany J. 
Ált. Isk.), Bakó Alexa Mária 
(Arany J. Ált. Isk.), Tóth An-
na (Györffy I. Tagisk.), Ordas 
Tibor (Györffy I. Tagisk.)

Elek György

Jégvirágok
Mesemondó verseny a könyvtárban

A Városi Könyvtár nagyterme adott otthont a Szikfolt Folt-
varró Klub szokásos karácsonyi tárlatának. A kiállítók célja – 
a legújabb alkotások bemutatása mellett- az ünnepi hangulat 
megidézése és jókívánságok tolmácsolása volt. Boldog új évet 
mindenkinek!

Kiállítással búcsúztak az óévtől

Már csak ketten aktív ga-
lambászok abból az elkö-
telezett tenyésztői csoport-
ból, amelynek tagjai 1954-
ben megalapították  a Karca-
gi V-139 sz. Galambtenyésztő 
Egyesületet. Az egyesület hív-
ta életre aztán az évenkénti 
galambkiállításokat, a 60 éves 
egyesület pedig 2014 decem-
berében a félszázadik karcagi 
kiállítását rendezte meg. 

A galambászok eme meg-
mozdulását távolabbról is fi-
gyelemmel kísérik, s évről-
évre sok madarat hoznak el 
ide nemcsak Karcagról, ha-
nem a szűkebb környékről 
is. Az idei nevezők és kiállí-
tók 49-en voltak: 21-en hely-
ből, a többiek pedig Kisújszál-
lásról, Biharnagybajomból, 
Túrkevéről, Püspökladányból, 
Ecsegfalváról, Tiszafüredről, 
Balmazújvárosról, Vésztőről, 
Kunhegyesről, Fegyvernekről 
és Nyársapátról érkeztek, s 
összesen 476 galambot állítot-
tak ki. 

A háromnapos rendezvény 

első napja a szakemberekből 
álló zsűrié volt. 2014-ben  a 
Karcag Győztes címet 20 ga-

lamb kapta meg (tenyésztőik: 
Laboncz Ferenc, Mester Ká-
roly (2), Öhler Tibor, Kapusi 
László, Kun Lajos, Szedlacsek 
István, Gönczi Károly, Sipos 
Gábor, Tóth Sándor, Kis Er-
nő, Mészáros Sándorné, Szé-
kely Tibor, H.Tóth János (2), 
Váradi István, Donkó Szil-
via, Tóth István, Bosnyák Im-
re, Gyulai Miklós). Különdíj-

ban négy tenyésztő (Szabó Jó-
zsef, ifj. Varga Zoltán, Öhler 
Tibor, Deme Ferenc) részesült, 

egyesületi díjat öt galambász 
(Váradi István, Kun Lajos, 
Bosnyák Imre, Györfi János 
Bendegúz és Czeglédy Lász-
ló) vehetett át a vasárnapi díj-
kiosztón Dobos László polgár-
mestertől.

Az évfordulóhoz érkezett 
egyesületnek jelenleg 47 tagja 
van, tudtuk meg Bazsó István 
elnöktől.

- A tagságunk aktív, változó 
létszámmal és változó számú 
kollekcióval ugyan, de rend-
szeres résztvevői vagyunk a 
különböző országos, terüle-
ti vagy éppen egyesületi ren-
dezvényeknek, kiállításoknak. 
Fontos megjegyezni, hogy az 
egyesületben négy fő galamb-
bírálót is találunk. Pillanat-
nyilag kilenc fő 18 év alat-
ti tagunk van, tehát a  jövőnk, 
pontosabban a karcagi galam-
bászat jövője is biztatónak tű-
nik.

Elek György

Galambkiállítás

Az újesztendő első perceiben mindenki abban bízik, hogy ez az esztendő kicsit más lesz, mint 
a tavalyi, és sokan azzal is emelkedettebbé kívánják tenni a pillanatot, hogy – sokszor csak egy 
aprósággal, de - igyekeznek más mederbe terelni az életüket. Erről szólnak az újévi fogadalmak. 
Újesztendei első kérdésünk tehát az volt, tett-e újévi fogadalmat?

A hét kérdése: Tette-e fogadalmat 2015-re?

Pekár Gábor (40) 
Sokat dohányzok, ami egy-

részt egészségtelen, másrészt 
pedig nagyon költséges. 2015-
ben abbahagyom a dohány-
zást. Ezt határoztam el.

Raksa Zsigmond (21)
Tettem fogadalmat, de az 

csak május végéig tart. Május-
ban vizsgáim lesznek, a foga-
dalom is ezekkel kapcsolatos.

Dr. Örsi Julianna (65)
A Magyar Kultúra Napján 

jön ki a nyomdából a legújabb 
könyvem, további három kötet 
pedig megjelenésre vár. Azt fo-
gadtam meg, hogy ez a három 
kötet 2015-ben megjelenik.
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Igazán nem panaszkodhatunk, három választással tarkított, ese-
ménydús esztendőt zártunk december 31-én. 2013. év végén befejező-
dött a vasúti és közúti beruházásokat is tartalmazó vasút-modernizá-
ciós projekt karcagi szakasza. Ehhez kapcsolódott 2014 januárjának 
végén, a megújult karcagi vasútállomáson rendezett sajtótájékoztató, 
ahol dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Dobos László pol-
gármester és Boldog István megyei útügyi biztos ismertették a vasúti 
és közúti beruházásokkal kapcsolatos további elképzeléseket. Febru-
árban, mint mindig, a Györffy Napok rendezvényei arattak nagy si-
kert, az ilyenkor esedékes Mezőgazdasági Könyvhónap kapcsán a 
Szentannai S. Gimnáziumban rendezték meg a térség agrárszakembe-
reinek szakmai találkozóját, február 14-én pedig a korábbi sportsike-
rekre gondolva a 150 legeredményesebb karcagi sportolónak gratulál-
tak a város vezetői a városháza nagytermében. A hónap végén a Kar-
cagi Zsidó Hitközség meghívására Karcagra látogatott Ilan Mor, Izra-
el Állam magyarországi nagykövete.

Évek óta várt esemény következett el március 18-án: ezen a napon 
Orbán Viktor miniszterelnök átadta az Elektronikai Hulladékhaszno-
sító Központ üzemét, március 20-án viszont alapkőletétellel vette kez-
detét a Karcag-Kenderes ivóvíz-minőség javító projekt kivitelezése. (A 
munka 2015 februárjában ér véget.) 

Az április 6-i országgyűlési képviselő választás JNSZ Megye 03.sz. 
Választókerületében is a FIDESZ-KDNP koalíció óriási fölényét hoz-
ta. A kerület országgyűlési képviselője dr. Fazekas Sándor lett, - meg-
bízólevelét ápr.24-én a Városháza nagytermében vette át. Áprilisban 
két fontosabb eseményünk volt még: a hónap elején új öltözőt adtak át 
a Liget utcai Sporttelepen, április 23-án pedig több hónapos költözkö-
dés után megnyílt az Ifjúsági Ház épületébe került Városi Könyvtár.

Májusban – amellett, hogy Hungarikummá nyilvánitották az aká-
cot és az akácmézet, - népes taggyűlésen számolt be előző évi mun-
kájáról a Kunszövetség, amelynek új elnöke Kovács Sándor lett. Má-
jus 30-án a karcagi szegények egykori orvosára dr. Sánta Péterre em-
lékeztek. Bronz domborművét, Györfi Sándor szobrászművész alkotá-
sát a Betánia Gyógyszertár falán leplezték le.

Június 6-án letette a hivatali esküt Magyarország új kormánya, 
amelyben Varga Mihály a nemzetgazdasági, Fazekas Sándor a föld-
művelésügyi tárcát kapta. Június elején a Kátai Gábor Kórház 7,5 mil-
lió forint értékű adományt kapott Hollandiából, a hónap folyamán 
az év közben több újdonságot meghonosító Akácliget fürdőben újból 
megnyitott a fürdőgyógyászat. A fürdőnek a Magyar Fürdőszövetség 
júliusban négycsillagos minősítést adott. 17-én átadták a mentőállo-
más felújított épületét, 20-án a Karcag-kunmadarasi út felújítási, kar-
bantartási munkái fejeződtek be és 24-én megnyílt a szintén nagyobb 
felújításon átesett Fazekasház is. Június hónap koronája, mondani 
sem kell, az utolsó hétvégén rendezett Birkafőző Fesztivál volt, ami az 
idén is sok ezer látogatót és évek hosszú sora óta visszatérő törzsven-
déget hozott a városba.

A Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényei ezúttal hat napon át 
tartottak, s talán  ehhez a sorozathoz kapcsolható még az olaszorszá-
gi Venzone fúvószenekara a karcagi Honvédbanda valamint a két vá-
ros mazsorettjeinek szeptember eleji közös hangversenye ill. fellépé-
se. Szeptember elején folytatódott az átadások sora: ezúttal a buszpá-
lyaudvar 100 millió forint ráfordítással felújított létesítményét vehette 
birtokba a nagyközönség. Szeptember 23-án az 1. világháborúra em-
lékezett a hősi emlékműnél Fazekas Sándor miniszter és Dobos Lász-
ló polgármester. 

Október 12.-én zajlottak a helyhatósági választások. Karcag város 
polgármestere a következő négy évben is Dobos László lesz, s a tes-
tületben is jórészt az  előző ciklus képviselőivel találkozunk. Októ-
ber 21-én baráti látogatásra Karcagra érkezett K.K. Dzsakupov a ka-
zak parlament elnöke. A vendéget és kíséretét Dobos László polgár-
mester fogadta.

Az ősz folyamán megkezdődött a városközpont rekonstrukciója, 
amelynek során a Déryné Kulturális Központ, a Városháza és a Piac-
csarnok épületét is felújítják. A két évszázaddal ezelőtt kunsági kiköl-
tözőkkel benépesített bácskai Bácskossuthfalva (Ómoravica) és Kar-
cag városa 1994-ben kötött testvérvárosi szerződést. A kapcsolat hu-
szadik évfordulójára emlékeztek november 28-án a városháza nagy-
termében. 

A Karcagi Birkafőzők Egyesülete tagjainak egyik feladata a kunsági 
birkapörkölt népszerűsítése, amiért is az év folyamán sok nagyobb te-
lepülés rendezvényén forgatták a fakanalat. A legnagyobb főzési ese-
mény december 5-én a fővárosban volt, ahol rekordot döntöttek, mert 
120 lábasban 2673 kilogramm=8630 adag birkapörköltet főztek meg. 
Az év utolsó nagyobb közéleti-kulturális eseményére december 19-én 
került sor, amikor Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Dobos 
László polgármester és Lévai Kálmán a katasztrófavédelem helyi ki-
rendeltségének vezetője felavatták a karcagi tűzoltóegység történetét 
bemutató Horváth Ferenc utcai kiállítótermet. 

Elek György

EZ TÖRTÉNT 2014-ben (I.)

Sajtótájékoztató a vasútállomáson

Sportolók köszöntése

Elektronikai Hulladékhasznosító
Központ átadása

Adományátadás a kórházban

Karcag-Kenderes ivóvíz-minőség javító 
projekt alapkőletétele

Mandátumátadó a Városházán

Négycsillagos minősítést kapott az
Akácliget fürdő

Birkafőző Fesztivál

Nagykunsági Kulturális Napok

A felújított buszpálya udvar átadása
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A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal javas-
latára a kormánytisztviselők 
az advent jegyében adományo-
kat gyűjtöttek. A Karcagi Járá-
si Hivatal kormánytisztviselői 
pénzt és ruhákat is gyűjtöttek. 
A több zsáknyi adományt de-
cember 22-én Hodos Julianna 
járási hivatalvezető, Domokos 
Gyula, a járási munkaügyi ki-
rendeltség, Kissné Szendrey Ju-
dit, a járási gyámhivatal veze-
tője adta át hétfőn a Varró ut-
cai idősek otthona telephelyén 
Hodos Bálintné intézményve-
zetőnek. 

- Igazgató asszonnyal tör-
tént egyeztetésünk alapján úgy 
láttuk, hogy tudják használni 
azokat a ruhákat, amelyeket a 
kollégáim gyűjtöttek - mond-
ta Hodos Julianna. Szeretném 

kiemelni két munkahely nevét, 
ahol a dolgozók a legtöbb ruhát 
gyűjtötték. A munkaügyi ki-
rendeltség és a járási gyámhi-
vatal kormánytisztviselői gyűj-
tötték a legtöbb ruhát gyűjtöt-
ték. Remélem a most átadott 
több zsáknyi ruhával segítséget 
nyújtunk és kicsit vidámabbá, 
boldogabbá tesszük az otthon 
lakóinak ezt a  karácsonyt.

Az adományt a Karcagi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
Idősek Otthona lakói nevében 
Hodos Bálintné intézmény-
vezető köszönte meg. Mint 
mondta, az önkormányzattól 
édességcsomagokat, Molnár 
Pál képviselőtől déli gyümöl-
csöt kaptak, s most ez a jelen-
tős ruhaadomány is igazi ka-
rácsonyi hangulatot varázsolt 
a 170 lakó szívébe.

Adományok RENDŐRSÉGI HÍREK
Kerítést bontottak

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt B. Roland 
kunmadarasi lakos és fiatalkorú 
társa ellen. A 18 éves fiatalember 
és a 16 éves fiú 2015. január 2-án 
megjelentek egy kunmadarasi 
hétvégi háznál, ahol az ingat-
lan fakerítéséből több elemet le-
szereltek és eltulajdonítottak, to-
vábbá magukkal vittek közel 10 
kilogramm akác cserjét. A rend-
őrök a beszerzett adatok alapján 
azonosították a jogsértőket, aki-
ket előállítottak a Kunmadarasi 
Rendőrsére és gyanúsított-
ként kihallgattak. A nyomozók 
B. Roland otthonában megtar-
tott házkutatáskor megtalálták 
az eltulajdonított kerítésléceket 
és cserjéket, melyeket lefoglal-
tak, majd tulajdonosának visz-
szaadtak.

Betörés Karcagon
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt Sz. Norbert kar-
cagi lakos ellen. A 31 éves férfi 
2014. december 29-én 1 óra kö-
rüli időben bement Karcagon 
egy társasház két nyitott laká-
sába, majd az egyik helyről két 
mobiltelefont és egy pénztárcát, 

míg a másik lakásból utazótás-
kákat és háztartási eszközöket 
tulajdonított el. Az egyik sértett 
időben észlelte, hogy idegen járt 
az otthonában és azonnal érte-
sítette a rendőrséget. A perce-
ken belül, a helyszínre érkező 
járőrök a társasház kapuja előtt 
találkoztak össze a férfival, akit 
elszámoltattak. A rendőrök a 
férfinél tartott ruházatátvizs-
gáláskor, illetve a mellette lé-
vő füves területen és a lépcső-
ház bejáratánál megtalálták az 
ellopott tárgyakat. Az egyenru-
hások elfogták és a rendőrkapi-
tányságra előállították a karca-
gi férfit, akit a nyomozók gya-
núsítottként kihallgattak.

Magánlaksértés 
Karcagon

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya nyomo-
zást indított magánlaksértés 
bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt Cs. József 
karcagi lakos ellen. A rendőr-
ségre egy karcagi lakos tett be-
jelentést arról, hogy a 46 éves 
férfi 2014. december 27-én 21 
óra körüli időben - a tulajdo-
nos engedélye és beleegyezé-
se nélkül - bement a családi 
házuk udvarára, kezében egy 
kardot tartva az ott lakót ko-
rábbi sérelme miatt felelősség-

re vonta és megfenyegette. A 
sértett azonnal hívta a rendőr-
séget, a támadó a kardot letet-
te, és a helyszínről eltávozott. 
A kiérkező egyenruhások adat-
gyűjtést követően a jogsértőt 
elfogták, a kapitányságra előál-
lították és gyanúsítottként ki-
hallgatták. A rendőrök a hátra-
hagyott kardot lefoglalták.

Önbíráskodás 
Kunmadarason

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság önbíráskodás bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást három 
kunmadarasi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint K. Józsefné, B. Julianna 
és B. Attila 2014. december 27-
én 19 óra 15 perc körüli időben 
Kunmadaras egyik utcájában 
egy fiatalkorú helyi lánytól – ál-
taluk jogosnak vélt - pénzösszeg 
megadását követelték. A felek 
között szóváltás alakult ki, me-
lyet dulakodás és bántalmazás 
követett. A fiatalkorú sértett te-
lefonon értesítette a rendőrséget. 
A körzeti megbízottak perceken 
belül elfogták és előállították a 
Karcagi Rendőrkapitányságra 
a támadókat. A nyomozók a 35 
éves és a 31 éves nőt, valamint a 
20 éves kunmadarasi férfit gya-
núsítottként kihallgatták.

December 30-án (kedden)
rendezték meg Berekfürdő-
ben a III. Nagykunsági töpör-
tyű és pörc fesztivált a strand-
fürdő bejárata előtti területen.

- A mai nap célja egy kul-
turális, gasztronómiai sereg-
szemle, melyen a vendégekkel 

a Nagykunság ízvilágát ha-
gyományőrzők és lelkes ama-
tőr főzők segítségével igyek-
szünk megismertetni - mond-
ta az ötletgazda Galaczi 
Antalné. 

A korszerű táplálkozás-
ról dr. Kenyeres Imre agrár-
mérnök szólt, aki a régi disz-
nótorok hangulatát is felidéz-

te, amikor  gyerekként, ké-
sőbb családapaként vett részt 
a torokon. A mangalicából ké-
szült ételek jótékony hatását is 
elmagyarázta, s azt is, hogyan 
kell sütni a töpörtyűt, hogy 
szép aranysárga legyen és ne 
égjen le.

S persze a disznótoros fogá-
sokat - hagymás vér, toros ká-
poszta, abált szalonna - szin-
tén megkóstolhatták a jelen-
lévők, akiknek dr. Kenyeres 
Imre forralt bort készített, sa-
ját recept alapján. A hozzá-
valók nem titkosak, de min-
den bor más, így érezni kell 
mennyi bors, piros paprika, 

cukor, fahéj, szegfűszeg kell 
hozzá.  

Egy fesztivál nem múlhat 
el karcagi birkapörkölt nél-
kül, ezt Molnár József főzte a 
vendégeknek, Rimaszomba-
ti Ferencné férjével káposztás 
húst főzött.

- A titok annyi, hogy mi-
kor a tepertőt kiolvasztom 
alá, akkor lemerem a felesle-
ges zsírt, majd utána teszem 
bele a hagymát, úgy készí-
tem fel a pörköltet. Amikor 
félfővésben van a hús, hoz-
záteszem a káposztát, a kö-
ménymagot, fekete borsot, 
csípős paprikát és a tetejét 

meghintem karikára vágott 
hagymával. Ettől más az én 
káposztám - magyarázza. 

Édesanyja által speciális fű-
szerekből összeállított páccal 
dörzsölgette a nyársra húzott 
hatvan kilós malacot a karca-
gi ifj. Kun József. 

- A sütéshez még hétfőn éj-
szaka hozzáfogtunk, hiszen ti-
zenkét óra alatt sül meg ropo-
gósra a malac - magyarázta a 
mester, aki a nyársat egy vas-
bódéval is körbevette, hogy 
még jobban párolódjon és pá-
colódjon a füstben alatta a 
hús.

A sültmalacot kora délután 
sokan megkóstolták éppúgy, 
mint a tepertős ételeket.

forrás: Karcag TV

III. Nagykunsági töpörtyű és pörc fesztivál
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HIRDETMÉNYEK

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

Január 11. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Január 17-18. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

2015. január 9. péntek-hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 - Véradókat köszöntöttek
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor JNSZ Megyei  
 közgyűlés elnöke
 Téma: Év értékelés és év kezdet
 Karcagi Hírek
 - Alma adomány
 - Tepertő fesztivál
 - Motorosok a kórházban
 - Ruha adomány
 Háttér
 Vendég: Dr. Sántha József
 Téma: A Városszépítők munkájáról...
20.10 Testületi ülés
21.30 Herkules - amerikai film

2015. január 13. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.01.04 
19.15 Karcagi Hírek

19.45 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2014.12.31 
21.05 Nótaszó a Tomajmonostori 
Búcsúban

2015. január 15. péntek-hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Gyermekpercek
18.35 Karcagi Tükör
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kalocsai László
 Téma: Horgászok évkezdete
 Karcagi Hírek
 Háttér 
 Vendég: Sípos Antal
 Téma: pápai áldás
20.10 Varrósok Szalagavató műsora

Kedves nézőink! Januártól 
az Invitel karcagi hálózatán 
a Karcag Televízió adása C8 
csatorna 196,25 Frekvencián 
fogható.

Karcag Televízió

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Házasságkötés 

2014.12.23. 
Illyés Kinga-Dékán Róbert

Születés
Sipos Mariann-Szabó Tibor,
Kg.Ágota u. 26.  Liza
Somogyi Zita-Balla Zoltán
Kg.,Széchenyi sgt.13.  Zoltán
Vajó Krisztina-Lócsi Csaba 
Kg.,Rába u.22.  Lia Natasa
Tardi Júlia-Varjú Szabolcs 
Kg.,Erkel Ferenc 21.  Zoé
Fekete Ilona-Kovács Imre
Kg.,Jókai u. 8.  Richárd Krisztián
Takács Nóra-Murvai Zoltán 
Kg.,Kórház u. 10/c  Zita Nóra
György Viktória-Varga Zoltán
Kg.,Reggel u. 35.  Zoltán
Németh Katalin-Varga Zoltán
Kg.,Szegfű 21.  Máté Levente
Kovács Marianna-Molnár Imre 
Kg., Rába u. 8.  Imre József

Halálozás
Özv. Dusa Sándorné 
 Karcag (1931)
Kiss László 
 Karcag (1941)
Barta Lőrincné 
(Szilágyi Juliánna)
 Karcag(1943)
Ferenczi Imre 
 Karcag(1947)
Mezei István 
 Karcag(1957)
Dr. K. Tóth Ferenc 
 Karcag (1931)
Mándi Sándorné 
(Czombos Róza)
 Karcag (1944)

Horgászok figyelem!
A 2014. évi területi engedélyek (Bocskai Debrecen / Kőrösi 

Halász Szöv. Gyomaendrőd / Halász Kft. Szajol) 2015. január 31-
ig érvényesek! A Nagykun HE (Téglagyári tó) szintén 2015. ja-
nuár 31-ig érvényes annak, aki nem fogta meg a 2014. évi kvótát!

A vezetőség

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:

- 8. általános iskolai végzettség
- Saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak vezeté-

sére feljogosító okmány
- Karcag város külterületének ismerete
- Büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent: mezőőri vizsga, fegyvervizsga.
Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önélet-
rajz. Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2015. január 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 23.
Jelentkezni írásban, 2015. január 21-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.

Január 10. szombat 
 Munkanap
Január 11. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár - Tesco
Január 17. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Január 18. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika – 

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

Gyógyszertári ügyelet

Köszönet
A Karcagi Nagykun Bajtár-

si Egyesület nevében ezúton mon-
dunk köszönetet Karcag város ön-
kormányzatának, külön Dobos 
László polgármester úrnak, az Es-
sen Gyermekétkeztetési Kft. és a 
Karcagi Kunlovarda vezetőinek, 
valamennyi dolgozójának, hogy 
egyesületünket 2014-ben is önzet-
lenül támogatták, rendezvényeink 
sikeres végrehajtásában nagymér-
tékben segítettek bennünket.

A vezetőség

Tisztelt Szülők!

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Györffy István Általános Iskolai Tagintézménye Iskolakós-
toló címmel komplex tevékenységsorozatot indít nagycso-
portos óvodásoknak.

A program célja, hogy a gyermekek megismerjék az isko-
lai élet „titkait”.

Az foglalkozás időpontja: 2015. január 21. (szerda) 16:30 
óra, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket és 
szüleiket a Kossuth tér 4. szám alatt. Játékos angol és sport-
foglalkozás. (Kényelmes öltözet és váltócipő szükséges.)

A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni!
Érdeklődni lehet: 59/513-435-ös telefonszámon.
Kapcsolattartó: Borsosné Herczegh Judit munkaközös-

ség-vezető.

A DONI KATASZTRÓFA
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK

2015. január 11-én (vasárnap) 10 órától a 
református templomban.

Igét hirdet: Nt. Koncz Tibor elnök-lelkész
Az Istentiszteletet követően mécsesek gyújtásával tisztel-

günk a hősök előtt a Kun-piéta emlékműnél.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-
cagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktu-
ális állásajánlatai:

 - Jogvédelmi biztosításközvetítő (Kisújszállás, Karcag)
 - Adminisztrációs ügyfélszolgálati munkatárs (Karcag)
 - Biztonsági őr (Karcag)
 - NC, CNC, gépkezelő (Karcag)
 - Hegesztő, lángvágó (Nyíregyháza)
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás)
 - Ács-állványozó, (Karcag)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok)
 - Kubikos (Hortobágy)

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Befejeződött a KEOP-os projekt a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában.

A műszaki átadási-átvételi eljárást követően a kivitelező 
és a projektben közreműködő szakemberek benyújtották a 
számlákat, melyek összegét az Egyházközség mindenkinek 
átutalta. Elkészült a projekt értékelése, bemutatása és a záró 
kifizetési igénylés. A kifizetési igénylés benyújtásának ha-
tárideje december 20. Ezen határidőn belül a dokumentáció 
benyújtása megtörténik. 

Várható kifizetés 2014 dec - 2015 január.
Megnyílt a lehetőség, hogy minden energiát a következő 

projekt összeállítására irányítsunk.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
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. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es össz-
komfortos családi ház nagy alsó-
épülettel alku képes áron eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.
2 szobás tégla kis családi ház gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., 
Zádor u. 28. Tel.: 06/70-414-2622.

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 eladó összkomfortos csa-
ládi ház, alsóépület, garázs van. 
Kisebb földszinti tömblakás csere 
érdekel. Tel.: 06/30-483-6705.

Eladó lakás Karcag központjában 57 
m2-es 3. emeleti,tavaszi költözéssel.
Tel.:06-30-2980276

K arc a g Kó r há z  u . 8 . s z .  a lat t i 
II.emeleti 51 m2-es ,felújított lakás 
sürgősen eladó.Tel.:06-30-6277789

Garázst  vásárolnék a Szent István 
sgt. 1-5.udvarán a garázssor közepe 
táján.Tel.:06-59-313-167

Karcagon Kossuth téri,III.emele-
ti,2 szobás ,56 m2-es ,erkélyes la-
kás eladó.Tel.:06-59-311-975,06-30-
385.4300.

Karcagon a városközpontban 
II.emeleti 3 szobás lakás hosszútáv-
ra kiadó.Kaució szükséges.Tel.:06-
30-440 2369

Állat
Libák továbbtenyésztésre eladók. 
Tel.: 06/20-316-0136.

Társkereső
Társam keresem egyedülálló hölgy 
személyében. Tel.: 06/30-428-2545.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A ter-
rorizmus csendes ellenszere. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu

A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 órá-
ig. Tisztelettel: Orvos-Nagy László.

Ve g y s z e r m e n t e s  t i s z t í t á s  a 
„V ix i ”  mik rosz álas termékek-
kel! Környezetbarát, ember-, és 
pénztárcakímélő! Kiváló aján-
dék! Keresse a Borházban! „Mert a 
Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk köl-
csön!!!”

Vásárolok régi színes szódás üve-
geket, régi paraszti fenyő bútoro-
kat, kar-, zseb- és faliórákat, fest-
ményeket, porcelánokat, nippeket, 
réz-, bronz-, ezüst dísztárgyakat és 
mindennemű régiségeket, teljes 
körű hagyatékot! 06/20-996-1346.

Eladó bio kukorica vetőmag (piros). 
Ár: 1.000 Ft/kg. (Előjegyezhető!) 
Érd.: Kg., Füredi u. 3. Tel.: 06/30-
963-5073.

Termelői méz kapható, házhoz szál-
lítással is! Akácméz: 1.800 Ft/kg, 
vegyes méz: 1.300 Ft/kg. Szőlősi 
Csaba és Sebők Erika. Érd.: Kg., 
Füredi u. 3. Tel.: 06/30-963-5073.
Eladó biokukorica, vegyes szemű 
(sárga és piros) akár 20 kg-onként 
is, házhoz szállítva, hétvégén is. Ár: 
5.500 Ft/q. Érd.: Kg., Füredi u. 3. Tel.: 
06/30-963-5073. 
Fél hektár erdő és másfél hektár le-
gelő eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Téglás I-es kertben 23 sor kertföld 
eladó. Tel.: 06/20-316-0136.
 Őrölt édes és csípős fűszerpapri-
ka kapható termelőtől.Rákóczi u.13.
szám alatt. Tel.:06-70-9433479

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 59/887-269
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-889-493.
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 festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdés-
sel! 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 vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS  MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok! 
Tel.: 06/30-447-3918.
Fa-fém forgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály – Karcag, Kuthen 
utca 32. Tel.: 06/30-529-6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást és szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.

Gépjármű
Nissan lassú jármű eladó. Tel.: 
06/20-316-0136.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen 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, kérjük 

jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. 

utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

HIRDETMÉNYEK
H i r d e t m é n y
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Karcag városban működő 
Helyi Választási Bizottság elérhetőségei az alábbiak:

Választott tagok:
elnök: Dr. Czimbalmos Róbert, Karcag
elnökhelyettes: Dr. Mihály László, Karcag
tag: Dr. Farkas Flórián, Karcag

Választott póttagok:
Szentesi Lajos László, Karcag
Nyiri László, Karcag

Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Tel.: 59/500-610, Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu0

Rózsa Sándor sk.
Helyi Választási Iroda Vezetője

H i r d e t m é n y

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, 
hogy Karcag településen a 
Helyi Választási Iroda elér-

hetőségei az alábbiak:
 

Vezetője: Rózsa Sándor, 
jegyző

Székhely: Karcagi Polgár-
mesteri Hivatal, 5300 Kar-
cag, Kossuth tér 1. sz., I. 
emelet 28. iroda

Tel.: 59/500-610
Fax: 59/311-998
E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor sk.
Helyi Választási Iroda 

Vezetője
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December 11-én Szolnokon a 
tiszaligeti uszodában rendezték 
meg a JNSz megyei diákolim-
piai középiskolai úszódöntőket. 
Karcagról a Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és a Szentannai 
Sámuel középiskola diákjai 
képviselték a várost. 

Karcagi eredmények: 100 
méteres hátúszás II. helye-
zett: Rosinger Irma (Nagy-
kun Református Gimnázi-
um, III. helyezett: Szopkó Ivett 
(Szentannai Sámuel középis-
kola) 4X50 méteres fiúváltó IV. 
helyezett: Nagykun Reformá-
tus Gimnázium - tagjai: Már-
kus Attila, Kiss Gergő, Szaba-
dos Bence, Ferenczi Tamás. 100 
méteres mellúszás IV. helyezett: 
Márkus Attila (Nagykun Refor-
mátus Gimnázium) V. helyezett 
Ferenczi Tamás (Nagykun Re-
formátus Gimnázium) VI. he-
lyezett: Kiss Gergő (Nagykun 
Református Gimnázium)

Felkészítők: Keserű Sándor, 
Kun László 

A legközelebbi megmérette-
tés a január végén, vagy febru-
ár elején megrendezendő me-
gyei diákolimpiai döntők, ame-
lyek a felsőkorcsoportos tanuló-
kat várják majd az elképzelések 
szerint Karcagon. 

Kosárlabda Birkózás

Labdarúgás

Úszás

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

SPORT

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. január. 12 

(hétfő) 12 óra

A Karcagi SE felnőtt kosár-
labda csapata a 2014-es év utol-
só mérkőzését játszotta a Vá-
rosi Sportcsarnokban. A meccs 
tétje nem volt más, mint a ven-
dég Szolnoki Baglyok SE csa-
patának legyőzése esetén, csa-
patunk megerősíti vezető he-
lyét a megyei bajnokságban.

A rangadóra sajnos kevés 
hazai néző volt kíváncsi, igaz a 
karácsonyi ünnepek előtt egy 
dolgos hétközi estére esett a 
meccs időpontja.

A mérkőzés egy szomorú 
aktualitással kezdődött. Éle-
tének 85.évében elhunyt Wolf 
György, a Karcagi SE jogelőd-
jének a Karcagi Fáklya 1967-
ben megalakult majd a ’70-es 
években NB.II-be jutott kosár-
labda csapatának és a karca-
gi sakk sportág fő támogatója. 
Nyugodjék békében!

Az első negyed meggyőző 
karcagi fölénnyel kezdődött. 

Dobásbiztonságban, és mint 
csapatjátékot játszó „csapat” is 
felülmúlták a vendégeket kosa-
rasaink. A megnyugtató előny 
birtokában Rideg László edző, 
bátran cserélhette játékosait, 
akik csak a befejező játékrész-
ben a kihagyott büntetők miatt 
engedték közelebb a szolnoki-
akat. Minden hazai játékos di-
cséretesen játszott, ezzel a győ-
zelemmel kívánva Kellemes 
Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Karcagi SE - Szolnoki Bag-
lyok SE 76:58 /18:8, 22:11, 
24:17, 12:23/

Karcagi SE: Fábián P.14p., 
Sebők Z.6p., Simon L.6/p., Ko-
vács I.21p.,Vincze M.11/3p.,

Erdei J.11/3p., Pásztor 
Gy.3p., Hajdú G., Deák Z., 
Tóth I.4p., Edző: Rideg László

A csapat a követke-
ző mérkőzését 2015.01.17-én 
Törökszentmiklóson játssza! 
Hajrá Karcag!

Megyei Felnőtt Bajnokság

November 29-én Tatabá-
nya adott otthont a 10-11 éve-
sek országos bajnokságának. 
57 szakosztály 265 birkózó-
ja mérte össze tudását a ran-
gos viadalon. Karcagot három 
fiatal képviselte, közülük ket-
tő beverekedte magát súlycso-
portjában a legjobb hat kö-
zé. Kiemelkedett Balajti Gá-
bor teljesítménye, aki a do-
bogó második fokára állha-
tott fel a 29 kg-os kategóriá-
ban. Eredménye azért is fi-
gyelemre méltó, mert a tava-
szi idényben még egy súlycso-
porttal lejjebb versenyzett és 
mind a diákolimpián, mind 
az OB-n szintén második volt 
egy FTC-s fiú mögött, akit vi-
szont most két vállra fektetett, 

magabiztos bir-
kózással. Négy 
ezüstéremmel 
zárta tehát az ez 
évi diákolimpi-
ákat ill. orszá-
gos bajnokságo-
kat. Az 54 kg-
os Kis János 
szépen fejlődve 
felküzdötte ma-
gát az V. helyre.

D e c e m b e r 
6-án Esztergom-

ban rendezték a 12-13 évesek 
bajnokságát, ahová csak kü-
lön kvalifikációs versenyek 
alapján lehetett bejutni. En-
nek a viadalnak is volt karca-
gi hőse Újfalvi Csaba szemé-
lyében, aki ismét dobogóra áll-
hatott a 69 kg-os kategóriában, 
immár harmadszor (két diák-
olimpia és egy országos baj-
nokság, három bronzérem). 
Teljesítménye azért kiemelke-
dő, mert ő csak tíz hónapja űzi 
ezt a sportágat, ellenfelei pe-
dig 3-4-5 éve. Szorgalma, ki-
tartása példamutató lehet min-
den karcagi sportoló előtt. Az 
50 kg-os kategóriában Kun 
István az V. helyen végzett.
Év végi összesítésként büszkén 
elmondhatjuk, hogy a meg-

újult szakosztályunk a 2014-
es évben, a különböző orszá-
gos bajnokságokon 2 arany, 4 
ezüst, és 4 bronzérmet szerzett. 
Egész évi teljesítményünk a 18 
egyéb területi és országos ver-
senyeken: 48 arany, 41 ezüst, 
és 52 bronzérem. Ebbe beletar-
tozik az év utolsó kis-terüle-
ti „Centrum” versenye is, ame-
lyet Törökszentmiklós rende-
zett december 20-án. Öt szak-
osztály 77 induló, köztük 12 
karcagi. Eredmények: Marusi 
János, Tarjányi Gergely, Or-
das Tibor III. Kovács Tamás, 
Kis János II. Kovács Bocs-
kai Timúr, Csanádi Zoltán, 
Balajti Gábor, Újfalvi Lili, 
Pintér Áron, Kun István, Új-
falvi Csaba I. Szépen körvona-
lazódik véleményünk szerint 
a karcagi birkózás jövője, csak 
az a kérdés, ki csatlakozik hoz-
zánk. Várunk tehát minden 
gyermeket 6 és 11 éves kor kö-
zött, akikre a szüleik majd na-
gyon büszkék lehetnek.

Kurucz Istvánnal az élen si-
keres, boldog újesztendőt kí-
vánunk minden olvasónak a 
szakosztály vezetése nevében.

Szűcs András 
vezetőedző 

Újabb két országos bajnoki éremmel és két ötödik hellyel 
zárták a karcagi birkózók a hivatalos hazai versenyidényt

Diákolimpiai középiskolai döntők

A január 04-i (vasárnap) 10. 
forduló eredményei:

B+B-Gimnázium 9-6, Ke-
lemen - Ökodízel 1-4, DKV-
Ajándék Üzletház 1-3, Multi Tec-
Ágyúsok 7-3, Szuperinfó-Brigád 
4-3, Labonczfa-Roli Sped 4-3.
A táblázat élcsoportja: 
1.helyezett: Multi Tec 30pont
2. helyezett: Ajándék Üzletház 
27pont
3.helyezett: Labonczfa:27pont
4.helyezett: Roli Sped:18pont
5.helyezett: B+B:13pont 

B. I.

Kispályás labdarugó 
bajnokság.

A Mini Club Hunga-
ry évadzáróján a beszámoló 
rendhagyóan zajlott le. A ha-
zai Mini Morris tulajdonosok 
clubja ismét tartalmas évet 
tudhat maga mögött. Kér-
désünkre az egykori alapí-
tó, a karcagi Király Ferenc el-
mondta, hogy kevés esemény-
re jutott el, de a tagtársak is-
mét sok Minivel megtett ki-
lométer után maradandó él-
ményekről számolhattak be. 
A nyári nagy találkozó Tatán 
volt, a Világtalálkozó pedig 
Angliában. A szokásos őszi 
Cseh- találkozó Rallyja ismét 
hegyes-völgyes tájakon veze-
tett. A 2015-ös év újból az ün-
neplésről is szól, mivel 1989-
ben névlegesen alakult meg a 
„Mini Club Hungary”. 1995 
novemberében lett hivatalos, 
a cégbíróságon bejegyzett, el-
ismert egyesület. Ez a 20 év 
hamar elszaladt, az akkoriban 
született gyerekek ma már a 
Minis-érzés megszállotjai. 
Akik ráadásul már akár igazi 

Minivel is rendelkeznek. Eb-
ből is láthatjuk, hogy kortól 
független a „Minizés”. Rög-
tön már az év elején, a Közle-
kedési Múzeumban Budapes-
ten lesz időszaki kiállítása a 
Mini Club Hungary-nak. Egé-
szen március végéig tart, ek-
kor lesz egy nagyobb összejö-
vetel, ahol a partnerek, a kül-
földi clubok is ott lesznek. A 
nyári nagy találkozó a 19 év-

vel ezelőtti helyszínen lesz 
Cserszegtomajon. Az IMM, 
a Mini Világtalálkozó Litvá-
niában lesz. - Végül azt aján-
lom minden autóstársamnak, 
hogy a fekete, ezüst, bordó tí-
pusú autó mellé szerezzen egy 
olyan járművet, amivel új-
ból fiatalnak érezheti magát. - 
mondta Király Ferenc.

B. I.

Minis hírek


