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Karcagi  Hírmondó
Jó ütemben halad a térség legnagyobb beruházása

Lapunk igyekszik heti rend-
szerességgel beszámolni a bel-
város funkcióbővítő fejleszté-
sének aktuális munkafázisa-
iról. Jelenleg minden érintett 
helyszínen gőzerővel zajlanak 
a külső és belső munkálatok. 
A „Nagykunság főtere – Kar-
cag városközpont funkcióbő-
vítő fejlesztése” projekt mun-
káiról február 20-án (pénte-
ken) Dobos László polgár-
mester tájékoztatta dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
minisztert, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselő-
jét és Kovács Sándort, a JNSZ 
Megyei Közgyűlés elnökét.

A projekt Karcag Városi Ön-
kormányzat eredményes pá-
lyázatának köszönhetően zaj-
lik, és 100 %-os pályázati for-
rásból valósul meg. A 450 mil-
liós beruházás három épületet 
- Városháza, Déryné Kulturá-
lis Központ és a Piaccsarnok - 
érint. Három hete kezdődött a 
Piaccsarnok felállványozása, és 
elindult a Városháza előtti tér 
tereprendezése is. Előbb föld-
gyalu segítségével vágták si-
mára az évtizedek óta kavics-
csal felszórt területet, majd az 
alap szintezésére került sor. Ez-
után következik a díszburko-
lat kivitelezése. Érdekességként 
megemlíthetjük, hogy itt 30-32 
ezer díszkövet raknak le – lát-
ványosnak ígérkező mintázat-

tal. Ezzel párhuzamosan a Pol-
gármesteri Hivatal homlokzat 
felőli tetőszerkezetének csere-
pezése is beindult, míg benn az 
épületben már kialakításra ke-
rültek azok a liftaknák, ame-
lyek hamarosan az egész épü-
letet akadálymentesítik. A bejá-

ratnál már évekkel ezelőtt meg-
történt a mozgáskorlátozottak 
részére a rámpák kiépítése.

-A városháza felújítása 170 
millió forintba kerül, és eb-
be nagyon sok minden belefér. 
Teljesen fel lesz újítva a Város-
háza belső udvara, akár kisebb 
rendezvényeket is lehet majd 
ott tartani. Május végére elké-
szül a beruházás. – mondta la-

punknak Dobos László polgár-
mester.

A földművelésügyi miniszter 
elmondta, hogy a kormány tá-
mogatja a vidék fejlődését.

-Azért fontos ez a beruházás, 
mert mutatja, hogy a kormány, 
melynek tagjaként én is támo-
gattam ezt a fejlesztést, kiemel-
ten kezeli a vidéki városok fej-
lődését. Azt hogy a városkép le-
gyen méltó az itt élőkhöz, az itt 

élők igényeihez, és az ideérke-
zők számára is maradandó él-
ményeket hordozzon. Azért is 
támogattuk és támogatjuk a jö-
vőben is az ilyen jellegű mun-
kákat.- mondta a miniszter.

A Déryné Kulturális Köz-
pont előtti járdaszakaszon is 
megkezdődtek az átalakítá-
sok, ahol három hete feltörték 
az aszfaltburkolatot. Ezt a jár-
daszakaszt szintén díszburko-
lat fogja majd borítani, illesz-
kedve a közeli üzletház előtti 
járda burkolatához.

A kultúrpalota épületének a 

Dózsa Gy. úti lakóház felé eső 
falán már elvégezték a hőszige-

telést, az ablakok cseréjét, és fel-
vitték a nemes vakolatot, így ott 
már láthatunk egy részletet ab-
ból, hogy milyen lesz az épület 
a munka befejezését követően.

A színkialakítás ígérkezett az 
egyik legnehezebb feladatnak, 
sok grémium foglalkozott ez-
zel a kérdéssel, míg végül meg-
született a döntés. Sárga lesz az 
alapszín, és ennek árnyalatai ad-
ják majd a kontúrokat. - mondta 
Dobos László polgármester. 

Dr. Fazekas Sándor fontos-
nak tartja a Déryné Kulturális 
Központ felújítását.

- A városnak egy fontos köz-
épületéről van szó, amely köz-
adakozásból épült annak ide-

jén. A mi generációnknak a fel-
adata, hogy megóvjuk és meg-
szépítsük. Örülök annak, hogy 
ez a 150 millió forintos pá-
lyázat eredményes, ez mutat-
ja, hogy a város is odafigyel a 
Dérynére, és azt is, hogy kor-
mányzati oldalról meg tud-
tuk oldani, hogy legyen olyan 
keret, amely pályázható. Nem 
könnyű ez egy gazdasági vál-
ság közepette, hiszen ez egy pár 
éve indult program, most pedig 
azért látszik, hogy a befejezés 
felé járunk. - mondta dr. Faze-
kas Sándor.

A Piaccsarnok épületén bel-
ső felújítást végeznek, folyik 
a tetőszerkezet szigetelése, a 
szennyvízrendszer korszerűsí-
tése, az épület akadálymentesí-
tése. Dobos László polgármes-
tertől megtudtuk, hogy az ön-
kormányzat egy plusz 7 millió 
forintos költségkeretet biztosít 
a projecthez, melynek segítsé-
gével új tető kerül az épületre.

- Ez az összesen 27 millió fo-
rint csekély összeg, csodákat 
azért ne várjunk. De biztos va-
gyok benne, hogy sokkal kom-
fortosabb lesz mind a kereske-
dőknek, mind a vásárlóknak az 
új piaccsarnok. Nagyon fontos, 
hogy minél gyorsabban visz-
sza tudjanak költözni a keres-
kedők. – mondta a településve-
zető. 

Az önkormányzat szeretné 
folytatni az épület további fel-
újítását, ehhez keresik a pályá-
zati forrásokat és lehetőségeket.

Balogh Andrea

Tovább szépül Karcag főtere

Dr. Fazekas Sándor: 
Karcag büszkesége a 
Városháza, amely Ma-
gyarország egyik leg-
szebb középülete.

Dobos László: Ré-
gi tervünk, régi vá-
gyunk volt a Kultúr-
palota felújítása. 
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Közéleti szilánkok
Holnap - halnap

Bár a veszprémi időközi választás 
volt az elmúlt napok közéleti 
slágertémája – erről most csak 
néhány mondatot ejtenék-, de a 
témához kapcsolódik az is, amiről 
most írok. Ez pedig a hétköznapi 
demagógia. Nem kérdés számomra, 
hogy Veszprémben a választási- 
demagógia győzött, noha az is 
tény, hogy az esélyes ellenjelölt 
kampánya a zéróval volt egyenlő. 

A „független” jelölt szlogenjei 
közül az még elment, hogy 
„KÉSZ A SZÉK”, de az már az 
abszurd kategóriájába tartozik, 
hogy választást tud nyerni olyan 
jelölt, aki a választójogot kívánja 
korlátozni. Mert Kész úr ilyesmiket 
mondott, illetve még cifrábbakat. 
Lehet, hogy néhány politológus 
figyelmét az is elkerülte, hogy 
most bújt ki a közvélemény-
kutatató intézetek zsákjából a 
szög: messze a hibahatáron felül 
tévedtek jóslataikkal, még ha ez 
a Jobbik esetében vált is teljesen 
nyilvánvalóvá. 

A hétköznapi demagógiáról, 
pedig annyit, hogy amit a Lánchíd 
Rádió első, nagyböjt délelőtti, 
Halfesztivál a Vajdahunyad várban 
című élő közvetítésében hallottam, 
az valami egészen elképesztő volt 
számomra. Hamvazó csütörtökön 
ugyanis a Városligetben Országos 
Halfesztivált rendeztek, oly 
módon, hogy vendéglátóipari 
egységeknek kialakított sátor- 
éttermekben a nagyérdemű 
közönség megkóstolhatta a magyar 
halételeket, bepillantást nyerhetett 
a „halgazdaságok” működésébe, sőt 
még a magyarországi halfajokról 
is volt előadás. Nem akarnám 
bántani a számomra egyébként 
eddig viszonylag szimpatikus 
műsorvezető hölgyet, de mikor 
már konzekvensen „haltermelésről” 
beszélt , úgy sértette a fülem, mint 
amikor egy üveglapon éles kavicsot 
húzgálnak keresztül- kasul. Ezután 
már csak abban reménykedtem, 
hogy nem kerül majd szó a paprika 
tenyésztésről, mint a halászlé egyik 
fontos hozzávalójáról. A sok dilettáns 
halászlé recept elmondóiról inkább 
nem beszélnék, amikor pedig egy 
tudálékos arról szólt, hogy mind a 
70 magyarországi halfajtát láthatják 
a nézők, elszomorodtam. Ugyanis  
2004-ben, a Szarvason kiadott Harka 
Ákos – Sallai Zoltán: Magyarország 
halfaunája c. könyv 90, azaz 
kilencven halfaj magyarországi 
előfordulási helyét mutatja be színes 
képekkel illusztrálva.

Szóval, a Lánchíd Rádió nem 
hallgatásával csak a láncainkat 
veszíthetjük…

  -ács-

KÖZÉLET

A karcagi Városháza nagy ta-
nácsterme adott otthont 2015. 
február 21-én (szombaton) a 
Kunszövetség ez évi közgyűlés-
ének, amelyen a szövetség veze-
tői az érintett önkormányzat-
ok, hagyományőrző csoportok 
és más közösségek képviselői 
előtt számoltak be az elmúlt év-
ben végzett munka eredményei-
ről, ugyanakkor meghatározták 
az új esztendő legfontosabb fel-
adatait, és a törvényi előírások 
változásainak megfelelve tiszt-
újításra is sor került.

A közgyűlést dr. Fazekas 
Sándor, földművelésügyi mi-
niszter, a Kunszövetség tisz-
teletbeli elnöke nyitotta meg. 
Megnyitójában röviden ér-
tékelte a tavaly végzett mun-
kát, amelynek eredményei kö-
zött Pintér Zoltán Árpád ta-
nár úr tavaly összeállított, és a 
Kunszövetség által megjelen-
tetett Kun emlékhelyek a Kár-
pát-medencében című könyvét 
emelte ki. Ugyanakkor Kenye-
res Gyula producer és a szege-
di TISZApART televízió stábja 
által készített Keletről jött em-

berek című, a Magyarország-
ra került kun nép történetét fel-
dolgozó ismeretterjesztő film-
jét ajánlotta még a jelenlévők 
figyelmébe.

Kovács Sándor elnök az el-
ső napirendben a Kunszövetség 
2014-ben végzett munkájáról 
számolt be, felsorolva mindazo-
kat a programokat, amelyeket 
a szövetség az elmúlt eszten-
dőben támogatásban részesí-
tett, közte olyan hagyományőr-
ző, kulturális és gasztronómi-
ai eseményekkel, mint a Nádor 
Huszárbandérium lovastúrája, 

a kaposvári kunok részvétele a 
Nemzeti Vágta helyi rendezvé-
nyén, a 16. alkalommal meg-
rendezett karcagi Birkafőző 
Fesztivál, a Kováts Mihály Em-
léknap, a kisújszállási Kun Via-
dal vagy a Szentmiklósi Napok. 
Az események között kiemelte a 
Kazak Parlament alsóházának 
elnöke vezette kazak delegáció 
karcagi látogatását.

Kovács Sándor az anyagi le-
hetőségekhez mérten gazdag 
programsort javasolt támoga-
tásra az idei évre. Támogat-
ni kívánják például az olyan 

régi rendezvényeket, mint a 
Nagykunsági Kulturális Na-
pok, a Virág Gedeon Napok 
(Kunszentmiklós), a Nagykun-
ság Szépe Szépségverseny, ám a 
legnagyobb és legnépesebbnek 
ígérkező rendezvény – hangsú-

lyozta az elnök, - a Kunok III. 
Világtalálkozója lesz. 

Az újabb napirend (előadója 
dr. Varga László) az alapszabályt 
érintette. A 2014-ben életbe lé-
pett új Ptk. értelmében ugyan-
is az eddigi hét tagú elnöksé-
get három fős testületnek kel-
lett felváltania. Az előterjesztett 
és a tagság által elfogadott ja-
vaslat szerint a közgyűlés a há-
rom fős elnökség mellé négy fős 
választmányt állított, ugyanak-
kor megválasztásra került a há-
romtagú felügyelő bizottság is. 
A tisztújító szavazás alapján a 
Kunszövetség új elnöksége: Ko-
vács Sándor (Karcag), Horváth 
György (Kisújszállás), Lesi Ár-
pád (Kunszentmiklós) – tiszte-
letbeli elnök: dr. Fazekas Sán-
dor. A felügyelő bizottság tagjai: 
Kun Csaba, Szépe Ferenc, dr. 

Mándoki István, a választmány 
tagjai: dr. Magyar Gábor, Fejes 
György, dr. Kun Péter és Bene 
Sándor lettek.

A tisztújítást követően a tá-
mogatók önzetlenségét köszön-
ték meg. Ezúttal a tiszteletbe-

li kazak konzul feladatait is el-
látó Horváth László tiszteletbeli 
nagykun kapitányunk, valamint 
Andrási Zoltánnak és Varga 
Nándornak, a Karcagi Erőfor-
rás Kft., és a Karcagi Ipari Park 
Kft.-k vezetőinek valamint Pen-
gő Ferencnek a Kunmédia Kft. 
tulajdonosának mondott köszö-
netet a közgyűlés. A Kunszövet-
ség által alapított Sudár István-
díjjal pedig a kunszentmiklósi 
Vass Gergő sokéves hagyo-
mányőrző munkáját ismerték el 
a két Kunság képviselői. A hiva-
talos napirendek végeztével Pin-
tér Zoltán Árpád (Karcag) tanár 
most megjelent könyvét, Kenye-
res Gyula (Szeged) producer a 
kunok történetéről készített két 
részes ismeretterjesztő filmet 
mutatta be. 

Elek György

Beszámoló a Kunszövetség közgyűléséről

Fájdalmas hír szomorította el városunk pedagógus 
közösségét, a szülőket és az egykori tanítványokat. 2015. 
február 11- én, 85 éves korában örökre eltávozott Dr. Elek 
Pálné, Dusika néni általános iskolai tanítónő.

„Mielőtt innen végkép elmegyek, Szeretnék elköszönni 
emberek”- hangzott el temetésén Juhász Gyula Búcsú 
című verse. Mi is szeretnénk elköszönni Tőle a kollégák, a 
tanítványok és a szülők nevében. Emlékezzünk Rá! 

Igazi nagy pedagógus egyéniség volt. Négy évtizeden át 
tanította, nevelte a Györffy István Általános Iskolában az al-
só tagozatos tanulókat. Generációkat nevelt tudásra, becsü-
letre. Sok száz kisgyermeknek „fogta a kezét”, indította el 
őket a tudás útján. Az olvasást, az írást a számolást, a kész-
ségtárgyakat ő alapozta meg pedagógiai tehetségével, lelkiis-
meretes munkájával.

Sokan ismerték és szerették. Nagy szeretettel fordult tanít-
ványai felé, figyelemmel kísérte sorsuk alakulását. Tisztelte 
és szerette az embereket. Hitt abban, hogy van hivatás, hitt 
a munkában, a becsületben. Vigyázott a közösségre, derűt, 
hangulatot, jókedvet ébresztett maga körül.

1960-ban került Karcagra szemész főorvos férjével és csa-
ládjával. Nyugdíjazásáig, és még tovább is tanított. Kiemel-

kedő munkájáért elsőként kapta meg 1988-ban iskolánkban 
a Györffy István emlékplakettet. Rendkívül olvasott és mű-
velt volt, imádta a könyveket, a verseket. Erre nevelte a tanít-
ványokat is, műveltségre, igényességre. Környezete felé min-
dig optimizmust sugározott még akkor is, amikor Őt nagy 
veszteségek érték. Mindaddig így fordult környezete felé, 
amíg egészsége egy pillanat alatt összeomlott. Szerető csa-
ládja mindvégig „fogta kezét”, támogatta betegségében.

 „ Az ajtó csukódott.....elment
 Becéző keze békén elpihent.
 Szerető szíve végsőt dobogott.
 Szelíd arcán horgonyt vetett a csend.
 Lába elhagyta a kicsiny falut,
 Bejárni csillagoknak távolát.
 Amit félbehagyott, végezzük el!
 Kiket szeretett, szeressük tovább”
  (Túrmezei Erzsébet)

Sok-sok tanítványa van, akik hálás szívvel emlékeznek!
Búcsúznak Tőled Dusika tanító néni!
Nyugodj békében!

Dr. Kasuba Jánosné

In memoriam Dr. Elek Pálné
Dusika tanító néni emlékezetére

Kovács Sándor megköszönte a Kunszövetség élén végzett tizenöt 
éves munkáját dr. Fazekas Sándornak
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HÍREK

Omega Oratórium kon-
certre várják a város lakossá-
gát március 21-én 19 órától a 
Református Nagytemplom-
ban. A szervezők és a zene-
kar képviselői február 18-án 
(szerdán) a Városházán tar-
tottak a rendezvényről sajtó-
tájékoztatót. Az Omegát Kó-
bor János és Benkő László 
képviselte, a város részéről 
Dobos László polgármester, a 
Karcagi Református Egyház-
község képviseletében Koncz 
Tibor elnök-lelkész és Szen-
tesi Lajos főgondnok volt je-
len. Szepesi Tibor, a Déryné 
Kulturális Központ megbí-
zott igazgatója pedig a jegy-
vásárlással kapcsolatos tud-
nivalókról adott tájékozta-
tást. 

- Történelmi pillanatnak le-
hetünk majd részesei márci-
us 21-én. Óriási megtisztelte-
tés, hogy az 1962-ben alakult 
együttes Karcagon ad koncer-
tet. Első alkalommal lép fel a 
Kossuth- díjban és Liszt Fe-
renc-díjban is részesült együt-
tes városunkban. Én magam 
is óriási rajongója voltam és 
vagyok az együttesnek. Ak-
kor voltam tinédzser, amikor 
a mellettem ülő urak már ját-
szottak, és hódították el min-
den fiatalnak a szívét. Nagy 
esemény volt, ha egy kon-
certre el lehetett látogatni. - 
mondta Dobos László polgár-
mester. 

Benkő László kifejtet-
te, hogy azzal a céllal indul-
tak koncertkörútra – melynek 
során templomokban, szé-
kesegyházakban lépnek fel – 
hogy közvetlenül kisebb kö-
zösségeknek zenéljenek. Meg-
hittebb közösségi élményt 
akarnak nyújtani a koncertek-
re ellátogatóknak. 

Kóbor János, az együt-
tes énekese fontosnak tartot-
ta megjegyezni, hogy a temp-
lomtól nem idegen a zene, 
még a rock zene sem. Ezt iga-
zolták az első koncertek is eb-
ben a sorozatban. Technikai-
lag ugyan kihívást jelent egy 
ilyen rendezvényt összehozni, 
de eddig sikerült megoldani 
minden esetben. Az énekes el-
mondta, hogy itt Karcagon is 
a komplett együttes, egy szim-
fonikus zenekar, valamint a 
Karcagi Református Egyház-
község kórusa fog egyidejű-
leg színpadra állni – emel-
lett más vendégek is emelik 
az esemény fényét. A bemuta-
tásra kerülő műsorról annyit 
mondott, hogy természetesen 
Omega szerzemények csen-
dülnek majd fel, és nyilván 

egy olyan válogatásról van 
szó, melynek a szövegi és ze-
nei tartalma méltó egy temp-
lomi koncerthez.

Szentesi Lajostól megtud-
tuk, a szószék előtti úraszta-
li rész lesz teljesen leborítva, 
annak a kiemelt részén fog fel-

lépni a zenekar és a kórusok.
Nt. Koncz Tibor elnök-lel-

kész is külön köszöntötte a ze-
nekar jelenlévő tagjait és me-
nedzsmentjét. 

- Nagy megtiszteltetés, hogy 
a Karcagi Református Egyház-
község nevében köszönthetem 
a művészeket. Amit elmond-
tatok, és amit eddig letettetek 
az asztalra, abból engem iga-
zából az érintett meg, hogy Ti 

szeretitek azt, amit csináltok, 
anélkül nem lehet. Ti szereti-
tek egymást, anélkül megint 
nem lehet végigcsinálni közö-
sen ennyi évet. 

Üzenet ez a mi számunk-
ra is, mi is ezt csináljuk, így 
nem vagytok idegenek tő-
lünk. Templomunk befoga-
dóképessége 3000 fő, várunk 
mindenkit, jegyek már kap-
hatók. Lehet, hogy máshol 3-4 
hónap kell az előkészületek-
re, mi ezt egy hónap alatt meg 
tudjuk csinálni. Ígérjük, a mi-
nőségre nem lesz panasz. Vá-
runk benneteket és megtisz-
teltek fellépésetekkel bennün-
ket – mondta Koncz Tibor el-
nök-lelkész.

A koncert egyik különle-

gessége, hogy fellép a Karcagi 
Református Egyházközség kó-
rusa is. 

- Náluk egyértelmű volt a 
„hurrá hangulat”. Az a fajta 
kérdés és kétség, ami bennünk 
volt első rendűen a hely miatt, 
meg az újszerű előadás mi-
att, az bennük nem volt. Ne-
kik nem okozott lelki problé-
mát. Nagyon várják és készül-
nek rá, igaz, nem olyan len-

dülettel, ahogyan első indu-
lattal indultak volna, de azért 
össze fog állni a kép. Nyilván 
ezeket a dalokat, ezeket a nó-
tákat mindenki ismeri. Nem 
egy újszerű dolog ez, csak ré-
gen máshol, más körülmények 
között dúdolt és énekelt refré-
neket hivatalosan és profi mó-
don, összhangban kell most 
megtenni, ez talán az újdonsá-
ga. – mondta Koncz Tibor.

Kóbor Jánostól megtudtuk, 
hogy a karcagi fellépésük lesz 
a templomi koncertsorozat 
utolsó hazai állomása, tavasz-
szal már külföldön turnéznak, 
így aki szeretné meghallgat-
ni az együttest utolsó magyar-
országi fellépésén, az minden-
képpen jelölje meg naptárában 
a március 21-ét. 

A jegyárusítás elővételben 
már elkezdődött és a koncert 
napján is árusítani fogják. – 
mondta el lapunknak Szepe-
si Tibor, a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár megbízott igazgató-
ja.

A jegyárusítással kapcso-
latban a Déryné Kulturális 
Központban kapható részle-
tes információ, akár telefonon, 
internet segítségével, vagy sze-
mélyesen. 

Balogh Andrea

Karcagon az Omega Oratórium

A karcagi lesz a templomi koncertsorozat utolsó állomása, tavasszal már külföldön turnézik 
a zenekar.

Az  Omega  Kossuth-

díjas  és  Liszt Ferenc-dí-

jas magyar rockegyüttes, 

1962-ben alakult, 2012-

ben ünnepelte fennál-

lása 50. évfordulóját. Az 

együttes elsőként ju-

tott ki az  Egyesült Király-

ságba, a magyar együt-

tesek közül nekik volt a 

legtöbb eladott lemezük 

Magyarországon és kül-

földön. Az Omega volt 

az első együttes, melyet 

a  Magyar Állami Hang-

versenyzenekar  kísért 

(az 1973-as Omega 5 című 

albumon), valamint a ma-

gyar együttesek közül az 

Omegának volt először di-

gitális stúdiója. 

Márciusban koncertezik városunkban a világhírű zenekar

Dobos László: Ez 
egy kiemelt ese-
mény lesz a város 
idei rendezvényei 
között.

Koncz Tibor: An-
nál fontosabb üze-
net nem lehet, 
hogy ha szeretet-
tel csináljuk, ha 
szeretjük egymást, 
akkor bárhová és 
bármeddig eljut-
hatunk és mindig 
minőséget tudunk 
alkotni.
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INTERJÚ
Osztályról osztályra a karcagi kórházban 3. rész

Két hete indítottunk egy 
új sorozatot, melyben be-
mutatjuk a karcagi Kór-
ház osztályait. Eheti lapszá-
munkban a Belgyógyászati 
Osztály működéséről olvas-
hatnak.

A nyolcadik emeleten van 
a Belgyógyászati Osztály, 
melyet dr. Szolnoki Erzsébet 
főorvos vezet.

- Az osztály 52 aktív ágyon 
működő belgyógyászat, na-
gyon nagy a vonzáskörze-
tünk, ennek megfelelőek a 
betegmutatóink is. Ez azt je-
lenti, hogy évente több mint 
kétezer beteget engedünk ha-
za, több mint 15 ezer ápo-
lási napunk van és az osz-
tály kihasznált-
sága 81 százalé-
kos. Nagy örö-
münkre szolgál, 
hogy a mi osztá-
lyunk az, amelyik 
a legtöbb súlyszá-
mot termeli a kór-
ház részére. Ez ne-
künk büszkeség is, 
bár meg kell, hogy 
mondjam, elég sok 
munka van mö-
götte - sorolja a fő-
orvos asszony, aki-
től megtudtuk, je-
lenleg négy szak-
orvossal dolgoz-
nak, akiknek több 
szakvizsgája is van.

- Ez azt jelen-
ti, hogy a belgyó-
gyászat szakvizs-
ga mellett kardi-
ológia, radioló-
gia, tüdőgyógy-
ászat, endokrino-
lógia és munkaegészségügyi 
szakvizsgával is rendelkez-
nek a kollegák. Az osztályra 
kerülő betegek átlagéletkora 
40-90 év között van. A kór-
ház olyan kedvező helyzet-

ben van, hogy van egy szo-
ciális nővérünk, aki minden 
alkalommal segít nekünk, ha 
ilyen jellegű betegeink van-
nak. Az aktív ellátást termé-
szetesen mi végezzük, de ő 
azt követően segít a betegek 
későbbi ellátásának megszer-
vezésében is.

A belgyógyászati osztály 
I-es progresszivitási szinten 
dolgozik, ennek megfelelő-

en szív-érrendszeri betegsé-
geket kezelnek, ezen belül is 
nagyon sok a hipertóniás be-
tegük. Emellett gyomor-bél-
rendszeri betegségekben, pe-
rifériás érbetegségben szen-
vedők is ide kerülnek, de 
nagyon sok cukorbetegük 
is van. Tüdőgyógyászati és 

gyomor-bélrendszeri betegek 
is vannak itt kivizsgálásra. 
Nagyon sok tumoros beteg 
is bekerül hozzájuk, részben 
kivizsgálás céljából, részben 
már a terápia folytatása cél-

jából. A belgyógyászat nem 
aktív onkológiai osztály, de a 
tüneti terápiát ők végzik. 

- Úgy gondolom, mind 
az orvosi, mind a nővérgár-
da nagyon jól összeszokott, 
jól együtt tudunk dolgozni – 
mondja a főorvosnő, aki kol-
légáival azt szeretné, ha ak-
kor jönne a beteg, ha még 
nincs nagy baj, csak épp va-
lamilyen tünete van.

- Természetesen 
vannak olyan be-
tegségek is, ame-
lyek tünettel sem 
járnak, a tüdőbe-
tegségek jó része 
ilyen. Az a tapasz-
talatunk, hogy a 
betegnevelés, a be-
teg edukáció elég 
jó szinten műkö-
dik a kórházban. 
Minden tevékeny-
ségünk arra irá-
nyul, hogy ezt még 
fokozzuk, javítsuk. 
Az a cél, hogy le-
hetőleg megelőz-
zük a nagy bajt. Az 
osztályon eduká-
ciós nővér is van, 
aki segít a betegek-
nek például az in-

zulin beállításában és követé-
sében is. A kórházban diabé-
tesz klub is működik. Osztá-
lyukon van asztma és COPD 
klub is, nagyon nagy érdeklő-
déssel. A kórház keretein be-
lül van dohányzásról leszok-
tató program is. Mi minden-
képp azon vagyunk, vissza-

térve a megelőzés fontosságá-
ra, hogy ha valaki dohányzik 
és más jellegű belgyógyászati 
betegség miatt osztályunkra 
kerül, leszűrjük tüdőbetegség 
szempontjából is.

- Elfogadják-e a betegek az 
orvosi tanácsot az életmód-
váltásról, a megelőzés fontos-
ságáról?

- Arra törekszünk, hogy a 
betegeket a szakrendelések 

keretében minden felvilágosí-
tást megkapjanak és ellátjuk 
őket életmódbeli tanácsok-
kal is. Az a tapasztalat, hogy 
azok a betegek, akik rend-
szeresen eljárnak akármelyik 
szakrendelésünkre (belgyó-
gyászati, gasztroenterológiai, 
tüdőgyógyászati), azok-
kal könnyebb egy picit, mert 
könnyebb betartatni az ál-
talunk megbeszélt tanácso-
kat. Ez a beteg elégedetten tá-
vozik azért is, mert azt látja, 
hogy javul az állapota. Ennél 
nagyobb öröm nekünk nem 
kell – szögezi le dr. Szolnoki 
Erzsébet.

A belgyógyászati osztályon 
2013. október 2-a óta Borók-
Varró Veronika látja el az 
osztályvezető ápolói felada-
tokat.

- Az itt dolgozó 18 szakdol-
gozó két műszakos munka-
rendben dolgozik, egy mű-
szakos munkarendben két 
ápoló teljesít szolgálatot. 
Ápolóink közül többeknek 
van több szakmai végzettsége 

is. Miután sok idős betegünk 
van, az ápolónőinkre is na-
gyobb feladat hárul.

Sajnos, ahogy a társada-
lomra is jellemző, egyre sú-
lyosabb állapotban kerülnek 

ide a betegek. Nagyon gyako-
ri, hogy az osztály betegeinek 
csaknem 40 százaléka tel-
jes ápolásra szoruló. Az ápo-
lónőink készen állnak arra, 
hogy ezeket a betegeket még 
magasabb színvonalon lássák 
el – hangsúlyozza Borók- Var-
ró Veronika.

Pár napja került be az osz-
tályra egy rosszulléttel Czinege 
Ferencné, aki ottjártunkkor 
épp infúziót kapott.

- A hétvégen kerültem be a 
kórházba, minden előzmény 
nélkül lettem rosszul. Most 
infúziós kezeléseket kapok, 
jobban is érzem magam. Na-
gyon meg vagyok elégedve a 
kórházzal, az itt dolgozó ápo-
lónőkkel, mindenben segíte-
nek, kedvesek. Az nagyon jó, 
hogy nem kell ilyen kezelése 
elmennem Debrecenbe vagy 
Szolnokra, hanem helyben 
megkapom. Remélem gyor-
san segítenek a kezelések és 
pár nap múlva hazamegyek – 
mondta Czinege Ferencé.

DE

Kérjük ne 
feledje!

Lapzárta: 2015. március 2. 

(hétfő) 12 óra
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POSTALÁDA

A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda Takács Péter Úti Óvo-
dájában nyílt foglalkozást tar-
tottak a tehetséggondozó mű-
helyek 2015. január 19-én, 27-
én és 28-án a szülők részére. 
Az óvodában már öt éve el-
kezdtük a gyermekek tehet-
séggondozását kiemelkedő ké-
pességterületeiken. Három te-
hetségműhelyünkben  a „Dél-
utáni pattogó”- testi kineszte-
tikus (mozgásos) képességeket 
fejlesztő műhelyben, melyet 
Gyökeres Éva óvodapedagógus 
vezet, az „Így kell járni”- ze-
nei képességeket fejlesztő mű-
helyben Szabó Erika óvodape-
dagógus vezetésével és a „Ko-
bakcsalogató”- logikai, mate-
matikai képességeket fejlesztő 
műhelyben Posztósné Kovács 
Éva óvodapedagógus vezetésé-
vel  a nagycsoportos gyerme-
kek vesznek részt. Hagyomány, 
hogy a műhelyek munkájába a 
szülők is betekintést kapnak. A 
szülők nagy érdeklődéssel vet-
tek részt ezeken a foglalkozá-
sokon. A „Délutáni pattogó” 
nyílt foglalkozásán bemutat-
ták a gyerekek azokat a labda-
kezelési technikákat, gyakorla-
tokat, melyeket az utóbbi hó-
napokban sajátítottak el. Az 
„Így kell járni”- zenei tehetség-
műhelybe járó gyerekek a ha-
gyományápolás mellett a ze-
nei képességeket kibontakoz-
tató játékok sorát vonultat-

ták fel. Mindkét műhely gaz-
dag eszköztárral rendelkezik, 
amit a gyerekek nagy örömmel 
használnak óvodánk jól felsze-
relt tornaszobájában. A „Ko-
bakcsalogató”- logikai képes-
ségeket fejlesztő műhely fog-
lalkozásán a gyermekek logi-
kai, matematikai képességei-
nek fejlesztését tapasztalhat-
ták meg az érdeklődő szülők. E 
közben a gyermekek ismerked-
hettek a Hungarikumokkal, is-
mereteik ezen a téren is bővül-
tek. A három műhely a gyer-
mekek képességeinek, készsé-
geinek más- más területét fej-
leszti, egy területen azonban 
mindenképp egyeznek. Ki-
emelkedően fontos felada-
tunk a gyermekek azon ké-
pességeinek a fejlesztése, me-
lyek az egymásra való odafi-
gyelést, az együttműködést fej-

lesztik. Fontos, hogy kialakul-
jon a közösségi szellem, a fel-
adatok delegálásának képessé-
ge, a csapatmunkába való be-
kapcsolódás.

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a gyermekek szép ered-
ményeket érnek el az óvodát 
követő midőszakban is eze-
ken a területeken. Többen pl. 
már igazolt versenyjátékosok 
a sport egyes területein, isko-
lai néptánccsoportokban tán-
colnak.

„Különleges tehetséged van. 
Van valami, amit mindenki 
másnál jobban csinálsz. Ami-
kor felfedezed a tehetséged, 
lesz valami, amit szeretsz csi-
nálni. Áldás, amivel születtél.” 
/Mabel Katz/

Posztósné Kovács Éva
tagóvoda vezető

Tehetséggondozó műhelyek a Takács Péter úti óvodában
Február 09-én, 

hétfőn a Varró Ist-
ván Szakiskola, 
Szakközépiskola és 
Kollégiumból 27 di-
ák és 3 kísérőtanár 
vett részt a Paksi 
Atomerőműbe szer-
vezett üzemlátoga-
táson.

A három órás út 
fáradalmait feled-
tette az erőmű látogatóköz-
pontja. Az itt található em-
ber- és természetközpontú ki-
állítás az atomenergiát kívánja 
elhelyezni a hétköznapok vilá-
gában. Nem adatsorokat, ha-
nem interaktív kiállítást lát-
hattunk. Betekintettünk a re-
aktor aktív zónájába egy való-
sághű üzemanyag-kazettákat 
tartalmazó reaktorbelső-mo-
dell segítségével. Megfigyelhet-
tük a kozmikus sugárzást egy 
ködkamrában. Megtudhattuk, 
hogy Magyarországon a Paksi 
Atomerőmű környékén legala-
csonyabb a háttérsugárzás.

Az erőmű biztonságosságát 
megtapasztalhattuk a bizton-
sági beléptetés során, ami nagy 
érdeklődést keltett a diákok 
között. Ezt követően körbejár-
tuk a négyes blokkot, melynek 
egyik legemlékezetesebb eleme 
a 12 emeletnyi lépcsőház meg-
mászása volt. Idegenvezetőnk 
által betekintést nyertünk a ve-
zérlőben dolgozó szakemberek 

munkájába. Ezt követően meg-
néztük a gőzzel hajtott turbi-
nákat és a reaktor tetején ta-
lálható eszközöket.

Mindenkinek csak ajánla-
ni tudom az Atomenergetikai 
Múzeumot, ahol a kiállító te-
remben olyan érdekességek-
kel találkoztunk, mint egy re-
aktorbelső, sugárzásmérő, ré-
gi korok fényképezőgépei, tele-
fonjai, köztük a híres piros te-
lefonnal.

Kirándulásunkat az atom-
erőmű egy finom ebéddel koro-
názta.

Látogatásunk hasznos volt. 
Tudomást szereztünk az erő-
mű által kifejlesztett nagyobb 
teljesítményű fűtőanyagról és a 
paksi bővítés mikéntjéről. Di-
ákjaink új véleményt formál-
hattak az energetikai szek-
tor eme tagjának környezetba-
rát, felelősségteljes és nem utol-
só sorban biztonságos munká-
járól.

TT

Varrósok az Atomerőműben

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola ta-
nárai és a város lakosai közül 
többen negyedik alkalommal 
vettek részt február 20-21-én 
a Wass Albert-maratonon.

Mint Nagy Éva tanárnőtől 
megtudtuk, nyolcadik alka-
lommal rendezték meg Kár-
pát-medencei összefogással 
ezt a rendezvényt, melynek 
65 helyszíne közül az egyik 
volt most Karcag.

- A 24 órás felolvasást a 
Pap Béla Gyülekezeti Házban 
tartottuk. Idén a kezdésünk 
rendhagyó volt, hiszen pénte-
ken 18 órakor vendégünk volt 
Nt. Bartha József holtmarosi 
református lelkész, a Gróf 
Czegei Wass Albert Alapít-
vány elnöke. Ő az, aki Holt-
maroson kezeli a Wass Albert 
hagyatékot. Személyes élmé-
nyeit osztotta meg a mintegy 
nyolcvan hallgatóval. 

Az előadás után pedig kez-
dődtek a felolvasások, órán-

ként 4-5 diák, pedagógus, 
gyülekezeti tag vagy nyugdí-
jas olvasott fel. A diákok kö-
zül többen az első perctől ott 
voltak, a többség azonban 2-3 
órára csatlakozott. Egy nap 
alatt számos novella, vers, 
mese, regényrészlet elhang-
zott. 

- Wass Albert most is 
„meghívta” mennyei kávé-

házába Reményik Sándort, 
Kányádi Sándort, Nyírő Jó-
zsefet, Dsida Jenőt, Benedek 
Eleket, Sütő Andrást és Ta-
mási Áront is, ezáltal az ő 
műveikkel is megismerked-
hettünk – sorolta Nagy Éva, 
akitől megtudtuk, jövőre is 
szeretnének csatlakozni a fel-
olvasáshoz, melyen most 200-
an vettek részt.

Kétszázan vettek részt a Wass Albert- maratonon

Ebben az évben május 15. és 
17. között lesz a TeSzedd! Ön-
kéntesen a tiszta Magyaror-
szágért szemétgyűjtési akció 
- közölte a Földművelésügyi 
Minisztérium államtitkára. V. 
Németh Zsolt elmodta: a most 
ötödik alkalommal sorra ke-
rülő TeSzedd! akció kapcso-
lódik az Európai Bizottság ál-
tal kezdeményezett Tisztít-
suk meg Európát! nemzetkö-

zi szemétgyűjtési akcióhoz. A 
háromnapos TeSzedd! akciót 
az FM megbízásából ebben az 
évben is az Országos Környe-
zetvédelmi és Természetvé-
delmi Főfelügyelőség Nemze-
ti Hulladékgazdálkodási Igaz-
gatóság szervezi. Városunk is 
csatlakozott a TeSzedd! akció-
hoz, melynek részleteiről a ké-
sőbbiekben adunk tájékozta-
tást.

Idén is lesz TeSzedd!

Képünk a tavalyi TeSzedd! akción készült
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Rendőrségi hírek

A karcagi könnyűzene if-
jabb és idősebb művelői az el-
múlt évek folyamán, már több 
alkalommal bizonyították, 
hogy példás összefogással tud-
nak segítséget nyújtani ne-
héz helyzetbe jutott, rászoruló 
embereknek.

Legutóbb, február 22-én 
(szombaton) az Ifjúsági Ház 
adott otthont Csak ha baj van 
címmel egy mini fesztivál-
nak, melynek alkalmával egy 
olyan családnak gyűjtöttek 
adományt, akik a tél folyamán 
enyhe szén-dioxid mérgezést 
szenvedtek egy hibásan mű-
ködő fűtőtest miatt. Szeren-
csére a rosszullét és egy rövid 
kórházi megfigyelésen kívül 
nem lett komolyabb következ-
ménye az esetnek, nem történt 
tragédia.

Lór Timur a rendezvény 
szervezője elmondta, hogy 
a munkahelyén szerzett tu-
domást az esetről, és már ott 

nagy volt az összefogás a kol-
légák között a család megse-
gítésére. Azt is megemlítet-
te, hogy az ő családjában saj-
nos már történt haláleset 
szén-monoxid mérgezés mi-
att. Már csak ezért is nagyobb 
indíttatás vezérelte az adomá-
nyi koncert megszervezésére, 

amit elmondása szerint zenész 
körökben nem volt nehéz ösz-
szehozni.

Ezúttal a Decadence, Brain 
Drain, The Best Company, a 
Sinful Passions és a Matchboys 
zenekarok szolgáltattak egész 
estés zenei programot az ado-
mányozó közönségnek.

Jótékonysági koncert az Ifjúsági Házban

Képünkön a The Best Company zenekar

Farkas József rendőr ezredes, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezető-
je 2015. február 16-án (hétfőn) 
11 órakor a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-fő-
kapitányság épületénél adta át 
az állománynak az új járőr és 
bűnügyi személygépkocsikat. 
Az ünnepélyes átadáson Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-

nöke is részt vett. A járművek 
központi beszerzéshez tartoz-
nak, amelyeket 2014. december 
23-án Budapesten, a Készenléti 
Rendőrség Kerepesi úti objek-
tumában adtak át a rendőrség 
országos szervezeti és területi 
vezetőinek. Ebből a gépjármű-
parkból a Jász-Nagykun - Szol-
nok Megyei Rendőr-főkapi-
tányság eddig 13 gépkocsit ka-
pott. Ez év március végéig to-

vábbi 25 gépjármű áll szolgá-
latba a megye területén. A szol-
gálati autók nagy segítséget je-
lentenek az eredményes bűn-
megelőzési és felderítési mun-
kában.

Orbán Viktor miniszter-
elnök 2014. december 23- 
án 385 új szolgálati gépjár-
művet adott át a szervezet-
nek Budapesten. A rendőr-
ség megrendelésére gyár-
tott Skoda, Mercedes és 
Audi típusú szolgálati gép-
kocsik a 2014-ben indult 
program első ütemeként, 
a központi költségvetés fi-
nanszírozásával, illetve az 
Európai Unió Külső Ha-
tárok Alap támogatásával 
valósult meg. A miniszter-
elnök akkor hangsúlyozta: 
az idei és a következő év-
ben összesen 1587 új jár-
művet kap a rendőrség. 

Új rendőrautók megyénkben

A megyei főkapitány bemutatja az új gépkocsikat a megyei köz-
gyűlés elnökének

Elvitte az aknafedelet

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított a közleke-
dés biztonsága elleni bűncse-
lekmény bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att K. József karcagi lakos el-
len. A 23 éves férfi 2015. feb-
ruár 22-én a délelőtti órákban 
Karcag egyik utcáján eltulaj-
donított egy közúti aknafede-
let. A járőrök a beszerzett ada-
tok alapján azonosították és 
elfogták a férfit, akinek ottho-
nában az eltulajdonított tár-
gyat is megtalálták. A nyomo-
zók gyanúsítottként kihallgat-
ták és őrizetbe vették a karca-
gi lakost. 

Megbontotta a tetőt
A Karcagi Rendőrkapi-

tányság lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást N. 
Zsolt kenderesi lakos ellen. 
A jelenleg rendelkezésre ál-
ló adatok szerint a 19 éves fér-
fi 2015. február 20-án 9 óra 45 
perc körüli időben Kendere-
sen, egy állandó jelleggel nem 
lakott ingatlan udvarára be-
ment, majd lakóház tetőszer-
kezetét megbontotta, onnan 
léceket és gerendákat tulajdo-
nított el. A helyi polgárőrség 
vezetője telefonon értesítet-
te a rendőrséget a lopásról. A 
járőrök lakásán elfogták a fér-
fit és előállították a Kenderesi 
Rendőrőrsre, ahol a nyomo-
zók gyanúsítottként kihall-
gatták. 

Verekedés 
Kunmadarason

A Karcagi Rendőrkapitányság 
eljárást indított garázdaság vétség 
elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt B. Ibolya, B. Eszter és 
egy fiatalkorú kunmadarasi lakos 
ellen. A rendelkezésre álló adatok 
szerint a 36 éves, illetve a 21 éves 
nők és a 17 éves lány 2015. febru-
ár 19-én 15 óra 40 perckor Kun-
madaras belterületén előzetes szó-
váltást követően bántalmaztak két 
másik kunmadarasi nőt. A kiérke-
ző járőrök a jogsértőket a helyszí-
nen elfogták, előállították a Kar-
cagi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként kihallgatták őket.

Italt lopott az üzletből

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított tulajdon el-
leni szabálysértés elkövetése mi-
att egy 39 éves helyi lakos ellen. 
A férfi 2015. február 19-én 10 óra 
30 perc körüli időben bement egy 
karcagi áruházba és onnan egy 
márkás szeszes italt a ruházatába 
rejtve távozni kívánt az üzletből. 
A biztonsági őr a lopást észlelte és 
az áruház kijáratánál megpróbál-
ta visszatartani a férfit, aki futva 
elmenekült. A kiérkező rendőrök 
a beszerzett adatoknak és jó sze-
mélyismeretüknek köszönhető-
en rövid időn belül azonosították 
a jogsértőt, akit egy órán belül a 
lakásán elfogtak és meghallgatá-
sát követően szabálysértési őri-
zetbe vettek. A férfi az eltulajdo-
nított italt még menekülése köz-
ben megsemmisítette.

A Györffy István Nagykun Múzeum pincéjében gyakorla-
toztak február 23-án (hétfőn) a tűzoltók. Kiss Lajos tűzoltó őr-
nagytól, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vezető-
jétől megtudtuk, a tájékozódási gyakorlathoz a pincét füstgép-
pel füstölték be, hogy a tűzoltók felkészülhessenek hasonló éles 
helyzetre. A tűzoltóknak a füsttel telített pincében kellett lég-
zőkészülékben oltaniuk, életet, vagyont menteniük.

Tájékozódási gyakorlat a 
múzeum pincéjében

Február 18-án (szerdán) egy 
karcagi lakóházban az egyik 
szobában a cserépkályha mel-
letti részen, a gipszkarton ál-
mennyezet alatt izzott a ge-
renda, az épületből egy gáz-
palackot a lakók vittek ki a 
szabadba.  A karcagi hivatá-

sos tűzoltók megbontották a 
mennyezetet, a födémet két 
oldalról is meg kellett vizsgál-
ni, így a padlás felől is feltár-
ták a sérült épületrészt, víz-
zel szüntették meg az izzást. 
A gerenda károsodása miatt 
az épület tartószerkezete meg-

gyengült, fával megtámasz-
tották ugyan, de az ideiglenes 
megoldás ellenére is lakhatat-
lanná vált a ház. Az ott élő két 
idős embert rokonok fogadták 
be. - tájékoztatta lapunkat S. 
Tóth Anikó, a megyei kataszt-
rófavédelem sajtószóvivője.

Kémény melletti gerenda izzott egy karcagi házban
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EZOTÉRIA

Kakaós-mandulás 
cukormentes 

zabpehelysütemény recept

Hozzávalók / 12 adag: 
120 g  zabpehely  (darált), 50 g  teljes kiőrlésű liszt, 
15 dkg  eritritol, 0,5 csomag   sütőpor, 3 dkg  man-
dula  (aprított), 1 dl  olaj, 1 db  tojás, 20 g  cukrozat-
lan kakaópor, 3 g kókuszreszelék, 1 marék mazsola,
350 g joghurt (natúr)

Elkészítés
1. A száraz összetevőket összekeverjük, majd a többi alapanyagot is hozzá adjuk.
2. A tojásfehérjét verjük fel habnak, így omlósabb lesz, a legvégén keverjük hozzá óvato-
san a tésztához.
3. A tetejét megszórjuk mandulaszeletekkel, mazsolával és eritritollal. Így karamellízű lesz 
a süti teteje, mert rápirul sülés közben.
4. Szilikonformában vagy sütőpapírral kibélelt tepsiben süssük 170 fokon 30 percig.

sütési hőfok: 170°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 23x20 cm

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor került megrendezésre a Wass Albert - maraton?

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: Hajdu Jánosné (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

Horoszkóp március hónapra
Kos: Ebben az időszak-
ban szinte nem ismer lehe-

tetlent, ám ez nem minden esetben po-
zitív, hiszen hajlamos lehet arra, hogy 
hirtelen fellelkesedjen valamilyen új-
donság iránt, amibe aztán gondolkodás 
nélkül, könnyelműen bele is vág. Ami a 
pénzügyi helyzetét illeti, ebben az idő-
szakban nincs oka panaszra. Az igaz, 
hogy meglehetősen sokat dolgozik, ám 
ezt most megfelelően honorálja is ön-
nek a munkaadója, így anyagi nehéz-
ségekre nem kell számítania. Ha most 
megbetegszik, annak hátterében való-
színűleg lelki eredetű problémák állnak. 

Bika: Kissé ingerültebb a 
munkahelyén, hiszen úgy 

érzi, hogy a kedves kollégák készakar-
va táncolnak az idegein. Megeshet, hogy 
a hónap közepén betelik a pohár és egy 
ártalmatlan apróság miatt úgy kiakad, 
hogy a munkatársai nyakába zúdítja az 
összes mérgét. Kissé elkényelmesedett 
az utóbbi időben, kevés szabadidejét szí-
vesebben tölti a tévé, esetleg a számító-
gép előtt üldögélve, ezért a mozgássze-
gény életmódjából adódóan egyre fe-
szültebbnek, ugyanakkor fásultabbnak, 
kedvetlennek is érezheti magát. Talán a 
tavasz közeledtét érzi vagy esetleg part-
nere óvó szeretetének és kiegyensúlyo-
zott kapcsolatának köszönhető, hogy 
hatalmas életenergiával rendelkezik, 
egy biztos: szinte semmi nem tudja önt 
megállítani ebben a hónapban. 

Ikrek: Egészségügyi 
szempontból probléma-

mentesen indulhat ez az időszak, ám ko-
rai lenne még az öröm, hiszen a hónap 
második felében, váratlanul allergiás tü-
netek nehezíthetik meg a napjait. Talán 
nem mérte fel kellően a kapacitását, ezért 
túlságosan sok feladatot vállalt magára, 
ami most kapkodáshoz, figyelmetlenség-
hez vezet. Mivel eszébe sem jutott, hogy 

bokros teendőit fontossági sorrendbe ál-
lítsa, így megeshet, hogy mindent egy-
szerre szeretne elvégezni, amiből aztán a 
végén semmi jó nem származik. Anyagi 
helyzete nem nevezhető irigylésre méltó-
nak, hiszen pluszbevételekre szinte sem-
milyen kilátása nincs ebben a hónapban.

Rák: Munkahelyén nem 
megy minden úgy, ahogyan 

szeretné. Ennek valószínűleg a nem 
megfelelő kommunikációjában kell ke-
resnie az okát. Talán túlságosan nagy 
vonalakban adja elő a mondandóját, 
erre érdemes lehet jobban odafigyel-
nie, hiszen ön pontosan tudja, hogy mit 
szeretne a kollégái tudtára adni, ám ha 
nem fejti ki világosan, akkor senki más 
nem fogja érteni, hogy tulajdonképpen 
mit is szeretne. Kissé fáradt és fásult, 
emiatt kifejezetten hajlamos lehet a túl-
érzékenységre. Feszültségét gondolko-
dás nélkül a legenyhébb ellenállás fe-
lé vezeti le, méghozzá azokon az embe-
reken, akik érzelmileg a legközelebb áll-
nak önhöz. 

Oroszlán: Nem mondha-
tó kifejezetten energikus-

nak, ám komolyabb egészségi problé-
mákra nem kell számítania ebben az 
időszakban. Ettől függetlenül itt az ide-
je annak, hogy az energiaraktárait fel-
töltse, ehhez viszont elsőként le kell 
számolnia a stresszel. A szingli Orosz-
lánok most hihetetlenül érzékiek. Pénz-
ügyei megfelelő irányítása most na-
gyobb nehézségekbe ütközik, mint 
gondolta. Előfordulhat, hogy addig hú-
zott-halasztott egy-egy befizetést, míg 
azok már a körmére égtek, emiatt az-
tán hirtelen egy nagyobb összegtől kell 
megválnia. Amennyiben ingatlanvásár-
láson vagy lakáscserén gondolkodik, ar-
ra a hónap második fele kifejezetten al-
kalmas lehet, ezért ha költözni, változ-
tatni szeretne, ne tétovázzon. 

Szűz: Talán észre sem ve-
szi, hogy hányszor kapja 

fel a vizet jelentéktelen apróságok miatt, 
s hányszor köszönheti ennek a feszültsé-
get otthonában. Valószínűleg nem az a 
legnagyobb problémája, hogy partnere 
nem összepárosítva tette be a zokniját a 
szennyesek közé, ám most mégis hason-
ló, figyelemre sem érdemes dolog miatt 
köt belé, amiből aztán komoly szóváltás 
alakulhat ki önök között. Ebben a hónap-
ban talán jobban fut a szekér, anyagi ne-
hézségekre nem kell számítania, ám ha a 
szokásos bevételein felül is szeretne még 
pénzt keresni, akkor most keményen meg 
kell érte dolgoznia. Bár ebben az időszak-
ban kellően energikus, mégis keveset mo-
zog ahhoz, hogy a felgyülemlett feszült-
séget le tudja vezetni, az átforgolódott 
éjszakák és az időnként tapasztalt heves 
szívdobogása, megmagyarázhatatlan fej-
fájása is erről tanúskodnak. 

Mérleg: A szingli Mér-
legek mindennél jobban 

vágynak egy társra, ezért ebben a hónap-
ban az a veszély fenyegeti őket, hogy szin-
te gondolkodás nélkül belemenekülnek 
egy kapcsolatba, s még időt sem hagy-
nak maguknak arra, hogy előtte teljesen 
kiismerjék a partnerüket. A munkahelyén 
nem ismer lehetetlent, újabbnál újabb 
hajmeresztő ötletekkel bombázza a felet-
tesét, aki lassan hajlik arra, hogy az ön ál-
tal javasolt dologba belevágjon. Energi-
áit remekül képes felhasználni a hivatása 
érdekében, így könnyen feljebb léphet a 
ranglétrán, de legalábbis megalapozhatja 
a biztos előrejutását ebben az időszakban. 
Ügyeljen jobban csontjai épségére, külö-
nösen vonatkozik ez most a lábaira. 

Skorpió: Ebben a hónap-
ban partnere nincs könnyű 

helyzetben ön mellett, talán kissé mel-
lőzve is érzi magát, hiszen ön most legin-
kább a saját céljai elérésen fáradozik, emi-

att észrevétlenül háttérbe szorult a pár-
kapcsolata. Úgy érzi, nincs elegendő ener-
giája ahhoz, hogy minden helyzetben 
egész emberként megállja a helyét, éppen 
ezért előfordulhat, hogy amolyan védeke-
zésként már előre támad. Szinte semmit 
nem tett azért, hogy anyagilag bizton-
ságban érezhesse magát, ezért most kel-
lemes meglepetésként éri, hogy mégis ki-
csit hátradőlhet, hiszen az égvilágon sem-
mi sem veszélyezteti a megélhetését.  

Nyilas: Márciusban a 
komfortérzetét megmagya-

rázhatatlan hátfájása csökkentheti, ame-
lyet valószínűleg annak köszönhet, hogy 
ülőmunkát végez. A hosszú órákon át tar-
tó ücsörgést nem az ember gerincének ta-
lálták ki, hiszen ez igen nagy megterhelést 
róhat rá. Mostanság nem teng túl önben 
az önbizalom, talán emiatt sincs elegen-
dő bátorsága ahhoz, hogy kiálljon az el-
képzelései mellett. Bár ezt hajlamos azzal 
magyarázni, hogy nem szeretné ráerőltet-
ni az akaratát másokra, de azért érzi, hogy 
ez a magyarázat igencsak sántít. Állandó 
bevételei és kiadásai sem változnak, anya-
gi helyzetére való tekintettel viszont jóval 
tudatosabban vásárol, mint ahogyan azt 
eddig tette. A bankszámláján több pénz 
maradt, mint amennyi szokott.

Bak: Ön most kifejezetten 
élvezi a munkahelyi pör-

gést, ezért szinte fáradhatatlanul teszi a 
dolgát, s ami még ennél is jobb: végre a 
főnöke is felfigyelhet a kiemelkedő telje-
sítményére. Szerencsésnek érezheti ma-
gát, mert most bármihez is nyúl, szinte 
minden arannyá válik a kezében. Nehezen 
hoz döntéseket, ezért márciusban gyakran 
kéri ki ismerősei tanácsát, ám legyen óva-
tos, mert most könnyen befolyásolható le-
het, és igazából egyetlen kívülálló sosem 
képes megítélni az ön valós helyzetét, így 
a legőszintébb, szeretettel adott tanács 
sem biztos, hogy beválik majd. Energia-

szintje lecsökkent, ezért szervezete riadót 
fújt és visszavett a tempóból, így nem cso-
da, ha ebben az időszakban szívesebben 
tölti az idejét az otthona falai között. 

Vízöntő: Ebben a hó-
napban nem panaszkod-

hat arra, hogy unalmasan telnének a 
napjai. Leginkább a párkapcsolatára 
lesz jellemző a hullámzás, hol így, hol 
úgy érez, egyik lábáról a másikra áll, ám 
ami a lényeg: úgy gondolja, hogy pilla-
natnyilag a fejlődés legcsekélyebb jelét 
sem mutatva, csupán egy helyben to-
porog. Munkahelyén létszámleépítéstől 
kell tartania, emiatt aztán folyamatosan 
retteg attól, hogy esetleg az ön neve is 
felmerülhet ezzel kapcsolatban. Valószí-
nűleg nem képes befolyásolni a dolgok 
alakulását, így azzal, hogy folyton ezen 
jár az agya, csak árt magának, hiszen 
emiatt képtelen koncentrálni a meglévő 
feladataira. Egészségi állapotára most 
nem panaszkodhat.

Halak: Komolyabb egész-
ségügyi problémára nem 

kell számítania ebben a hónapban, ám ta-
lán a környezetének is feltűnt már, hogy 
mennyivel fásultabb és kedvetlenebb a szo-
kottnál. Lehetséges, hogy a rossz hangu-
lata hátterében nem csupán lelki okok áll-
nak, ezért ajánlatos lenne alaposan szem-
ügyre vennie az étlapján szereplő ételeket. 
Önbizalma nem ismer határokat, ennek kö-
szönhetően szívesen próbálja ki magát kü-
lönböző területeken, még az sem riasztja 
vissza, ha társa őrültségnek tartja azt, ami-
be belefog. Kifejezetten élvezi a változatos-
ságot és csöppet sem keseredik el még ak-
kor sem, ha úgy érzi, hogy bizony túlságo-
san nagy fába sikerült belevágnia a fejszé-
jét. Azok a változások, amelyeket annyira 
várt, most kicsit elbizonytalaníthatják, mert 
előfordulhat, hogy nem minden úgy alakul 
majd, ahogyan azt elképzelte.

Forrás: Internet
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FELHÍVÁS
A Széchenyi 2020 támogatásával elkezdődik a piac belső 

felújítása, amelynek során teljes akadálymentesítés, iroda-
helyiség felújítása és szellőzőrendszer kialakítása történik.

A munkálatok az előzetes terveknek megfelelően 
2015. február 02 – 2015. március 15.

közötti időszakban kerülnek kivitelezésre, amelynek során 
a főépületben nem lesz lehetőség semmilyen szolgáltatásra.

Ezen időszak alatt az árusításra a zárt udvar, illetve a 
csarnok mögötti nyitott udvar használható.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Karcag Városi Önkormányzat

Sorstársak figyelem!
A Mozgássérültek Jász- 

Nagykun Szolnok Megyei 
Egyesület Karcagi Csoportja 
az évadnyitó csoportgyűlését 
2015. március 27-én délután 
15 órakor tartja. Minden ta-
gunkat szeretettel várunk.
Helyszín: Karcag Rákóczi út 3. 

Jelentkezés az ügyeleten 
március 19-ig.

Vezetőség

Kunhalom Polgári Kör
Indul a tavaszi programsorozat
A Kunhalom Polgári Kör karcagi civil szervezet folytatja 

előadásait alkalmazkodva a Déryné Kulturális Központ adta 
lehetőségekhez.

Március 3-án (kedden) 17 órai kezdettel a Déryné első 
emeleti klubtermében Dr. Halász Blanka, a Cédrusliget című 
TV filmsorozat magyar szövegének írója lesz a kör meghívott 
előadója. A vetített képekkel illusztrált aktuális és érdekesnek 
ígérkező programra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dr. Varga Gyöngyi, a kör elnöke

Felhívás
A Városi Önkormányzat 

Városgondnoksága üze-
meltetésre meghirdeti a 
Vásárcsarnok

Karcag, Kacsóh u. 7-9-es 
szám alatti 19 m2-es 2.sz. 
bérleményét.

Pályázni lehet:
- E-mail-en: vgkarcag@
gmail.com
- Levélben: Városgond-
nokság 5300 Karcag, Villa-
mos u. 109.
- Személyesen: Városgond-
nokság Titkárságán
Pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. március 15.

Molnár Pál
Igazgató

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

 - Családgondozó (Kenderes),
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Szalagvezető (Kisújszállás)
 - Biztosítási ügynök, ügyintéző (Kisújszállás)
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Karcag)
 - Forgácsoló (Karcag)
 - Marós (Karcag)
 - Épületasztalos (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép ke-

zelője (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.

Táncoslábú örökifjak 
figyelem!

Az Iringó Tánckör újra indul!
Kezdő foglalkozás 2015. már-
cius 4. (szerda) 18.30-tól a 
Déryné Kulturális Központ 
földszinti klubtermében.

További információ:
Kovácsné Kerekes Katalin 
59/503-224/13 mellék
Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Tájékoztató
Tisztelt karcagi ingatlantulajdonosok:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. város-

unkban várhatóan 2015. március 9.-ével megkezdi a szokásos tavaszi fagallya-
zást azokon a területeken ahol a 0,4 és 22 KV-os elektromos hálózatok biztonsági 
övezetén belül faág található

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vonatkozó rendeleti előírások szerint 
a tulajdonos köteles az ingatlana és a közút közötti közterületen lévő fákat úgy 
kezelni, hogy a magasfeszültségű (22 KV) vezetőről 2,5 – 2,5 m, kisfeszültség-
nél 1-1 m távolságnál közelebb ne legyen faág, ezért ismételten kérjük az ingat-
lantulajdonosokat, hogy a gallyazásokat hajtsák végre. Ha  a fagallyazás  feszült-
ség-mentesítést igényel, úgy abban az esetben továbbra is keressék fel az E-ON 
Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. régió központot (5000 Szolnok, Verseghy u. 3. 
szám, Tel.: 56/506-131). akik térítésmentesen elvégzik a feszültségmentesítést. 

Amennyiben valaki a fagallyazást nem végzi el a fent megjelölt időpontig az 
esetben az áramszolgáltató saját hatáskörben intézkedik a villamos energiaszol-
gáltatás biztonsága érdekében a Béres Erdészet Szolgáltató Kft-n keresztül. 

Karcag, 2015. február 24.
Tisztelettel: Karcagi Polgármesteri Hivatal
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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 28 - Március 1. Dr. Temesváry Tamás Kg. Széchenyi sgt 38. Tel.:06/30-537-5758.

2015. február 27. péntek-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                
 - A karcagi beruházások bejárása
 - Belvízelvezetés - interjú Molnár Pállal
 - Belvízkárok a mezőgazdaságban
 - Megyei úszóverseny
 Háttér
 Dobos László polgármester 
sajtótéjékoztatója a Városházán az 
Omegával
20.20 Karcagi tükör
 Jó sportolók köszöntése

2015. március 3. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.02.22

19.20 Karcagi Hírek 
19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.02.15
20.50 Karcagi Nótás fiúk Nőköszöntő 
műsora 2014. 1.rész

2015. március 5. csütörtök-
hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kórház a kertvárosban
18.30 Konyhakertek 2.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán   
 Téma: állománygyűlés után
 Karcagi Hírek
 - Sikeres a sertés tenyésztés az  
 Auchan számára
 - Visszajárhat a törzskönyv
 - Drogprevenció
 Egészség Klub
20.20 Karcagi tükör
 Kunszövetség taggyűlése

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
Születés

Dienes Marianna – Dobos Attila
Kg., Petőfi u. 27. 

Attila
Illés-Tóth Anita – Kovács István
Kg., Madarasi u. 59. 

Zsombor
Kapocsi Ildikó – Kasza Norbert
Kg., Dózsa György u. 2. 

Levente
Kiss Katalin – Mészáros László
Kg., Mészáros u.18. 

Bálint László
Burai Irén – Kolompár Lajos
Kg., Jónás Béla út.18. 

Botond Áron
Halálozás

Tóth Gergő
 Karcag (1983)
Kara Lajosné 
(Szilágyi Irma Katalin)
 Karcag (1928)
Nagy Sándor
 Karcag (1941)
Kele József
 Karcag (1923)
Lajtos Istvánné (Kele Mária)
 Karcag (1919)
Sánta Mihályné (Papp Etelka)
 Karcag (1930)

Február 28. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

(Kiss A.u.3.)
 9 – 20 óráig Alma 

gyógyszertár  (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Március 01. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Berek Patika 

(Kiss A.u.3.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

H I R D E T M É N Y 
A Karcag városban működő Helyi Választási Bizottság kitűzte  

Karcag település 02. számú egyéni választókerületében  
a települési önkormányzati képviselő időközi választását. 

A szavazás napja: 

2015. március 1. 
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. 

A választói névjegyzék 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 

2015. január 12. napjáig kapnak értesítést. 

Ajánlás 
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár  
2015. január 26. napjáig ajánlhat jelöltet.  

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
A jelöltállításhoz 20 érvényes ajánlás szükséges. 

A szavazás 
A választópolgár személyesen, a 02. számú egyéni választókerületben lévő lakcíme 

szerinti  
003. számú: Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola) vagy  

004. számú: Zöldfa utca 32. (Óvoda) szavazókörben szavazhat. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a Karcagi Polgármesteri Hivatalban  
(5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. I. emelet 28. sz. iroda) működő  

Helyi Választási Irodához. 

                                                                                                  Helyi Választási Iroda 

H I R D E T M É N Y
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. március 1. napján (vasárnap) megtartásra kerülő - 

Karcag település 02. számú egyéni választókerületében - a települési önkormányzati képvise-
lő időközi választásán az alábbi jelöltek indulnak:
02. számú egyéni 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 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

 Rózsa Sándor s. k.
 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 elérhetőségei az alábbiak:
Vezetője: Rózsa Sándor, jegyző
Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal,
 5300 Karcag, 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

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

Megbízott tagok: 
Kurucz Géza, MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő szervezet
Domján Sándor Tibor, FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVET-
SÉG és KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezetek
Székely István, MAGYAR ILDIKÓ ZSUZSÁNNA független jelölt

Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
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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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 paraszt-
ház, és ugyanitt 500 m2 –es telek, eladó 
illetve elcserélhető autóra, vagy termő-
földre. Tel.: 06/20-230-1202.

Jó állapotban lévő 1+2 félszobás, negye-
dik emeleti, 60 m2-es lakás eladó. Karcag 
Táncsics krt. 13. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 
06/30-576-8403.

Garázs kiadó a Bem utcában, tárolásra 
alkalmas udvarral. Tel.: 06/20-805-2338.

Főút melletti régi ház, vállalkozásra al-
kalmas 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 ingatlanokat keresünk meglévő 
ügyfélkörünk részére. Tel.: 06/59-313-
297, vagy a 06/30-838-4848.

Karcagon teljes közműves téglából 
épült, kisebb kertes ház eladó. Lakrész 
50 m2+25 m2 tároló. Tel.: 06/30-635-9662

ELADÓ vagy KIADÓ Karcag főterén egy 
250 m2-es üzlethelység! A város legfor-
galmasabb pontján, a vásárcsarnok-
nál. Alkalmas: vendéglátás, kereskede-
lem, egészségügy, oktatás, stb. Az üz-
let klimatizált, kirakatos, gazdasági be-
járattal, kis telekkel, riasztóval felsze-
relt. Lehetséges két üzletként működ-
tetni, ugyanis két bejárattal rendelke-
zik. Ugyanitt eladó Uniós pályázatra is 
alkalmas Kft., telephelynek is megvehe-
tő. Továbbá eladó lakások 1 és 2 szobás, 
valamint új építésű családi ház az ud-
varban. Befektetésnek is kiválóan alkal-
mas, de további építési lehetőség is van. 
A telek nagysága 1200 m2. Képek megte-
kinthetők (orzo@5mp.eu) oldalon. Tel.: 
06/20-375-8129,reggel 9-10 között,e- 
mail: csokikep@gmail.com.

Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m2-es telken, teljes közművesített, ipa-
ri árammal ellátott, bontásra vagy fel-
újításra ítélt ház eladó. A telek alkal-
mas üzleti vagy ipari tevékenységre is. 
Érdeklődni Karcag, Kacsóh 21. sz. Tel. : 
06/30-478-2714.

Karcag Kórház u. 8 szám alatti II. emeleti 
51 m2-es felújított lakás sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-627-7789.

Karcagon, Kossuth téri 3. emeleti 56 m2-
es, két szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/59-311-975, vagy a 06/30-385-4300-
as számon.

A Nagyvénkertben 16 sor kertföld (fák 
kivágva) művelésre kiadó. Érdeklődni 
az esti órákban a 06/1-357-4419-es tele-
fonszámon.

Garázst vásárolnék a Szent István sgt. 
1-5 udvarán, a garázssor közepe táján. 
Tel.: 06/59-313-167.
Központban 94 m2-es 3 szobás, össz-
komfortos (3 féle fűtési lehetőséggel) 
családi ház eladó, illetve elcserélhető ér-
tékmegegyezéssel. Tel.: 06/20-504-3708. 

Állat
Kukoricán nevelt (piros,2-2,5 kg-os) ka-
kasok 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.
Tüzelés előtt álló westie szuka és kan 
párja eladó! Tel.: 06/70-527-0343.
Kopasztott csirke eladó! Vágás minden 
pénteken. Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjen leadni! Karcag, Soós I. u. 12. 
Tel.:06/59-311-969, 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjen leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.

Vegyes
Bio kukorica eladó! Vetőmag (piros) 1000 
Ft/kg. Galambcsemege (kis szemű, pi-
ros) 400 Ft/kg. Takarmány (piros, sárga) 
5500 Ft/mázsa. Házhozszállítás hétvé-
gén is! Karcag, Füredi út 3. Tel.: 06/30-
963-5073.
Eladó Suzuki TV (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, Kacsós 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.

Fedett helyen tárolt körbálás búzaszal-
ma és csutka eladó. Tel.: 06/20-316-0136.

Kerti traktor utánfutó magasítóval 
együtt eladó. Tel.: 06/30-252-8698.

HOPPÁ! A turkáló teljes árukészlete (té-
li, nyári) fél áron elvihető! Az 50 %-os 
AKCIÓ a készlet erejéig tart. Karcag 
Kossuth L. út 22. Tel.: 06/30-447-3918.

Mosógép, centrifuga, camping kerékpár 
eladó! Tel.: 06/59-314-892.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 59/887-269.
Tetőmunkákat és javításokat is vállalok. 
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, háztartá-
si 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: hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok! Tel.: 06/30-447-3918.
SPIRITUÁLIS KEZELÉSEK! Egyénre sza-
bott energia gyógyászat, szellemgyógy-
ászat, lélekmasszázs, sejtszintű gyógyí-
tás, daganatos megbetegedések, építő 
sugarakkal való kezelése, reumatikus fáj-
dalmak kezelése. „ÉP TESBEN ÉP LÉLEK, 
ÉP LÉLEKBEN ÉP TEST”Bejelentkezés te-
lefonon:06/20-967-0837 –es 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 a 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 190 
Ft, pogácsa 40 Ft, kifli 20 Ft, zsömle 15 
Ft, rozsos zsömle 25 Ft, sós, cukros pe-
rec 30 Ft, kakaós nagykalács 200 Ft, piz-
zás kifli 30 Ft, sajtos rúd 50 Ft, pizzás, ka-
kaós, csokis csiga 100 Ft, továbbá réte-
sek. Kávé, tea, forró csoki, capuccino au-
tomata üzemel az üzletben. ÉTKEZÉSI 
ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK! 
A Szendrei Üvegező BT. Vállal üvege-
zést, képkeretezést, tükrök készítését. 
Műanyag nyílászárók forgalmazása és 
beépítése ugyanitt. Karcag Villamos út 
21. Tel.: 06/30-684-4941.
Cserépforgatást, tetőjavítást, és teljes 
körű építőipari munkákat vállalunk. Tel.: 
06/30-599-9238.

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

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!

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal nevében tájékoztatom Önöket, hogy a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

Szt.) módosítása alapján 2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása - jegyzői hatáskörből 
- a járási hivatal hatáskörébe kerül.

A járási hivatalok hatáskörébe tartozó ügyek:
- pénzbeli szociális ellátás területén
az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pontja szerint szociális rászorultság esetén a jogosult számára a 
járási hivatal – az e törvényben meghatározott feltételek szerint –
a. időskorúak járadékát,
b. foglalkoztatást helyettesítő támogatást, (2015. március 1-től)
c. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, (2015. március 1-től)
d. ápolási díjat (Szt.41. § (1) bekezdése szerinti),

kiemelt ápolási díjat (Szt. 43. § szerinti ápolási díjat)
emelt összegű ápolási díjat a(Szt. 43/A. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat) állapít meg.

- természetben nyújtott szociális ellátásként 
a. alanyi közgyógyellátást ( Szt. 50. § (1) bekezdése szerinti),

normatív közgyógyellátást (Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti)
b. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg.

Kérelmek benyújtásával kapcsolatos kérdéseikre a járási hivatal kormánytisztviselői készség-
gel nyújtanak tájékoztatást.
Az ügyintézők elérhetősége aktív korúak ellátása ügyben: Karcag, Kossuth tér 1.
Donkó Szilvia, Farkas Ágnes és Fekete Gyula szociális igazgatási ügyintézők (fsz. 49-es iroda)
tel: 59/500-665; fax: 59/311-537; e-mail:karcag.jaras@jnszmkh.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-18.00, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 8.00-16.00, Csütörtök: 13.00-16.00, 
Péntek: 8.00-12.00
Bízom eredményes együttműködésünkben!
Karcag, 2015. február 23.

Hodos Julianna 
járási hivatalvezető
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Február 19-én (pénte-
ken) a Városháza dísztermé-
ben Karcag Város Önkor-
mányzata Oktatási, Kultu-
rális és Sportbizottsága ki-
helyezett ülése keretében kö-
szöntötték városunk legki-
válóbb sportolóit, testneve-
lőit és edzőiket. A kibővített 
bizottsági ülést Szepesi Ti-
bor, az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottság elnöke ve-
zette le.

Az eseményen részt vett dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, és Szlatényi 
György a Magyar Diáksport 
Szövetség volt főtitkára. 

Először Dobos László pol-
gármester szólt a meghívot-
takhoz – elismerését fejezte 

ki azon karcagi sportembe-
rek előtt, akik kitartásukkal, 
elszántságukkal olyan ered-
ményeket érnek el évről évre, 

amelyek városunk hírnevét 
öregbítik országszerte.

- Igazán büszkék és bol-
dogok vagyunk, hogy ebben 
az évben is ilyen szép szám-
ban gyűlhettünk össze. Örü-
lök, hogy 103 sportoló végzett 
az elmúlt évben megyei és or-
szágos versenyek 1-6 helye-
in. Ebben nagyon sok mun-
ka van a sportolók részéről, 
hiszen minden másodperc-
ért, centiméterért, tusért és 
sorolhatnám a példákat, meg 
kell küzdeni. Izzadtság, fá-
radtság, fájdalom van e mö-
gött, és minden, ami ezzel jár. 
Nem könnyű az embernek le-
győznie magát, hiszen tudjuk 
nagyon jól, hogy sok esetben 
mennyire apró dolgon mú-
lik, hogy valaki első, máso-

dik vagy éppen ötödik lesz, 
sok esetben a vereségért is 
meg kell küzdeni. Kívánom, 
hogy ez az erő, kitartás, aka-

rat meglegyen az életetek vé-
géig - mondta a városvezető.

Szlatényi György is méltat-
ta a karcagi sportot, az ed-
dig elért eredményeket, em-
lítést téve az egymásra épülő 
utánpótlás fontosságára. Be-
szédében kitért arra is, hogy 
Magyarország újra jelez-
te olimpia rendezési szándé-
kát, és röviden beszélt az ed-
digi olimpiák magyar vonat-
kozásáról. Megjegyezte, hogy 
ha talán nem is 2024-ben, de 
remény van arra, hogy belát-
ható időn belül hazánk is ren-
dezhet olimpiát. Ezért olyan 
fontos az ifjúság sportneve-
lése, melynek területén Kar-
cag is példaértékű erőfeszíté-
seket tesz.

A köszöntőt követően a 
Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóinak és tanárainak mű-
sora után Dobos László, dr. 
Fazekas Sándor, dr. Kanász-

Nagy László és Szlatényi 
György szerény ajándékok-
kal köszönte meg a jelenlévő 

sportolók áldozatos munká-
ját és kiváló eredményeiket. 
A rendezvény végén dr. Faze-
kas Sándor méltatta a sporto-
lók eredményét.

- Büszke vagyok Karcagra 
azért is, hogy ilyen sok szép 
sportsikert tudtak az elmúlt 
évben a tisztelt jelenlévők el-
érni. Szeretném megköszön-
ni mindenkinek – szülők-
nek, a városnak, az egyesü-
letnek, az iskoláknak is ezt 
– hangsúlyozta a tárcaveze-
tő, aki szólt arról, mennyi 
mindent kapott ő is a sport-
tól, amikor gimnazistaként 
a kisúji sakkcsapattal az or-
szágos döntőbe jutottak. - A 
sport, legyen az bármilyen, 
tartást, kitartást, erőt és elő-
relátást is ad az embernek. 
Kívánom, hogy idén is le-
gyetek/legyenek eredménye-
sek, s gratulálok az eddigi 
helyezésekhez. – mondta dr. 
Fazekas Sándor földművelés-

ügyi miniszter, városunk és 
térségünk országgyűlési kép-
viselője.

-dh-

Kiváló karcagi sportolókat köszöntöttek a Városházán

A Magyar Diáksport Szö-
vetség február 21- én (szom-
baton) a karcagi sportcsar-
nokban rendezte meg az 1. 
és 2. korcsoport számára a   
játékos sportverseny diák-
olimpiai országos elődöntő-
jét. Csongrád, Békés, Jász-
Nagykun-Szolnok és Hajdú-
Bihar megye legjobb nyolc 
csapatát Szepesi Tibor, a kar-
cagi önkormányzat Oktatá-
si, Kulturális és Sportbizott-
sága elnöke, a versenybizott-
ság elnöke köszöntötte, majd 
dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, térsé-
günk és városuk országgyű-
lési képviselője nyitotta meg 
a versenyt.  

- Szeretettel köszöntök min-
denkit ezen a fontos napon. 
Nagyon örülök annak, hogy 
ilyen komoly az érdeklődés. 
Látom, már izgatottan várjá-

tok a versenyt. Legyetek nyu-
godtak - kérte a kicsiktől a tár-
cavezető. - Gyerekkoromban 
én is voltam hasonló megmé-
rettetéseken. Mi is ugyanígy 
izgultunk és vártuk hogyan 
sikerül a rajt. Sok sikert kívá-

nok nektek a mai 
napon, ezennel a 
versenyt megnyi-
tom - mondta.

- Már egy soro-
zaton vagytok túl, 
a megyei bajnokok 
állnak itt előttem. 
Többször számot 
adtatok tudáso-
tokról, felkészült-
ségetekről, ma is 
ezt fogjátok ten-
ni. Az első helye-
zett az országos 
döntőbe kerül, de 
a második helye-
zettnek sem kell 
szomorkodni, vi-

gaszágon még bejuthat a dön-
tőbe - mondta Veres Pál, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Di-
áksport és Szabadidő Egyesület 
titkára, aki szép sportsikereket 
kívánt a gyerekeknek.

A tíz feladat után a ver-

senyt a jászberényi Nagybol-
dogasszony Általános Iskola 
csapata nyerte, ők jutottak az 
országos döntőbe, vigaszágon 
a második helyen végzett gyu-

lai Implom József Általános 
Iskola csapata kapott esélyt a 
döntőbe jutásra.

DE

Játékos sportverseny diákolimpiai országos elődöntő Karcagon

Pillanatkép a versenyről

Pillanatkép a versenyző csapatokról
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Most sem a legjobb elője-
lekkel érkeztünk Szolnokra. A 
betegségi hullám tovább gyű-
rűzött. Voltak akik éppen fel-
épültek, volt aki lázas bete-
gen játszott és sajnos otthon is 
maradtak betegség miatt.

Panaszra azonban semmi 
ok, hála istennek a játékoske-
retünk bő, csapatunk egysé-
ges, így mindig ki tudunk áll-
ni viszonylag jó csapattal. A 
Szegedi Sasok ellen jól kezd-
tünk, később azonban érvé-
nyesült a nagyobb tudás. A 
Szecska Sáskák ellen az első 
negyedet elrontottuk, később 
már nem volt erő a csapat-
ban, hogy megfordítsa a mér-
kőzést. Most megérdemelten 
nyert a szolnoki csapat.

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Szegedi Sasok

40-68 (11-14, 11-20, /4-6/, 
6-14, 8-14)

Karcagi Oroszlánkölykök: 
Tóth Noémi, Hopka Gergő (3), 
Karsai Zsaklin (5), Oláh Fe-
renc (7), Tóth Patrik (4), Kar-
dos Panna (4), Varga Kata, 
Antal László (4), Kálmán Ba-
lázs (3), Dobos Levente (2), 
Nagyfejeő Flórián (8).

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Szecska Sáskák

40-51 (6-17, 13-9, /9-7/, 4-8, 
8-10)

Karcagi Oroszlánkölykök: 
Tóth Noémi, Hopka Gergő (4), 
Karsai Zsaklin (1), Oláh Ferenc 
(12), Tóth Patrik (1), Kardos 
Panna (4), Varga Kata (1), Antal 
László (6), Kálmán Balázs (3), 
Dobos Levente (3), Nagyfejeő 
Flórián, Lukác Gábor (5).

Őrlős Zoltán

Országos Kenguru Bajnokság 
„A” csoport

U 15- ös korosztály:
Szolnoki MÁV MTE – Kar-

cag (5-0)
Karcag: Karsai –Balla G. 

,Fábián G. ,Szabó V., Sípos R. , 
Csörögi Cs., Szabó F., Katona 
T., Kis S.,Farkas A.

Cserék: Balogh A., Czinege T.
Edző: Faragó Krisztián

Faragó Krisztián: Az ellenfél 
által rúgott öt gól ellenére nem 
játszottunk rosszul, de a hely-
zetkihasználása a karcagi csa-
patnak gyenge volt. Egy jó ira-
mú első félidő után a második 
játékrészben a technikailag és 
fizikailag is jobb állapotban lé-
vő csapat felülkerekedett.

Legközelebb ezen a héten 
vasárnap lesz mérkőzésünk, 
az ellenfél Kisújszállás csapa-
ta lesz.

Karcag-Füzesgyarmat 3-3 
(2-1)

(Karcag Technikum pálya 50 
néző)

Karcag: Agócs, Kovács L., 
Orosz, Szívós G. , Szentannai, 
Bukovszki, Szívós Gy. , Domo-
kos A., Kupai K., Domoskos R., 
Székely

Cserék: Belényesi, Szőke N., 
Szőke R. , Erdei, Kelemen

Edző: Orosz István
Góllövők: Székely (2) Erdei, 

illetve Bajnók,Urbán,Bak

Orosz István: Nagyon jó idő-
ben, nagyon jó pályán, kicsit fá-
radtan, főleg az első félidőben 
játszottunk elfogadhatóan, a 
második félidőben már sok hi-
bával játszottunk.

B.I.

Előkészületi mérkőzés

A 12. forduló vasárnapi 
eredményei:

Bad Boys - Ágyúsok (2-7)
DKV-Família (Gimnázium) 

(1-4)
Ajándék Üzletház–B+B (3-3)
Szuperinfó –Roli Sped (2-13) 
Multi Tec - Ökodízel (10-1)

A bajnokság állása:
1. Multi Tec (36 pont)
2. Ajándék Üzletház (31 pont)

3.Labonczfa (27 pont)
4.Roli Sped (27 pont)
5. Ágyúsok (19 pont)
6. DKV (15 pont)
7. Szuperinfó (12 pont)
8. Família (12 pont)
9. B+B (11 pont)
10. Bad Boys (9 pont)
11. Ökodízel (6 pont)
12. Brigád (2 pont)

B.I.

Városi kispályás bajnokság

Bravúrosan szerepeltek a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium tollaslabdázói az 
Újszászon megrendezett me-
gyei diákolimpiai döntőn. Az 
V. korcsoportos fiúk mezőnyé-
ben Zsembeli Zsadány megyei 
bajnoki címet szerzett. A lá-
nyoknál Nagy Klaudia ezüstér-
mes, míg Kovács Márta bronz-
érmes lett. VI. korcsoportban a 
lányoknál Kocsis Nikolett, míg 
a fiúknál Puskás Máté szerez-
te meg a bronzérmet. Ők öten 
képviselik iskolánkat a Szege-
den sorra kerülő Országos Di-
ákolimpiai Elődöntőben. To-
vábbi helyezettjeink: Rácz János 
V., Kovács László VI., Szentesi 
Ákos VIII. hely.

Őrlős Zoltán

Megyei Diákolimpiai Döntő
Öt tanulónk bejutott a Szegeden megrendezésre kerülő Országos Elődöntőbe

Szolnokon rendezték meg 
a kosárlabda B33 diákolim-
piai selejtezőt. Iskolánk fiú és 
leány csapattal is képviseltet-
te magát. Túl nagy elvárása-
ink nem lehettek, hiszen eb-
ben az évben amatőr sporto-
lóknak nem rendezték meg a 
versenyt, így az igazoltak me-
zőnyében kellett indulnunk. 
Mindkét nemben 12 csapat 
indult, melyeket négy - hár-
mas csoportba osztottak be. A 
csoportelsőség már továbbju-

tást jelentett az országos elő-
döntőbe. A fiúk sajnos az el-
ső mérkőzésüket rendkívül 
szoros csatában elvesztették, a 
második mérkőzésüket meg-
nyerték, így csoportjukban a 
második helyezést szerezték 
meg. A lányok nem hibáztak, 
csoportjukat megnyerték, így 
már biztos továbbjutóként az 
elődöntőben a Verseghy várt 
rájuk. Nagy reményeket nem 
lehetett fűzni a mérkőzéshez, 
hisz az ellenfelünk lett kosár-

labdában a megyei diákolim-
piai bajnok. Lányaink azon-
ban a papírformával mit sem 
törődtek, óriási csatában két 
vállra fektették a bajnokot és 
bejutottak a döntőbe, ahol 
az ezüstérmes Varga Katalin 
Gimnázium csapata várt rá-
juk. Lányaink ott esélytelenek 
nyugalmával hősiesen küz-
döttek, már-már valami csoda 
készülődött, 17 másodperccel 
a vége előtt egy ponttal vezet-
tünk. Sajnos ellenfelünk bün-
tetővel kiegyenlített és hosz-
szabbításra mentette a mérkő-
zést. A rájátszásban mindent 
megtettünk, akár nyerhettünk 
volna is, ez azonban most nem 
sikerült. Leányaink rendkívüli 
nagy tettet végrehajtva ezüst-
érmesként jutottak a Debre-
cenben megrendezésre kerülő 
Országos Elődöntőbe.
Fiúk: 

 - Szolnok Tiszaparti – Kar-
cag Nagykun  9-8

 - Karcag Nagykun – Szol-
nok Varga  16-7

Leányok:
 - Kisújszállás Móricz „B” -  

Karcag Nagykun  4-10
 - Karcag Nagykun – Jász-

berény Lehel  19-4
 - Karcag Nagykun – Szol-

nok Verseghy  10-7
 - Karcag Nagykun – Szol-

nok Varga  9-11

Őrlős Zoltán

B33 diákolimpiai selejtező
Remekeltek a ref is lányok
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A képen: Béres Ildikó, Papp Enikő, Rácz Lilla, Csíkos Lilla, 
Őrlős Zoltán (edző)


