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Karcagi  Hírmondó
Dr. Kanász-Nagy László nyerte az időközi választást Karcagon

Magabiztos Fidesz győzelem a városban
2015. március 1-jén 07 órá-

tól 19 óráig várták a szava-
zásra jogosultakat a Dózsa 
György úti és a Zöldfa utcai 
szavazókörökben. Karcag 2. 
számú egyéni választókerü-
letében azért kellett időkö-
zi képviselő-választást tarta-
ni, mert a 2015. októberben 
mandátumot nyert Kovács 
Sándort (Fidesz-KDNP) újra-
választották a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöki tisztére, és a me-
gyei közgyűlési elnöki tiszt-
ség összeférhetetlen az ön-
kormányzati képviselői tiszt-
séggel. 

A csaknem kétezer karca-
gi szavazásra jogosult négy je-
lölt közül választhatott Ko-
vács Sándor korábbi képvise-
lő-testületi helyére. A szava-
zatok feldolgozása után Rózsa 
Sándor jegyző elmondta: a leg-
több szavazatot (53,82 száza-
lék) dr. Kanász-Nagy László 
(Fidesz-KDNP) kapta. A má-

sodik helyen Lengyel János 
(Jobbik) végzett 34,63 száza-
lékkal, a harmadikon a függet-
len Magyar Ildikó Zsuzsánna 
9,12, a negyediken Nagy Jó-
zsef (Munkáspárt) 2,41 száza-
lékkal. A választáson a részvé-
teli arány 38,1 százalék volt. A 
választást követően dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
miniszter, városunk és térsé-
günk országgyűlési képviselő-
je lapunk kérdésére elmondta: 
„Dr. Kanász-Nagy László köz-
tiszteletben álló orvosember. 
Szeretném megköszönni a vá-
lasztóknak azt, hogy elsöprő 
arányban, meggyőző többség-
gel támogatták. Ez egy olyan 
bizalom, amiért meg kell dol-
gozni, ki is kell érdemelni ter-
mészetesen, de napról-nap-
ra meg kell érte küzdeni, hi-
szen sok-sok feladat vár egy 
önkormányzati képviselőre. 
Jó néhány tanulsága van en-
nek a választásnak. Az egyik 
az, hogy büszkén mondom ezt, 
Karcag fideszes város, büsz-

ke város. A karcagiaknak a 
helyén volt a szívük, világo-
san, tiszta fejjel úgy döntöttek, 
hogy továbbra is a Fideszt tá-
mogatják úgy, ahogy az elmúlt 
évtizedekben tették.” 

A választókörzet koráb-
bi képviselője szerint a válasz-
tás eredménye igazolja az elő-
ző évtizedek munkáját: „Örü-
lök annak, hogy olyan utódom 
lett a körzetben, aki munkájá-
val, eddigi életével, hozzáállá-
sával méltóképpen fogja kép-
viselni ezt a körzetet. Az em-
berek ezen a választáson nem 
csak a jelöltre szavaztak, ha-
nem arra a huszonöt éves ki-
tartó munkára is, amely Kar-
cag fejlődésében, a város ered-
ményeiben is megmutatko-
zik”- mondta Kovács Sándor, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke.

Dobos László polgármester 
szerint egy kiváló szakember 
került a képviselő-testületbe: 
„Nagyon örülök ennek a maga-
san megnyert választásnak. Egy 

kiváló szakem-
ber került a tes-
tületbe. A józan 
többség bölcsen 
döntött, ami-
kor Dr. Kanász- 
Nagy Lászlóra 
adta le a voksát. 
Jó munkát kívá-
nok neki az el-
következő évek 
feladataihoz.”- 
fogalmazott a 
település veze-
tője.  

A megválasz-
tott, új képvise-
lő, dr. Kanász- 
Nagy László el-
mondta: „Sze-
retném megkö-
szönni a válasz-
tóknak a támo-
gatást, a bizalmat, a rám leadott 
szavazatokat. Ígérem, hogy azon 
leszek, hogy a város vezetése ki-
emelt figyelmet fordítson a vá-
lasztókerületre és teljesüljenek a 
programomban vállaltak. „

Lapzártánkig a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom Kar-
cagi Alapszervezetének elnökét 
nem sikerült elérnünk.

Balogh Andrea

Új helyszínen, a Szentannai 
Sámuel Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium-
ban tartotta idei bálját febru-
ár 28-án (szombaton) a karca-
gi Nagykun Vadásztársaság. 
A megjelent karcagi vadászo-
kat és a jeles vadgazdálkodá-

si, erdőmérnök szakembere-
ket, és vezetőket Hubai Imre 
Csaba, a vadásztársaság elnö-
ke és dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, térsé-
günk és városunk országgyű-
lési képviselője, a bál egyik fő-
védnöke köszöntötte. 

- Tervszerű vad-
gazdálkodás, példa-
értékű munka folyik 
Karcagon. A nagy 
múltú, több, mint 
száz éves, 1874-ben 
alakult vadásztár-
saság nagy hang-
súlyt fektet a ter-
mészet védelemre , 
itt jó kezekben van 
a vadgazdálkodás - 
mondta a miniszter. 

A műsorban köz-
reműködtek az Er-
kel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Is-
kolai Tagintézmény 
tanárai és növendé-
kei, Donkó Imre, a 
debreceni Csokonai 
Színház művésze és 

partnere, Szabó Annamária, 
valamint Nagy-Hevele Éva.

A támogatóknak köszön-
hetően több százezer forint 
gyűlt össze a bálon, mely 
összeget idén is a vadállo-
mány takarmányozására for-
dítják majd.

Vadászbál

Dr. Fazekas Sándor köszöntötte a bálozókat

Hatvannyolc évvel ezelőtt, 
1947. február 25-én hurcol-
tál el a szovjet katonai hatósá-
gok a Független Kisgazda Párt 
politikusát, a kommunisták-
kal szembehelyezkedő Kovács 
Béla nemzetgyűlési képviselőt, 
aki éveket töltött a Szovjetunió 
börtöneiben, és csak 1956-
ban térhetett haza. Kovács Bé-
la törvénytelen letartóztatá-
sa volt az első lépés a kommu-
nista párt mintegy negyven 
évig tartó, totális diktatúrájá-

nak a kiépítésében. Az Ország-
gyűlés 2000. június 13-án elfo-
gadott határozata alapján ez a 
nap a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapja. Karcagon 
a Városi Önkormányzat veze-
tői: Dobos László polgármes-
ter, Gyurcsek János alpolgár-
mester, és Rózsa Sándor jegy-
ző emlékezett a történelmi ese-
ményre és helyezte el a kegye-
let koszorúit a Kommunizmus 
Parasztáldozatainak Szent Ist-
ván sugárúti kopjafájánál. 

A kommunista diktatúrák áldozataira 
emlékeztek a városvezetők
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Közéleti szilánkok
Zöld gyep, 

feketében…

Nyolcvannyolcadik születésnapja 
betöltése után tíz nappal, február 
18-án elhunyt minden idők 
legnagyszerűbb magyar versenyló-
idomárja, Aperianov Zakariás. 

Mindenki Pubi bácsinak hívta. Az 
is, aki közelebbről, az is, aki csak a 
közönség soraiból ismerhette. Ősei a 
Krimben éltek, onnan jött át apja az 
I. világháborúban Magyarországra 
és Budakalászon telepedtek le. Anyja 
a László nevet szerette volna adni a 
harmadik gyermekének, de a férj, 
aki a suszter szakmában dolgozott, 
ragaszkodott az ő keresztnevéhez, 
és ahhoz is, hogy a fiából zsokét 
neveljen. Így került 12 éves korában, 
a polgári iskola elvégzése után 
Megyerre, gróf Pejacsovich Albert 
kastélyának istállójába lovászfiúnak. 
Gyorsan kiderült, hogy van érzéke 
a lovagláshoz és már 1939-ben 
zsokéjelölt lett. Innen indult a 
karrierje, ami az 1960- as években 
Imperiál, a legendás magyar telivér 
trénereként csúcsosodott ki.

A sárga, hókás, bal szemére 
kissé kancsal Imperiál a 20. század 
magyar csodaménje volt, Európa 
szerte csodájára jártak. Egyik itthoni 
nagy versenyére még az akkori 
hatalmasságok, Dobi István, az 
Elnöki Tanács elnöke és Kádár János 
is kiment a Kincsem Park elődjébe.

Kevesen tudják, hogy Pubi bácsi 
2001-ben Karcagra is ellátogatott. 
A fiatalon elhunyt karcagi Németh 
Pál fiatal élettársa ugyanis belovagló 
volt a galopp-pályán. Amikor 
Karcagra került, Pubi bácsi két 
versenylovát leadta hozzájuk, mert 
a pesti istálló szűknek mutatkozott 
lotjának. 

Amikor 2001 nyár elején Pubi bácsi 
is lejött, három napig a társaságában 
lehettem. Az akkori „kisfürdőben”, 
a termálvizes medence oldalfalára 
helyezett diktafonba kezdte 
elmesélni regényes életét, majd 
a bereki kismedencében fejezte 
be másnap. Mindkét fürdőt, s 
magát a Nagykunság fővárosát is 
megszerette. 

Hálából, mert nagyon közvetlen 
és kedves elbeszélő volt, neki 
ajándékoztam az egyik lovas 
könyvritkaságomat, aminek nagyon 
örült. 

Most már csak a fönti nagy Zöld 
Gyepen, mikor a landszárat már 
odaadta valamelyik lovászának, 
veheti elő zsebéből a noteszszerű 
könyvecskét, s forgathatja.  Legyen 
nyugalma a Fiumei úti temetőben. 
Isten nyugosztaljon Pubi bácsi!

-ács-

KÖZÉLET

Február 26-án (csütörtö-
kön) a soros ülés kezdetén 
a képviselő-testület egyper-
ces néma felállással adózott 
a Gulágra és a kényszermun-
ka táborokba hurcoltak emlé-
ke előtt a Kommunizmus Ál-
dozatainak Emléknapja al-
kalmával.

Napirend előtt Dobos Lász-
ló polgármester kérdésre vá-
laszolva elmondta, hogy a na-
pokban eljutott hozzá Pintér 
Sándor belügyminiszter azon 
levele, amely arról ad tájékoz-
tatást, hogy hamarosan elkez-
dődik a Karcagi Rendőrkapi-
tányság új épületére vonatkozó 
költségvetés összeállítása. Az 
új kapitánysági épület várha-
tóan 2017 év végére készül el, 

azon a telken, amelyet évekkel 
ezelőtt ajánlott fel erre a célra 
a Karcag Városi Önkormány-
zat.

Pánti Ildikó a házi beteg-
gondozásban ellátott, java-
részt mozgásukban korláto-
zott, ágyhoz kötött betegek 
és idősek ügyében tett fel kér-
dést, mivel az érintett szemé-
lyek vérvételét otthoni körül-
mények között nem lehet meg-
oldani. Nagyné László Erzsé-
bet a Kátai Gábor Kórház fő-
igazgatója válaszában azt a tá-
jékoztatást adta, hogy az ügy-
gyel kapcsolatban már körle-
vélben értesítette a háziorvo-
sokat. Jelenleg összeírják azo-
kat a betegeket, akik sajnálatos 
módon olyan helyzetbe kerül-
tek, hogy nem tudják felkeres-
ni a laboratóriumot, akiknek 
családtagjai sem tudnak ebben 
segíteni és akik esetében ez be-
tegszállítással sem megoldha-
tó. Rövid időn belül – márci-
us közepére – mindenhonnan 
megjön a válasz és már több 
javaslat is született arra, ho-
gyan oldják meg ezt a problé-
mát. Mind az önkormányzat, 
mind pedig az intézmény azon 
dolgozik, hogy a lehető legha-
marabb megszülessen a leg-
megfelelőbb megoldás.

Szintén napirend előtt Sze-

pesi Tibor hívta fel arra a fi-
gyelmet, hogy a Nagykun Ha-
gyományőrző Társuláshoz tar-
tozó önkormányzatok terü-
letén működő hagyományőr-
ző civil szervezetek rendezvé-
nyeinek támogatására egy pá-
lyázat került kiírásra, mely-
nek keretében egy millió fo-
rintos összegre lehet pályáz-
ni. Erre a karcagi hagyomány-
őrző szervezetek jelentkezését 
is várják. Az ehhez szükséges 
felhívás Karcag Város honlap-
ján megtalálható. A beadáshoz 
szükséges űrlapot szeretnék az 
érintettek részére kiküldeni. A 
beadási határidő: 2015. márci-
us 13.

Nyilvános ülés keretében 
mindössze kilenc napiren-
di pont ügyében döntöttek 

az egybegyűl-
tek. Többek kö-
zött elfogadták 
a Déryné Kul-
turális, Turisz-
tikai, Sportköz-
pont és Könyv-
tár, valamint a 
Györffy István 
Nagykun Mú-
zeum 2015. évi 
munkater veit . 
Mindkét intéz-
mény részletes 
és igen színes 
programmal ké-
szül ebben az 
évben is. Nagy 

Molnár Miklós múzeumigaz-
gató kiegészítőjében például 
kiemelte, hogy amióta önkor-
mányzati fenntartás alá tarto-
zik az intézmény, nem csak a 
látogatóik létszáma növekedett 
– a múzeumpedagógiai prog-
ramnak köszönhetően –, de 
kis mértékben még a bevétele-
ik is emelkedtek.

A képviselők két ellenszava-
zat mellett elfogadták a Kar-
cag Városi Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szó-
ló rendelet módosítását is. A 
most beterjesztett módosítás 
96 760 ezer forintos bevételi- 
és kiadási előirányzat növeke-
dést tartalmaz, például a köz-
ponti költségvetésből lebon-
tott támogatások, különbö-
ző önkormányzati költségve-
tési intézmények által beadott 
átcsoportosítási kérelmek és 
képviselő-testületi döntések 
miatt.

Az ülésen még elfogadták 
azt a javaslatot, amely a tele-
pülési támogatások rendszeré-
ről szóló rendelet-tervezethez 
készült. Erre a Szociális tör-
vény megváltozása miatt volt 
szükség. Ezzel kapcsolatban 
külön tájékoztatót olvashat-
nak lapunk 8. oldalán.

-dh-   

Testületi ülés

Pillanatkép a testületi ülésről

Varga József rendőr őrnagy, megyei főkapitány-helyettes, 
Kovács Sándor, a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke, Dobos László, Karcag város polgármestere, és a kapi-
tányság dolgozói előtt számolt be a 2014-ben végzett rendőri 
munkáról Teleki Zoltán rendőr alezredes, a Karcagi Rendőrka-
pitányság vezetője február 26-án, csütörtökön. (Az éves munka 
értékeléséről készült interjúnkat jövő heti lapszámunkban olvas-
hatják.)

Rendőrkapitányi beszámoló

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek márciusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  március 10. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  március 31. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  március 17. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30 -ig 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  március 9. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Szepesi Tibor 7. választókörzet  március 16. 16 óra,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  március 11. 16 óra,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45.
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HÍREK

HIRDETMÉNYEK

A Kátai Gábor Kórház ha-
todik emeletén van a Neu-
rológiai Osztály, melyet dr. 
Veszeli Béla főorvos vezet, 
és Budai Antalné látja el az 
osztályvezető ápolói felada-
tokat. E heti cikkünkben en-
nek az osztálynak a műkö-
dését mutatjuk be olvasó-
inknak.

- Osztályunkon 22 ágyon 
látjuk el betegeinket, éves 
szinten mintegy 6-700 fekvő-
beteget és 8000 járó beteget 
tudunk fogadni. Két járó be-
teg ellátás működik az osztá-
lyon és az első emeleti ideg-
szakrendelésen – mutatja be 
az osztályt Budai Antalné.

- Nagyon jónak ítélem meg 

osztályuk komfortfokozatát, 
nem zsúfolt, szellős, hiszen 5 
kétágyas és 3 négyágyas kór-
teremben tudjuk a betege-
ket elhelyezni, így megoldha-
tó a pihenésük és izolálásuk. 
Az ápolószakmai feladato-
kat 9, nagyon lelkiismeretes, 
jól képzett ápolóval végezzük, 
ezen kívül dolgozik két asz-
szisztens, orvos írnok, gyógy-

tornász és kisegítő munka-
társ is. Legfontosabb felada-
tunknak azt tartjuk, hogy a 
hozzánk bekerülő betegek 
gyógyultan és megelégedet-
ten távozzanak az osztályról, 
hogy a bent létük alatt tisz-
ta és rendezett környezetben 
legyenek, és természetesen 
a betegségükkel kapcsolatos 
minden információhoz hoz-
zájussanak – sorolja a főnővér.

- Azt vallom, ahhoz, hogy 
jól tudjunk együtt dolgoz-
ni, szükség van egy harmo-
nikus munkahelyi légkörre, 
ezért én mindent meg is te-
szek. Évek óta járunk együtt 
kirándulni, színházba, szí-
vesen részt veszünk a kórház 
főzőversenyén, és szeptem-

ber 15-én a neurológia nap-
ját tartjuk meg, amikor ke-
rékpárral kimegyünk Berek-
fürdőbe, ahol bográcsolunk 
orvosainkkal együtt. Emel-
lett az ünnepeket is megtart-
juk az osztályon. Jellemző a 
nővércsapatomra, hogy egy 
kivételével mindenki rég-
óta itt dolgozik. Én 1978. au-
gusztus 1-je óta dolgozom 

ezen az osztályon, soha egy 
napot nem dolgoztam mási-
kon.

- Az ideggyógyászati osz-
tályon a betegeink jó része 
agyi-érrendszeri betegségek-
kel kerül be, de ellátjuk az ösz-
szes egyéb neurológiai beteg-
ségeket, a különböző dagana-
tos betegségeket is. Ezen kívül 
nagy szerepet vállalunk a ge-
rincbetegségek (porckorong-
sérv, csigolyameszesedés) el-
látásában és a fül-orr gégészeti 
szakrendelés javaslatára a fül-
zúgásos és hallássérült bete-
geknek is biztosítunk infúziós 
kezelést - mondja dr. Veszeli 
Béla főorvos. 

Az osztályon három ideg-
gyógyász szakorvos látja el a 
feladatokat.

- Sajnos már akkor kerül-
nek be a betegek, amikor már 
nagy baj van, agyi érbetegsé-
gekben egyetlen terápia léte-
zik, a vérrögoldó kezelés. Na-
gyon ritka, hogy 3-4 órán be-
lül bekerüljön ide ilyen tüne-
tekkel a beteg, sajnos van, aki 
egy hét után kerül be. Egyelő-
re azt lehet mondani, ezeknek 

a betegségeknek a felismeré-
se a lakosság körében elég cse-
kély. A stroke-ot egy laikus is 
felismerheti, hiszen három jel-
legzetes tünete van: a beteg-

nél szájferdeség alakul ki, va-
lamelyik végtagja meggyen-
gül, elzsibbad, és beszédzava-
ra van. Ilyenkor azonnal men-
tőt kell hívni, hogy a vérrög-
oldó kezelést minél hamarabb 
megkapja a beteg – sorolja dr. 
Veszeli Béla, aki azt tanácsol-
ja, ha valakinek van valami-
lyen alapbetegsége - cukor-

betegség, pajzsmirigy beteg-
ség, magas vérnyomás - meg-
felelően kezelve legyen. Ha 
már valakinek volt valamilyen 
agyi betegsége, nekik javasolt 
a gyógyszerek szedése, a test-
mozgás és a koleszterinsze-
gény diéta is.

Ottjártunkkor az egyik kór-
teremben feküdt a karcagi Ve-
res Sándorné, aki egy hirte-
len rosszulléttel került be pár 
napja. 

- Megtörtént a kivizsgálá-
som, s kapom az infúziókat. 
Már sokkal jobban vagyok - 
mondja az idős asszony. A nő-
vérkék és az orvosok is na-
gyon kedvesek, türelmesek.

Szobatársa, a kenderesi 
Pádár Ferencné, ahogy fogal-
mazott, visszatérő vendége az 
osztálynak.

– Betegségem miatt, 1994 
óta járok ide évente több alka-
lommal infúziós kezelésekre, 
melyek abban segítenek, hogy 
napjaim elviselhetőek legye-
nek. Az orvosoktól kapott ta-
nácsokat igyekszem megfo-
gadni és betartani. - mondta 
Pádár Ferencné.

DE
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FELHÍVÁS
A Széchenyi 2020 támogatásával elkezdődött 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 Egyesülete 

Karcagi Csoportja az évadnyitó csoportgyűlését 2015. március 27-
én délután 15 órakor tartja. Minden tagunkat szeretettel várjuk.
Helyszín: Karcag Rákóczi út 3. Jelentkezés az ügyeleten március 19-ig.

Vezetőség

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

sunkban várhatóan 2015. március 9.-ével megkezdi a szokásos tavaszi fagaly-
lyazást azokon a területeken ahol a 0,4 és 22 KV-os elektromos hálózatok biz-
tonsági 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 in-
gatlantulajdonosokat, hogy a gallyazásokat hajtsák végre. Ha  a fagallyazás  
feszültség-mentesítést igényel, úgy abban az esetben továbbra is keressék fel 
az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. régió központot (5000 Szolnok, Verse-
ghy u. 3. szám, Tel.: 56/506-131). akik térítésmentesen elvégzik a feszültség-
mentesítést. 

Amennyiben valaki a fagallyazást nem végzi el a fent megjelölt időpontig 
az esetben az áramszolgáltató saját hatáskörben intézkedik a villamos ener-
giaszolgáltatás biztonsága érdekében a Béres Erdészet Szolgáltató Kft-n ke-
resztül. 

Karcag, 2015. február 24.
Tisztelettel: Karcagi Polgármesteri Hivatal

Horgászok figyelem!

Kérjük azokat a horgá-
szokat, akik az elmúlt év-
ben a Téglagyári tavon 
horgásztak, és ebben az év-
ben is szeretnének, már-
cius 20-ig váltsák ki enge-
délyüket, mert utána a sza-
bad helyek kiosztásra ke-
rülnek az új belépők kö-
zött. Az első várható tele-
pítést április 2-ra tervez-
zük.

A vezetőség
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Február 23-án (hétfőn) a 
környezettudatos életmód és 
a környezettudatos nevelés je-
gyében rendeztek előadássoro-
zatot a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda Jókai utcai tag-
óvodájában. A rendezvényen, 
ahova szülőket, gyermekeiket 
és kollégáikat várták az óvoda 
dolgozói, Kovács Szilvia alpol-
gármester is részt vett – nem 
véletlenül, hiszen a kertműve-
lésről, a konyhakertek ápolá-
sáról szólt ez a délután.

Romhányi Sándorné tagin-

tézmény-vezető köszöntőjében 
elmondta, hogy az ilyen jelle-
gű nevelésre tudatosan készül-
tek, készülnek – ötéves tervet 
készítettek ehhez már évekkel 
ezelőtt. Gondosan ügyelnek 
arra, hogy az óvoda udvara 
és a belső tere is a lehető leg-
egészségesebb legyen. Példá-
ul a Takács Péter utcai kerítés 
mellett – por- és zajfogó céllal 
tizenöt tuját ültettek, a gyer-
mekek minden nap tisztított 
vizet isznak, minden évben 
rendeznek egy „Egészség Na-
pot”, amelyre alapvetően pre-

venciós jelleggel hívnak meg 
előadókat. Ilyen alkalmak-
kal már szó volt az emésztési 
problémákról, a mozgásfejlő-
désről, az idén pedig a fogápo-
lás lesz a központi téma egész 
évben.

A négy éve teljesen felújított 
óvodában szelektíven gyűj-
tik a hulladékot, komposztálót 
építettek és tavaly egy kony-
hakertet is kialakítottak. Be 
is neveztek a Legszebb Kony-
hakertek programra és a többi 
tagóvodával együtt szép ered-
ményt értek el.

Ez alkalommal Ferencziné 
Székely Erika – a tavalyi Leg-
szebb Konyhakertek prog-
ram balkon kertek kategóriá-
jának első helyezettje –, vala-
mint Kelemen Lajosné és Pus-
kás Sándorné tartottak érde-
kes, fényképekkel illisztrált 
előadásokat a különböző kert-
művelési praktikákról, kom-
posztálásról. Az előadáso-
kat követően Kovács Szilvia 
egy kertművelési naplót adott 
át az intézmény dolgozóinak, 
amelyben az idei év munká-
ját és eredményeit tudják majd 
dokumentálni.

-dh-

Környezettudatoságra nevelik a karcagi óvodásokat

Képünkön Romhányi Sándorné köszönti a vendégeket

Ha február, akkor Györffy István. Röviden így foglalhatjuk 
össze a neves etnográfus nevét viselő tagiskola mindennapjait 
az év második hónapjában. Ilyenkor az iskola tanárai és diák-
jai színes és érdekes programsorozattal emlékeznek meg a tu-
dós születésének évfordulójáról. A múlt héten, február 25-én 
(szerdán) került sor a ma már hagyománnyá vált „Györffy” ve-
télkedőre, amelyen különböző feladatokon keresztül mérethe-
tik meg Györffy István életéről, munkásságáról szerzett tudá-
sukat az intézmény tanulóiból szerveződött csapatok.

Az alábbiakban az idei legjobb eredmények listája olvasható:
I. helyezett: 6.a osztály csapata

/Kiss Gergő- Józsa Szabolcs- Bakó Bence- Bernáth Ibolya- 
Komáromi Lili/
II. helyezett: 5.b osztály csapata

/Kun László- Kovács Balázs- Reszegi Áron- Emődi Réka- 
Péntek Dorina/
III. helyezett: 8.b osztály csapata

/Vadai Viktória- Vadai Szilvia- Tóth Virág- Hegyi Csenge- 
Kinczel Richárd/

Gratulálunk a helyezetteknek!

„Györffy” vetélkedő

Pillanatkép a versenyről

-dh-

Képünkön Kovács Miklósné isnerteti a verseny szabályait

Kérjük ne 
feledje!

Lapzárta: 2015. március 9. 

(hétfő) 12 óra

Varga Béla tűzoltó ezredes, 
megyei igazgató, Hodos Juli-
anna a Karcagi Járási Hivatal 
hivatalvezetője, Dobos László 
polgármester valamint a há-
rom hivatásos tűzoltóegység 
tisztjei, a két önkéntes egység  
parancsnokai, a katasztrófa-
védelmi kirendeltség vezetői, 
a civil társszervezetek (tisz-
tiorvosi szolgálat, a MÁV, a 
Rendőrkapitányság, a mentő-
szolgálat, a Vöröskereszt) ve-
zetői és szakemberei előtt ér-
tékelte a Karcagi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség 2014. 
évi munkáját a 2015. febru-
ár 23-án (hétfőn) megtartott 
tiszti értekezleten Lévai Kál-
mán tűzoltó ezredes, a Karca-
gi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője. 

Amint a bevezetőben el-
hangzott 2012 óta nehéz há-
rom év telt el, az új feladat-
hoz ugyanis „szervezetileg és 
a munkastílusban is” ki kel-
lett cserélődniük, hiszen a ka-
tasztrófavédelemmel a tűzol-
tói munka mellett sok új fel-
adat is jelentkezett. Munkájuk 
lakosságvédelemként foglalha-
tó össze. A kirendeltséghez ti-
zenkilenc település tartozik, az 
itt élők biztonságáról kell gon-
doskodniuk.

A felállás óta eltelt időben 

nemcsak kikristályosodtak a 
feladatok, hanem immár a ke-
zelésükben és a megoldásuk-
ban is nagyobb rutinnal és ru-
galmasabban tudnak eljárni. 
Ennek érdekében jelentős mér-
tékű megelőző munkát végez-
tek, s manapság is negyedéves 
prognózist készítenek a követ-
kező időszak feladatairól. A 
megelőző tevékenységnek kö-
szönhető többek között, hogy 
a bázisévnek tekintendő 2012. 
óta jelentősen, mintegy felére  
csökkent az öt tűzoltóegység 
vonulásainak a száma. Megfi-
gyelhető az is, hogy a tűzesetek 
csökkenő száma mellett nem 
növekedett a műszaki beavat-
kozások száma sem. (Karcagon 
2012-ben 294, 2014-ben 152 
tűzeset volt, műszaki mentés-
ből 2012-ben 89-et, 2014-ben 
61-et regisztráltak. Még szem-
beötlőbb a változás Kisújszál-

láson, ahol 2012-
ben 114, 2014-ben 
47 tűzeset volt, a 
műszaki mentések 
száma pedig 40-
ről 28- ra mérsék-
lődött.)  

A bajok elhá-
rítására tehát a 
megfelelő meg-
előző munká-
val lehet a legjob-
ban felkészülni 

- mondta Lévai Kálmán, aki 
szerint hangsúlyos lehetőség 
erre a helyi tájékoztatás, a te-
lepülési újságok, médiumok 
útján történő figyelemfelhívás 
is. A sokszínű és szerteága-
zó megelőző tevékenység fon-
tossága mellett azt is kiemel-
te, hogy hatósági területen be-
lül nagy súlyt fektettek az el-
lenőrzésekre, amelyek száma 
a korábbi évi kb. 300-ról 2014-
ben 760-ra emelkedett. 

Varga Béla tűzoltó ezredes, 
megyei igazgató szerint a be-
avatkozások tekintetében a 
megyei mutatók is csökkenő 
tendenciákról számolnak be, 
ami továbbra is cél kell hogy 
maradjon. A település, illetve 
a járás képviseletében Dobos 
László polgármester és Hodos 
Julianna, hivatalvezető fejezte 
ki köszönetét az elmúlt évben 
végzett eredményes munkáért. 

Évet értékelt a katasztrófavédelem
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Képviselőfánk
Tészta : 22,5 dkg liszt, 22,5 dkg zsír, 2,25 dl víz, 8 egész 
tojás, 2 dkg kristálycukor, csipet só

A vizet a zsírral, sóval, cukorral nyílt lángon felforral-
juk majd állandó keverés közben hozzáadjuk a lisztet. 
Ezt addig keverjük, amíg össze nem áll, és el nem vá-
lik a massza az edény falától. Gépi habverővel egye-
sével hozzáadjuk a tojásokat és simára keverjük. A 
képvislőfánk tésztának krémszerűnek kell lennie. Ha kemény a tészta, akkor tegyünk még 
bele 1 tojást. Nyomózsákból sütőpapírra halmozunk 6-7 cm-es halmokat. A tésztát sütés 
előtt  fél órát pihentessük. 220 fokos sütőben megsütjük. Közben nem szabad a sütő ajta-
ját nyitogatni, mert akkor összeesik a tészta.
Sárga krém :
2 zacskó vaniliás pudingport kevés vízzel kikeverünk. 8 dl vizet 8 evőkanál cukorral felfor-
ralunk és hozzáadjuk a kikevert pudingporhoz. Tűzön besűrítjük, hogy ne legyen folyé-
kony.
6 tojás fehérjét 10 dkg cukorral keményre verünk és hozzáadjuk habverővel a forró pu-
dinghoz.
A tészták tetejét levágjuk és karamellizált cukorba mártjuk.
A sárga krémet melegen kell beletölteni a tészta aljába. Ha kihűlt akkor tejszínhabot nyo-
munk rá és ráhelyezzük a tetejét.
Ebből a mennyiségből kb. 21 db nagy fánk lesz. Jó étvágyat!

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Hol rendezték meg az idei vadászbált?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben március 9 

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

A helyes megfejtők között 2 db belépőjegyet sorsolunk ki a 

március 22-i Nőköszöntő Nótagálára a Déryné Kulturális 

Központ felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

A hét kérdése: Liftet építenek a mozgáskorlátozottak számára a 
Városházán. Mi erről a véleménye?

Kabai Annamária (45):

Mindenképpen pozitív lé-
pésnek tartom, mert a moz-
gáskorlátozottaknak és a idő-
seknek megkönnyíti az iro-
dák megközelítését, és meg-
gyorsítja az ügyintézést is. Az 
ilyen irányú (országos) törek-
véseket látva azt hiszem itt is 
időszerű volt már. 

Barta András (62): 

Már ezelőtt évtizedekkel, a 
tanácsi időkben is szóba került, 
hogy az időseknek nehézséget 
jelent az emeletre vezető lép-
cső leküzdése, és hogy ezen se-
gíteni kellene. Ebből is látható, 
hogy a mostani beruházás több 
évtizedes problémát old meg, 
tehát jó elképzelésnek tartom.

Kelemenné Csízi Ildikó (52):

Nagyon jónak tartom, hogy 
lesz egy ilyen lehetőség a Vá-
rosházán, ahol nagyon sok 
karcagi megfordul hivatalos 
ügyben. Az időseknek, a moz-
gáskorlátozottaknak nagyon-
nagy könnyebbséget jelent, hi-
szen az emeleti irodák gyor-
san megközelíthetők lesznek 
így.

Március 8. - Nemzetközi nőnap
A  nemzetközi nőnap a nők irán-

ti tisztelet és megbecsülés kifejezésé-
nek napja, amelyet 1917 óta (Magyar-
országon 1948 óta) minden év márci-
us 8-án tartanak. A nemzetközi nőna-
pot az ENSZ is a világnapok közt tart-
ja számon. A nőnap eredetileg a mai 
virágos, kedveskedős megemlékezés-
sel szemben munkásmozgalmi erede-
tű, harcos, a nők egyenjogúságával és 
szabad munkavállalásával kapcsolatos 
demonstratív nap volt.

Kedves férfi olvasóink! Ne felejtsék 
el egy-egy szál virággal felköszönteni 
nőismerőseiket nőnap alkalmából!

Rendőrségi hírek
Fizetés nélkül távoztak

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt N. József és J-né 
Ty. Lívia karcagi lakosok el-
len. A 38 éves férfi és a 36 éves 
nő 2015. március 1-jén 16 óra 
10 perc körüli időben egy kar-
cagi áruházból eltulajdonítot-
tak több élelmiszert és tisztál-
kodási szert úgy, hogy az áruvé-
delmi eszközöket erőszakkal el-
távolították, majd az értékeket 
ruházatukban elrejtve a pénz-
tártól fizetés nélkül távoztak. A 
biztonsági szolgálat munkatár-
sai még az épületben tetten ér-
ték, és a rendőrök kiérkezéséig 
visszatartották a jogsértőket. A 
nyomozók a két személyről to-
vábbá megállapították, hogy ko-
rábban, 2015. február 28-án és 
2015. február 26-án is jártak az 
üzletben és akkor is több árut 
fizetés nélkül, ruházatukba rejt-
ve eltulajdonítottak. A rendőrök 
a két helyi lakost előállították a 
Karcagi Rendőrkapitányságra, 
és gyanúsítottként kihallgatták. 
A terheltek a bűncselekmények 
elkövetését beismerték.

Lopás Kenderesen

A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt N. An-
dor tiszaigari lakos ellen. A 
23 éves férfi 2015. február 28-
án egy kenderesi ingatlan ud-
varáról elbontott és eltulajdo-
nított egy fából készült táro-
lót, illetve a nyitott alsóépület-
ből egy kerékpárvázat, és két 
DVD lejátszót. A rendőrök la-
kossági bejelentésre érkeztek a 
helyszínre, ahol tetten érték, 
majd elfogták, és a rendőrség-
re előállították a jogsértőt. A 
nyomozók gyanúsítottként ki-
hallgatták a férfit.

Verekedés Kunmadarason

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított garázdaság 
vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt B. Zsa-
nett és B. Attila kunmadarasi 
lakosok ellen. A 23 éves nő és 
a 20 éves férfi 2015. február 26-
án egy kunmadarasi családi 
házban szóváltásba keveredtek 
egy ismerősükkel, akit - miu-
tán távozott – az utcán egy-egy 
alkalommal megütöttek, majd 
távoztak a helyszínről. A rend-
őrök a bántalmazókat elfogták, 
a rendőrségre előállították és 
gyanúsítottként kihallgatták.

Fotó: Internet

Magatehetetlen idős férfin segítettek a tűzoltók és a mentők 2015. 
március 2-án (hétfőn) Karcagon. A férfi hozzátartozója jelezte, hogy 
nem tud bejutni a lakásba, ezért kért segítséget. A karcagi hivatásos 
tűzoltók feszítették fel az ajtót, és megtalálták az idős embert a földön 
fekve, mozgásra képtelenül. A mentők azonnal ellátták a bajbajutottat.

Idős emberen segítettek a 
tűzoltók Karcagon 
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Már javában 
zajlanak a próbák 
a márciusi Nőkö-
szöntő Nótagálá-
ra a Déryné Kul-
turális Központ-
ban. A Karca-
gi Nótás Fiúkat a 
múlt csütörtöki jó 
hangulatú próbá-
jukon látogattuk 
meg. A fellépők 
képviseletében Karcagi Nagy 
Zoltán nyilatkozott lapunk-
nak az évről- évre töretlen si-
kert arató rendezvényükről.

- Az idei lesz a 13. Nőkö-
szöntő Nótagálánk. Csütör-
tökönként próbálunk, egyez-
tetjük a repertoárokat, meg-
egyezünk arról, hogy melyik 
zenekart hívjuk meg a mű-
sort lekísérni, összeállítjuk a 
műsor vázát. A program ele-
je egy komolyabb hangvéte-
lű, igazi szép magyarnótás, 
esetleg operettekkel tarkítva, 
míg a második rész az a vi-
dámságé és a humoré. Az is-
mert , népszerű dalokat vesz-
szük elő, hiszen akkor a kö-
zönség valamennyi tagja 

megtalálja kedvenc nótáját. 
Nagyon számítunk a közön-
ség humorérzésére is, ugyan-
is fergeteges hangulat, ka-
cagás szokott lenni a műsor 
második felében. A második 
rész egyelőre még titok, any-
nyit árulhatok el, hogy na-
gyon látványos és humoros 
lesz - mondta Karcagi Nagy 
Zoltán.

Március 22-én (vasárnap) 
15 órától minden érdeklődő 
magyarnóta kedvelőt szere-
tettel várnak a Déryné Kul-
turális Központ színházter-
mében a műsorban fellépők: 
Bartha András, Drágán La-
jos, Ferenczi Béla, Karcagi 
Nagy Zoltán, Kolostyák Gyu-
la és Monzinger Ferenc.

INTERJÚ

HÍREK

Másodjára adott otthont 
a Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola a szépen író gye-
rekek megyei versenyének. A 
Sajátos Nevelési Igényű Te-
hetségeket Segítő Tanács ál-
tal meghirdetett versenyre az 
ország általános iskoláiból az 
idén kilencezren neveztek. 

A február 26-án, Karca-
gon rendezett Jász-Nagykun-
Szolnok megyei fordulóra ti-
zennégy település huszonkét 
iskolája küldte el legszebben 
író tanulóit. Eredmények: 1-2.
osztályosok: 1. Rafael Valenti-
na Dzsenifer (Szolnok), 2. Ka-

sza Imre (Tiszaszentimre), 3. 
Varga Viktor (Tiszaörs); 3-4.
osztályosok: 1. Németh Vivi-

en (Tiszafüred), 2. Klenóczki 
Alexandra (Szolnok), 3. 
Kolozsi Szimonetta (Tiszafü-
red); 5-6.osztályosok: 1. Seres 
Zsolt (Szent Pál Marista Ált.
Isk.,Karcag), 2. Kiss Mónika 
(KÁI, Kováts M. Tagisk., Kar-
cag), 3. Kertész Teodóra (Szol-
nok); 7-8.osztályosok: 1. Tóth 
Anna (Tiszavárkony), 2. De-
li Cintia (Tiszafüred), 3. Nobik 
Alexandra (Szent Pál Marista 
Ált.Isk., Karcag); középisko-
lások: 1. Bozsik Mariann (Szol-
nok), 2. Székely Szilárd (Szol-
nok), 3. Kiss Renáta (Szolnok).

Az országos döntő 2015. áp-
rilis 18-án, Budapesten kerül 
megrendezésre.

Tizennégy település szépírói versenyeztek Karcagon

Pillanatkép a versenyző diákokról

Megkérdeztük: Mire készülnek a 
Karcagi Nótás Fiúk?

A Karcagi Nótás Fiúk a Dérynében próbálnak

„Mozdulok, hogy segít-
hess”- a szlogenje annak a 
hirdetésnek, amelyen a kar-
cagi Laboncz Sándor alakja 
egy március eleji jótékonysá-
gi futásra, és az ezzel kapcso-
latos adományozási lehető-
ségre hívja fel a figyelmet. A 
fiatal sportembert az újabb 
teljesítményről és a mögötte 
meghúzódó karitatív szán-
dékról kérdeztük. 

A harminchárom éves 
kertésztechnikus családos, 
egy gyermek édesapja. Jelen-
leg a Kutatóintézet juhászatá-
ban dolgozik, de a családi ta-
nyán létesített kertészetükben 
is helyt kell állnia. Ezek mel-
lett fut, ám a célja nem a do-
bogós hely elérése, hanem va-
lami egészen más.

- Általánosban szerettem 
meg az atlétikának ezt az ágát, 
a futást. A felkészülés alap-
jait is még ebben az időben, a 
szakosztály versenyzőjeként 
sajátítottam el. Aztán jöttek a 
középiskolás évek, amikor egy 
kicsit másfelé kalandoztam, 
befejeztem a futást, és hát a 
mai felfogásom szerint lényeg-

telen dolgokra pazaroltam 
el az időt. Amikor 2001-ben 
végeztem a Szentannaiban, 
azonnal munkába álltam, 
másrészt pedig az 1990-es 
évek eleje óta ott a kertésze-
tünk, családi gazdálkodás-
sal foglalkozunk. A kertészke-
dés is rengeteg időt és energi-

át felemésztett, egyébként pe-
dig akkoriban nem volt ehhez 
akkora affinitásom, mint ma-
napság.

- Mikor futott először azért, 
hogy segíthessen valakin?

-Pár évvel ezelőtt egy 
kunmadarasi kisfiú, Ozsváth 
Lalika részére gyűjtöttünk. 
Részemről ez, Szabó János, a 
Rákbetegek Országos Szövet-
sége elnöke szavaival élve, „is-
teni sugallatra” tett magán-

meg mozdu-
lás volt, ekkor 
futottam elő-
ször. Akkor 
úgy állt ösz-
sze a dolog, 
hogy elbicik-
lizek Karcag-
ról Szepsibe, 
ahol részt ve-
szek a Szepsi 
Napok alkal-
mából meg-
hirdetett futó-
versenyen és 
utána azon-
nal haza is te-
kerek. A Bá-
tor Tábor ih-
lette az elkép-

zelésnek azt a részét, amivel az 
adománygyűjtés folyhat. A ki-
lométerek ugyanis – amint azt 
a felhívás is feltünteti – ötszáz 

forintért megvásárol-
hatók, örökbe fogadha-
tók, így lehet a feltün-
tetett célra szánt ado-
mányokat befizetni. A 
madarasi gyűjtés óta 
két másik alkalommal 
is futottam: egyszer 
Székesfehérváron, egy-
szer pedig Sárváron. 

- Legközelebb márci-
us 7-én áll rajthoz. Mi-
lyen alkalomból?

- Ezen a napon Szé-
kesfehérváron lesz az 
OptiVita Ultrafutó 
Kupasorozat első for-
dulója, ami 12 órás futóver-
senyt jelent. Ezzel összekap-
csolva gondoltam ismét egy 
jótékony célú futást.

-Ismét a rákbetegekért?
- Igen, és hát közöttük is el-

sősorban a gyerekekért.
- A kemény fizikai munka 

mellett tizenkét órát futni va-
lóban nem akármilyen teljesít-
mény lesz...

- A határokat mindig az 
agyában állítja fel az ember, 
s ha azt vesszük ez a tizenkét 
óra nem is olyan sok. Inkább 
az a sok, amit közben meg kell 

csinálni. Feszegetni a határo-
kat. Úgy gondolom, hogy én 
egy olyan úton indultam el, 
ami sok áldozatot kíván. A lé-
nyeg az, hogy segíthessünk.

- Úgy legyen! Sikeres, aka-
dályoktól mentes utat kívá-
nunk, és hazaérkezése után 
kíváncsiak vagyunk az él-
ménybeszámolójára, melyet 
természetesen lapunk hasáb-
jain megosztunk kedves olva-
sóinkkal. Köszönöm a beszél-
getést!

Elek György 

Jótékony célért fut a karcagi sportember
„Mozdulok, hogy segíthess”

Képünkön Laboncz Sándor, aki épp egy jóté-
konysági futásról érkezett haza egy korábbi 

Birkafőző Fesztiválon
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Hozd ki az internetből, 
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10., február 19. és március 5., 19. 10.00 és 18.00 óra között
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

IN_33012574_Februar_KarcagiHirm_220x307FF.indd   1 1/23/15   12:45 PM
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuális állás-
ajánlatai:

 - Családgondozó (Kenderes),
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Szalagvezető (Kisújszállás)
 - Biztosítási ügynök, ügyintéző (Kisújszállás)
 - Területi képviselő (Észak-Magyarország)
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Karcag)
 - Forgácsoló (Karcag)
 - Marós (Karcag)
 - Épületasztalos (Kisújszállás),
 - Ruházati gépkezelő, gyártósor mellett dolgozó (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője 

(Kisújszállás),
 - Kamionvezető (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Győr),
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok),
 - Kubikos (Hortobágy)

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

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

Forgalmi változások 
a nemzeti ünnep alkalmából

Tisztelt Lakosok! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 13-án 17.30- 

19.00 óráig fáklyás felvonulás lesz, melynek során forga-
lomkorlátozásra kell számítani.

A felvonulás útvonala: Múzeumpark - Kálvin út – Or-
szágzászló - Kossuth tér - Dózsa György út - Kacsóh u. - 
Szent István sgt. - Kossuth tér (Sétáló utca).

A diákok felvonulásához a lakosság is csatlakozhat. Fák-
lya vásárlására a Múzeumparkban lesz lehetőség.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. 
(IX. 6.) BM rendelet alapján nyílt láng használata tűzve-
szélyes tevékenységnek minősül. Így kérem a felvonulás-
hoz csatlakozó lakosokat, hogy a fáklyát rendeltetésszerű-
en, függőleges helyzetben használják. A fáklyában a gyer-
tyát gyufával gyújtsák meg. Az égő gyertyát ne hagyják fel-
ügyelet nélkül! A fáklya tűz és baleset veszélyes, fokozott fi-
gyelemmel kell kezelni.

A saját és társaik testi épségének megőrzése érdekében az 
égő fáklyával min. 50 cm sor-és oszloptávolságot kell tartani 
a felvonulás során. Amennyiben a fáklya már nem szükséges, 
akkor azt el kell oltani, és meg kell győződni arról, hogy visz-
szagyulladni nem fog és nem szolgál gyújtóforrásként!

Értesítjük a város lakosságát, hogy 2015. március 14-én 
13.30-16.00 óráig koszorúzási ünnepség zavartalan lebo-
nyolítása érdekében a Kossuth tér lezárásra kerül.

A forgalom az alábbi elterelő utakon történik: Madarasi 
út, Táncsics krt., Dózsa György út, Kacsóh utca, Széchenyi 
sgt., Szabó József u. és Kisújszállási út útvonalon.

Az utak az alábbi helyszíneken kordonnal lesznek lezárva: 
 - Kálvin u.- Varró u. sarok: a közlekedési lehetőség meg-

marad a Püspökladányi úton és a Varró úton;
 - Madarasi u.- Eötvös u sarok: a közlekedési lehető-

ség biztosítva az Eötvös úton, illetve a Tűzoltóságtól a 
MOL kút irányába;

 - Horváth Ferenc u.- Táncsics krt. sarok;
 - Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár előtt;
 - Kertész József u.- Kossuth tér sarok;
 - Dózsa György út 1-2. szám (Áruház, Hírlap pavilon);
 - Rendőrségi szervizút: a közlekedési lehetőség biztosítva 

a Püspökladányi úton.

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár

Lakossági tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat nevében tájékoztatom Önöket, hogy a pénzbeli és termé-

szetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1. napjától jelentősen átalakult. Az állam 
és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. 

2015. március 1. napjától nincs lehetőség a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági 
közgyógyellátás igénylésére, azonban a támogatott, a részére megállapított támogatásra a 
határozatban megállapított időtartamra még jogosult.   

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a települési támogatások 
rendszeréről szóló rendeletét, mely 2015. március 1. napjával lépett hatályba. 

A rendelet szerint az önkormányzat a rendszeres települési támogatáson belül a lakás-
fenntartási támogatás helyett lakhatási támogatást, a méltányossági közgyógyellátás he-
lyett pedig rendszeres gyógyszertámogatást nyújt az arra rászorulóknak. 

E mellett szabályozásra kerül a rendkívüli települési támogatás, mely alkalmanként 
nyújtható a rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan vagy időszakosan létfenn-
tartási gondokkal küzdő személyeknek. 

A rendszeres- és a rendkívüli települési támogatás igénylésének feltételeiről a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatal szociális és igazgatási ügyintézőitől (fsz. 52. számú iroda) tájékozódhat-
nak.

A kérelem nyomtatványok a karcag.hu honlapról elektronikusan letölthetők, valamint sze-
mélyesen igényelhetők a Karcagi Polgármesteri Hivatal fsz. 52. számú irodáján. 

Rózsa Sándor
jegyző
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HIRDETMÉNYEK
A Györffy István Nagykun Múzeum

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a

„Lettem, vagyok, múlok,
Ismét leszek”

Képek az Alföld népművészetéből című kiállítás megnyitójára
2015. március 12-én (csütörtökön) 16 órára

A fényképeket és rajzokat készítette:
Szabó Antónia, Holló László-díjas fotó- és képzőművész
A kiállítást megnyitja:
Makoldi Sándor, Magyar Művészetért-díjas festőművész, néprajzkutató
A kiállítás megtekinthető: 2015. május 2-ig

 kedd – szombat: 10-17 óráig
 vasárnap – hétfő: szünnap

Elérhetőségek: Györffy István Nagykun Múzeum
5300 Karcag, Kálvin u. 4.
Tel.: 59/312 087
e-mail: karcagimuzeum@gmail.com

Táncoslábú 
örökifjak f igyelem!

A Déryné Kulturális 
Központ szeretettel várja 
felnőtt csoportjába a nép-
zene, néptánc iránt érdek-
lődőket.

Márciusban a szabad-
ságharchoz kapcsolódó 
népdalokat és verbunkot 
tanulunk.
A foglalkozásokat szer-
dánként 18.30-20.00 kö-
zött tartjuk.
További információ:
Kovácsné Kerekes Katalin 
59/503-224/13 mellék
Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Kérjük ne 
feledje!

Lapzárta: 2015. március 9. 

(hétfő) 12 óra

Tisztelt Karcagi Lakosság!
A 2015. I. félévére kiadott HULLADÉKNAPTÁR-ban tájékoztattuk 

Önöket arról, hogy ebben az évben a szelektív gyűjtésre rendszeresített 
zsákokat gurulós 120 literes edényekre cseréljük. Az erre a célra rendsze-
resített barna és sárga kukákat a Kft. térítésmentesen biztosítja a lakosság 
részére. Azoknak a lakossági ügyfeleinknek tudjuk korlátozott számban 
biztosítani a gyűjtőedényeket, akik szerepelnek a hulladékszállítási nyil-
vántartásunkban, és rendszeresen fizetik is a hulladékszállítás díját.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy még van lehetőség az edényeket igénylők 
táborához csatlakozni!

Az edények átadása első körben a központi telephelyünkön történik (Kg., Villamos utca 
109.). Aki meg tudja oldani a gyűjtőedények hazaszállítását, annak hirdetjük, hogy az edé-
nyek a telephelyünkön átvehetőek az alábbi helyen és időpontokban:

Átvétel helye: Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája /Vá-
rosgondnokság épülete/ (Kg., Villamos utca 109.) 
Átvétel ideje: Hétfő, kedd, csütörtök: 8-12, 13-15 óráig, szerda: 8-12, 13-19 óráig.
2015.03.14. Szombat: 8-12 óráig szintén a fenti helyszínen.
Az átvételhez kérjük, hozzanak magukkal személyi igazolványt! Ennek hiányában nem 

tudjuk átadni az edényeket!
Akik nem tudják megoldani a hazaszállítást, azokat a következő hirdetésünkben tájékoz-

tatjuk a kiszállítás időpontjáról és módjáról.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lehetőség van a hulladékszállítási díj 

csoportos beszedési megbízással történő kiegyenlítésére. Ehhez egy hulladékszállítási szám-
lával kell befáradniuk a számlavezető pénzintézetükhöz, és a számlán található információk 
alapján a pénzintézet be tudja állítani a beszedési megbízást.

Kérjük, hogy minél többen vegyék igénybe a szelektív hulladékgyűjtési lehetőségeket!
Hol kaphat információt a hulladékszállítással kapcsolatban?
Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Villamos utca 109.
Tel: 59/503-317
www.nkkft.hu
„Legyen Ön is válogatós!
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig.)

Március 07-08. Dr. Domán György. Kg., Ady Endre u. 58.  Tel.:06/30-434-5950.

2015. március 6.péntek-hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kórház a kertvárosban
18.30 Egészség klub.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán   
 Téma: állománygyűlés után
 Karcagi Hírek
 - Füst a múzeumban
 - Wass Maraton
 - Kunszövetség
 - Koszorúzás
 Háttér
 Választási eredmények
20.20 Karcagi tükör
 Kunszövetség taggyűlése

2015. március 10. kedd-szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.02.23
18.50 Karcagi Hírek 
19.15 A Hit Szava – Római Katolikus 

szentmise 2015.02.21
20.20 Karcagi Nótás fiúk Nőköszöntő 
műsora 2014. 2.rész

2015. március 12. csütörtök-
hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kórház a kertvárosban
18.30 Konyhakertek 2.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Hodos Julianna   
 Téma: Járási Hivatal
 Karcagi Hírek
 - Sikeres a sertés tenyésztés az  
 Auchan számára
 - Visszajárhat a törzskönyv
 - Drog prevenció
 Egészség Klub
20.20 Karcagi tükör
 Testületi ülés

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

Kelemen Viola-Duka László

Kg., Pacsirta u. 13. 

László Nikolasz

Halálozás

Sebők Lajosné

(Kiss Eszter)

 Karcag (1952)

Kiss Imréné

(Veres Erzsébet)

 Karcag (1928)

Labonc Jánosné

(Mészáros Ibolya)

 Karcag (1944)

Szabó Sándor

 Karcag (1937)

Március 7. (Szombat)
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. 
u. 14.)

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

Március 08. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. 
u. 14.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-

lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

MEZŐŐR
Betöltéséhez szükséges feltételek:

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

sére feljogosító okmány
 - Karcag város külterületének ismerete 
 - Büntetlen előélet

Az elbírálásnál előnyt jelent:
 - mezőőri vizsga
 - fegyvervizsga

Illetmény és egyéb juttatás: 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- Szakmai önéletrajz
- Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata

Az állás betöltésének várható időpontja: 2015.04.01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.03.25.
Jelentkezni írásban, 2015.03.23-ig lehet, az alábbi címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel: 59/311-411 Fax: 59/311-538  

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

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottsága meghirdette, a karcagi állandó lakóhellyel 
rendelkező hallgatók és tanulók 2015. évi tanulmányi támo-
gatásáról szóló pályázatát. A pályázati felhívás és az adatlap 
letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott for-
mában elvihető a Polgármesteri Hivatalból.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
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Ingatlan
Két szobás tégla, kis családi 
ház, gáz, és cserépkályhafűtés-
sel eladó. Karcag, Zádor u. 28. 
Tel.: 06/70-414-2622.
Karcagon eladó összkomfor-
tos családi ház, többféle fűté-
si lehetőséggel (vegyes tüze-
lés, központi fűtés, gázkazán, 
három helyiségben pedig cse-
répkályha található). Gazdasági 
épület és garázs is van (83 m2). 
Tel.: 06/30-483-7605.
Karcagon, a főtéren 3 szobás 
kertes ház sürgősen eladó! 
Továbbá kertes parasztház, és 
ugyanitt 500 m2 -es telek el-
adó, illetve elcserélhető autóra, 
vagy termőföldre. Tel.: 06/20-
230-1202.
Jó állapotban lévő 1+2 félszo-
bás, negyedik emeleti, 60 m2-
es lakás eladó. Karcag, Táncsics 
krt. 13. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 
06/30-576-8403.
Főút melletti régi ház, vállalko-
zásra alkalmas nagy portával 
eladó. Tel.: 06/20-282-8697.
ELADÓ vagy KIADÓ Karcag fő-
terén egy 250 m2-es üzlethely-
ség! A város legforgalmasabb 
pontján, a vásárcsarnoknál. 
Alkalmas: vendéglátás, keres-
kedelem, egészségügy, okta-
tás, stb. Az üzlet klimatizált, ki-
rakatos, gazdasági bejárattal, 
kis telekkel, riasztóval felsze-
relt. Lehetséges két üzletként 
működtetni, ugyanis két bejá-
rattal rendelkezik. Ugyanitt el-
adó Uniós pályázatra is alkal-
mas Kft., telephelynek is meg-
vehető. Továbbá eladó lakások 
1 és 2 szobás, valamint új épí-
tésű családi ház az udvarban. 
Befektetésnek is kiválóan al-
kalmas, de további építési le-
hetőség is van. A telek nagy-
sága 1200 m2. Képek megte-
kinthetők (orzo@5mp.eu) olda-
lon. Tel.: 06/20-375-8129,reggel 
9-10 között, e- mail: csokikep@
gmail.com.

Karcag, Kórház u. 8 szám alat-
ti, II. emeleti, 51 m2-es, felújí-
tott lakás sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-627-7789.
Karcagon, Kossuth téri, 3. eme-
leti, 56 m2-es, két szobás, erké-
lyes lakás eladó. Tel.: 06/59-311-
975, vagy a 06/30-385-4300-as 
számon.
A Nagyvénkertben 16 sor kert-
föld (fák kivágva) művelésre ki-
adó. Érdeklődni az esti órák-
ban a 06-1/357-4419-es tele-
fonszámon.
Központban, 94 m2-es, 3 szo-
bás, összkomfortos (3 féle fűté-
si lehetőséggel) családi ház el-
adó, illetve elcserélhető érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/20-504-
3708.
Karcagon piac közeli kertes 
ház eladó, amely vállalkozásra 
is alkalmas, mert külön mérő-
órákkal rendelkezik. Tel.: 06/70 
7734-289.
Üzlethelység eladó vagy kiadó, 
Karcagon a Dózsa György út 
3. szám alatt. Tel.: 06/70-452-
5970.
Felújításra szoruló kis ház el-
adó a Baross úti  zugban. 
Irányár: 1. 850. 000 Ft. Tel.: 
06/70-527-0343.
A piaccsarnokkal szemben, két 
szobás lakás március 15-től ki-
adó. Érdeklődni 16 óra után. 
Tel.: 06/59-311-055.
Karcagon, a Táncsics körúton 
3 szobás 3. emeleti, igénye-
sen felújított lakás eladó. Akár 
azonnal beköltözhető! Tel.: 
06/30-303-5801.
Karcagon kertföld bérbe kiadó! 
Tel.: 06/30-393-4648.
Karcagon, a Bethlen Gábor u. 
10 szám alatti ingatlan eladó. 
6 millió forintig társasházi la-
kást beszámítok. Tel.: 06/30-
321-6010.
Családi gazdálkodás földet bé-
relne Karcagon. Tel.: 06/30-430 
9481.
Eladó lakás Karcag központjá-
ban, 57 m2-es, 3. emeleti tava-
szi költözéssel. Tel.: 06/30-298 
0276.
Karcagon a főtéren, a katoli-
kus templommal szemben két 
szobás lakás eladó. Tel.: 06/59 
314-650.
Karcagon a Széchenyi sgt. 50/a 
alatti, első emeleti 1,5 szobás, 
felújított, kis rezsijű lakás el-
adó! Tel.: 06/30-491-2519.

Kitűnő állapotú, felújított lakás 
eladó! (Karcag, Dózsa György 
u. 3/43). Érdeklődni 12 óra után. 
Irányár 6 millió Ft. Tel.: 06/30 
434-6760.
Külön bejáratú szoba-kony-
ha, cserépkályhafűtéssel kiadó. 
Tel.:06/30-249 1350.

Állat
Liba és libatojás eladó! Tel.: 
06/20-316-0136.
Tüzelés előtt álló westie szuka 
és kan párja eladó! Tel.: 06/70-
527-0343.
Kopas z tot t  c s i rke  e ladó! 
Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök dé-
lig szíveskedjen leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök dé-
lig szíveskedjen leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.
Eladó nyolcadik hónapos vem-
hes magyartarka tehén, és egy 
10 hónapos magyartarka üsző, 
valamint egy welsh póni kanca 
ló. Tel.: 06/30-303-5801.
Bráma és itáliai tojás eladó. 
06/20-585-1734.

Vegyes
B i o  k u k o r i c a  e l a d ó ! 
Vetőmag (piros) 1000 Ft/kg. 
Galambcsemege (kis szemű, 
piros) 400 Ft/kg. Takarmány 
(piros, sárga) 5500 Ft/mázsa. 
Házhozszállítás hétvégén 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.
Fedett helyen tárolt körbálás 
búzaszalma és csutka eladó. 
Tel.: 06/20-316-0136.
HOPPÁ! A turkáló teljes áru-
készlete (téli, nyári) fél áron 
elvihető! Az 50 %-os AKCIÓ 
a készlet erejéig tart. Karcag 
Kossuth L. út 22. Tel.: 06/30-
447-3918.

Új sparhelt eladó Karcagon a 
Délibáb utca 3 szám alatt. Tel.: 
06/59-400-335.
Szemes kukorica (száraz, de 
nem szárított) eladó, és egy 2m 
x 3m-es szőnyeg (7000 E Ft). 
Karcag, Keleti út 6. Tel.: 06/20 
24-0846.
Csütör tökön (február 26 -
án) a Szent István sgt. út 5 
szám előtti piacsori parkoló-
ban, parkoló fekete combi 
Toyota Avensis gépjárművem-
ben kárt okozott kerékpárjá-
val. Amennyiben a kárt egy-
más közt rendezni tudjuk, el-
állok a feljelentéstől. További 
szemtanuk jelentkezését is vá-
rom! Tel.: 06/30-963-5073.
Főnix pálma és nagyméretű vi-
rágok eladók. Tel.: 06/20-585 
1734.
Színes TV, elektromos fűnyíró, 
autóba CD rádió, 500 wattos 
erősítő, mélynyomó eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-887-269.
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter. Tel.: 06/30-584-2767.
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszá-
mok, háztartási eszközök éle-
zése, köszörülése. Varga Mihály 
Karcag, Kuthen utca 32. Tel.: 
06/30-529-6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást és szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok! Tel.: 06/30-447-3918. 

S P I R I T UÁ L I S  K E Z E L É S E K ! 
Egyénre sz ab ot t  energia 
gyógyászat, szellemgyógy-
ászat, lélekmasszázs, sejtszin-
tű gyógyítás, daganatos meg-
betegedések, építő sugarakkal 
való kezelése, reumatikus fáj-
dalmak kezelése. „ÉP TESBEN 
ÉP LÉLEK, ÉP LÉLEKBEN ÉP 
TEST” Bejelentkezés telefonon: 
06/20-967-0837–es számon.
ÁTKÖLTÖZTÜNK! A törökszent-
miklósi pékség mintaboltja át-
költözött a piaccsarnokból a 
piactéri Borkóstolóval szem-
ben lévő Sziluett ruhabolt he-
lyére. A térség legjobb áraival 
várjuk a régi és új vásárlóin-
kat. Ízelítő árainkból: 1 kg sze-
letelt kenyér 200 Ft, 0,5 kg ro-
zsos, korpás kenyér 100 Ft, 1 
kg házi cipó 190 Ft, pogácsa 
40 Ft, kifli 20 Ft, zsömle 15 Ft, 
rozsos zsömle 25 Ft, sós, cuk-
ros perec 30 Ft, kakaós nagy-
kalács 200 Ft, pizzás kifli 30 Ft, 
sajtos rúd 50 Ft, pizzás, kaka-
ós, csokis csiga 100 Ft, továbbá 
rétesek. Kávé, tea, forró csoki, 
capuccino automata üzemel az 
üzletben. ÉTKEZÉSI ERZSÉBET 
UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
A Szendrei Üvegező BT. vállal 
üvegezést, képkeretezést, tük-
rök készítését, műanyag nyílás-
zárók forgalmazása és beépíté-
se ugyanitt. Karcag Villamos út 
21. Tel.: 06/30-684-4941.
Cserépforgatást, tetőjavítást, 
és teljes körű építőipari mun-
kákat vállalunk. Tel.: 06/30-599-
9238.
A BHG soron a  Nemzeti 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 órá-
ig, szombat: 5-22 óráig, vasár-
nap: 5-21 óráig. Tisztelettel: 
Orvos - Nagy László.
Vegyszermentes tisztítás a 
„VIXI” mikroszálas termékek-
kel! Környezetbarát, ember és 
pénztárcakímélő! Kiváló aján-
dék! Keresse a Borházban! 
„Mert a Földet nem apáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön!”
Egészségügyben dolgozó 
hölgy, alkalmi besegítést vállal 
beteg mellett, vagy idős sze-
mélynél. Tel.: 06/30-249-1350.

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.

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!
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SPORT

ASZTALITENISZ

Í J Á S Z A T

K A R A T E
Idei első na-

gyobb verse-
nyünk a gyulai 
teremverseny 
volt még janu-
árban, február 
harmadik he-
tében pedig - 
már hagyomá-
nyosan - a ti-
szafüredi Far-
sangi fánklövő 
teremíjász ver-
senyre utaz-
tunk. A füre-
di találkozó az 
idén is népes-
nek bizonyult, 
hiszen közel 
150 induló ne-
vezett, a 18 célt 
három vessző-
vel kellett le-
küzdeni. Csa-
patunk 13 fő-
vel képviseltette magát, az ered-
ményekről csak annyit, hogy 
több korosztályban is dobo-
gós helyezettünknek tapsol-
hatott és éljenezhetett a publi-
kum, mert Czinege Alexandra 
korcsoportjában a 2. helyezést, 
Bereczki Zsolt korcsoportjá-
ban a 3. helyezést, ifj. Karas 
Lajos korcsoportjában 2. helye-
zést, Herczegné Takács Ibolya 
pedig az egy kategóriával erő-
sebb csoportban ért el 2. helye-
zést. Gratulálunk! Büszkék va-
gyunk rájuk!

Február 21-én részt vettünk 
a Kunszövetség közgyűlésén, 
ahol nagyon sok elképzelés és 
terv hangzott el 2015-re vo-
natkozóan. Az események kö-
zül kiemelkedik a Kunok III. 
világtalálkozója, amelynek si-

keréhez a Kötöny Népe Karca-
gi Íjászkör is szeretne hozzájá-
rulni. 

Február 28-án megtar-
tottuk a szokásos éves köz-
gyűlést, a következő napon, 
március 1-jén pedig a kö-
vetkező viadal helyszínére, 
Gyomaendrődre utaztunk, 
ahol meghívásos felkészülési 
teremíjász versenyen vettünk 
részt. 

Ez a verseny is segítségünk-
re volt a felkészülésben, mert 
hát itt a tavasz, és ideje meg-
kezdeni a felkészülést az év-
közi versenyekre, amik kö-
zül kiemelkedik saját alapítá-
sú országos versenyünk má-
jus 1-jén.

Íjászok

Dobogós helyek Tiszafüreden

Vámospércs ASE - Kováts 
DSE Karcag (9-9)

Karcagi eredmények:

Párosban: Dr. Hubert Attila- 
Imrei Ferenc (1 győzelem)

Egyéniben: Dr. Hubert Attila 
(3 győzelem), Kovács Sándor 
(2 győzelem), Gacsályi István 
(2 győzelem), Imrei Ferenc (1 
győzelem)

Csornai Csaba: Megtapasz-
taltuk, hogy a Vámospércs 
nagyarányú győzelme nem 
volt véletlen. Az igaz, hogy a 
kilencdöntős játszmás mér-
kőzésből csak hármat sikerült 

megnyernünk, de a nagyon 
egységes vámospércsi csapat 
ellen az utolsó pillanatban si-
került pontot menteni.

Megyei I osztályú 
bajnokság

Jászárokszállás VSE –Kováts 
DSE Karcag II (18-0)

Csornai Csaba: A valamikor 
NB III-as játékosokból felálló 
Jászárokszállás méltán szerepel 
a bajnokság élmezőnyében, hisz 
igen nagy játékerőt képvisel. A 
mérkőzés során csak nyertes 
játszmákra futott erőnkből, de 
úgy gondolom, hogy ez is szép 
eredménynek számít.

B.I.

NB III –Alföld–csoport

A KSE karate szakosztá-
lya tavaly a generációvál-
tás időszakába ért, mond-
ja bevezetőként a felkészü-
lést irányító id. Gyarma-
ti Imre. A felkészülést vál-
laló tagok száma ennek el-
lenére nem változott, mert 
az edzéseket végleg befe-
jezők helyére rendszere-
sen új sportolók érkeznek. 
A tapasztalat szerint 30 
fő körül szokott 
megállni, „be-
állni” az állan-
dó létszám. Ez-
zel tehát nincsen 
gond, a változá-
sok az eredmé-
nyekben érezhe-
tők, véli Gyar-
mati Imre.

- Azok a „húzó-
emberek” léptek 
vissza a verseny-
zéstől, akik fo-
lyamatosan hoz-
ták nekünk a ha-
zai és a nemzet-
közi eredménye-
ket. Ifj. Gyarma-
ti Imre példá-
ul visszavonult a 
kyokunshin-tól, 
de az ő generáci-
ójából többen is, 
iskolai vagy mun-
kahelyi elfoglalt-
ság miatt vagy 
egyéb indokkal 
befejezték a ver-
senyzést. A szak-
osztály jelenleg 
olyan változáson 
megy keresztül, 
ami miatt egyelőre elmarad-
nak a korábbi markáns ered-
ményeink. Versenyzünk to-
vábbra is, hiszen az eddi-
gi „második vonal” előre lé-
pett, és mindeddig nagyon 
biztatóan szerepelt.

- Ez az évközbeni hír-
adásokból is látható volt...

- A felkészülésünk sike-
res volt és a versenyekre is 
folyamatosan el tudtunk 
menni, ám a pillanatnyi-
lag szóba jöhető versenyzői 
mezőnyünk 6-7 fő körül 
mozog, holott lényegesen 
népesebb volt. Most van ki-
nevelődőben egy olyan csa-
pat, amitől szerintem ké-
sőbb kiváló szereplést vár-
hatunk a hazai és nemzet-
közi tornákon. Két felnőtt 
női versenyzőnk van, bár 

egyikük ebben az évben 
még utolsóéves juniorként 
utoljára indul a diákolim-
pián. Sánta Vanda a felnőtt 
nők mezőnyében nagyon 
jól teljesített Horvátor-
szágban, a hazai mezőny-
ben pedig most már általá-
ban érmet hoz. Tizenkilenc 
éves, tehát még van pár év 
előtte, hogy beérjen. Köz-
ben váltania is kell, mert 

esetében a középiskola vé-
get ért és a felsőoktatásba 
fog jelentkezni. Reméljük 
olyan helyre kerül majd, 
ahol hét közben is megold-
hatók lesznek az edzések, 
hétvégenként pedig velünk 
folytathatja a felkészülést. 
Másik versenyzőnk, Ke-
mény Anett is középisko-
lás, az utolsó évet végzi. Sá-
toraljaújhelyen felnőtt ka-
tegóriában indítottuk, és a 
kategóriájában szép szerep-
lés mellett megnyerte a ver-
senyt. A gyerekek közül na-
gyon tehetséges versenyző-
nek ígérkezik Magyar Le-
vente, aki már tavaly meg-
szerezte az első érmeit és a 
legutóbbi versenyen is jól 
teljesített. Az utóbbi csa-
patba bevettünk még há-

rom kislányt is. Az egyi-
kük sajnos nem tudott el-
jönni a versenyre, de ket-
ten nagyon szépen telje-
sítettek és éremmel tértek 
haza: Mile Vivien ezüst-
érmes, Somodóczky Kati-
ca harmadik helyezett lett. 
Remélem mindketten meg-
maradnak a karate mellett. 
Összegezve tehát – a szak-
osztálynál jelenleg is érezhe-

tő a generációvál-
tás. Tavaly már 
megcsappant lét-
számmal verse-
nyeztünk. Sánta 
Vanda folyama-
tosan hozta az ér-
meket Horvátor-
szágból, Boszniá-
ból és a hazai ver-
senyekről is. Tel-
jesítményünk ki-
csit szerényebb 
mint eddig volt, 
de úgy gondolom, 
hogy mindenkép-
pen eredményes 
évet zártunk.

- Mik a legkö-
zelebbi tervek 
2015-ben?

- Májusban Vi-
l á g b a j n o k s á g 
lesz Budapesten, 
amire meghívást 
kaptunk. Egy ki-
csit másabb sza-
bályrendszer, de 
mindenképp ki-
hívásnak tekint-
jük, hogy részt 
tudjunk venni 
rajta – és remél-
jük a jó szereplést 

is. Július legelején Románi-
ában lesz egy utánpótlás vi-
lágkupa az U22-esekig bezá-
rólag. Oda a két női verseny-
zőnk mellett szeretnénk az 
az ifjabbakat is elvinni – lesz 
tehát feladat bőven. Mosta-
nában, immár felnőttként 
tért vissza hozzánk Raczkó 
Dániel, aki gyermekkorá-
ban nagyon szépen szerepelt 
a versenyeken. Pár évig el-
kanyarodott az útja a kara-
tétól, de most már ismét tel-
jes erőbedobással küzd. Te-
hát folyik az új generáció és 
az új versenyzői gárda felké-
szítése, ám ez – és ezt min-
denki tudja – hosszú éveket 
vesz igénybe. Nem állhatunk 
meg.

Elek György

Biztatóak az eddigi eredmények
Beszélgetés id. Gyarmati Imrével, a szakosztály vezetőjével

Id. Gyarmati Imre: Készülünk a májusi 
világbajnokságra

Pillanatkép a versenyről


