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Karcagi  Hírmondó
Sikeres évet zárt a Kutatóintézet

A tavaly év eleji beszélgeté-
sünk idején (újabb) átszervezés 
végeredményét várták, ezúttal a 
fenntartó, a Debreceni Egyetem 
felépítésében történtek változá-
sok, s ez persze a karcagi intéz-
ményt is érintette.

Ifj. dr. Zsembeli József igaz-
gatóval az elmúlt esztendő ese-
ményeiről, kutatási és gazdasági 
mutatóiról, valamint az intézet 
terveiről beszélgettünk.

- A Debreceni Egyetemen 
még 2013-ban megszűnt az Ag-
rár- és Gazdálkodástudomá-
nyok Centruma, úgyhogy 2014. 
január 1-jétől a DE Agrártu-
dományi Központjához tarto-
zunk, amelynek a vezetője Prof. 
dr. Komlósi István. Az Agrár-
tudományi Központba – az ok-
tatástól közvetlenül leválasztva 
- ma már csak a kutatási, inno-
vációs tevékenységet folytató in-
tézmények tartoznak. Nagy vál-
tozás még, hogy az egyetemen 
bevezették a kancellária-rend-
szert, vagyis a gazdasági ügye-
ket nem a gazdasági főigazga-
tó, hanem a kancellár irányítja. 
Ennek a rendszernek a kiépítése 
most zajlik.

Változások

- Önt annak idején öt évre ne-
vezték ki a Karcagi Kutatóinté-
zet élére, a kinevezés idejét aztán 
– épp az átalakítás miatt – egy 
évben határozták meg. Jelenleg 
hány éves megbízással bír?

- Az Agrár- és Gazdálkodás-
tudományok Centruma meg-
szűnésével minden kinevezést 
visszavontak és az új rendszer 
életbe lépéséig egy évre csök-
kentettek. Az új szervezeti egy-
ségben újra kellett pályázni az 
igazgatói posztokra. Én is be-
nyújtottam a pályázatomat, 
amit elfogadtak, így 2014. au-
gusztus 1-jétől kezdődően há-
rom évre kaptam megbízást. De 
lényeges és nagyon fontos vál-
tozások történtek az intézettel 
kapcsolatban is. A változásokkal 
egyidejűleg – 2014 szeptemberé-
től - ugyanis új, a szervezetün-
ket és működésünket szabályzó 
ügyrendet kellett alkotnunk, és 
ebben már úgy a kutatási osztá-
lyok, mint a termelési üzemek a 

jelenlegi struktúrának megfele-
lően vannak nevesítve. Három 
kutatási osztályunk van: a Föld-
művelési és Vidékfejlesztési Osz-
tály (vezetője dr. habil. Zsembeli 
József), a Növénynemesítési és 
Fajtafenntartási Osztály (mb. 
osztályvezetője Czimbalmos 
Ágnes), valamint a Juhászati és 
Gyepgazdálkodási Osztály (ve-
zetője dr. Csízi István). Van-
nak ezeken felül még termelé-
si és szolgáltatási feladatokat el-
látó egységeink. A termelésben 
az 1. sz. üzemünk a karcagi, a 
kunhegyesi és az ecsegfalvi tele-
pünket foglalja magába, (üzem-
vezető Gyárfási István), a má-
sik telep a kisújszállási (vezető-
je Tukáné Marcsó Margit). A ve-
tőmagüzem tekintetében nagy 
fejlesztésbe kezdtünk, s ide, 
magtárosi állásokba, több em-
bert is felvettünk a közelmúlt-
ban (üzemvezető Éri László). A 
szolgáltató szervezeti egységen 
belül található a Központi La-
boratórium (vezetője dr. Antal 
Károly). A laboratórium talaj- és 
növényvizsgálatokra akkreditált 
egység, amely a kutatási tevé-
kenység mellett szolgáltatási fel-
adatoknak is megfelel. A kutatói 
állományunk az utóbbi időkben 
sajnos nagyon megfogyatkozott. 
Tavaly már tizenkét főre csök-
kent le, ami már-már a kutatási 

feladataink ellátását is veszélyez-
tette. Véleményem szerint 17-18 
fő kutatónak kellene itt dolgozni 
ahhoz, hogy a velünk szemben 
támasztott tudományos elvá-
rásoknak maradéktalanul meg 
tudjunk felelni.

Bővül a kutatói 
állomány

- Miért következett be a lét-
számcsökkenés?

- A létszám eddig sem volt fel-
töltve, de az egyetemi átszerve-
zésekkel több szakemberünk 
is a kutatási profiljának jobban 
megfelelő munkahelyre került 
el és haláleset is történt. Ma már 
viszont bővül és fiatalodik a ku-
tatói állomány. Novemberben 
sikerült felvennünk a laborató-
riumba egy ifjú kollégát, akinek 
önálló kutatási tevékenysége is 
van és rövidesen a doktori foko-
zatot is megszerzi. Február hó-
nap folyamán két új fiatal kollé-
ga kezdi meg nálunk a munkát. 
Az ő pályafutásuk elé nagy vá-
rakozással tekintünk. Egyikük 
kisújszállási – erős kötődéssel a 
rizstermesztéshez. A másik kol-
léga már négy éve, egyetemi ta-
nulmányai kezdete óta kapcso-
latban áll az intézetünkkel. A 
három ifjú szakemberrel együtt 
már tizenöt fős a kutatói lét-
számunk. Még így sem lesz tel-

jes, de az alapvető kutatási fel-
adatokat már el tudjuk látni. Itt 
kell megjegyeznem, hogy a tel-
jes személyi állomány is lecsök-
kent, míg az 1970-es években 
200 főnél is több dolgozott a ku-
tatóintézetben, addig az 1990-es 
években már csak 130-180 (eb-
ből 20 kutatói státuszban). Jelen-
leg mindösszesen 65 dolgozónk 
van. De újabban ezen a téren is 
léptünk, az elmúlt egy év során 
kilenc új dolgozót vettünk fel.

Létrejött a szakmai 
tanácsadó testület

- Milyen kutatási témákban 
dolgoznak majd?

- Tavaly, környékbeli gazdál-
kodó üzemek vezetői részvéte-
lével, létrehoztunk egy szakmai 
tanácsadó testületet, ami na-
gyon jelentős lépés volt az inté-
zet életében. Rendszeresen ülé-
sezünk, meghallgatjuk a gaz-
dálkodók tapasztalatait, kikér-
jük a véleményüket arról, hogy 
a gyakorlatnak milyen igényei 
vannak a kutatással szemben 
és megpróbáljuk a kutatási te-
vékenységünket efelé irányíta-
ni. A kutatási tevékenységein-
ket csoportban, ún. kutatói te-
amekben végezzük, de ragasz-
kodtam ahhoz, hogy minden 
kutatónknak legyen önálló ku-
tatási témája, mégpedig olyan, 

ami teljes mértékben beleillik 
az intézet kutatási profiljába. A 
Földművelési és Vidékfejleszté-
si Osztály kutatócsoportja talaj-
tani, talajművelési, talajvízfor-
galmi és regionális vidékfejlesz-
tési kutatásokat végez. A Nö-
vénynemesítési és Fajtafenntar-
tási Osztály új karcagi tájfajták 
előállításával és a régiek fenn-
tartásával foglakozik. Itt ki-
emelt növényeink az őszi kalá-
szosok: az őszi búza, az őszi ár-
pa, a tritikálé, valamint a cirok 
és a köles. Fontos növényeink 
még a pillangós takarmánynö-
vények: egy fehérjeprogram ke-
retében nagyobb hangsúlyt kap 
a takarmányborsó, a pannon-
bükköny, illetve a karcagi nö-
vénynek is tekinthető szegletes 
lednek. Ezek nemesítése folyik 
nálunk, de olyan „apróbb” nö-
vényekkel is foglalkozni kívá-
nunk, mint a fűfajták. Szeret-
nénk behatóbban foglalkozni a 
rizzsel is, vagyis feleleveníteni 
a rizstermesztés hagyományát. 
(Most úgy néz ki, hogy a kazak 
kapcsolatok révén Kazahsztán-
ból kapunk rizsfajtákat, ami-
ket itt is ki fogunk próbálni.) 
Egy kutatónk kifejezetten a ve-
tőmag-előállításra fókuszál, ezt 
a tevékenységünket ugyanis 
erősíteni kívánjuk. A Juhásza-
ti és Gyepgazdálkodási Osztály 
munkatársai jelenleg egy élős-
ködő rezisztencia-vizsgálaton 
dolgoznak, de mivel manap-
ság az országban a gyepkutatás 
sincs a csúcson, megpróbálunk 
ebben is lépni.

- Az intézet gazdálkodik is. 
Milyen évet zártak?

- A bevételeink kisebbik része 
állami támogatás, a többi rész 
termelési tevékenységből, első-
sorban vetőmag-előállításból és 
-értékesítésből származik. A sa-
ját tájfajtáink vetőmagját állít-
juk elő. A tavalyi év gazdálko-
dási szempontból is sikeres volt, 
számításaink szerint bevétele-
ink több tízmillió forinttal ha-
ladták meg a kiadásainkat. Re-
méljük az újabb gazdasági év is 
sikeres lesz.

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

Beszélgetés ifj. dr.Zsembeli József igazgatóval
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Közéleti szilánkok
 „Másik” elnök, 

másik zsír…

A kissé furának tűnő cím a hét 
két fontos eseményére utal. Kedden 
hazánkban járt az orosz államelnök, 
Vlagyimir Putyin és találkozott a 
magyar miniszterelnökkel. Sógorom 
mesélte, hogy saját szemével 
látta, milyen szigorú biztonsági 
intézkedések előzték meg a vizitet: 
az Andrássy út alatti csatornaaknák 
mindegyikét megvizsgálták, 
majd körbe hegesztették az 
aknafedeleket. Szóval, nem akárki 
jött és sajnos ma ilyen a világ. (A 
valamikori Brezsnyev látogatásoknál 
ezt még nem kellett megtenni.)

Elsősorban a lejárt ’96-os 
gázszállítási szerződést kellett 
megújítani, de más energiapolitikai 
kérdést is tisztázni. Valamint a 
kereskedelmi együttműködés új 
formáit körvonalazni. 

 A volt ex-miniszterelnök, Gy .F. – 
aki regnálása alatt szintén fogadta 
Putyin elnököt -, most ellenezte a 
látogatást (kb. kétezren tüntettek 
is ellene), mondván ő egy „másik 
Putyint” fogadott. Erről szólt egy vita 
is a Hír Tv egyik műsorában, melyben 
a műsorvezető ezt nevetséges 
kijelentésnek találta. „Mi az, hogy 
másik Putyint fogadott?- tette föl a 
kérdést, de tévedett, mert valóban 
így van – hiszen a „helyzet” is más. 
Az új kérdésekre pedig nem a régi 
megközelítésekkel kell reagálnia 
egy államférfinak. (Churchill 
jutott eszembe, amikor egyszer az 
ellenzék a szemére vetette, hogy 
homlokegyenest mást mond, mint 
két héttel ezelőtt. Mire Churchill: „Az 
talán nem baj, hogy most okosabb 
vagyok, mint két hete?” )

Tíz egynéhány évvel ezelőtt még 
egy hétköznapi ember is „más” 
volt, ha úgy vesszük. Több transz-
zsírt fogyasztott, mint manapság. 
Hamvazószerdától kezdve, pedig 
még kevesebbet fog, mert életbe 
lép az a rendelet, amely megtiltja 
a transz-zsír tartalmú élelmiszerek 
árusítását. Mert a transz-zsír 
károsítja az érfalat, érelmeszesedést 
és más keringési betegségeket 
okoz. Nem árt tehát utána nézni, 
utána olvasni a részleteknek: 
milyen termékekben volt ez túlzott 
arányban.

Putyin elnök már bizonyára 
régóta ellenzi a transz-zsír 
fogyasztást, mert nagy halfogyasztó. 
(Kedvencei a különféle halételek, 
melyekben alig található transz-
zsír.)Újólag pedig az is valószínű, 
hogy legalább ennyire ellenzi a 
transzatlanti szerződést - amit majd 
vélhetően aláír Magyarország is. 
(Én meg lehet, hogy transzba esek: 
mert kiderítik, hogy kevesebb 
pacalpörköltet fogyaszthatok?)

-ács-

KÖZÉLET
Megyei hírek

Az integrált területi programok véglegesítésével, a megyei 
önkormányzatok jövőbeni feladatainak egyeztetésével kapcso-
latban kezdeményezett szakmai konzultációt nyolc másik me-
gyével - Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Békés, Bács-Kiskun, Nógrád, Hajdú-Bihar és Csong-
rád - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. A meg-
beszélést február 9- én (hétfőn) Karcagon tartották. A jelenlé-
vő megyei közgyűlési elnökök, hivatalvezetők és területfejlesz-
tési szakemberek egyetértettek abban, hogy össze kell hangol-
ni a megyei önkormányzatok jövőbeni feladatait és egységesen 
szükséges fellépni az erőteljesebb érdekérvényesítésért.

Kilenc megye területfejlesztési 
szakemberei Karcagon

Február 13- án (pénteken) 
tartotta idei első ülését a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés. Több fontos téma meg-
tárgyalása is a napirendi pontok 
között szerepelt. Többek között 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetése, a 2014-2019. évi me-
gyei gazdasági program, illetve a 
megyei Integrált Területi Progra-
mok véglegesítéséhez kapcsoló-
dóan a majdani pályázatok kivá-
lasztási kritériumait tartalmazó 
előterjesztés. Idén is újra meghir-
detésre kerül a Megyei Parlagfű-
mentesítési Alap, melyhez 2015-
ben alapján 56 település csatla-
kozott. 2015-ben összesen 7,8 

millió forint használható fel er-
re a célra, melyhez a Földműve-
lésügyi Minisztérium 1,5 millió 
forint támogatást biztosít. Emel-
lett lélekszámarányosan a me-
gyei önkormányzat hozzájárulá-
sa 3,8 millió forint, míg az 56 te-
lepülésé 2,45 millió forint.  A tes-
tület tagjai elfogadták a megyei 
önkormányzat 2014. évi nemzet-
közi tevékenységéről szóló beszá-
molót, valamint az ez évi felada-
tokat tartalmazó anyagot, illetve 
támogatták Máramaros megyé-
vel közösen egy nemzetközi pá-
lyázatban való részvételt. A kép-
viselők beszámolót fogadtak el a 
Megyei Értéktár Bizottság tevé-
kenységével kapcsolatosan is. 

Megyei közgyűlés

Testületi ülés

Február 12-én (csütör-
tökön) az idei városi költ-
ségvetés rendelet-terve-
zetéhez készült javaslat-
ról is döntöttek a képvise-
lők, ezért közmeghallga-
tással egybekötve zajlott 
az ülés. A közmeghallgatás 
keretében lakossági rész-
ről egyetlen egy hozzászó-
lás hangzott el. A felszóla-
ló jelezte, hogy a külváros-
okon az utóbbi időben egy-
re inkább elszaporodtak a 
kóbor kutyák – nem csak 
azért mert a hideg idő mi-
att a külterületekről be-
szoknak a lakott részekre, 
hanem azért is, mert sokan 
ott rakják ki a már megunt 
kedvenceiket. Sőt többször 
tapasztaltak olyat is, hogy 
fajkutyákat hagytak ott tu-
lajdonosaik. Dobos László 
polgármester is tud a prob-
lémáról és egyetértett a fel-
szólalóval, hozzátéve, hogy 
a város mindent megtesz a 
probléma megoldásáért.

A 2015-ös városi költ-
ségvetés rendelet-terveze-
tének felvezetőjében a pol-
gármester úgy ajánlotta el-
fogadásra a napirendi pon-
tot, hogy megjegyezte: kü-
lön adók és más megszorí-
tások bevezetése nélkül állí-
tották össze a költségvetést. 
Ezt támasztotta alá Kar-
cagi Nagy Zoltán részletes 
értékelője is, aki szintén ki-
emelte: alapelv volt, hogy 
lakossági terheket nem fog-
nak növelni. Azt is megje-
gyezte, hogy Andrási And-
rás jobbikos képviselő is 
azt mondta, hogy ez a ren-
delet-tervezet az utóbbi 
évek legjobb költségvetése.

Andrási András hoz-
zászólásában kijelentet-
te, hogy bár az utóbbi évek 
legjobb tervezetét sike-
rült összeállítani, mégis 
úgy véli, hogy a végrehaj-
tása lesz nehéz. A képviselő 
szerint a strandfürdő fenn-

tartása nagy terhet ró a vá-
rosra, és többek között ke-
vesebb pénzt szánna a vá-
rosi újság finanszírozására, 
vagy például a Karcag Te-
levízió éves támogatására 
is. Véleménye szerint a vá-
rosnak az önfenntartás felé 
kellene elmozdulni és nem 
csak az állami költségve-
tésből ide jutó bevételekre 
várni. Andrási András azt 
is megjegyezte, hogy pozi-
tívnak tarja a szociális szö-
vetkezet megvalósítására 
irányuló szándékot. Hoz-
zátette, hogy ezt már ré-
gebben javasolták is a Job-
bik helyi képviselői.

Dobos László erre rea-
gálva kifejtette, hogy an-
nak idején a szövetkezet 
megvalósítása nem volt ak-
tuális, ma már inkább kivi-
telezhető. A polgármester 
ennek kapcsán még han-
got adott azon véleményé-
nek, hogy azért a szociá-
lis szövetkezet nem fogja 
egycsapásra megváltoztat-
ni a szegényebbek és rászo-
rulók élethelyzetét. Termé-
szetesen mindenképp se-
gítséget jelenthet. A rende-
let-tervezetet két ellensza-
vazat mellett fogadták el a 
képviselők.

A testület még elfogad-
ta azt a javaslatot is, amely 
az önkormányzat telepü-
lésfejlesztéssel és telepü-
lésrendezéssel összefüg-
gő partnerségi egyezteté-
si szabályzatának elfoga-
dására vonatkozott. Az ön-
kormányzat együttműkö-
dési megállapodást kötött 
a Belügyminisztériummal 
az Integrált Településfej-
lesztési Stratégia (ITS) el-
készítésére. A most elfoga-
dott szabályzatra az ITS fo-
lyamatban lévő kidolgozá-
sához és elfogadásához lesz 
szükség.

-dh-
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INTERJÚ

Kardiológiai Osztály
A Kátai Gábor Kórház osz-

tályait bemutató sorozatukban 
most a Kardiológiai és a Kardi-
ológiai Rehabilitációs Osztályt 
mutatjuk be. A Kardiológi-
ai Osztályt dr. Kanász-Nagy 
László főorvos vezeti.

- Az osztály 2012-ben ala-
kult meg, előtte belgyógyá-
szat működött itt. Én kez-
dettől fogva itt dolgozom. Az 
osztályon öt aktív ágy van. A 
munkámat dr. Gaál András 
doktor úr segíti, aki belgyó-
gyász és diabetológus szak-
orvos. Ennek megfelelően 
nagyon sok cukorbeteggel is 
foglalkozunk, hiszen náluk 
nagyon gyakori az érrendsze-
ri, a koszorúér és egyéb szív-
betegség.

Az osztály mellett a kardio-
lógiai szakrendelőben is dol-
gozunk. Nagyon sok a beteg, 
most is teljes telt házunk van. 
A betegek 60-70 százaléka a 
sürgősségi osztályról érkezik.

- Mi a jellemző, idősebb vagy 
fiatal betegek kerülnek be?

- Általában a belgyógyászati 
betegek időssebbek, a szívbe-
tegek mindenféle korosztály-
ból jönnek, fiatalok és időseb-
bek is. Részben ez azért is van, 
mert egyre többeknél fiata-
labb korban derül ki a koszo-
rúér és más szívbetegség.

- Egy külön szobát is kiala-
kítottak, ahol a betegekkel fog-
lalkoznak.

- Az a célunk, hogy a testi 
gyógyítás mellett az elkövet-
kezendő évek életmódjára is 
felkészítsük a betegeket. Meg 
kell tanítani részükre az élet-
módváltást, el kell magyaráz-
ni, miért kell elhagynia pél-
dául a dohányzást, miért kell 
többet mozogniuk, miért kell 
étrendváltást végrehajtaniuk 
ahhoz, hogy egészségesebbek 
legyenek. Ezzel a tudással már 
céltudatosan meg tudják előz-
ni a következő szív-érrendsze-
ri katasztrófát.

- Mennyire fogadják meg a 
betegek a tanácsokat?

- Változó, attól is függ, ki 

mennyire ijed meg. Nagyon 
fontos a betegek rendszeres 
megerősítése. Minél ritkáb-
ban kap megerősítést, annál 
hamarabb visszacsúszik a régi 
életmódjába. Ilyenkor sokszor 
visszakerül az osztályra, itt új-
ból átvesszük vele a teendőket, 

megbeszéljük min kell változ-
tatnia. A szívinfarktuson át-
esett beteg mindig elszánt – 
szögezi le főorvos úr.

- A betegség átformálja a 
gondolkodását, de nem min-
dig tartós ez az elhatározás. 
A rehabilitációs foglalkozá-
sokon, az audiovizuális esz-
közökkel és a jó rehabilitációs 
teamünkkel - gyógytornász, 
diatetikus, pszichológus, és a 
jól képzett nővérekkel, s a na-
gyon jó főnővéreinkkel ebben 
segítünk mindkét osztályon. 
Bár fiatal a nővérgárda, de 10-
20 év belgyógyászati tapasz-
talat, rutin van a hátuk mö-
gött, így az orvosok munkáját 
nagyban segítik – mondja dr. 
Kanász-Nagy László.

Az osztályvezető ápolói fel-
adatokat az indulás óta Pes-
ti Csaba Barnabásné látja 
el. Korábban az intenzív osz-
tályon dolgozott ápolóként. 

Munkáját nyolc, műszakban 
lévő ápoló és egy nyolc órában 
dolgozó kardiológiai asszisz-
tens segíti.

- A tizenöt ágyunk min-
dig foglalt. Igyekszünk az ün-

nepekhez méltóan az osz-
tályt is ünnepi díszbe öltöztet-
ni és más alkalmakkor is meg-
hitté tenni. Nagyon jól össze-
tart az osztály, próbálunk kö-
zös programokat - kirándulás, 
színházlátogatás - is szervezni, 
ami a kikapcsolódást, feltöl-
tődést biztosítja, hiszen mun-
kánk nagy odafigyelést igé-
nyel – mondja a vezető ápoló.

Általában 5-8 napig ápolják 
itt a betegeket, aztán a kardi-
ológiai rehabilitációs osztályra 
helyezik át őket. A kardiológi-
ai osztályra Tóth István pénte-
ken került be.

- A szakrendelőből vettek 
fel, ott megállapították, hogy 
szívritmuszavarom van. Itt el-
kezdték az ellátásomat, gyógy-
szert kaptam, különböző vizs-
gálatokat végeztek. Már sok-
kal jobban vagyok – mondja a 
férfi, akitől megtudtuk, nyolc 
éve már volt egy billentyűmű-
téte:

- Dr. Kanász-Nagy László 
doktor úr diagnosztizálta ezt 
nálam és segített abban, hogy 
Debrecenben megműtsenek. 
Nagyon jó, hogy itt Karcagon 
megkaphatom most is az el-
látást, nem kell Debrecenbe 
vagy Szolnokra utaznom.

Kardiológiai 
Rehabilitációs Osztály

A Kardiológiai Rehabilitá-
ciós Osztályt dr. Kecskemé-
ti László főorvos kardiológi-
ai és kardiológiai rehabilitáci-
ós szakorvos vezeti, munkáját 
Fehérné dr. Nagy Erika szak-
orvos-jelölt segíti, ő ősszel fog 
szakvizsgázni.

- Korábban Szolnokon dol-
goztam, 2012 óta vagyok Kar-
cagon és segíthettem az osz-
tály kialakítását is – mond-
ja dr. Kecskeméti László. Ta-
valy leszakvizsgáztam kardio-

lógiai rehabilitációból is. Leg-
fontosabb, hogy itt csapat-
munka folyik, nagyon jó ér-
zés egy építő jellegű kis közös-
ségben részt venni. Itt min-
denki munkája segíti a gyó-

gyító munkát. A kardiológi-
ai rehabilitáció segíti a betege-
ket, akiknek egy része krízis-
helyzetbe kerül. Ezt követően 
kell őket visszasegíteni a nor-
mál hétköznapi tevékenység-
be. Akut infarktus, keringés-
zavarok és események, szív-
műtött betegek vannak ná-
lunk. Rehabilitáljuk, vissza-
helyezzük őket a normál kör-
nyezetükbe. Itt lehetőség van 
a szívműtött betegek esetében 
is arra, hogy megtanulják az 
egészségtudatosságot. Megta-
nítjuk őket arra, hogy a kró-
nikus betegségeknek milyen 
okai vannak, hogy lehet a hét-
köznapi szokásokon javítani. 
Az osztály jelentőségét abban 
látom, hogy ez a kis csapat na-
gyon nagyban segítheti a bete-
gek ellátását a régióban. Eddig 
Balatonfüredre kellett szív-
műtét után utaznia a betegek-
nek. A szakvizsgám után Deb-
recenben megerősítettek ab-
ban, hogy a mi osztályunknak 
szánják azt a feladatot a régi-
óban, amit Nyugat-Dunántú-

lon Balatonfüred végez. Ez a 
betegek számára is egy hatal-
mas könnyebbség lesz - mond-
ja a főorvos úr, aki a rehabili-
tációs osztályon egy külön ter-
met is kialakított, ahol a be-
tegeket oktatják is az új élet-
módra, s a félelmeiket is meg-
beszélhetik az orvosokkal.

- Nem a megfélemlítés, a 
szigor a cél, hanem a pozi-
tív dolgokon keresztül vezet-
jük vissza a betegeket a job-
ban megélhető, tartalmas élet-
re, amit a rehabilitáció jelent. 
Nagyon hamar megtapasz-
talhatják ezt a pozitív hatást, 
amennyiben megértésre talál 
náluk a segítségünk. Van egy 
foglalkoztatási tervünk, s egy 
hete önsegítő betegklubot is 
alakítottunk. Amit mi inkább 
egészségklubnak hívunk. Itt 
megoszthatja mindenki ked-
vező tapasztalatait betegtársa-
ival, szerdánként találkozunk. 
Bárki jöhet a klubba, akinek 
krónikus vagy degeneratív be-
tegsége van. A találkozások a 

kórház központi előadójában 
vannak.

Az osztályvezető ápolói fel-
adatokat Horváthné Vass Er-
zsébet látja el.

- Az osztályon egy dip-
lomás ápoló és nyolc szak-
ápoló látja el a feladatokat és 
egy diabetológiai szakápo-
lói is besegít a munkába. Ösz-
szeszokott team dolgozik itt. 
Azért, hogy a betegek minél 
jobb tájékoztatást kapjanak, 
kialakítottunk egy foglalkoz-
tatási kört, minden délután 
főorvos úr, a diabetológus 
szakápoló előadásokat tart 
betegeink számára, s itt ők is 
kérdezhetnek. Az osztályun-
kon három hétig lehetnek a 
betegek – sorolja az osztály-
vezető ápoló, aki 1993-ban 
végzett a Gábor Áron Gimná-
zium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskolában. Előbb a fertő-
zőn, majd az I. belgyógyásza-
ton dolgozott,  2012 óta van 
itt az osztályon. Feladata az 
ápolók munkájának irányítá-
sán túl az osztályos viziteken 

való részvétel, az adminiszt-
rációs feladatok végzése, de a 
Szívünk világnapja program, 
és a most indult egészségklub 
szervezése.

A hetven éves Tormáné Virág 
Veronika Tiszaszentimréről ér-
kezett az osztályra:

- Itt komplex kezelést ka-
punk, naponta sportolunk, 
van gyógytorna is. Nem is 
gondoltam, hogy beteg lehe-
tek, hiszen 7 éves korom óta 
sportolok, tornázom, azt gon-
doltam engem semmi nem ér-
het, aztán pár éve három szív-
katéterezésem is volt. A fő-
orvos úrtól itt új dolgokat ta-
nultam az életmódváltásról 
az egészséges életmódról. Két 
éve innen indultam, most egy 
kis megerősítésre jöttem visz-
sza, remélem, ha hazamegyek, 
s betartom a tanácsokat, új-
ra végig tudom majd kerékpá-
rozni a Tisza-tavat, mert az a 
mérce számomra.

DE

Osztályról osztályra a karcagi kórházban 2. rész
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A Déryné Kulturális Köz-
pont felújítási munkái az ősz 
folyamán kezdődtek és a (ná-
lunk enyhének mondható) té-
li időszakban is jól haladnak. 
A mozgalmas időszak tavaly 
ősszel egy tetőcsere erejéig 
a Sportcsarnokot is elérte, a 
könyvtár pedig tavaly ilyen-
tájt költözködött át a Püs-
pökladányi úti épületbe, ahol 
a télen új polcokat állítottak 
be. Mind emellett , ahogy azt 
a nyugdíjas farsangon vagy 
a Györffy Néptánc Gála dél-
utánján láthattuk – az épüle-

tet nem zárták be, a Kultúr-
palota üzemel, a munkatár-
sak pedig folyamatosan szer-
vezik a 2015. év eseményeit.

- Folyamatosan egyezte-
tünk a kivitelezővel, akik ed-
dig mindig partnerek vol-
tak abban, hogy a rendezvé-
nyek, ha pici zökkenőkkel is, 
de a megszokott rendszer-
ben bonyolódjanak le – hal-
lottuk Szepesi Tibort mb. igaz-
gatót, akit az évkezdésről és 
az  idei esztendő kulturális kí-
nálatáról kérdeztünk. - A Vá-
rosi Sportcsarnokban októ-
ber végén, november elején el-
készült a tetőhéjazat cseréje, 
megszűntek a beázások, ahol a 
jó idő beköszöntével egy tisz-
tasági meszelésre is szükség 
lesz. A ligeti sporttelepen a ta-
valy átadott öltöző nagyon sok 
gondot megoldott, ott a legna-
gyobb feladat a pályák gyepé-
nek a felkészítése, gondozása 
lesz a bajnoki rajt  kezdetére. 

Rendezvénynaptár
- Ahogy látom már a városi 

rendezvénynaptár is szép tarka 
képet mutat...

- Igen, formálódóban van. 
Próbáljuk folyamatosan ösz-
szegyűjteni az információkat 
arról, hogy a különböző in-
tézmények, civil szervezetek, 
magánszemélyek mikor, mi-
lyen rendezvénnyel készül-
nek erre az évre. A koordi-
náció az ütközések, torlódá-
sok elkerülése végett szüksé-
ges. Összességében elmond-
hatom, hogy a rendezvény-
naptárunk nagyon bősé-
ges kínálatot mutat. Havon-
ta több olyan rendezvény is 
lesz a városban, melyet érde-
mes lesz meglátogatni. Az is 
látszik, hogy a legkisebbektől 
a nyugdíjasokig minden kor-
osztály megtalálhatja a ked-
vére valót.

- Mik lesznek a fontosabb 
rendezvények?

- Az évek során a nemzeti 
ünnepek, emléknapok mellett 
kialakultak azok a nagyobb 
városi rendezvények, melyek-
nek kötött időpontja van, va-
gyis május 1-jén rendezzük 
meg a Kun Hagyományok 
Napját a hozzá kapcsolódó 
kiegészítő rendezvényekkel. 

A Gyermeknapot (május 30-
án) az idén is a ligeti sportpá-
lyán szeretnénk megrendez-
ni úgy, hogy - mintegy a Bir-
kafőző Fesztivál elő-rendez-
vényeként – összekapcsoljuk 
a Diák Birkafőző Versennyel. 
Ide a karcagi csapatokon kí-
vül a nagykunsági települések 
középiskolás csapatait várjuk. 
De hogy ne csak a középisko-
lások főzzenek, népi étel főző 
versenyt is meghirdetünk, a 
helyi általános iskolák osztá-
lyai részére. Így összekapcso-
lódva a szülői labdarúgó tor-
nával, egy valóban nagysza-
bású, családi rendezvényként 
kerül lebonyolításra. A Birka-
főző Fesztivált szokás szerint 
június utolsó hétvégéjén, az-
az  26-27-én rendezzük meg. 
A Nagykunsági Kulturális 
Napok augusztus 20-án ve-
szi kezdetét és az arra követ-
kező hosszú hétvégén is foly-
tatódnak a rendezvények. Az 
ősz legnagyobb rendezvénye 
a Lovasnapok lesz szeptem-
ber végén. A tavaly elindított 
traktoros ügyességi verseny 
természetesen ebben az évben 

is megrendezésre kerül, mint 
ahogyan a Szent Mihály Napi 
tűzgyújtás is a Lovasnaphoz 
kapcsolódik. Természetesen 
számtalan, kisebb - nagyobb 
programra is várjuk az érdek-
lődőket:  pl. nőnapi nótamű-
sor, különböző koncertek a 
sétálóutcán, vagy a sportver-
senyek, melyek a Sportcsar-
nokban, a Liget utcai sport-
pályán, illetve a városi uszo-
dában kerülnek megrende-
zésre.
Folytatódik a termelői 

piac
- Kérdést továbbítok: a Lá-

togatóközpontban marad-e a 
termelői piac?

- A termelői piac önként 
vállalt feladatunk volt, amit 
a kollégákkal együtt tervez-
tünk és szerveztünk meg. 
Terveink szerint marad a he-
lyén és persze szeretnénk, ha 
ez a piaci alkalom egyfajta 
bemutatkozási alkalom is le-
hetne a Dérynében működő 
kulturális csoportok számára.

Elek György

Szepesi Tibor: Bőséges a rendezvénynaptár

Bár az Elismert Tenyész-
tői Szervezeti Rendszer be-
vezetése a tagság létszámá-
ban és az alapszervezet bevé-
telében is jelentős változáso-
kat hozott, Fülöp Norbert el-
nök szerint a MEOE karcagi 
alapszervezetének kutyásai 
december 31-én eredményes 
esztendőt zárhattak.

2014 májusában ugyanis is-
mét megrendezték a CAC ku-
tyakiállítást, ami az elnök el-
mondása szerint  már január-
tól feladatot adott a tagságnak. 
A kiállítás napján az időjá-
rás kellemetlenkedett ugyan, 
de az ország minden tájáról, 
sőt, külföldről is nevezett 415 
kutyát számláló népes me-
zőny egymagában is igazolta, 
a későbbi visszajelzések pedig 
megerősítették, hogy a kivite-
lezés jól sikerült. Sikeres lett 

az ősszel először meghir-
detett, őrző-védő felada-
tokból és ügyességi be-
mutatóból álló munka-
kutya verseny is, amelyet 
a karcagi „kutyások” az 
alapszervezet egyik ala-
pítójáról, Nagy Szentesi 
Lajosról neveztek el. 

2013-tól kezdődően 
megváltoztak a MEOE-t 
érintő szervezeti szabá-
lyozások, felállításra ke-
rült ugyanis az Elismert 
Tenyésztői Szervezeti 

Rendszer, ami igen hátrányo-
san érintette a helyi szerveze-
teket.

- Az új szabályozás sze-
rint itt Karcagon a koráb-
bi ötven fős taglétszám he-
lyett harminc fővel működ-
tünk – mondja Fülöp Nor-
bert, - továbbá a megváltozott 
jogi háttér következménye-
ként bizonyos további bevéte-
lektől is elestünk. Elvették pl. 
az eb-tulajdonjog átírást, az 
alombejelentéshez és fedezte-
téshez szükséges nyomtatvá-
nyok árusítását – ezekből ne-
künk bevételünk volt, úgy-
hogy a forgalmazás megszün-
tetésével és a lecsökkent tag-
díjbevétel miatt a korábbi be-
vételeinknek több mint felét 
elveszítettük. A kiadásaink vi-
szont maradtak, mert példá-
ul ott a kutyaiskolánk, ami-

nek a fenntartására és a rend-
betételére minden évben köl-
teni kell, akkor ott van még a 
különféle adminisztrációs fel-
adatok teljesítése, az éves köz-
gyűlés megtartása...

- További elképzelések?
- Egyesületi szinten szeret-

nénk tovább fejlődni. A ku-
tyaiskola az egyesület utol-
só, még állva maradt bástyá-
ja. Erre tehát nagyon-nagyon 
vigyáznunk kell, mert a helyi 
szervezet a tagjainak nem na-
gyon tud más érdemi szolgál-
tatást biztosítani a tagsági dí-
jukért cserébe. A kutyaisko-
lánk egyébként a környéken 
a legmodernebb ilyen létesít-
mény, - 2015-ben az állapot-
megóvás mellett a fejlesztése is 
a feladatunk lesz. Nagyon bí-
zunk abban, hogy sikerül még 
több tagot toborozni, akár a 
„hobby kutyatenyésztők” kö-
réből is. Megteremteni az 
egyesület stabil anyagi helyze-
tét és megőrizni társadalmi el-
ismertségét. Ez most a terv és 
az elvárás is magunk felé!

Egyébként pedig megren-
dezzük a II. Nagy Szentesi La-
jos Emlékversenyt, az idő-
pontról még folynak a tárgya-
lások, és ismét beadjuk a pá-
lyázatunkat a 2016-os CAC 
kiállításra. 

Elek György

A karcagi a legmodernebb kutyaiskola a környéken

A Déryné Kulturális Központ ebben az évben is nyert pályá-
zati pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól, mely összegből élőze-
nés táncházakat rendez. Február 13-én (pénteken) este 18 órá-
tól várták a kicsiket és nagyokat a kulturális központba, ahol 
egy jó hangulatú táncházon vehettek részt az érdeklődők. A 
talpalávalót a Pipás zenekar húzta. A kicsik Nagy Emese veze-
tésével kézműves foglalkozáson is ügyeskedhettek. A követke-
ző táncházat március 13-án rendezik.

Táncház

Formálódik az éves kultuláris kínálat
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A tél utolsó néhány hetének a kikeletet váró, mulatságokkal teli időszaka ez. Az idekapcsoló-
dó néphagyományok közül a mohácsi busójárás a legnevezetesebb, aminek általánosan elterjedt, 
és polgári szokássá szelídített párja az evéssel-ivással és tánccal dúsít álarcos farsangi mulatság. 
Mennyire népszerű manapság a farsang? - e heti kérdésünk erről szólt.

A hét kérdése: Részt vesz-e a farsangi vigasságokban?

Egyed Zsolt (42): 
Nálunk a farsang kihagy-

hatatlan „velejárója” a farsan-
gi fánk. Minden farsangkor az 
asztalra kerül. Bálba, jelmezes 
vagy táncos mulatságra már 
nem megyünk. A gyerekeink 
korábban nagyon szerették a 
farsangi „jelmezezést”, de má-
ra már megnőttek. Szóval ná-
lunk a farsangi időszakot a 
fánk képviseli.

Nagy Katalin (34): 
Az általános iskolai farsan-

gokra még mindig emlékszem: 
jelmezbe öltöztünk és nagyon 
jól éreztük magunkat. De csak 
az általános iskolában voltak 
ilyenek, később már nem, és az 
ilyenkor szokásos bálokba sem 
jártam. Majd a fiam – aki jövő-
re lesz óvodás – bizonyára újjá-
éleszti a családban azt a szokást. 
Az óvoda és az általános iskolás 
évei alatt bizonyára...

Posztós László (62): 
Csak az iskolai farsangokon 

vettem részt, de azokon min-
dig valami jelmezt is kitalál-
tunk. Talán az álarcos bolon-
dozás miatt mindig inkább a 
gyerekek szórakozásának tar-
tottam, és felnőttként már 
nem jártam farsangozni, és 
az ilyenkor rendezett bálok-
ba sem.

Hájas kifli recept
Hozzávalók / 8 adag
A tésztához: 1 kg  finomliszt, 30 dkg  sertésháj, 
5 dkg élesztő, 2 ek cukor, 1 kk só, 1 dl napraforgó 
olaj, 3,5 dl tej, 1 db tojás
A töltelékhez: 20 dkg sárgabaracklekvár 
A tetejére: 1 db tojássárgája, 1 ek porcukor

Elkészítés:
1. Az élesztőt felfuttatjuk a cukorral elkevert lan-
gyos tejben.
2. A liszthez hozzáadjuk a tojást, olajat, sót, majd a tejes keveréket és jól összedolgozzuk. 
Szükség szerint tejjel lágyítjuk vagy liszttel keményítjük a tésztát.
3. Kis pihentetés után 1cm vastagra nyújtuk a tésztát és megkenjük az előre ledarált háj fe-
lével-egyenletesen hogy mindenhova jusson, majd kettőbe hajtjuk a tésztát.
4. 10 perc elteltével megismételjük ezt a maradék hájjal.
5. További 10 perc múlva pedig már háj nélkül. Minél többször hajtogatjuk,annál rétege-
sebb lesz.
6. Kinyújtjuk, majd háromszög formákat vágunk belőle, megtöltjük házi baracklekvárral és 
kifliket sodrunk.
7. Tojássárgájával megkenjük a tetejüket és előmelegített sütőben 15-20 perc alatt készre 
sütjük.
8. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt a maristák vidám télbúcsúztató farsangi felvo-

nulása?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben február 23-

án (hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk 

ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Perge András (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Csízi Sándor grafikáinak kamarakiállítását nyitották meg 
február 10-én (kedden) délelőtt a Táncsics krt. 17.sz. alatti óvo-
dában. Nomád életformát, a nomádok emlékét ezúttal sem 
csak a kiállított munkák idézték fel. A Kötöny Népe Talpasíjász 
Kör vezetőjeként ismert Csízi Sándor, a rövid, kunsági  nép-
dalcsokorral fűszerezett megnyitó után, a régi kunok ruháját, 
fegyvereit és mindennapi életük szokásait, a karikás ostort, a 
kovaköves tűzgyújtást is megmutatta a gyerekeknek.

Nomádokról óvodásoknak

Fotó: Internet

Február 13-án (pénteken) a Városháza 2. sz. tanácskozó-
termében tartotta ülését a Karcag Városi Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat Képviselő-testülete. Az ülésen több, a megye 
más nemzetiségi önkormányzatának képviselői is részt vettek, 
akikkel a karcagi szervezet által kötött együttműködési megál-
lapodásokra tett javaslatot tárgyalták meg. Ezúttal elfogadták a 
nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésére, valamint 
az idei kulturális programjára előterjesztett javaslatokat is.

Nemzetiségi önkormányzati ülés

Rendőrségi hírek
Több mázsa fát 

vágtak ki
A kunmadarasi járőrök 

2015. február 14-én 15 óra 
körüli időben a település bel-
területén egy fával megpakolt 
lovaskocsi vezetőjét és há-

rom utasát ellenőrizték. Az 
egyenruhások megállapítot-
ták, hogy a rakomány a te-
lepülés külterületén lévő er-
dőből származik, ahonnan a 
férfiak engedély nélkül vág-
ták ki a körülbelül kettő má-
zsa fát. A rendőrök a kivágott 
fákat lefoglalták, B. Attila 47 

éves, B. Attila 21 éves, B. Jó-
zsef 26 éves kunmadarsai la-
kosokat és fiatalkorú társu-
kat elfogták és előállították a 
helyi rendőrőrsre, ahol a nyo-
mozók lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként kihall-
gatták őket.
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Bár még a tél meg-megcsikorgatja a fogát, de ha lassan is, 
azért közelít a tavasz. Február 12-én (csütötökön) délelőtt a 
Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai és tanárai indultak 
farsangi felvonulásra városunk központjában.

Az évek óta hagyománnyá vált vidám télbúcsúztatóra más 
helybéli iskolák és óvodák is kíváncsiak voltak, csakúgy, mint a 
város lakossága. Így aztán szép kis forgatag alakult ki a trombi-
tákkal, kereplőkkel és más zajkeltő eszközökkel felvonuló csa-
pat útvonalán, amely az iskolától indulva a Szent István sgt. – 
Kossuth tér – Horváth Ferenc utca – Táncsics krt. – Dózsa Gy. 
út érintésével került vissza a Kossuth Lajos utcára.

-dh-

Vidám télbúcsúztató a maristákkal

Február 11-én (szerdán) dél-
után érdekes és izgalmas kiállí-
tás várta az érdeklődőket a Ká-
das György Általános Iskola és 
Szakiskola Tagintézményének 
egyik emeleti termében. A spe-
ciális makettkiállítás az évtize-
dek óta töretlen népszerűségnek 
örvendő Star Wars sorozat leg-
ismertebb figuráit, űrhajóit és 
egyéb járműveit vonultatta fel.

A tiszaörsi Szabó Ist-
ván makettkészítő különbö-
ző hulladékanyagok újrahasz-
nosításával építi a szinte töké-

letes másolatokat. Kérdésekre 
válaszolva elmondta, hogy an-
nak idején még VHS kazettáról 
– többször visszatekerve a sza-
lagot – próbálta másolni a ki-
választott űrjárműveket, de egy 
jó ideje már különböző képes-
könyvek, prospektusok segítik 
munkáját. A modellek összera-
kásánál a farostlemeztől a kü-
lönböző műanyag hulladékokon 
keresztül a nyomtatott áramkö-
rök paneljáig szinte mindenféle 
hulladékot felhasznál. 

-dh-

Kiállítás - Star Wars miniben

Február 10-én (kedden) az 
Ifjúsági Ház épületében ke-
rült megrendezésre a Kazin-
czy Ferenc nevét viselő Szép 
Magyar Beszéd verseny terü-
leti fordulója. A rendezvényt 
Keserűné Ébner Tünde nyitot-
ta meg, majd a szabályokat is-
mertette. Az zsűri tagjai vol-
tak: Szathmári Lajosné, Petri 
Lajosné és Rapi Lajosné ma-
gyar tanárok, és Szabó Péterné 
gyermekkönyvtáros.

A versenyen a következő 
eredmények születtek:

5. -6. évfolyam
1. hely: Újfalvi Lili 

(Kiskulcsosi Tagiskola, Karcag) 
2. hely: Bottlik Csenge (Kos-
suth Lajos Baptista Ált. Isk., 
Kisújszállás) 3. hely, megoszt-
va: Gyárfás Balázs (Kossuth La-
jos Gimnázium, Szakképző Isko-
la, Ált. Isk., Tiszafüred) és Bog-

nár Vanessza (Petőfi Sándor Ált. 
Isk., Túrkeve)

7. -8. évfolyam
1. hely: Kele Ádám (Györffy 

István Tagiskola, Karcag) 2. 
hely: Czinege Tamás (Kováts 
Mihály Tagiskola, Karcag) 3. 
hely, megosztva: Német Natália 
(Kossuth Lajos Baptista Ált. Isk., 

Kisújszállás) és Rácz Emília (Pe-
tőfi Sándor Ált. Isk., Túrkeve)

Az áprilisi, regionális fordu-
lóra Kele Ádám, a Karcagi Ál-
talános Iskola és AMI Györffy 
István Általános Iskolai Tagin-
tézményének tanulója jutott to-
vább.

-dh-

„Szép Magyar Beszéd”
- területi forduló -

Éves közgyűlését tartot-
ta 2015. február 6-án a Bere-
ki Irodalmi Társaság. A Kör-
mendi Lajos javaslatára 2001-
ben alapított közösség az évek 
során számos könyv kiadását 
is finanszírozta: 2001-2003 kö-
zött Sárándi József, Vass Tibor, 
Körmendi Lajos-Torok Sándor 
és Sarusi Mihály Berekfürdőről 
írott köteteit jelentették meg. 
A 2005. évi közgyűlést köve-
tően a feladatokat a helyi érté-
keket és a Nagykunságot pro-
pagáló honismereti, helytörté-
neti, néprajzi, környezetvédel-
mi és művészeti tárgyú előadá-
sok szervezésével is kibővítet-
ték, és részt vállaltak a Nagy-
kunsági Vers- és Prózamon-
dó Verseny lebonyolításában. A 
kiadói munka az utóbbi évek-

ben is folytató-
dott: 2007-ben 
Körmendi La-
jos: Édes otthon, 
2011-ben Elek 
György Berek-
fürdő története 
című kötetét je-
lentették meg. 

A február 6-i 
k ö z g y ű l é s e n 
Molnár János, a társaság veze-
tője ismertette az előző évben 
végzett munkát és vázolta az 
idei esztendőre vonatkozó el-
képzeléseket. Első napirend-
ként a 2011-ben megjelent falu-
történet második kiadását ha-
tározták el, második napirend-
ként egy régi terv, Keresztes 
Ágnes Falukönyv-ének megje-
lentetéséről döntöttek. 

Az egyhangúlag elfogadott 
pénzügyi beszámolót követő-
en a 2014-ben a település pol-
gármesterévé választott Mol-
nár János lemondott az elnöki 
tisztségről. Új elnöknek a tag-
ság egyhangúan Bakos Józse-
fet, az irodalmi társaság tagját 
választotta meg.

Elek György

Könyvek Berekfürdőről

A berekfürdői Megbéké-
lés Házában február 14-én 
(szombaton) tartotta jóté-
konysági estjét a Kereszt-
szülők a Moldvai Csángó 
Magyarokért Egyesület és 
a Moldvai Magyar Oktatá-

sért Alapítvány. 
Az est célja ado-
mánygyűjtés volt 
a moldvai csángó 
és a Kárpát- me-
dencei gyerekek 
m a g y a r o r s z á g i 
nyári tá-
borozta-
tá sá na k 
támoga-
t á s á r a . 
Az est 

fővédnöke Böjte 
Csaba és Molnár 
János, Berekfür-
dő polgármestere, 
a Megbékélés Háza 
vezetője volt. Ta-
valy 10-10 moldvai 

csángó, székelyföldi, kár-
pátaljai és felvidéki iskolás 
volt itt, idén már tíz délvidé-
ki gyermek is érkezik majd 
Berekfüdőbe.

DE

Jótékonysági csángó est
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Az iskolai munka bemu-
tatásával, nyílt órákkal, 
valamint alsó- és felső ta-
gozatosok részére meghir-
detett versenyekkel, pá-
lyázatok eredményhirde-
tésével folytatódott az el-
múlt héten a Györffy Na-
pok rendezvénysorozata. 
Amint azt előző számunk-
ban írtuk, az intézmény 
1994. óta minden év feb-
ruárjában, Györffy István 
születésnapján megrende-
zi az iskolahetet, amikor 
nemcsak a tudós életmű-
vére emlékeznek, hanem az 
iskolában folyó munkát is 
bemutatják. Ezen a héten a 
rendezvénysorozat már vá-
rosi kiterjesztést kap, hi-
szen ekkor kerülnek kihir-
detésre a helyismereti pá-
lyázat eredményei, és ek-
kor rendezik meg a városi 
vagy a térségi iskoláknak 
meghirdetett tanulmányi 
versenyeket.

Nyílt órák
Február 10-én, kedden 

délelőtt az érdeklődő szü-
lők nyílt órákat látogathat-
tak meg a József Attila ut-
cai iskolaegységben, dél-
után pedig az ilyenkor ha-
gyományosan meghirde-
tett olvasóversenyre gyüle-
keztek az alsó tagozatos ta-
nulók legjobbjai. Az olva-
sóverseny legjobbjai vol-
tak 2015-ben: 2. évfolyam: 
1. Sándor Sára (Refi) – felk. 
Tóth Judit; 2. Jász Ger-
gő (Györffy I.Tagisk.)- felk. 
Boldizsár Istvánné; 3. Péter 
Gréta (Györffy) – felk.Sza-
bó Edit. 3. évfolyam: 1. Éli-
ás László (Györffy) – felk. 
Pallagi Bernadette; 2. Kis 

Lili (Kováts M.Tagisk.) - 
felk. Vargáné Törőcsik Ág-
nes; 3. Györfi-Szalay Zsófia 
(Refi) – felk. Vinczéné Gál 
Katalin. 4. évfolyam: 1. Mi-
hály Kata (Györffy) – felk. 

Borsosné Herczegh Judit; 1. 
Hajdu Szilárd (Refi) – felk. 
Gulyás-Szentesi Katalin; 2. 
Tóth Noémi (Refi) – felk. 
Soósné Balajti Gabriella; 3. 
Balázs Bence (Kiskulcsosi 
Tagisk.) - felk. Bogdánné 
Szabó Valéria Erzsébet.

Rajzpályázat
Február 11-én (a születés-

napon) Györffy Istvánról 
emlékeztek az iskola tanu-
lói, majd két pályázat ered-
ményhirdetésére került sor. 
A szülői munkaközösség és 
az iskolai alapítvány által 
meghirdetett „Hozzunk lét-
re Györffy Galériát!” rajz-
pályázatra negyven alkotás 
érkezett. Eredmények: al-
só tagozat: 1.díj: Szűcs Ani-

ta 3.a., Kálmán Nagy Csen-
ge 2.a.; 2.díj: Madar Szil-
via Nóra 2.a.; Kasuba Le-
vente 3.a., 3.díj: Őrlős Ani-
ta 2.b., Fekete Csilla 1.b., 
Rózsa Imre Vilmos 1.b., 
Kovács Luca 2.a.. Külön-
díj Varga Viktor 2.a., Ma-
gyar Ákos 1.a.. Felső ta-
gozat: 1.díj: Magyar Enikő 
7.a., 2.díj: Madarász Orso-
lya 8.c., Kiss Virág 8.c. 3.díj: 
Bernáth Ibolya 6.a. Külön-
díj: Ecsedi Zsófia 7.b., Né-
meth László 5.b.

Helytörténet
A helytörténeti és népraj-

zi pályázatot 1994 óta hir-
detik meg a város általá-
nos iskolásainak. A pályá-
zati lehetőség a kezdetek-
től igen népszerű volt, amit 
az is bizonyít, hogy az isko-
lai könyvtár ma már mint-
egy 400 pályamunkát őriz. 
Ezúttal két témakört jelöl-
tek meg, a kiírók Györffy 
István életének és életmű-
vének bemutatásával, illetve 
a szűkebb környezet, csa-
lád által őrzött néprajzi ér-
tékek bemutatásáról vár-
tak dolgozatokat. A bírálók 
most sem panaszkodhat-
tak, összesen negyvennégy 
dolgozat született. Kiemelt 
arany minősítést kaptak: 
Józsa Szabolcs-Kiss Gergő 
6.a (Györffy); Kirják Kitti 
7.b. (Györffy); Sánta Lász-
ló 6.b. (Györffy); Kurucz 
Aletta 8. (Kiskulcsosi 
Tagisk.); Irimiás Szabolcs 
8.b. (Kováts Mi. Tagisk.); 
Balaskó Ádám 6. (Refi); 
Gyökeres Mária Zsó-
fia 5. (Refi); Ökrös Tamás 
6. (Refi); Rózsa Anita 5. 
(Refi); Saliga Gréta és Saliga 
Petra 5. (Refi). Ezek mel-

lett a zsűri még tizenhárom 
arany, tíz ezüst és tíz bronz 
minősítést és egy különdíjat 
is odaítélt.

Angol verseny
Az 'English is fun' kis-

térségi angol nyelvi ver-
senyre az idén Berekfür-
dő, Karcag, Tiszafüred 
és Törökszentmiklós  is-
koláiból ötvenkét tanu-
ló érkezett. Eredmények: 
5.évf.: 1. Szakács Ben-
ce (Györffy) felk. Maku-
la Ibolya; 2. Pichler Bog-

lárka (Kossuth L.Á.I., Ti-
szafüred) felk.: Bekéné Né-
meth Tímea; 3. Percze 
Karnia (Refi, Karcag), 
Erdeiné Kubicsek Krisztina. 
6.évf. 1. Stummer Gyöngy-
vér (Bethlen G. Ref. Ált. 
Isk. Törökszentmiklós), f lk. 
Benczur Barbara; 2. Pataki 
Máté (Refi, Karcag), felk.: 

Erdeiné Kubicsek Krisztina; 
3. Erdei Kristóf (Refi, Kar-
cag), felk. Boldizsár István. 
7.évf. : Darók Illés (Kováts 
M. Tagisk.Kg.), felk.: Tanka 
Ildikó; 2. Nikodém Doroty-
tya Szilvia (Kossuth L. Á.I. 
Tiszafüred), felk. Dékányné 
Szabó Enikő; 3. Magyar 
Enikő (Györffy), felk. Csa-
bai Nóra. 8.évf. : 1. Fekete 
Csenge; 2. Horváth Dorka; 
3. Csapó Dorka – valameny-
nyien a török szentmiklósi 
Bethlen G. Ref.Á.I.tanulói. 
Felk.: Sajtósné Földes Kata-
lin.

A Györffy Napok rendez-

vénysorozata február 25-
én a felsősök Györffy vetél-
kedőjével, február 27-én al-
sós és felsős farsangi mulat-
sággal folytatódik, és szo-
kás szerint az idén márci-
us 7-ére meghirdetett jóté-
konysági bállal fejeződik be.

Elek György

Györffy Napok 2015

Az olvasó verseny díjazottjai

A helytörténeti pályázat nyertesei

Az angol nyelvi verseny győztesei

Bemutató óra

Fotók: Birizló Csaba

Nyílt órák, olvasóverseny, pályázatok és 'English is fun'!
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A németek
Az idén lesz az angliai csa-

ta 75. évfordulója. Német for-
rások szerint 1940 augusztu-
sától, 1941. május végéig zaj-
lott az angol és a német légierő 
között, mégpedig a La Manche 
csatorna légterének ellenőrzé-
séért. Hitler számára ez azért 
volt fontos, mert végre akarta 
hajtani az Oroszlánfóka had-
műveletet, melynek folyamán 
először légi deszant alakula-
tok ledobásával, majd pedig ví-
zi úton történő partraszállással 
indított volna inváziót a brit 
szigetek ellen.

A terv ugyan kudarcot val-
lott, de a németek nem hagy-
tak fel a bombázásokkal, főleg 
déli és keleti légibázisok ellen 
indítottak támadásokat. Egy 
éjszakai bombázás alkalmával 
véletlenül találat érte London 
egyik lakónegyedét. Erre vála-

szul az angol 
gépek Berlin 
ellen fordul-
tak. Ez any-
nyira feldü-
hítette Hit-
lert, hogy 
p a r a n c s o t 
adott a fő-
város folya-
matos bom-
bázására. Ez 
Londonban 
40 ezer ci-
vil áldozatot 
követelt. Kö-
zel egy év le-
forgása alatt 

azonban egyre inkább kime-
rült a Luftwaffe elszántsága, a 
végén már csak éjszaka támad-
tak a német gépek, majd abba-
hagyták a folyamatos légitá-
madásokat – nem sikerült fel-
őrölni a brit kitartást.

Az angolok és amerikaiak
A szövetséges légierő 1942-

től folytatott rendszeresnek 
mondható légi hadviselést el-
sősorban német és németba-
rát ipari központok, és a straté-
giai fontosságú infrastruktúra 
ellen. Ez az úgynevezett terü-
letbombázási direktíva (Area 
Bombing Direcive) azonban 
lassan eldurvult. 1943-tól a há-
ború végéig egyetlen német 
nagyváros sem úszta meg az 
olyan szőnyegbombázásokat, 
amelyek a települések belső ne-
gyedeinek kifejezett letarolásá-
val jártak. Az angol és ameri-
kai gépek nem csak romboló-

bombákat használtak, hanem 
foszforral töltött gyújtóbom-
bákat is. Ezek olyan tűzvihar-
ral jártak, hogy az óvóhelyeken 
annyira magasra nőtt a hőmér-
séklet, hogy a polgári lakosság 
a felszínre menekült, ahol szin-
tén a biztos halál várta őket.

...és a sors fintora
Kurt Vonnegut amerikai 

író és esszéista – aki egyéb-
ként német bevándorlók le-
származottjaként látta meg a 
napvilágot Chicagóban – ma-
ga is részt vett a második vi-
lágháborúban. Mint felderítő 
1944-ben esett német hadifog-
ságba, majd egy drezdai gyár-
ba került kényszermunkára. 
Az ötös számú vágóhídon volt 
a szállásuk, ahol 1945. február 
13-ának éjjelén átélte Drezda 
szőnyegbombázását. Pár óra 
leforgása alatt 135 ezer ember 
égett halálra. Legtöbbjük öreg, 
gyermek, asszony és hadirok-
kant volt. Katona egy sem volt 
az áldozatok között. Vonnegut 
és fogolytársai rakták hatalmas 
gúlákba a holttesteket, hogy el-
égessék őket. Az itt megtapasz-
talt borzalmakat később meg-
írta Az ötös számú vágóhíd cí-
mű regényében. Ezek az élmé-
nyek és a vágóhíd pincéjében 
szó szerint megfőtt munkás-
lányok halála élete végéig meg-
határozta az író véleményét 
a modern világ folyásáról, a 
technika egyre gyorsuló fejlő-
déséről, a háborúzásról, az ér-
telmetlen pusztításról.

-dh-

Területbombázási direktíva
avagy

Az ötös számú vágóhíd

„Eleink élete- a család” 
címmel Karcag város alpol-
gármestere a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeummal 
együttműködve fotópályá-
zatot hirdetett. A pályázat-
ról és annak ötletéről Ko-
vács Szilviával beszélget-
tünk.

- Régi családi fotókat sze-
retnénk begyűjteni a lako-
soktól, lehetőleg minél töb-
bet. Ezek már veszendőben 
vannak. Most van a huszon-
negyedik óra arra, hogy eze-
ket a képeket megmentsük 
az utókor számára, megmu-
tassuk a karcagiaknak és egy 
gyűjteményt készítsünk belő-
le.- mondta lapunknak az al-
polgármester.

- Honnan jött ennek a pá-
lyázatnak az ötlete?

- Nagyon sok idős ember-
rel beszélgetek, és járva az or-
szágot azt tapasztaltam, hogy 
a régi fotókat nagyon sokan 
gyűjtik manapság. Azt gon-
dolom, hogy egy- egy régi fo-
tó igazi kincs egy család éle-
tében, hiszen régen nagyon 
kevés kép készült. Akkoriban 
külön ünnep volt egy fotózás, 
alkalomhoz kötötték.

- Milyen fotókat várnak el-
sősorban?

- Az 1800-as évek végi, szá-
zadfordulós fotókra vagyunk 
leginkább kíváncsiak.

- Milyen a jelentkezési 
kedv?

- Egyre több az érdeklődő, 

már több gyűjtemény is érke-
zett. A múzeumba, illetve a 
Városházára is be lehet hoz-
ni a képeket, melyeket rend-
szerezünk és egy nagyon szép 
kiállítást tervezünk a fotók-
ból. Remélem, hogy sokan 
kedvet kapnak és nagyon sok 
kép érkezik felhívásunkra. 

- Mi a pályázat célja?
- A családra, mint a legfon-

tosabb társadalmi egységre 
ráirányítsuk a figyelmet. Na-
gyon sokat beszélünk mosta-
nában a családról. Úgy gon-
dolom, igazából akkor te-
szünk sokat a családért, ha 
megmutatjuk a régi családo-
kat is. Ezek a régi családok 
példaként szolgálhatnak a 
mostani fiatalok számára is.

- Állandó kiállításban gon-
dolkodnak-e?

- Még nem egyeztettem 
igazgató úrral, de akár még 
egy állandó kiállítást is ren-
dezhetünk a képekből.

- Hogyan zsűriznek?
- Múzeumi szakembe-

rek fognak zsűrizni, de én is 
benne leszek a bizottságban. 
Előnyben részesülnek a legré-
gebbi fotók és a fotók száma 
is mérvadó lesz.

- Milyen díjazások lesznek?
- Ez maradjon egyelőre 

még titok.
- Elképzelhető, hogy a kiál-

lítás anyagából összeállítanak 
egy vándorkiállítást?

- Igen, hiszen vannak még 
ötleteim, amikről most még 
nem szeretnék beszélni. Any-
nyit elárulhatok, hogy több 
témát szeretnénk még feldol-
gozni és akár más városok-
ban is bemutatkozni az ösz-
szegyűjtött anyagokkal, ezzel 
is erősítve a múzeumok kö-
zötti átjárhatóságot.

- Meddig várják a pályamű-
veket?

- Február végéig várjuk a 
fotókat és biztatok minden-
kit, hogy keressék elő a ré-
gi családi képeket és osszák 
meg a nagyközönséggel.

Köszönöm az interjút, sike-
res kiállítást kívánok!

Balogh Andrea

Fotópályázat: Eleink élete - a család Meglátogattuk a hármas ikreket
Édes babaillat lengte be 

a Czinege család ottho-
nát amikor meglátogattuk 
a hármas ikreket. Az édes-
anya, Czinegéné Feke Viktó-
ria boldogan mutatta be la-
punk munkatársának az ik-
reket: Attilát, Milánt és Vik-
tóriát. 

Több éves próbálkozás 
után lombik programmal fo-
gantak meg a babák. Az édes-
anya 25 hetesen feküdt be a 
Debreceni Klinikára, ahol 
30 hetes korukban születtek 
meg a csöppségek. Várható 
volt, hogy koraszülöttek lesz-
nek, ezért választották a deb-
receni kórházat. - Tizenegy 
hetet töltöttem a kórházban. 
- mondja az édesanya.  At-
tila 1460 grammal született, 
Milán 1630 grammal, Viktó-
ria pedig 1400 grammal lát-
ta meg a napvilágot 2014. de-
cember 6-án. Egy hétig vol-
tak a gyermekek inkubátor-
ban, majd öt hét után, janu-

ár 9-én jöttek 
haza. A kará-
csonyt még a 
kórházban töl-
tötték, de mint 
az édesanya el-
mondta csodá-
latos volt az ün-
nep. A család 
közös élete nem 
indult zökkenő-
mentesen, össze 
kellett szokni-
uk. Nagy a csa-
lád, nagy a ba-
ráti kör, mindig 
akad egy segí-
tő kéz, aki részt 
vesz a babák 
körüli teendők-
ben. A karca-
gi önkormány-
zat is biztosít 
egy segítőt a család számá-
ra, aki nappal van az édes-
anya segítségére. Megtud-
tuk, hogy egy hónap alatt 
mintegy hétszázhúsz darab 

pelenkát használ el a három 
baba. 

Jó egészséget és sok boldogsá-
got kívánunk a családnak!

Kérjük ne 
feledje!

Lapzárta: 2015. február 23. 

(hétfő) 12 óra
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Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. március 1. napján (vasárnap) megtartásra kerülő Kar-
cag település 02. számú egyéni választókerületében a települési önkormányzati képviselő 
időközi választásán az alábbi jelöltek indulnak:

2. számú választókerület helyi önkormányzati képviselő jelöltjei
Szavazólapi 
sorszám

Jelölt neve Jelölő szervezet

1. MAGYAR ILDIKÓ 
ZSUZSÁNNA FÜGGETLEN JELÖLT

2. LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

3. NAGY JÓZSEF MAGYAR MUNKÁSPÁRT

4. DR. KANÁSZ-NAGY 
LÁSZLÓ

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG, KE-
RESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Rózsa Sándor s. k.
Helyi Választási Iroda Vezetője

Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program része-
ként - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy 

barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesz-
szen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyü-
mölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 
 - az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
 - rendelkezik saját tulajdonú, vagy számára megművelésre átengedett 

balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti 
zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák: Balkon (erkélyen kialakított ), Mini (10 – 50 m2), Nor-
mál (50 m2 felett), Zártkert 1. (zöldség), Zártkert 2. (gyümölcsös), Zártkert 3. 
(vegyes zöldség és gyümölcs)

 - Közösségi: csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
 - Karcag Városi Önkormányzat – Portán elhelyezett gyűjtődoboz,
 - Falugazdász Iroda – 5300 Karcag, Püspökladányi út 14.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy an-
nak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a 
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez 
ez elengedhetetlen lesz!

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés, és indokolt esetben külön-
díjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb 
konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
 - Bronz kisplasztika – Györfi Sándor, Munkácsy díjas és Magyar Örökség-

díjas karcagi szobrászművész alkotása,
 - Oklevél - miniszteri aláírással, 

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: két alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) törté-
nik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: várhatóan szeptemberben, a Lovas Napok keretén belül.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Karcag, 2015. február 09. 
 Kovács Szilvia 
 alpolgármester, ötletgazda 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuális állás-
ajánlatai:

 - Ruhaipari technikus (Kisújszállás),
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Szalagvezető (Kisújszállás)
 - Biztosítási ügynök, ügyintéző (Kisújszállás)
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Karcag)
 - Forgácsoló (Karcag)
 - Marós (Karcag)
 - Épületasztalos (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás)
 - Varrodai gépi vasaló (Kisújszállás)
 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép 

kezelője (Kisújszállás),
 - Kamionvezető (Karcag)
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok)
 - Lakatos (Kunhegyes)
 - Gyártás-előkészítő (Kunhegyes)
 - Hegesztő (Kunhegyes)
 - Műszaki részegység vezetője (Kunhegyes)
 - 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/
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Február 21-22. Dr. Magyar György Kg. Hajnal u. 22. Tel.:06/30-852-0465.

2015. február 20. péntek-hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Györffy Néptánc Gála II.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kanász Nagy László   
 Téma: kardiológia
 Karcagi Hírek                
 - Növekszik a sertésállomány
 - Helytörténeti pályázat
 - Györffy napok
 Háttér
 Vendég: Nagy Molnár Miklós
 Téma: Eleink élete 
20.30 Testületi ülés

2015. február 24. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.02.15
18.50 Karcagi Hírek 
19.25 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.02.08

20.40 Őszi Folklór Fesztivál 
Tiszaszentimrén 2014. - Folklór műsor 
2.rész

2015. február 26. csütörtök-
hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kórház a kertvárosban
18.30 Konyhakertek 1.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán   
 Téma: költségvetés elfogadása
 Karcagi Hírek                
 - Sikeres a sertés tenyésztés az  
 Auchan számára
 - Visszajárhat a törzskönyv
 - Drog prevenció
 Háttér
 Sajtótéjékoztató a Városházán az  
 Omegával
20.20 Karcagi tükör

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

Bérczi Krisztina és Pintér 
Lőrinc

Születés
Kiss Arabella – Horváth Zsolt
Kg, Pacsirta u. 15. 

Nelli Ibolya

Budai Edina – Marsi Dávid
Kg, Dankó u. 1. 

Amira Edina

Váradi Andrea- Koszta Sándor
Kg. Szélmalom u. 10. 

Dominik
Halálozás

Takács Lajosné 
(Reichert Erzsébet)
 Karcag (1930)
Oláh Pálné 
(Kovács Zsuzsánna)
 Karcag (1938)

Február 21. (Szombat)
 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 
F.u.1.)

 9 – 20 óráig Alma 
gyógyszertár  (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Február 22. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 
u.34.) (Tesco)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Pályázati kiírás

a Karcag, Borjúdűlő te-
metőben lévő ravatalo-

zó bérbeadására

Karcag Városi Önkor-
mányzat a Karcag, Borjú-
dűlő temetőben lévő ra-
vatalozó bérleti jogát pá-
lyázat útján meghirdeti.

A részletes pályázati ki-

írás a Karcag.hu honlapon 

megtalálható. Személyesen 

érdeklődni lehet a Karcag, 

Kossuth tér 1.sz. 1. emelet 

23. sz. alatti irodában.

Karcagi Polgármesteri 
Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ
Lakossági emlőszűrés Karcagon

2015. február 18. és február 27. között kihelyezett lakossági 
emlőszűrés lesz Karcagon. A szűrőbusz a Kátai Gábor Kórház 
melletti gyógyszertári parkolóban várja a karcagi, berekfür-
dői és kunmadarasi hölgyeket. 

A kétévenkénti emlőszűrésre a 45-65 év közötti nők jo-
gosultak. A szűrésért fizetni nem kell, költségeit az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár állja. Az érintetteket levél-
ben értesítik a szűrésről és annak konkrét időpontjáról. A 
mammográfiás szűrővizsgálat célja az emlőkben megbúvó, 
tüneteket és panaszokat nem okozó, még nem is tapintha-
tó rendellenességek felderítése. A szűrővizsgálat tapintásos 
vizsgálatból és röntgenvizsgálatból áll. 

A vizsgálatra vigyék magukkal a névre szóló meghívóleve-
let, a társadalombiztosítási kártyát, a korábbi mammográfi-
ás felvételt és leletet. Akik már jártak szűrésen és van  ko-
rábbi leletük, azok 530 Ft készpénzt vigyenek magukkal. 
Akik először vesznek részt a szűrésen, nincs korábbi lele-
tük, azok 130 Ft készpénz befizetése mellett kérhetik az el-
végzett vizsgálat eredményének megküldését postai úton. A 
lelet egyébként személyesen is átvehető Szolnokon, a Rende-
lőintézetben működő Mamma Klinikán a vizsgálatot köve-
tő kb. két héten belül. 

Amennyiben a vizsgálat ideje nem felel meg, új időpont 
kérhető személyesen vagy a szűrőbusz 06-30/257-2836 tele-
fonszámán. Kapacitástól függően lehetőség van arra, hogy a 
vizsgálaton azok is részt vegyenek, akik egy éven belül nem 
voltak hasonló vizsgálaton, a 40. életévüket betöltötték, pa-
naszmentesek és érvényes háziorvosi beutalóval rendel-
keznek. Akik beutalóval veszik igénybe a szűrést, időpont 
egyeztetésre 2015. február 18-tól a szűrőbusz telefonszámán 
van lehetőség.

Az idei szűrés menete: 
Karcagi lakosok részére: 2015. február 18. - február 27. között 
Berekfürdői lakosok részére: 2015. február 27.
Kunmadaras lakosai részére: 2015. február 18. 

Kérünk minden behívottat, menjen el a szűrésre, ugyanis 
a korán felismert és megfelelően kezelt betegség gyógyulási 
esélyei jók. Egyúttal kérjük a munkáltatókat, tegyék lehető-
vé dolgozóik számára az emlőszűrésen való részvételt.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézete

F e l h í v á s
Tájékoztatjuk Karcag Város lakosságát, hogy a város köz-

világítási rendszerének üzemeltetését az ELMIB Hálózat 
Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 64.) végzi.

A közvilágítási hibák bejelentését közvetlenül is meg le-
het tenni a hiba helyének pontos megjelölésével (Karcag, ut-
ca, házszám) az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon:
Tel.: +36/40-200-817 vagy e-mail: ugyfelszolgalat@közvil.hu

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb ügyintézés 
érdekében éljenek a fenti lehetőséggel.

Karcagi Polgármesteri Hivatal

Kérelem
Tisztelettel kérjük a „Varga József Nyelvtanulás” Alapít-

vány vagyonának gyarapítását adójuk 1%-ával! A Karcag 
Város Önkormányzata által alapított, 24 éve eredménye-
sen működő alapítványhoz évente kétszer pályázhatnak pár 
ezer forintos anyagi juttatásért a nyelvtanulásban kiemelke-
dő, tehetséges és szorgalmas karcagi középiskolások. 2015 
februárjában a bizottság 24 diáknak 119.500 Ft támogatást 
ítélt oda értékes nyelvtanulási célra. 

Az alapítvány adószáma: 19220093-1-16, 
számlaszáma: 10404522-45210332-00000000, OKHB 

Karcag.
A kuratórium és a diákok nevében segítségüket hálásan 

köszöni:
Zelenák Erika titkár és Dr. Varga Gyöngyi elnök
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Ingatlan
Két szobás tégla, kis családi ház gáz, 
és cserépkályhafűtéssel eladó. Karcag 
Zádor u. 28. Tel.:06/70-414-2622
Kitűnő állapotú, felújított lakás el-
adó! (Karcag, Dózsa György u. 3/43). 
Érdeklődni 12 óra után. Irányár 6 millió 
Ft. Tel.:06/30-434-6760
Karcagon eladó összkomfortos csalá-
di ház, alsóépület, garázs van. Kisebb 
földszinti tömblakás csere érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcagon, a főtéren 3 szobás kertes ház, 
sürgősen eladó! Továbbá kertes pa-
rasztház, és ugyanitt 500 m2 –es telek, 
eladó illetve elcserélhető autóra, vagy 
termőföldre. Tel.: 06/20-230-1202
Karcagon, a főtéren, a katolikus temp-
lommal szemben, két szobás lakás el-
adó. Tel.: 06/59-314-650
Jó állapotban lévő 1+2 félszobás, ne-
gyedik emeleti, 60 m2-es lakás eladó. 
Karcag Táncsics krt. 13. Irányár: 6 millió 
Ft. Tel.: 06/30-576-8403
Garázst vásárolnék a Szent István sgt. 
1-5 udvarán, a garázssor közepe táján 
Tel.: 06/59-313-167
Garázs kiadó a Bem utcában, tárolásra 
alkalmas udvarral. Tel.: 06/20-805-2338

Főút melletti régi ház, vállalkozás-
ra alkalmas nagy portával eladó. Tel. : 
06/20-282-8697
Teljes felújításra szoruló kis családi ház 
sürgősen eladó! Irányár: 1. 850 000 Ft. 
Tel.: 06/70-527-0343
Eladó lakás Karcag központjában (57m2-
es, 3. emeleti) tavaszi költözéssel. Tel.: 
06/30-298-0276
Karcagon a Széchenyi sgt. út 50/a 
alatti,első emeleti 1,5 szobás ,felújított 
lakás, kis rezsijű eladó. Tel.: 06/30-491- 
2519
Kertföld 20 sor, lakóépülettel, 10 sor 
szőlővel,10 sor gyümölcsfával és 18 sor 
kertföld, benne 7 sor magas művelé-
sű szőlővel eladó. Tel.: 06/30-390-2818
Karcagon a belvárosban egy szobás 
ház, nyugdíjas hölgy, vagy úr részére 
márciustól kiadó. Tel.: 06/59-312-562 

Állat
Kukoricán nevelt (piros, 2-2,5 kg-os) 
kakasok vannak eladók (600 Ft/kg) 
Karcag, Soós I. u 1/b. Tel.: 06/30-899-
7013
Liba és libatojás eladó! Tel.: 06/20-316- 
0136

Vegyes
Zárjegyes termelői méz vásár szomba-
ton (21-én 9-13-ig) Karcagon a Reggel 
út 33 szám alatt, a nagykapuban. 
Vendégem a helyszínen egy gyógyteá-
ra! Tel.: 06/30-696-5288
Fél hektár erdő és másfél hektár legelő 
eladó. Tel.: 06/70-248-2208.
Eladó 1 db női mountain bike kerékpár, 
és 1 db camping kerékpár. Tel.: 06/30- 
272-9853

Bio kukorica eladó! Vetőmag (piros) 
1000 Ft/kg. Galambcsemege (kis sze-
mű, piros) 400 Ft/kg. Takarmány (piros) 
5500 Ft/mázsa. Házhozszállítás hétvé-
gén is! Karcag Füredi út 3. Tel.: 06/30-
963-5073
Eladó Suzuki TWC (RG) 50 Wolf sport 
smkp (70E Ft), Babetta 207 smkp (20E 
Ft) Karcag, Füredi u. 3. Tel.: 06/30-963 
-5073
Konyhai sarokülő asztallal, 2 db fotel, 
1db szieszta kályha palackkal, és egy 
darab régi típusú mázsa súlyokkal el-
adó! Karcag Kacsóh út 23. Tel. 06/30-
494-7993 
Régi típusú vitrines szekrény, és egy da-
rab két ajtós szekrény (sötétbarna) szín-
ben eladó Tel.: 06/30-494-7993
Eladó új 46-os acélbetétes bakancs (5E 
Ft), férfi bőrkabát, irhakabát (2E Ft/db), 
tv állvány (2E Ft) Tel.: 06/30-517-2434
Fedett helyen tárolt körbálás búzaszal-
ma és csutka eladó. Tel.: 06/20-316-0136
Nissanra 4 db 14-es acél felni eladó! Tel.: 
06/30-363-7951
Opelhez 1,6 benzines hengerfej, 13-as 
sebváltó, gyújtásrész, önindító, generá-
tor, 14-es acél felni gumival eladók! Tel.: 
06/30-363-7951
Peugeot 405-höz dízelhenger fej, víz-
hűtő, sebváltó, generátor, első és hátsó 
lámpák, elektromos alkatrészek, kipu-
fogó eladók. Tel.: 06/30-363-7951
Renault Clio 19 Megane alkatrészek el-
adók! Féktárcsák, dobok, fékbetét, 4 db 
13-as felni gumikkal. Clio hátsó lámpák, 
teleszkópok, generátor, önindító stb. 
Tel.:06/30-363-7951

Autós erősítő, 500 wattos cd rádió, 
mélynyomó eladó! Tel.: 06/30-363- 7951

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom! Tel.: 
59/887-269
Tetőmunkákat és javításokat is válla-
lok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 06/30-
584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-289-
5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülése. 
Varga Mihály – Karcag, Kuthen utca 32. 
Tel.: 06/30-529-6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást 
és szakirányítást. Te.: 06/30-785-0690.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére: hajvágás, dauerolást, 
hajfestést vállalok! Tel.: 06/30-447-3918 
SPIRITUÁLIS KEZELÉSEK! Egyénre sza-
bott energia gyógyászat, szellem-
gyógyászat, lélekmasszázs, sejtszin-
tű gyógyítás, daganatos megbete-
gedések építő sugarakkal való keze-
lése, reumatikus fájdalmak kezelése. 
„ÉP TESBEN ÉP LÉLEK, ÉP LÉLEKBEN ÉP 
TEST” Bejelentkezés telefonon:06/20- 
967-0837 –as számon.

ÁTKÖLTÖZTÜNK! A törökszentmikló-
si pékség mintaboltja átköltözött a pi-
accsarnokból a piactéri Borkóstolóval 
szemben lévő Sziluett ruhabolt helyé-
re. A térség legjobb áraival várjuk ré-
gi és új vásárlóinkat. Ízelítő árainkból: 1 
kg szeletelt kenyér 200 Ft, 0,5 kg rozsos, 
korpás kenyér 100 Ft, 1 kg házi cipó 
190Ft, pogácsa 40 Ft, kifli 20 Ft, zsöm-
le 15 Ft, rozsos zsömle 25 Ft, sós, cukros 
perec 30 Ft, kakaós nagykalács 200 Ft, 
pizzás kifli 30 Ft, sajtos rúd 50 Ft, pizzás, 
kakaós, csokis csiga 100 Ft, túrós bukta, 
lekváros táska 100 Ft, továbbá rétesek. 
Kávé, tea, forró csoki, cappuccino auto-
mata üzemel az üzletben.

A Szendrei Üvegező Bt. vállal üvege-
zést, képkeretezést, tükrök készítését, 
továbbá műanyag nyílászárók forgal-
mazása és beépítése ugyanitt! Karcag 
Villamos út 21. Tel.: 06/30-684-4941.

V e g y s z e r m e n t e s  t i s z t í t á s  a 
„V IXI ”  mik ros z álas  te r m é ke k ke l ! 
Környezetbarát, ember és pénztár-
cakímélő! Kiváló ajándék! Keresse a 
Borházban! „Mert a Földet nem apáink-
tól örököltük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön”!

Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok! Tel.: 06/30-325-
7724

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is ked-
vezményes áron a 

Karcagi Hírmondóban! 

Az apróhirdetés
csak 200 Ft*. 
* Az alapár 20 szóig 

értendő.

HIRDETMÉNYEK
FELHÍVÁS

A Széchenyi 2020 támo-
gatásával elkezdődik a piac 
belső felújítása, amelynek 
során teljes akadálymen-
tesítés, irodahelyiség felújí-
tása és szellőzőrendszer ki-
alakítása történik.

A munkálatok az előze-
tes terveknek megfelelően 

2015. február 02 – 2015. március 15.

közötti időszakban ke-
rülnek kivitelezésre, amely-
nek során a főépületben 
nem lesz lehetőség semmi-
lyen szolgáltatásra.

Ezen időszak alatt az 
árusításra a zárt udvar, il-
letve a csarnok mögötti 
nyitott udvar használható.

Megértésüket és türel-
müket köszönjük!

Karcag Városi Önkormányzat

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!

Pályázati felhívás
Karcag város alpolgármestere, a Györffy István Nagykun Múzeummal együtt-

működve, pályázatot hirdet karcagi, vagy Karcag környékén készült régi fotók 
gyűjtésére „Eleink élete – a család” címmel.

A pályázat célja: Összegyűjteni a lakosság körében még fellelhető régi családi fo-
tókat, melynek témája egy-egy jeles ünnep.

A beérkezett anyagból kiállítást tervezünk a karcagi múzeumban. A fotók 
a tulajdonos(ok) jóváhagyásával, a múzeumban archiválásra kerülnek. Kérés-
re a fotókat visszaadjuk  beküldőjének, de a múzeum szívesen megtartja őket, 
amelyek a múzeum nyilvántartásába kerülnek. 

Pályázni lehet olyan családi fotók beküldésével, amelyek
1. a múlt század elején (1900-as évek eleje), 
2. illetve azt megelőzően a századforduló táján (1800-as évek vége),
3. az első világháborút követően, 1950-ig készültek,
4. kizárólag családokat, vagy 
5. személyeket, családtagokat külön-külön fényképezve ábrázolnak.
Beküldés módja: Személyesen vagy postai úton a karcagi Györffy István 

Nagykun Múzeum címére (5300 Karcag, Kálvin u. 4.).
A fotókhoz kérjük mellékelni a 
1. beküldő(k) nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail),
2. kiről, kikről, mely családról, családtagokról készültek,
3. ha ismert, a fotó készítésének dátuma.
A pályázat nyertesei a beküldött fotók száma alapján lesznek kiválasztva. A 

legtöbb fotót beküldők értékes programokban, jutalmakban részesülnek.
Beküldési határidő: 2015. február 28.
Kérjük, hogy minél többen keressék elő és hozzák el hozzánk fotóikat, hogy 

minél gazdagabb kiállítást tudjunk készíteni Önök számára, és hogy ezeket a 
fotókat az utókornak méltó módon megőrizhessük! Közreműködésüket, segít-
ségüket előre is nagy tisztelettel megköszönjük! 

Kovács Szilvia alpolgármester és 
dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

P Á L Y Á Z A T

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-
lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

KÖZTERÜLETI CSOPORTVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek: Szakirányú felsőfokú is-
kolai végzettség, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, számí-
tógépes ismeret (Word, Excel), saját tulajdonú személygép-
kocsi, büntetlen előélet
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önélet-
rajz, diploma másolat.  
Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.03.02. 

Jelentkezni írásban, 2015.02.25-ig lehet, az alábbi cí-
münkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksága, 5300 
Karcag, Villamos u. 109., e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@
gmail.com, Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.02.26.
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SPORT

Asztalitenisz

Úszás

Kézilabda

Sakk

Kováts DSE Karcag–Hajdú-
szoboszló AK (14-4)

Karcagi győzelmek: páros-
ban: Dr. Hubert Attila- Imrei 
Ferenc, Gacsályi István- Ko-
vács Sándor (1-1 győzelem)

egyéniben :
Hubert Attila (3 győzelem)
Kovács Sándor (4 győzelem) 
Gacsályi István (3 győzelem)
Imrei Ferenc (2 győzelem)
Csornai Csaba: A mindig na-

gyon erős Hajdúszoboszlót jó 
játékkal biztosan győztük le. 
Kiemelkedett Kovács Sándor 
teljesítménye, aki százszázalé-
kos teljesítmény nyújtott.

Következő időszak sportese-
ményei:

NBII. Február 21-én (szom-
bat) Vámospércs - Kováts DSE 
mérkőzés

Megyei I. osztály február 22-
én (vasárnap) Jászárokszállás-
Kováts DSE II.

Február 24-én Kováts DSE I. 
–szolnoki Honvéd

Február 28-án (szombaton) 
9 órakor Csókai István emlék-
verseny (nyílt, országos veterán 
ranglista verseny)

Március 1-jén (vasárnap) 9 
órakor Nagy Jenő (nyílt orszá-
gos) emlékverseny

Mindkét verseny helyszíne a 
Városi Sportcsarnok.

B. I.

2015. február 11-én (szer-
dán) Karcagon került megren-
dezésre az Amatőr Megyei Ké-
zilabda Döntő. A Mezőtúri Re-
formátus Gimnázium és a kis-
újszállási Móricz Zsigmond 
Református Gimnázium mel-
lett a Karcagi Szentannai Sá-
muel középiskola csapata jutott 
be a megyei hármas döntőbe. 
A Szentannai az első mérkőzé-
sét a kisújszállási csapattal ját-
szotta. A rengeteg hibával ját-
szó karcagi legények szenved-
ve, nyögvenyelősen, de  18-17-
re megnyerték az első mér-
kőzésüket, és így a mezőtúri 
meccsen kellett hogy eldöntsék 
az országos döntőbe jutás sor-
sát. 

Ez a mérkőzés sem volt egy 
sétagalopp, de a 100-150 néző 
olyan fergeteges hangulatot te-
remtett hazai pályán, hogy úgy 
érezhették a fiúk a 2x20 perc 
alatt, hogy eggyel többen van-
nak a pályán. Háromgólos fél-
idei vezetés után az utolsó per-
cekre teljesen felőrölte ellenfe-
lét a Szentannai legénysége és 
20-16-ra megérdemelten nyer-
ték meg a megyei döntőt. 

Ezzel a győzelemmel az isko-
la történetében előszőr jutottak 
be az Országos Amatőr Döntő-
be, melyet április 24-26 között 
rendeznek meg Békéscsabán. 

A bronzéremért: Mezőtúr – 
Kisújszállás: 13-11

Végeredmény:
1. Szentannai
2. Mezőtúr
3. Kisújszállás

A bajnokságot nyerő csapat 
tagjai: 

Székely Tamás, Czinege Ti-
bor, (kapusok), Fülöp Im-
re, Székely Ádám, Baráth 
Roland, Ferenczi Zoltán, 
Bernáth Gergő, Holló Sándor, 
Kisari Márk, Rácz Tamás, 
Gődér Dávid, Regényi János, 
Mészáros Lacika

Balog Zoltán: Szeretnék kö-
szönetet mondani az elmúlt 
5 év munkájáért a csapatnak. 
Karcag városának szeretném 
megköszönni, hogy ezeknek a 
gyerekeknek biztosították éve-
ken keresztül a felkészülési le-
hetőséget. Az iskolájuknak, 
hogy teljes mellszélességgel a 
gyermekek és a csapat mellett 
állnak és végül, de nem utolsó 
sorban, Deák Ferenc tanár úr-
nak hogy az elmúlt másfél év-
ben közösen, együttműköd-
ve el tudtuk érni ezeket a si-
kereket Karcag városának és a 
Szentannainak.

Deák Ferenc és Balog Zoltán 
edzők

A karcagi Akácliget 
Gyógy- és Strandfürdő fe-
dett uszodája adott otthont 
2015. február 13-án (pén-
teken) az úszó diákolimpia 
megyei döntőjének, amelyen 
kilenc település harminc-
hat iskolája III. és IV. kor-
csoportos sportolói, tizen-
hat versenyszámban mérték 
össze erejüket. A karcagiak 
eredményei: 

50 m fiú mellúszás: Cséti 
Máté (III. B. korcs.) Kg. Nagy-
kun Ref. Ált. Isk. 5. helye-
zés, 50 m leány mellúszás: Fo-
dor Emese (III.B.) Kg. Nk.Ref.
Ált.Isk. 6. helyezés, 100 m fiú 
gyorsúszás: Szendrei Lász-
ló (IV.B.) Kg. Nk.Ref.Ált.Isk. 
7. helyezés, Karsai Márk La-
jos (IV.B.) Kgi Általános Is-
kola. 8. helyezés, 100 m leány 
gyorsúszás: Papp Rebeka Vi-
rág (IV.B.)KÁI 6. helyezés, 100 
m fiú mellúszás: Gyurján Ró-

bert (IV.B.) Kg., Nk. Ref. Á.I. 
7. helyezés, Csanádi Zádor 
(IV.B.) KÁI 8. helyezés, Karsai 
Lajos Márk (IV.B.) KÁI 9. he-
lyezés, Vincze Péter (IV.B.) 
Kg.Nk.Ref.Á.I. 10. helye-
zés, Szabó Mihály(IV.B.) Kg. 
Nk.Ref,Á.I. 11. helyezés, 100 
m leány mellúszás: Papp Re-
beka (IV.B.) KÁI 1. helyezés, 
4X50 m fiú gyorsváltó: Csa-
nádi Zános, Kapitány András, 

Kele Ádám, 3. helyezés, Karsai 
Lajos  (IV.B.) KÁI, Gyurján 
Róbert Viktor, Szendrei Lász-
ló Bence, Vincze Péter, Örsi 
Gergely Táltos (IV.B.) Kg.Nk.
Ref. 3.helyezés, 4X50 m leány 
gyorsváltó: Cs.Szabó Hanna 
Virág, Nagy Viktória, Szarka 
Petra, Tóth Eszter (IV.B.) Kg. 
Nk.Ref. Á.I. 2. helyezés.

Elek György

Országos Döntőben a Szentannai

Diákolimpia III.- IV. korcsoport megyei döntő

NB III. Alföld csoport

A korábban az NBII-ben el-
ért első helyezést ugyan nem 
tudta megismételni a csapat, 
de Egyed Zsolt szakosztály-
vezető szerint a 2014-es évet 
ennek ellenére is sikeresnek 
könyvelhetik el a sakkozók.

- Be kellett érnünk a máso-
dik helyezéssel, de úgy gondo-
lom, hogy az NBII-ben ez na-
gyon szép eredmény. Az NBII-
es bajnokságot az ősszel újra 
elkezdtük, de most más célokat 
tűztünk ki magunk elé. Kü-
lönböző okok miatt kevesebb 
külföldi játékos játszik nálunk 
és ezért az első hatba kerü-
lést tűztük ki célul – több kar-
caginak lehetőséget adva ezál-
tal. Nehezen indult a szezon. A 
csapat megilletődötten játszott 
és nem úgy jöttek az eredmé-
nyek, ahogy vártuk, de mos-
tanra már az ötödik helyen ál-
lunk, másfél pontra a dobogó-
tól – ami így már reális közel-
ségbe került. Nagy siker len-
ne a csapat életében, hiszen 
az említett egy fő kivételével 
- most tényleg csak karcagiak 
játszanak a bajnokságban.

A megyei bajnokságban, 
mondja Egyed Zsolt, már kicsit 
izgalmasabb a helyzet. A játé-
kosok stabilan játszanak dobo-
gós vagy dobogó közeli helye-
ket szerezve meg, de a korábbi 
évek lelkesedése mára jócskán 
alább hagyott. Megoldás per-
sze erre is van:

- Úgy érzem itt az ideje – új-
ra – a tehetséges fiatalokat be-
állítani a csapatba, mert a fel-
nőttekben mintha kihunyt vol-
na a tűz. Jelentős és nagyon 
pozitív változás viszont a csa-
pat életében, hogy ősz óta vég-
re stabil helyünk van. Most 
már rendszeresen a Sportcsar-
nok emeletén tartjuk az edzé-
seinket. Ez nagyon nagy előre-
lépés, hiszen van állandó he-
lyünk és nem például kocsmá-
ban sakkozunk, mint ahogy az 
a korábbi időszakokban már 
előfordult. Megváltozott a ver-
senyhelyiségünk is. Eddig Be-
rekfürdőn volt ilyen lehetősé-
günk, most azonban Karca-
gon találtunk támogatót: janu-
ártól az Akácliget fürdő bizto-
sít helyszínt az NBII-es mérkő-
zéseknek valamint a tavaszi és 
őszi versenyeknek. Tíz év után 
tehát ismét itthon játszik az 
NBII-es csapat, ami erősen tar-
talékos felállású ugyan, de az 
új helyen sikerrel vette első idei 
összecsapást.

Az egyéni teljesítmények-
ben sok és szép eredmény szü-
letett, a játékosok a tavaszi és 
az őszi versenyeken is jól szere-
peltek. Az éltáblán nyílván Lé-
vai Sorin nyári versenyei jelen-
tenek nagy előre lépést. Több 
versenyt nyert, többek között 
Gyulán szerepelt nagyon jó 
eredménnyel. Egyed Judit ta-
valy rapid magyar bajnoki cí-
met, iskolai rapid világbajnok-
ságon 3. helyet szerzett. Egyed 
Viktória szintén nagyon jó 
eredményeket mutatott fel eze-
ken a versenyeken, első tízben 
volt a világbajnokságon, a Ra-
pid Magyar Bajnokságon 3. he-
lyet ért el. A legnagyobb elis-
merést pedig azzal vívták ki, 
hogy decemberben, az első 
Magyarországon megrende-
zett ún. U 16-os Ifjúsági Sakk-
olimpia négyfős női váloga-
tottjába mindketten meghívást 
kaptak – és mint Egyed Zsolt 
mondja:”becsülettel helytáll-
tak”. 

A szakosztály tervei között 
– ahogy már írtuk – a megyei 
csapat fiatalítása mellett az 
NBII-es gárda is szerepel.

- Szeretnénk egy olyan 
NBII-es csapatot, ahol az egy 
külföldi játékos mellett a lehe-
tő legtöbb karcagi versenyző 
szerepeljen. A megyei csapat-
ban ősztől a mindenképp sze-
repeltetni kell egy-két ifjúsági 
játékost. A felkészítés folyik, de 
ehhez idő kell, vagyis két-há-
rom évre van szükség legalább, 
hogy a megyei bajnokságban 
is megméressenek. Az Egyed-
lányok részéről pedig tervben 
van egy idei világversenyen va-
ló részvétel. Igaz kicsik lesznek 
a korcsoportban, de most en-
nek realitása van, hiszen a vi-
lágbajnokság Görögországban, 
az EB Horvátországban lesz.

Tíz versenyzővel elindult a 
szokásos városi bajnokság is.,és 
immár a harmadik fordulónál 
tart, de (nem is olyan soká) a 
szakosztály egy újabb versenyt 
is megrendez, mégpedig ha-
gyományteremtő szándékkal. 

- Nagyon komoly veszteséget 
jelentett tavaly, hogy decem-
berben leglelkesebb játékos-
szurkoló-támogató csapattár-
sunk Wolf György elhunyt. Az 
ő emlékére március 12-én em-
léktornát rendezünk az Akácli-
get fürdőben. Ennek az előké-
szítése is megkezdődött.
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Sikeres volt az elmúlt év
A szakosztály tervei


