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Karcagi  Hírmondó
Konok Kunok a IX. Tiszatoron

Karcagi csapat is képviseltette magát az abádszalóki böllérfesztiválon
A gyönyörű, napsütéses idő-

ben több ezren látogattak ki 
március 7-én (szombaton) az 
abádszalóki kemping terüle-
tén felállított Böllérfalvára, a 
IX. Tiszator Böllérfesztiválra, 
mely egyben a régió egyik leg-
nagyobb rendezvénye is volt. 
A fesztivál abban különbö-
zik a többitől, hogy itt a csa-
patok már pénteken portákat 
építettek, ahol szombaton ver-
senyeztek, s vendégül látták a 
több ezer látogatót, akik kós-
tolójegyek ellenében ehettek 
hagyományos disznótoros éte-
leket. A szervezők tavaly fel-
állították a Terülj, terülj asz-
talkám sátrat, idén pedig 225 
méteres kolbászt töltöttek.

- A Tisza-tavi mai szezon-
nyitón huszonöt csapat verse-
nyez határon innen és túl a leg-
jobb ételeknek járó díjakért. A 
rendezvény egyik látványos-
sága a Hungarikumok utcá-
ja, ahol a 44 hungarikumból 
többet megkóstolhattak az ér-
deklődők, tárogató - mu-
zsika mellett - mondta Ko-
vács Mihály, Abádszalók pol-
gármestere, akitől megtud-
tuk, vannak itt csapatok Bács-
kamadarasról, Zentáról, 
Székelyudvarhelyről, Szolnok-
ról, Karcagról, Kunmadaras-
ról, Tiszanánáról, Tiszadobról, 
Tiszacsegéről, Abádszalókról, 

Tomajmonostoráról és Tiszafü-
redről is. 

A tavasznyitó rendezvény-
nyel nem titkolt célunk a szezon 
hosszabbítása, a hagyományőr-
zés, a technikák bemutatkozása. 
Ebben a szép időben 8-10 ezer 
vendégre számítunk. Sok külön-
legességet és érdekes programo-
kat láthatnak nálunk - mondta  a 
településvezető.

A fesztivált dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, 
városunk és térségünk ország-
gyűlési képviselője nyitotta meg.

- Három éve folyamatosan 
nő a sertéslétszám és az ágazat-
ba bekapcsolódó családi gazda-
ságok, valamint vállalkozások 
száma hazánkban - jelentette ki 
dr. Fazekas Sándor földműve-

lésügyi miniszter a böllérfeszti-
vál sajtótájékoztatóján. 

- 2012-ben volt mélypon-
ton az ágazat a 2,8 milliós ál-
lománnyal, ami mára 3,2 mil-
lióra nőtt - mondta a tárcaveze-
tő, aki elismerte, nincs könnyű 
dolga a sertéstartóknak, hiszen 
az orosz embargó és a túlterme-
lés lefelé szorítja az árakat. Ezt 
ellensúlyozza a hazai kereslet. 
A sertésstratégiában megvaló-
suló fejlesztésekre évente kö-
zel 2 milliárd forint pluszfor-
rás áll a gazdák rendelkezésé-

re, egy másik programból to-
vábbi 180 milliárd (évente 35 
milliárd) jut az állattartók tá-
mogatására. Horváth István, 
az Fölművelésügyi Minisztéri-
um kiemelt programokért fele-

lős miniszteri biztosa arra em-
lékeztetett: húsz év alatta felé-
re, 25 kilogrammra esett visz-
sza az egy főre jutó éves sertés-
hús fogyasztás hazánkban. A 
most induló sertéságazati tá-
mogatási rendszertől (pl. anya-
koca program) a szakember azt 
várja, hogy ez 40 kilogrammra 
nő, amivel párhuzamosan a ha-
zai sertésállomány évek alatt el-
érné a 6 milliót. Ezt persze csak 
piacépítéssel, tudatos szervezeti 
felépítéssel lehet megteremteni.

A Karcagi Birkafőzők Egye-
sületének tagja, Mészáros Ju-
dit birkapörköltje pillanatok 
alatt elfogyott. Sokan keresték 
fel a népművészeti értékeket 
bemutató standokat is. 

A karcagi Konok Kunok csapa-
ta Juhász János vezetésével szin-

tén ott volt a versenyzők között. 
Dél felé jártunk a sátoruknál.

- A hurka, a kolbász készül, 
az orjaleves, a káposztás hús fő, 
sülnek a pecsenyék, a hagymás 
vér már elfogyott. Hoztunk ha-
zait is, főtt fej, császárszalon-
na, Szatmári János különleges 
húsokat tölt. A 12 fős csapat-
ban mindenki dolgozik. A disz-
nótoros fesztiválok között ez a 
legjobb. Ha rajtunk múlik, ma 
éhen senki nem megy haza - 
mondta Juhász János.

A verseny végeredménye: 1. 
Ceglédbercel, 2. Tiszanána, 3. 
Tiszadob csapata lett.

A Tiszator a disznótoros sze-
zonnak az utolsó, a turisztika-
inak pedig az első fontos ren-
dezvénye.

DE

A Konok Kunok csapata jó hangulatban versenyzett

A rendezvényt dr. Fazekas Sándor nyitotta meg

Március 6-án (pénteken) 
az ilyenkor szokásos, önkor-
mányzatok közötti barátsá-
gos labdarúgó meccsre került 
sor a Sportcsarnokban, ahol 
Karcag és Székelykeresztúr 
amatőr csapatai mérték ösz-
sze erejüket két mérkőzésen 
keresztül. A két várost több 
évtizedre visszanyúló szoros 
kötelékek kapcsolják össze, 
nem csak hivatalos vonalon, 
hanem a civil szféra szintjén, 
sőt baráti társaságok, csalá-
dok kapcsolatain keresztül is.

Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter a kezdetek 
óta ápolja a kapcsolatainkat 
Székelykeresztúrral. Az elmúlt 

bő másfél évtized során rend-
szeresen részt vett a focitor-
nákon is. - Milyen régre nyúlik 
vissza ennek a sportesemény-
nek a hagyománya? - kérdez-
tük a minisztert a rangadó al-
kalmával.

– Karcag és Székelykeresztúr 
között a testvérvárosi kapcso-
latok mintegy huszonhat éve-
sek, tehát egy igazán régi és ki-
váló testvéri viszony. Ezalatt 
a két település mindig gon-
dot fordított arra, hogy ne 
csak kizárólag az önkormány-
zatok, hanem a sport, az okta-
tás, és civil szervezetek között 
is legyenek olyan szálak, ame-
lyek összekötnek bennünket. 
Az öregfiúk barátságos foci-

tornája is ehhez kapcsolódik. 
Minden évben két mérkőzés-
re kerül sor, az egyik Kereszt-
úron, a másik Karcagon – ko-
moly érdeklődés mellett. Ez 
egy önszerveződő, és elsősor-
ban szponzorok által támoga-
tott torna. Bízunk abban, hogy  
a folyamat nem szakad meg, 
hiszen mindig vannak újabb 
résztvevők, mindig vannak fi-
atalok, akik bekapcsolódnak 
a mérkőzésekbe. - mondta dr. 
Fazekas Sándor.

(Az öregfiúk mérkőzése 1 – 
1-es döntetlennel zárult, a fi-
atalok pedig szintén döntetlen 
meccset vívtak 10 – 10-es vég-
eredménnyel.)

-dh- 

Testvérvárosi barátságos labdarúgó mérkőzés Karcagon

Képünkön a karcagi és a székelykeresztúri csapat tagjai a 
barátságos labdarúgó torna előtt
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Közéleti szilánkok
Az a március 

idusa sem volt 
egyszerű…

Néhány nap múlva ünnepeljük a 
’48-as forradalom és szabadságharc 
kiinduló napját: március 15-ét, vagy 
ahogyan sokszor választékosan 
nevezték, március idusát, ami Petőfi 
napjaként vonult a történelmi 
köztudatba. Majdnem minden 
mindenkori magyar elemi iskolás  
így tudta, és ha kérdezték, így is 
felelt belőle tanítójának, tanárának. 
Pedig, ha a történelem nagyítója 
alatt nézzük a részleteket: az 
akkori helyzet korántsem volt  
ilyen egyszerű. A lelkesedésnek 
és forradalmi hevületnek komor 
árnyoldalai is voltak. A márciusi 
ifjakat még a „legnagyobb magyar”, 
Széchenyi István is iróniával illette. 
Kigúnyolta őket, ám ugyanakkor 
félt is tőlük, de nem magát, hanem 
a nemzetet féltette. Március 25-
én ezt írja naplójába: „A közelgő 
április nem fog elmúlni anélkül, 
hogy fel ne állítanának Pesten 
egy guillotine-t. Bécsben sorsára 
bízzák Magyarországot, s végezetül 
majd meghódítják, okkupálják etc. 
MAGYARSÁG SÍRJA! Ó, ti istenek, előbb 
hadd szenderülhessek el örökre!” 

Ám a Kossuth-tal való személyes 
és közjogi vitái ellenére is szerepet 
vállalt az első magyar felelős 
kormányban. (Lehet, néhány olvasó 
azt hiszi, persze, a hatalomért és 
a dicsőségért, de nagyot téved: 
a szolgálatért. ’48 szept. 11-ig 
közlekedési és közmunka miniszter 
volt). 

 Batthyány Lajos gróf független 
felelős kormánya pedig 1848 
áprilisában úgy került hatalomra, 
hogy gyakorlatilag nem volt 
fegyveres ereje. Az 1848. április 
11-én megalkotott törvénycikkek 
között nem volt olyan, amely 
az ország fegyveres erejéről 
külön is rendelkezhetett volna. 
Az 1848 júliusában összeült 
népképviseleti országgyűlés, 1848 
augusztusában kezdte meg a 
katonaállítási törvénycikk vitáját. 
Sőt: nyelvkészletünkből hiányzott a 
„honvéd” szó is! (A honvéd kifejezés 
először Kisfaludy Károly az „Élet 
korai” c. versében szerepelt a 
nyelvünkben.) Úgyhogy az akkori 
kormányzat sem volt irigylésre 
méltó helyzetben. Majd csak Pákozd 
és Sukoró után beszélhetünk magyar 
véderőről, magyar honvédségről…

Szóval, nem árt fölidézni a 
korabeli gondokat sem, s az 
ünneplés közben arra is gondolni: 
akik néhány évvel ezelőtt Sukorónál 
„kaszinóvárost” terveztek, s ilyen-
olyan földügyletekre bólogattak, 
átérzik-e a ’48-as elődök felelősségét 
és hazafiságát?

-ács-

KÖZÉLET

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője „la-

kossági fórumra” hívja és várja a választókerület lakóit és 
az érdeklődőket.

Időpontja: 2015. március 26. (csütörtök) 16.30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola ét-

terme (Karcag, Kisújszállási u. 45.)
Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 

városunk és térségünk országgyűlési képviselője.
Téma: Időszerű agrárpolitikai kérdések, egészséges ma-

gyar élelmiszerek.

A fórumon „meglepetés vendég” is jelen lesz.
Az összejövetelen bemutatkozik a Madarász Imre Óvoda-

egység „Kunrózsa Óvónői Kamarakórusa”.
A résztvevők között tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár: 

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

A kisújszállási önkormány-
zat a Konok kunok kincsei 
programsorozat keretében A 
Jászkunság identitása címmel 
rendezett konferenciát febru-
ár 27-én (pénteken).

- Ma abban a nagykun vá-
rosban köszönthetem Önö-
ket, amely méltán büszke ha-
gyományaira. Kisújszállás egy 
olyan hely, amelynek nem-
csak jussa van a tradíciókból, 
hagyományokból, hanem fel-
adata és küldetése is. Ezzel 
a konferenciával, s az elmúlt 
évek tetteivel ennek eleget tett 
- mondta köszöntőjében Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés és a 
Kunszövetség elnöke.

- Az identitás nagyon fon-
tos dolog, nem az emberi test, 
nem a társadalom, hanem a lé-
lek része. Annak a léleknek, 
ami meghatározza milyen em-
berek leszünk, mit cselekszünk 
ezen a földön és hova jutunk. 
Megvannak a szokásaink is, 
ami szintén az identitás ré-
sze - kiskun, nagykun és jász-
kapitányt választunk, de épp-

ilyen fontosak a családi hagyo-
mányok is. Nekünk, kunoknak 
számon kell tartani az unoka-
testvéreket, és azokat is, akik 
innen elszármaztak, hiszen ők 
is számon tartanak bennünket 
- folytatta az elnök, aki szerint 
az ilyen konferenciákra is azért 
van szükség, hogy tudjuk mi 
kiskunok, nagykunok, jászok, 
hogyan jutottunk ide, milyen 
történelmi gyökereink vannak. 
A mai előadóktól, a jászkun tu-
dományosság jeles szakembe-
reitől is erről hallunk. Kívánok 
mindannyiunknak nagyon jó 
előadásokat, hiszen én magam 
is, amit a kunokról tudok, azt 
az itt ülő tudósok könyveiből, 
feltárásaiból tudok. Kívánom, 
hogy erősödjön meg az az 
identitás, amit otthonról, csa-
ládunkból hoztunk - kérte a je-
lenlévőket Kovács Sándor, majd 
a vendégek fennállva hallgat-
ták meg a  Kun  Miatyánkot 
dr. Bartha Júlia etnográfus elő-
adásában. Ezután több előadás 
hangzott el a jász és a kun tör-
ténelemről, hagyományairól.

DE

Konferencia Kisújszálláson Dr. Bagdy Emőke Karcagon

A hit, remény és szeretet 
hármasára építette fel előadá-
sát március 6-án (pénteken) a 
református templomban prof. 
dr. Bagdy Emőke író, egye-
temi tanár, pszichoterapeuta, 
klinikai szakpszichológus.

Mint előadása előtt el-
mondta, a belépőt nemes cél-
ra ajánlja fel.

- Mivel Makovecz Imré-
nek van egy budapesti refor-
mátus templom terve, amit ci-
vil kezdeményezők szeretné-
nek létrehozni, ehhez magam 
is felajánlottam éves jövedel-
memet és az előadásom bevé-
telének egy részét is erre cél-
ra szánom, hogy mint refor-
mátus, én is hozzájárulhassak 
megvalósításához. Emellett az 
elesettek, gyámoltalanok meg-

segítésére megy a bevétel má-
sik része - tudtuk meg profesz-
szor asszonytól, aki a Karca-
gi Hírmondó Olvasóinak az 
alábbiakat üzente:

- Vegyék fontolóra, hogy a 
Biblia üzenete (Pál levele a ko-
rinthusiakhoz 13 rész 13 vers) 
a hit, remény és szeretet hár-
masa: mert megmarad a sze-
retet, a legfontosabb, legfőbb 
a szeretet. S még hozzáten-
ném, tudjuk a szeretet soha el 
nem fogy. Ha nem hívő vala-
ki, akkor is győződjön meg ar-
ról, hogy ez egy olyan bölcses-
ség, ami évezredeket átívelő 
és nem törlődik ki az embe-
ri lélekből, mert mindig bizo-
nyítékok vannak rá, hogy ez 
megtartó erő - mondta a jeles 
szakember.

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. március 16. 

(hétfő) 12 óra
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INTERJÚ

A Kunszövetség közgyűlé-
sén már többen „közhírelték”, 
hogy végre-valahára film ké-
szült a kunokról. Az elődök 
történetét, néprajzát, nyelvét 
szakemberek mutatják be, és 
nemcsak a Kárpát-medencei, 
hanem az őshazához közelebb 
eső, kazahsztáni helyszínekre 
is elviszik a nézőket. A kétré-
szes ismeretterjesztő alkotás 
producerével, Kenyeres Gyu-
lával a közgyűlés után beszél-
gettünk.

Elöljáróban csak annyit, 
hogy az egyébként karcagi Ke-
nyeres Gyula immár tíz éve a 
szegedi TiszapART televízió el-
nöke. A TiszapART tv profil-
ját elsősorban a kulturális és 
tudományos-ismeretterjesz-
tő műsorok készítése és sugár-
zása jelenti, az interjút megelő-
ző beszélgetés során az elnök 
meg is jegyezte, hogy 2004 óta 
száznyolcvan filmet forgatott. 
Némelyikére emlékszem is, de 
olyan, amiben a kunok kapták 
a főszerepet csak egy volt ed-
dig, egy kisfilm a nagykunsá-
gi lovasok útjáról 2009-ben (a 
beköltözés 770. évfordulóján) a 
Radnai-hágótól az ország bel-
sejébe, egész pontosan a karca-
gi Hegyesbori-halomig. 

- Hogyan találtál rá az újabb 
témára, a kun nép történetére?

- Karcagi származásúként 
alapító tagja vagyok a Kun-
szövetségnek. Tíz éve fog-
lalkozom filmforgatással, és 
az ember előbb- utóbb eljut 
oda, hogy a saját felmenőiről 
is forgasson valamit. A Kun-
szövetségben nagyon sok ba-
rátom van, és valamennyien 
támogatták ezt az elképzelé-
semet, mert a film hiánypótló 
alkotás. Az átlagember ugyan-
is az iskolában csak nagyon 
kevés ismeretet kap a kunok 
történtéről, legfeljebb annyit, 
hogy még 1239-ben IV. Bé-
la fogadta be őket az ország-
ba, de aztán már nincsen szó 
arról, hogy miféle emberek él-
tek (és élnek) az általuk bené-
pesített és a mai napig Nagy-
kunságnak és Kiskunságnak 

nevezett tájakon. Vagy arról, 
hogyan kerültek annak ide-
jén Magyarországra, hol éltek 
előtte és így tovább. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy közép-
ázsiai, kazahsztáni helyszíne-
ket is felkeresünk. Mindenütt 
szakértőket szólaltattunk meg.

- Kik tárják elénk az ősök 
történetét?

-A filmben nagyon sok 
szakértő fordult meg (töb-
bek között Pálóczi Horváth 
András, Selmeczi László ré-
gészek, Vásári István profesz-
szor, Baski Imre tanár úr és 
így tovább) a magyar kutatók 
mellett a kazak tudósok, szak-
értők is megjelennek. Nagyon 
sok embert megszólaltattunk, 
csak a megvágott interjúk ti-
zenhárom órás anyagot jelen-
tenek. Ezen felül három sze-
mélyt – Kovács Sándort, Fe-
jes Györgyöt és dr. Bartha Jú-
liát - kértem fel arra, hogy a 
filmet etnográfusi, történé-
szi, muzeológusi szempont-
ból felügyeljék. Hármuk közül 
Fejes György nemcsak szak-
értőként, hanem operatőr-
ként is részt vett a munkában. 
Mindenképp ki kell még tér-
ni a hagyományőrzőkre, hi-
szen nagyon jó harci jelene-
teket vettünk fel az Iloncsuk 
egyesület tagjaival és a Pusztai 
Róka Egyesület is támogatta a 

munkánkat. A forgatás más-
fél évig tartott, az ezalatt ösz-
szegyűlt hatalmas anyagból 
kellett egy kétrészes, azaz két-
szer 52 perces filmet elkészíte-
ni. Nagyon sok minden kima-
radt, de végeredményként egy 
olyan mű született, ami az át-
lagember számára is megmu-
tatja, hogy milyenek a kunok. 

- Mégpedig földrajzilag is 
visszatekintve, hiszen Kazahsz-
tánban is forgattak.

- Több szempontból is na-
gyon jelentős volt az ott vég-
zett munka és a kazak embe-
rek között eltöltött idő.  For-
gattunk például Otrár romvá-
rosában, ami az 1200-as évek-
ben kunok lakta és irányítot-
ta negyvenezres lakosságú tele-
pülés volt. Dzsingisz kán hadai 
pusztították el, súlyos harcok 
után, mert míg Szamarkandot 
három nap alatt foglalták el a 
mongolok, addig Otrár öt hó-
napig tartotta magát. Nagyon 
közel esik hozzá Tarasz, amely 
szintén fontos helyszíne volt a 
kun történelemnek és nyoma 
a kunok jelenlétének. És még 
valami: az egyik forgatás so-
rán, amíg a stáb dolgozott, a 
tolmácsunk és a gépkocsiveze-
tőnk javaslatára betértünk egy 
kb. húsz négyzetméteres ki-
csi templomba. Odabenn pár 
öregasszony volt csak, és egy 

hosszú szakállú öreg imám, 
aki meg is kérdezte a kazako-
kat, honnan valók vagyunk. 
Ők Almatiból jöttek, mond-
ták, én pedig Magyarországról 
érkeztem. Az öreg erre elgon-
dolkodott aztán rám nézett - 
„Dzsingisz kán előtt elment in-
nen Magyarországra egy törzs. 
Mi van velük?” Azt válaszol-
tam: „Mi vagyunk azok!” „Ak-
kor – mondta erre – köszönte-
lek ismét itthon!” Hát tudod, 
azt hiszem annál nagyobb örö-
met ritkán érez az ember, mint 
amikor nyolcezer kilométerre 
Magyarországtól azt mondják 
neki, hogy „itthon vagy.”

- A filmnek már megvolt a 
premierje. Milyen a fogadtatás?

- Nagyon jó visszajelzé-
sek vannak, szép emaileket 
és a közösségi oldalon na-
gyon jó bejegyzéseket kapunk. 
Most egy moziverzión gondol-
kodunk, ami direkt csak ar-
ra készülne, hogy a két Kun-
ság városaiban levetítsék, en-
nek valamikor az év folyamán 
az Urániában lenne egy dísz-
vetítése. Egyébként pedig egy 
pendrive-os, díszdobozos ki-
adásra gondoltunk, mert így 
tökéletes házimozi minőség-
ben jelenne meg. 

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

Bemutatták a Keletről jött emberek - A kunok című filmet

A Györffy István Általános 
Iskola (ma már Györffy Ist-
ván Tagiskola) vezetésének 
1997-ben hozott döntése alap-
ján a néptáncoktatás a követ-
kező tanévtől bekerült az in-
tézmény pedagógiai program-
jába. A „néptáncos évfolyam-
ok” bemutatkozásához pe-
dig 1999-ben életre hívták a 
Györffy Néptánc Gálát, ame-
lyen az első években más tele-
pülések táncos hagyományőr-
zői is bemutatkoztak. 

Újabban - pár éve - már 
csak a karcagiak ropják a gá-
lán, többre nem is jutna idő, hi-

szen néhány hete, a gála dél-
utánján közel négyszáz gyerek 
talpa alatt döngött a színpad a 
Dérynében. Erre utalva jegyez-
te meg Oroszné Millinkhoffer 
Rita néptánctanár az inter-
jú bevezetőjében, hogy „na-
gyon jó úton haladunk.” A gála 
tíz-húszperces produkciói mö-
gött, mindenki tudja, nagyon 
sok munka van. A Györffyben 
a mindennapos testnevelést ki-
egészítve egy kis hagyomány-
ápolással, heti egy órát fordíta-
nak a tánctanulásra.

- Heti egy órában van nép-
tánc minden osztálynak, ami-
kor kidolgozott tanmenet sze-
rint vesszük az anyagot. A kü-
lönböző évfolyamok más és 
más tájegységek táncait isme-
rik meg és persze más koreog-
ráfiákat tanulnak. Az alsóban 
dél-alföldi, dél-dunántúli és rá-
baközi táncokkal ismerkednek 
a gyerekek. Az alsóban meg-
szerzett alapokra épül a felső 
tagozatos anyag, amikor csár-
dással és friss csárdással bő-
vül a repertoár, ugyanakkor a 
Felső-Tisza vidéki és a jászsági 
táncokat részesítjük előnyben. 

Igazából az említett táncoknak 
az alaplépéseit tanulják meg 
a gyerekek és ebből van aztán 
egy rövid motívumfűzés, amit 
aztán majd bemutatunk. A 
cél elsősorban az, hogy a gálá-
ra szánt koreográfiát mindenki 
magabiztosan elsajátítsa.

- Milyen a kedv a néptánc-
hoz?

- Azt gondolom zömmel 
kedvelik a néptáncot, ami-
nek a közösségformálásban és 

a lányok-fiúk közötti kapcso-
lat kialakításában és erősítésé-
ben nagy fontos szerepe van. A 
rendszeres tánc az osztálykö-

zösségeket is nagyon jó irány-
ban alakítja. A negyvenöt perc 
alatt a gálára készülünk fel, de 
vannak alsós és felsős néptánc 
szakkörök is. Ezekben van le-
hetőség arra, hogy a gyerekek 
más tájegységek táncaival is 
megismerkedjenek.

- De a hagyományápolásnak, 
a néptánctanulásnak a balla-
gással egyszerre vége lesz. Van-e 
igény és pláne lehetőség a folyta-
tásra?

- A tapaszta-
lat szerint előbb 
a műfajt kedve-
lő szülők kezde-
ményezésére, ké-
sőbb pedig sa-
ját örömükre, sa-
ját elhatározás-
ból folytatják a 
táncot a gyere-
kek. Több mint 
egy évtizede ala-
kítottuk meg a 
Pántlika nép-
tánccsoportot a 

Déryné Kulturális Központ-
ban, ahol  manapság is egészen 
nagy létszámú tánccsoportja-
ink vannak, kezdve az óvodá-

soknak indított Toporgók-tól a 
felnőttek most éppen újraszer-
vezés alatt álló Iringó tánccso-
portjáig. Amatőr csoportok-
ról beszélünk, tehát saját kedv-
telésünkre „folyik a mulatság”.  
A Toporgók vezetője Kunné 
Nánási Mónika, az  általános 
iskolásoknak szervezett Áren-
dás és Bokréta csoportok veze-
tője én vagyok, a Pántlika ve-
zetője Nagy Csaba, az Irin-
góé pedig Nagy Emese. Ezek 
a dérynébeli csoportok sokkal 
több időt fordíthatnak a táncta-
nulásra, több alkalommal tán-
colnak és jók az eredményeik 
is. Az utóbbit bárki tapasztal-
hatta, hiszen nagyon sok városi 
rendezvényen felléptünk.

- Hol méretnek meg a legkö-
zelebb?

- A Bokréta táncosaival je-
lentkeztünk a Felszállott a pá-
va ifjúsági tehetségkutató ver-
senyre gyermek korosztályban. 
A beküldött anyagunktól függ, 
hogy behívnak-e bennünket. A 
választ várjuk.

- Sok sikert hozzá. Köszönöm 
a beszélgetést!

Elek György

A néptánc varázsa

Ifjú táncosokkal a Déryné színpadán

Interjú Kenyeres Gyula producerrel
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INTERJÚ
Osztályról osztályra a karcagi kórházban 5. rész

A Kátai Gábor Kórház osz-
tályait bemutató sorozatuk 
a 4. emeleten lévő sebészet-
re érkezett. Az osztályt dr. 
Szentes Gábor főorvos vezeti, 
aki 1978 óta dolgozik a kór-
házban. Mi vonzotta az or-
vosi pálya felé?- kérdeztük a 
doktor úrtól.

- Ez nagyon érdekes volt. 
Pici gyerekkoromban édes-
anyám nagyon ügyes kezű 
volt, iparművészetire is járt, 
s hároméves koromban ró-
lam készített egy akvarell raj-
zot, amiben egy békát boncol-
tam épp. Valószínűleg geneti-
kailag is így alakult ez, hiszen 
édesapám Pécsett az I. számú 
sebészeti klinikán kezdett el 
dolgozni. Ezek hatására lettem 
én is orvos.

- Az elmúlt évtizedek alatt 
számtalan műtétet végzett. 
Mióta vezeti az osztályt?

- Hat éve, dr. Fábián La-
jos főorvos úr után vettem át 
az osztály vezetését. Huszon-
hat ágyon működik osztá-
lyunk, ezen 120 ezer ember te-
rületi kötelezettségű ellátását 
végezzük. Szeretném öröm-
mel megjegyezni, hogy egy-
re több területen kívüli beteg 
ellátását is be tudjuk vállalni 
a hozzánk tartozó betegek el-
látásának a szűkítése nélkül. 
Az osztályon négy szakorvos 
dolgozik, ebből hárman hat-
vanon túl vagyunk, de a do-
log érdekessége, hogy nekem, 

Szatmári Sándor főorvos úr-
nak és Farkas Jenő főorvos 
úrnak is ez az első munkahe-
lyünk. A negyedik kolléga fi-
atalabb, ő Debrecenben vég-
zett, mongol állampolgárságú. 
Az ő munkája is nagyon jelen-
tős az osztály munkavégzé-
sében, ugyanis a sebész szak-
vizsgához hozzám hasonló-

an, a gasztroenterológiai szak-
vizsgát is megszerezte. Így a 
területünkhöz tartozó bete-
gek gasztroenterológiai ellá-
tásából is aktívan kiveszi a ré-
szét. Évente mintegy három-
ezer vizsgálatot végzünk a 
gasztroenterológiai szakren-
delésen, ennek egyharmadát 
Perge Judit főorvosnő, a töb-
bit mi.

- Az osztályon az elmúlt év-
tizedekben több új műtéti tech-
nikát is bevezettek.

- A legfontosabb ilyen 
kímélő műtéti típus a 
laparoszkópos epeműtét, ezt 
már húsz éve végezzük. Egy-
re növekvő számban, az epe-
műtétek 91 százalékát ezzel 
a módszerrel végezzük. En-
nek lényege, hogy négy kis 
lyukból végezzük el ugyan-
azt a köves epehólyag eltá-
volítást, amit régebben nagy 
hasmetszéssel. Ennek nyil-
vánvaló előnyei vannak, a mű-
tét után a fájdalom minimá-
lis, nem kap sérvet a beteg, a 
gyulladásos szövődmények is 
csökkentek. Ez óriási előrelé-
pés volt a kórház és a sebészet 
életében. A másik ilyen újdon-
ság, hogy két éve bevezettük 
a hálóbeültetéses sérvműtéte-
teket, ami standard ellátás, és 
a korszerű igényeknek megfe-
lelő.

- Milyen jellegű betegségeket 
gyógyítanak?

- Ami elvárható egy városi 
kórháztól, azt a műtéti palet-

tát biztosítjuk mi is. A teljes-
ség igénye nélkül említek né-
hányat. Vannak visszérmű-
tétek, lágyék- és egyéb sérv-
műtétek, s az utóbbi idő-
ben az epeműtétek mel-
lett megnövekedett a vastag-
bél daganatos megbetegedé-
sek száma is. Tíz év alatt meg-
duplázódott ez a szám, tehát 

ezen daganatos betegek el-
látása kiemelt feladata osz-
tályunknak. Ezt alátámaszt-
ja és elősegíti a jól működő 
gasztroenterológiai labor, ahol 
a szűrővizsgálatokkal a beteg-
ségek felfedezése megtörténik. 
Természetesen a műtét utáni 
ellenőrző és kontrollvizsgála-
tokat is itt végezzük. Ebből a 
csoportból egyedül a végbél-
rákos betegek ellátását nem, 
ugyanis ez egy külön specia-
litásnak tekinthető, és egyéb 
onkológiai kezeléssel együtt 
- sugár és gyógy-
szeres kemoterá-
piás kezelés plusz 
a műtét - végzik a 
komplex terápiáját. 
Ezeket a betegeket 
centrumokba utal-
juk. Kiváló kap-
csolatot építettünk 
ki a debreceni és a 
szolnoki ilyen osz-
tályok vezetőivel,   
napi kapcsolatban 
vagyunk. Osztá-
lyunkon egy év-
ben mintegy 1350 
beteget kezelünk, 
akik közül 840-et 
meg is operálunk, 
ebből 380 bete-
get sürgősségi mű-
téttel gyógyítunk, 
tehát a sürgőssé-
gi ellátásnak jelen-
tős szerepe (30-40 
százalék) van az osztály mun-
kájában. Az ügyeleti sürgős 

műtéteknél fél év 
óta, telefon ügye-
letet vezettünk be 
Nagyné László Er-
zsébet főigazgató 
asszony támoga-
tásával. Ez azt je-
lenti, hogy éjszaka 
nem egyedül kell 
a műtétet elvégez-
ni az ügyeletes or-
vosnak, hanem 
megfelelő szakor-
vosi segítséggel. 
Ez a betegbizton-
ságot is növeli, il-
letve az egyetlen 
műtéti teamet rö-
videbb ideig fog-
lalja le.

- Hogyan lehet 
bejutni az osztály 
szakrendeléseire?

- A sebésze-
ti szakrendelés-

re beutaló nem szükséges. Itt 
évente 10 ezer beteget látunk 
el, ahol Fábián és Dobrai főor-
vos úr végzi a heti öt napból 
négy napon a szakrendelést, 
ahol a megfelelő betegirányí-
tás, illetve kisebb műtétek, ki-
metszések elvégzése is megtör-
ténik. A szakrendelés kereté-
ben működik az érbetegek ke-

zelése, amit Szatmári főorvos 
úr csütörtöki napokon végez. 
A gasztroenterológiai szakren-
delésen heti két napban Tege 
főorvosnő, a többi napokon 
Bayarsaikhan doktor és én vég-
zem a vizsgálatokat - tudtuk 
meg dr. Szentes Gábortól.

A sebészeti osztályon az osz-
tályvezetői ápolói feladato-
kat nyolc éve Baloghné Hajdú 
Emőke látja el, akinek szintén 
ez az első munkahelye.

- Mindig is segíteni szeret-
tem volna az embereket, von-

zott az ápolói pálya - idézi visz-
sza pályaválasztását. A Sebé-
szeti Osztályt pedig azért vá-
lasztotta, mert ahogy fogalma-
zott, itt igen speciális, sokré-
tűbb az ápolói feladat, mint egy 
másfajta jellegű szakterületen.

- Kik segítik a munkáját?
- Jelenleg nyolc szakkép-

zett ápoló dolgozik a Sebészeti 
Osztályon 12 órás műszakban. 
Az egészségügyi szakközépis-
kolások is itt vannak gyakor-
laton. Ketten vagyunk egy mű-
szakosak a kolléganőmmel, aki 
egyben sztómaterápiás ápo-
ló is, a kórház osztályain ő fel-
ügyeli, koordinálja a sztómás 
betegeket.

- A betegeik sokszor félnek 
a rájuk váró műtéttől, vizsgá-
latoktól. Ők több törődésre is 
várnak.

- Igen, igyekszünk őket 
megnyugtatni. Minden itt 
dolgozó szívesen foglalkozik a 
betegekkel. Nagy gondot for-
dítunk a műtét előkészítésre, 
de lelki vezetésre is szüksége 
van betegeinknek. Az ápolók 
kiemelt figyelmet fordítanak 
a betegek műtét utáni ápo-
lási feladataira is. Már más-
nap megpróbáljuk mobilizál-
ni a betegeket, a műtét jelle-
géből fakad, hogy kit mennyi-
re lehet. Nagyobb műtétese-

ket vagy időseket csak ágyban 
mozgatunk. Akit lehet már 
másnap felkeltünk, hiszen a 
betegnek is az a céljuk, hogy 
minél hamarabb visszatérje-
nek régi, megszokott életrit-
musukba és önellátóvá válja-
nak. Minden betegnek igyek-
szünk segíteni, ha speciális 
diétára, vagy otthoni tanács-
adásra van szükség, akkor a 
kórházban dolgozó szakem-
berektől kérünk segítséget. 
Sok a cukorbeteg is, hozzá-
juk a kórház diabetológiai nő-

véreit hívjuk, ők adnak élet-
módbeli és lábápolási taná-
csokat.

- Felelősségteljes a munká-
juk, hogyan tudnak kikapcso-
lódni?

- Megpróbálunk minden 
évben kirándulást szervez-
ni, legutóbb kerékpárral a 
Kecskeri-tóhoz mentünk ki. 
Megtartjuk az osztályon a je-
les ünnepeket, s ott vagyunk a 
kórházi rendezvényeken is.

Ottjártunkkor vakbél gya-
nújával feküdt bent a karcagi 
Böröczi Pálné. 

- Kaptam infúziókat, s má-
ra kicsit jobban érzem magam. 
Szentes főorvos úr mondta, 
hogy holnap még egy vastagbél 
tükrözés is vár rám. Fájdalma-
im voltak amikor bekerültem, 
ezek mára elmúltak. A holnapi 
vizsgálat előtt nagyon izgulok, 
de az ápolónők nagyon kedve-
sek, bátorítanak. Az számomra 
nagy könnyebbség, hogy hely-
ben lesz a vizsgálat, nem kell 
másik kórházba ezért átmenni. 
A családomnak is könnyebb, 
hiszen három gyermekem van, 
ők is meg tudnak itt látogat-
ni. Remélem, minden rendben 
lesz és a héten mehetek is ha-
za. - mondta a karcagi Böröczi 
Pálné.

DE

Az osztály munkáját a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola tanulói is segítik

Az osztály dolgozói fontosnak tartják a betegek lelki vezetését
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HÍREK

Mozart szelet nutellával recept
Hozzávalók: 

A tésztához: 4 db tojás, 16,5 dkg cukor, 16,5 dkg fi-
nomliszt, 2 ek cukrozatlan kakaópor, 10 ek víz  (me-
leg), 2 kk sütőpor 
A krémhez: 6 db tojás, 25 dkg cukor, 3 evőkanál  fi-
nomliszt, 3 dl tej, 20 dkg margarin, 57 ml mandula-
aroma, 20 dkg marcipán, 500 g nutella, 10 dkg torta-
bevonó, 10 dkg törökmogyoró (tört)

Elkészítés:
A tésztához felverjük a 4 tojásfehérjét habnak, félretesszük. A 4 tojássárgáját habosra keverjük a 
cukorral és a meleg vízzel. A lisztbe belekeverjük a sütőport és a kakaóport, majd a masszához 
adjuk, óvatosan belekeverjük a habot, papírral bélelt tepsibe tesszük, és megsütjük. A krémhez 
kikeverjük a 6 egész tojást a cukorral, a liszttel, a mandula aromával, hozzáöntjük a tejet, és sűrű-
re főzzük, kihűtjük. A margarint habosra keverjük, majd a kihűlt krémmel összekeverjük, a nutellát 
felolvasztjuk. A tésztát kettévágjuk, és az egyik lapot megkenjük a zöld kém felével. Kinyújtjuk 
a marcipánt akkorára, mint a tésztánk, és rátesszük a krémre. A marcipánra rákenjük az olvasz-
tott nutellát, és ezután fagyasztóba tesszük, hogy megkössön. A zöld krém másik felét a nutellára 
kenjük, majd rátesszük a lapot. Tetejét csokival bevonjuk, és tört mogyoróval megszórjuk.

sütési hőfok: 200°C
sütési mód: alul-felül sütés
tepsi mérete: 32x20 cm

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor került megrendezésre a IX. Tiszator Böllérfesztivál?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben március 16 -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: Tapasztó Szabolcs (Kenderes)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

A hét kérdése: Kilátogat-e a jobb idő beköszöntével sportolni az erdei 
tornapályára?

Dobos Lajos (54): 

Alig várom, hogy javuljon az idő 
és ki lehessen járni. Az utóbbi két 
évben ugyanis– egészségi okok 
miatt – rendszeres látogatója let-
tem az erdei tornapályának, ahol 
kocogni, sétálni és tornázni is le-
het. Van, amikor mind a három 
lehetőséget kihasználom.

Gál Szabó Erzsébet (21): 

A munka mellett inkább csak 
hétvégenként érek rá ilyesmi-
re, de a futást – az erdei tor-
napályán, vagy másutt, min-
dig beillesztem majd a prog-
ramba, mint máskor is. Csak 
jöjjön a tavasz.

Federics László (56): 

Mostanában három műtétem 
is volt, a komolyabb, vagyis a 
sportolás jellegű mozgás emiatt 
elmarad. Az erdei futópálya he-
lyett valami könnyű kerti mun-
kát nézek majd odahaza, ha tar-
tósan kisüt a nap, mert hát a D 
vitaminra is szükség van.

A Györffy napok keretében február 27-én (pénteken) a Vá-
rosi Sportcsarnokban rendezték meg a Györffy István Tagin-
tézmény alsós és felsős tanulóinak farsangját. A zsűri és a szü-
lők, nagyszülők előtt   százötven egyéni és csoportos jelmezes 
mutatkozott be, több osztály tánccal is fellépett. A legtöbben 
az első és másodikosok közül öltöztek be, de még a felső ta-
gozatosok is jelmezbe bújtak, bár ők csoportosan vonultak fel. 
Nagy tapsot kapott a jelenlévőktől több osztály közös táncpro-
dukciója is.

Farsangoztak a györffysek

Reméljük rövidesen ránk köszönt a napsütéses igazi tavasz, amikor ki lehet nyújtóztatni, és meg 
lehet mozgatni a téli bezártság alatt berozsdásodott izmokat. Erre vonatkozott e heti kérdésünk.

A BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
és az Országos Rendőr-főka-
pitányság az elmúlt évek ha-
gyományait folytatva közö-
sen szervezte meg az Orszá-
gos Középiskolai Rendésze-
ti Tanulmányi Verseny egyé-
ni döntőjét. A tizenegyedik 
alkalommal megrendezett 
versenynek ezúttal Putnok 
adott otthont, azon a rendé-
szeti pályaorientációs és elő-
készítő képzésben résztvevő 
középiskolai tanulók vettek 
részt.

Karcagról 
Kolost yá k 
Kamilla a 
Szentannai 
S á m u e l 
G i m n á z i -
um, Szak-
középiskola 
és Kollégi-
um 11. osz-
tályos ta-
nulója ju-
tott a dön-
tőbe, ahol 25 versenyző közül 
a 8. helyet szerezte meg. Telje-
sítményét Varga Béla tű. ezre-

des igazgató különdíjjal jutal-
mazta.

Gratulálunk!

Fotó: Katasztrófavédelem

Karcagi siker a rendészeti versenyen
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Március 2-án (kedden) vet-
te kezdetét a több mint két 
évtizedes múltra visszatekin-
tő „Aranyos Napok” rendez-
vénysorozata az Arany János 
Általános Iskolában. 

Az ünnepélyes megnyitón 
részt vett Kovács Szilvia alpol-
gármester, Pánti Ildikó önkor-
mányzati képviselő, Varga Ist-
ván a Karcagi Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat vezetője, 
valamint a Karcagi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tagintézményei is kép-
viseltették magukat. Ez nem 
véletlen, hiszen a kéthetes ren-
dezvénysorozat részeként vá-
rosi szintű programok is lebo-

nyolításra kerültek, amelyeken 
a többi iskola tanulói is részt 
vettek.

A megnyitón az iskola 
színjátszóköre nagy sikerrel 
adta elő Arany János: A füle-

mile című művének adaptá-
cióját, majd ezt követően vá-

rosi egyéni rajzversenyre ke-
rült sor, ahol az előadással 
kapcsolatos rajzokat készítet-
tek a diákok. A további prog-
ramok között volt még vá-
rosi irodalmi verseny és szin-

tén egy városi szintű sportver-
seny. Emellett az iskola saját 
berkein belül is szervezett to-
vábbi programokat.

-1994 óta tartjuk az „Ara-
nyos Napokat”, akkor vettük 
fel Arany János nevét Attól 
kezdve minden évben meg-
tartjuk ezt a rendezvényso-
rozatot. Azt gondolom, hogy 
ezek a programok különösen 
jók arra, hogy szülők, gyere-
kek, pedagógusok között szo-
rosabbra fűzzük a kapcsolatot, 
hiszen ez közös érdek. Együtt 
küzdünk azért, hogy jól sike-
rüljön a rendezvény. Például 
a kis színielőadás is a pedagó-
gus/diák közös munkája és si-
kere. Ebből is látszik, meny-
nyire tudunk együttműködni. 
– mondta Kovácsné Szendrei 
Borbála intézményvezető.

-dh- 

„Aranyos Napok”

Nagy sikert aratott az iskola színjátszóköre

Március 3-án (kedden) 
a kör meghívott előadója a 
karcagi Dr. Halász Blanka 
szinkrondramaturg volt, aki 
ismert TV-filmek és soroza-
tok magyar szövegének író-
jaként mutatkozott be. Leg-
utóbb a Cédrusliget (Cedar 
Cove) című kanadai-ameri-
kai filmsorozat magyar for-
dítását készítette el, s ennek 
kapcsán bemutatva néhány 
részletet, beavatta a közönsé-
get a szinkronszövegek meg-

alkotásának néhány kulissza-
titkába. 

A jogász végzettségű elő-
adó a karcagi gimnázium an-
gol tagozatos diákja volt, ahol 
kiemelkedő érdeklődést tanú-
sított a nyelvek iránt a tanórá-
kon túl a Beszélni nehéz! kör 
és az Angol szakkör tagjaként 
is. A különleges előadás azt is 
sugallta, milyen sokszínű le-
hetőség rejlik a nyelvtudás-
ban!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör
Március 21- én (szomba-

ton) Omega Oratórium kon-
certre várják az érdeklődőket 
a református templomban. A 
templomi koncert egyik kü-
lönlegessége, hogy a Karca-
gi Református Egyházközség 
kórusa is fellép. A mintegy tíz 
éve alakult kórus tagjai a gyü-
lekezet tagjai, a Református 
Általános Iskola és a Refor-
mátus Gimnázium tanárai, 
presbiterek, és az általános is-
kolába járó gyerekek szülei. 

Szerdánként próbálnak rend-
szeresen. Az énekkar már lázasan 
készül a fellépésre. Az egyik so-
ros szerdai próbájuk alkalmával 
látogattuk meg őket. A kórus ve-
zetője Ferenczi Péterné elmondta, 
hogy már nagyon várják az al-
kalmat és nagyon izgatottak. 

-Háttérénekesként fogunk 
énekelni, vokálozunk, így segít-
jük majd az előadást. Ilyet még 
nem csináltunk soha, van ben-
nünk egy kis izgalom. A műsor-
számok úgy lettek összeválogat-
va, hogy a templomban megáll-

ják a helyüket, így a mi reper-
toárunkba is beleférnek. Össze-
sen hat dalban közreműködünk 
majd. Hanganyagot kaptunk a 
zenekartól és nyomtatásban a 
dalszövegeket. Nagy örömmel 
fogadtuk a felkérést, és nagy vá-
rakozással állunk a feladat elé. 
Valószínűleg most a koncert 
előtt intenzívebb próbákat tar-

tunk, sűrűbben találkozunk 
majd. Bízunk abban, hogy az 
Omega együttessel közösen tar-
tott próba nagyon jól fog sike-
rülni.- mondta a kórus vezetője.

A március 21- i Omega Orató-
riumra a jegyek már kaphatók a 
Déryné Kulturális Központban.

Balogh Andrea

Megkérdeztük: Mire készül a Karcagi Református 
Egyházközség kórusa?

A kórus lelkesen gyakorol a márciusi koncertre

Lopás Kunhegyesen
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított lopás bűn-
tett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt P. Ferenc 
jászkiséri lakos ellen. A 23 éves 
férfi 2014. április 7. és 2015. 
március 8. közötti időben betört 
egy kunhegyesi lakatlan csalá-
di házba, ahonnan gázkonvek-
torokat és gáz-vízcsöveket tu-
lajdonított el. A rendőrök az 
adatgyűjtés során azonosítot-
ták a jogsértőt, akit előállítottak 
a Karcagi Rendőrkapitányságra 
és gyanúsítottként kihallgattak.

Betörte egy ház 
ablakát

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított garázdaság 
vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt S. Szabolcs 
kunhegyesi lakos ellen. A ren-
delkezésre álló adatok szerint a 
23 éves férfi 2015. március 7-én 
15 óra 30 perc körüli időben 
Kunhegyesen egy lakóház ab-
lakát és redőnyét egy betonda-
rabbal megdobta, melyek ennek 
következtében betörtek. A fér-
fi ezután elmenekült a helyszín-
ről, majd 2015. március 8-án 12 
óra 30 perckor ismételten meg-
jelent az ingatlannál, és annak 
másik ablakát is egy betonda-
rabbal betörte. A kunhegyesi 
lakos ekkor egy kerékpárral 
menekült el a helyszínről. A 

rendőrök a bejelentést követő-
en azonosították, a lakcímén el-
fogták, és a Karcagi Rendőrka-
pitányságra előállították a fér-
fit. S. Szabolcs gyanúsítotti ki-
hallgatásakor elismerte a bűn-
cselekmény elkövetését.

Fizetés nélkül 
távozott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésének 
gyanúja miatt indított eljárást 
T. Imre karcagi lakos ellen. A 
rendelkezésre álló adatok sze-
rint a 20 éves férfi 2015. már-
cius 7-én 19 óra 20 perc körüli 
időben bement az egyik karca-
gi áruházba, ahol a próbafül-
kében több étrend kiegészítő 
terméket kibontott, azok tar-
talmát nejlon zacskóba tette, és 
fizetés nélkül távozott. A bűn-
cselekményt az üzlet biztonsá-
gi őrei észrevették és visszatar-
tották a férfit a rendőrök kiér-
kezéséig. A járőrök elfogták és 
előállították a városi rendőrka-
pitányságra a jogsértőt. A nyo-
mozók megállapították, hogy a 
helyi férfi korábban 2015. már-
cius 5-én és 2015. március 3-án 
is járt az áruházban, amikor 
azonos módszerrel szintén ét-
rend kiegészítőket és csokolá-
dékat tulajdonított el. A rend-
őrök a férfit gyanúsítottként 
kihallgatták, a terhelt vallomá-
sában beismerte a bűncselek-
mények elkövetését.
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Március 3-án (kedden) a 
Déryné Kulturális Központ 
mozitermében tartott szak-
mai előadást a Debreceni 
Labdarúgó Akadémia kép-
viseletében Herczeg András 
ügyvezető és Szalánczi Zol-
tán a DVSC-DLA szociális 
és oktatási vezetője. A szak-
emberek részletes tájékozta-
tót adtak az akadémia műkö-
déséről, melynek keretében 
kedvcsinálóként egy videofil-
met is megnézhettek a fiata-
lok az akadémia mindennap-
jairól. 

Herczeg András lapunk kér-
désére válaszolva a következő-
ket nyilatkozta az összejövetel 
kapcsán:

„A Karcagi Sport Egyesület-
tel létrejött egy megállapodá-
sunk, amit a tavalyi évben ír-
tunk alá. Ennek a megállapo-
dásnak része, hogy rendszere-
sen tartjuk a kapcsolatot. Ez 
az alkalom tulajdonképpen 
egy tájékoztató jellegű szülői 
értekezlet, gyerekeknek, szü-
lőknek, melynek keretében a 
Debreceni Labdarúgó Akadé-

miát mutatjuk be. Hiszen sze-
retnénk, hogy a tehetséges kar-
cagi gyerekek közül minél töb-
ben Debrecenben folytatnák a 
sportpályafutásukat, illetve az 
iskolai tanulmányaikat.”

Ehhez kapcsolódóan 
Herczeg András már az egy-
begyűlteknek tartott előadá-
sában mondta el, hogy nem 
pusztán tehetséges focistákat 

szeretnének képezni, hanem 
fontosnak tartják azt is, hogy 
a fiatalok tanuljanak, hiszen 
intelligens futballistákat akar-
nak nevelni az akadémián. Az 
ügyvezető arra kérte a szülő-
ket, hogy támogassák gyerme-
keiket, és bízzanak az edzőik-
ben.

-dh-

A Debreceni Labdarúgó Akadémia előadása Karcagon

A Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Is-
kola Györffy István Általános 
Iskolai Tagintézménye, a Szü-
lői Munkaközösség és a Nyel-
vi Laborral a Nyelvtanulás-
ért Alapítvány a Györffy Na-
pok zárasaként március 7-én 
(szombaton) a Déryné Kul-
turális Központban tartot-
ta jótékonysági bálját. Az is-
kola tanulóiból, pedagógusa-
iból és szülőkből álló alkalmi 

színtársulat pénteken nyilvá-
nos előadáson is bemutatta a 
báli műsorát a szép számú kö-
zönség előtt, az 1962-es május 
1-jei felvonulásról közvetítés 
a Felvonulók kérték címmel. 
A bál napján ismét előadták a 
moziteremben a szülőknek a 
műsort, majd a díszteremben 
elkezdődött a jótékony bál. 

(Képeink a pénteki nyilvános 
előadáson készültek).

Györffy bál

A Nemzetközi Nőnap alkalmából március 8-án (vasárnap) 
délután a Karcagi Rendőrkapitányság Közlekedésrendésze-
ti Alosztályának rendőrei, Gyulai Miklós törzszászlós és Antal 
Zsolt törzsőrmester a Kálvin úton azokat a szabályosan közle-
kedő hölgy vezetőket, akik jogosítványa, személyi igazolványa 
és a jármű forgalmi engedélye rendben volt, egy szál virággal és 
autóillatosítóval köszöntötték. Ha az ellenőrzött autóban kis-
lány is utazott, ő is kapott virágot a rend őreitől.

Nőnapi figyelmesség a rendőröktől

Képünkön Kóli Boglárka (Karcag)

A Karcagi Arany János Álta-
lános Iskola pedagógusai szí-
vesen és eredményesen készítik 
fel tanulóinkat a városi és re-
gionális versenyekre, pályáza-
tokra. Kötelességünknek érez-
zük, hogy a hátrányos szoci-
ális és kulturá-
lis háttérrel ren-
delkező tanulóink 
számára is meg-
teremtsük, bizto-
sítsuk a részvéte-
li lehetőséget eze-
ken a versenyeken. 
Így történt, hogy a 
2014-15-ös tanév-
ben csatlakoztunk 
a Tisza-tavi Sport-
horgász Kft. által 
elindított Pecasuli 
elnevezésű prog-
ramhoz.

A Pecasuliban 
a Tisza-tó halai-
val, élővilágával is 
megismerkedtek a 
gyerekek, de olyan 
fontos témákról is 
tanultunk, mint a 
horgászetika vagy 
a természetvéde-
lem. 

A pecasulis programon 
résztvevő iskolák csapatai 
meghívást kaptak a nagy ha-

gyományokkal bíró Hungexpo 
területén lévő Fegyver- Hor-
gász- Vadász kiállításra is.

Kis csapatunk február 12-én 
kelt útra Budapestre, és részt 
vett a FeHoVa kiállítás kere-
tein belül megrendezésre ke-

rülő pecasulis versenyen. Is-
kolánkat hét, 4. osztályos di-
ák képviselte. A versenyen fő-
ként elméleti tudásukról adtak 

számot a gyerekek, totó, teszt, 
puzzle, villámkérdések formá-
jában. Az eredményes felké-
szülést mi sem bizonyítja job-
ban, hogy a 3. helyet sikerült 
megszereznünk! A szép ered-
mény mellett a csodálatos kiál-

lítás is emlékezetes 
marad csapatunk 
számára.

A csapat tagjai 
voltak: Bakó Ale-
xa Mária, Burai Jú-
lia, Farkas Korné-
lia Erzsébet, Lázók 
Dzsenifer Mária, Ko-
vács Krisztián Pál, 
Lázók Szebasztián, 
Tyukodi Gergő Sán-
dor. 

Felkészítő peda-
gógusok: Ujvárosiné 
Hanuszka Kata-
lin és Horváth-Tóth 
Éva. A gyakorlati 
felkészítést Horváth 
Zoltán tartotta, kö-
szönet érte! 

Ezúton is köszön-
jük Gyurcsek János 
alpolgármester úr-
nak, hogy támogat-

ta útiköltségünket! 

Ujvárosiné Hanuszka Katalin
alsós munkaközösség-vezető

„Aranyos” sikerek a FeHoVa kiállításon
POSTALÁDA
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 Helyi Választási Bizottság
 Karcag
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
 Tel.: 59/500-610, Fax: 59/311-998
 E-mail: jegyzo@ph.karcag.hu

H i r d e t m é n y
A Helyi Választási Bizottság Karcag település 02. számú egyéni választókerületében 2015. 

március 1. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselő időközi választása eredményét 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 307/N. § (1) bekez-
désében foglaltak alapján megállapította. 

A 2015. március 1-jei időközi választás eredményes volt.
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma összesen: 1 971 fő
A szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:  751 fő
Érvénytelen szavazatok száma:  6 db
Érvényes szavazatok száma:  745 db

A szavazatok száma jelöltenként:
Jelölt neve Jelölő szervezet neve A jelölt 

azonosítója
Érvényes 
szavazatok száma

MAGYAR ILDIKÓ 
ZSUZSÁNNA

FÜGGETLEN JELÖLT 143 68

LENGYEL JÁNOS JOBBIK 114 258

NAGY JÓZSEF MUNKÁSPÁRT 135 18

DR. KANÁSZ-NAGY 
LÁSZLÓ

FIDESZ-KDNP 127 401

A Karcag település 02. számú egyéni választókerületében megválasztott települési önkor-
mányzati képviselő:

DR. KANÁSZ-NAGY LÁSZLÓ
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG,

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

K a r c a g, 2015. március 1.

Dr. Czimbalmos Róbert sk. 
Helyi Választási Bizottság elnöke

Táncoslábú örökifjak f igyelem!

A Déryné Kulturális Központ szeretettel várja felnőtt 
csoportjába a népzene, néptánc iránt érdeklődőket.

Márciusban a szabadságharchoz kapcsolódó népdalokat 
és verbunkot tanulunk.
A foglalkozásokat szerdánként 18.30-20.00 között tartjuk.
További információ:
Kovácsné Kerekes Katalin 59/503-224/13-as mellék

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

HIRDETMÉNYEK
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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

HIRDETMÉNYEK
Tisztelt 
Szülők!

A Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művésze-

ti Iskola
Kiskulcsosi Általános Is-

kolai Tagintézménye 
szeretettel hívja és várja
a leendő első osztályos 
gyerekeket és szüleiket

2015. március 24-én 
(kedden)

- 8.00 órakor bemuta-
tó órára,
- 9.00 órától szülői fó-
rumra.

Érdeklődni: 59/503-126-os 
telefonszámon.

Tanító nénik

GYEREKMOZI

Mázli a 
csodakutya

(korhatár nélkül megte-
kinthető angol vígjáték, 87 
perc)
Helye: Déryné Kulturális 

Központ 
(Karcag, Dózsa György út 

5-7.)
Időpont: 2014. március 21. 

(szombat) 15.00 óra
Jegyár: 200.-Ft
Információ, jegyrendelés: 

(59)503-224 / 14-es mellék

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

 - Állatorvos (Berekfürdő),
 - Családgondozó (Kenderes),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Biztosítási ügynök, ügyintéző (Kisújszállás),
 - Területi képviselő (Észak-Magyarország),
 - Vendéglátó-ipari alkalmazott (Karcag),
 - Pincér (Karcag),
 - Forgácsoló (Karcag),
 - Ruházati gépkezelő, gyártósor mellett dolgozó (Kisúj-

szállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép ke-

zelője (Kisújszállás),
 - Egyszerű ipari foglalkozás (Győr),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Berekfürdő),
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok).

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

FELHÍVÁS
A Széchenyi 2020 támogatásával elkezdődött a piac belső 

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

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a tető felújítása, 
melynek várható befejezési ideje

 
2015. április 15.

Eddig az időpontig a főépületben nem lesz lehetőség sem-
milyen kereskedelmi tevékenység folytatására.

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

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Karcag Városi Önkormányzat

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

arról, hogy ebben az évben a szelektív gyűjtésre rendszeresített zsákokat guru-
lós 120 literes edényekre cseréljük. Az erre a célra rendszeresített barna és sárga 
kukákat a Kft. térítésmentesen biztosítja a lakosság részére. Azoknak a lakossá-
gi ügyfeleinknek tudjuk korlátozott számban biztosítani a gyűjtőedényeket, akik 
szerepelnek a hulladékszállítási nyilvántartásunkban, és rendszeresen fizetik is a 
hulladékszállítás díját.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy még van lehetőség az edényeket igénylők táborához csatlakozni!
2015. március 16-tól még várjuk az igényeket, és a készletünk erejéig még át is adjuk az edényeket!
Az igénylések leadását a központi telephelyünkön fogadjuk ügyfélszolgálati időnkben (Kg., Villa-

mos utca 109.). 
Aki meg tudja oldani a gyűjtőedények hazaszállítását, annak hirdetjük, hogy az edények a készle-

tünk erejéig a telephelyünkön átvehetőek az alábbi helyen és időpontokban:
Átvétel helye: Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája /Város-

gondnokság épülete/ (Kg., Villamos utca 109.) 
Átvétel ideje: Kizárólag délelőtt a megadott időpontokban: Hétfő, kedd, csütörtök: 8-12 óráig
Az átvételhez kérjük, hozzanak magukkal személyi igazolványt, és az utolsó havi hulladékos szám-

lát! Ezek hiányában nem tudjuk átadni az edényeket!
Akik nem tudják megoldani a hazaszállítást, azokat a későbbiekben tájékoztatni fogjuk a kiszállítás 

időpontjáról és módjáról. 
A gyűjtőedényeket a Hulladéknaptárban leírtak szerint kell használni! 
2015. március 16-tól megkezdjük a külön gyűjtött szerves hulladékok elszállítását is! (bar-

na zsák, barna kuka, egyéb zsákban lévő elkülönített szerves hulladék, összekötegelt 1 méternél nem 
hosszabb gallyak)

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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HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig.)

Március 14-15. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.:06/30-205-3260.

2015. március 13.péntek-hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Vadászbál 1. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - városi 
közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Hodos Julianna   
 Téma: Járási Hivatal
 Karcagi Hírek
 - Györffy vetélkedő
 - Tiszator - rövid hír
 - Koszorúzás
 - Interjú az Omega együttessel 
 Háttér
 Böllérfesztivál
20.40 Karcagi tükör
 Testületi ülés

2015. március 17. kedd-szerda
18.05  Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.02.25
19.15 Karcagi Hírek 
19.45 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.02.22

20.50 Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus 

 - Boldogság, Egészség, Lelkierő, 

megküzdés cimű előadása

2015. március 19. csütörtök-

hétfő

18.00 Műsorajánlat

18.05 Vadászbál 2. rész

19.05 Városunk március 15-ei megemlékezése

19.06 Márciusi ifjak kiállítása

19.30 Diákok fáklyás felvonulása

19.50 Országzászló felvonása a Kossuth 

téren

20.00 Ünnepi megemlékezés és 

koszorúzás

21.10 Szakmabál

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

Seres Henrietta-Varga János

Kg, Hideg u. 36. 

Nelli

Horváth Melinda-K. Nagy Gábor

Kg, Bíró u. 27. 

Kendra Melinda

Makai Judit-Sinka István

Kg, Pap Béla u. 8. 

Marcel István

Halálozás

Bíró János

 Karcag (1939)

Bak János Józsefné

(Oros Zsuzsánna Gizella)

 Karcag (1928)

Március 14. (Szombat)

 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 

F.u.1.)

 9 – 20 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 

(Kisújszállási u. 34) 

(Tesco)

Március 15. (vasárnap)

 9 - 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 

F.u.1.)

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal nevében tájékoztatom Önöket, 

hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rend-
szere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) módosítása alap-
ján 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 rászo-
rultság esetén a jogosult számára a járási hivatal – az e 
törvényben meghatározott feltételek szerint –
a. időskorúak járadékát,
b. foglalkoztatást helyettesítő támogatást, (2015. márci-

us 1-től)
c. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támoga-

tást, (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 hi-
vatal kormánytisztviselői készséggel nyújtanak tájékoztatást.

Az ügyintézők elérhetősége aktív korúak ellátása ügyben: 
Karcag, Kossuth tér 1.
Donkó Szilvia, Farkas Ágnes és Fekete Gyula szociális igaz-
gatási 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



 2015. március 13. 11Karcagi Hírmondó

Ingatlan
Két szobás tégla, kis családi ház 
gáz, és cserépkályhafűtéssel el-
adó. 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.
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.
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.
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.

Üzlethelység eladó vagy kiadó, 
Karcagon a Dózsa György út 3 
szám alatt. Tel:.06/70-452-5970.
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 ut-
ca 10 szám alatti ingatlan el-
adó. 6 millió forintig társashá-
zi lakást beszámítok. Tel.: 06/30 
321-6010.
Családi gazdálkodás földet bé-
relne Karcagon. Tel.: 06/30 430 
9481.
Kitűnő állapotú, felújított lakás 
eladó! (Karcag, Dózsa György 
u. 3/43). Érdeklődni 12 óra után. 
Irányár 6 millió Ft. Tel.: 06/30 
434-6760.
A Partos I. kertben 10 sor kert-
föld sok gyümölcsfával, rajta 
épített kunyhóval eladó. Tel.: 
06/59-314-352.
Központ közeli, összkomfortos, 
három szobás kockaház eladó 
Karcagon, a Kossuth Lajos u. 
21/A alatt. Tel.: 06/20-502-6183.
Főtéren, 3 szobás kertes ház és 
telek eladó, cserélhető autó-
ra, házra, telekre. Ugyanitt 40 
db szék eladó. Tel.: 06/20-230-
1202.
Karcagon, a Széchenyi sugárút 
1-3. alatt 3. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/70-452-5970.
Karcagon főtérhez, piachoz kö-
zel 712 m2 -es telken teljes köz-
művesített, ipari árammal ellá-
tott, bontásra vagy felújításra 
ítélt ház eladó. A telek alkalmas 
üzleti vagy ipari tevékenységre 
is. Érdeklődni: Karcag, Kacsóh 
u. 21 szám alatt. Tel.: 06/30-
478-2714.
Karcagon teljes közműves tég-
lából épült, kisebb kertes ház 
eladó. Lakrész 50 m2 + 25 m2 tá-
roló. Tel.: 06/30-635-9662.
Karcagon két szobás családi 
ház eladó, gáz és csempekály-
ha is van benne. Tel.: 06/30-
533-6997.
Garázst vásárolnék a Szent 
István sugárút 1-5 udvarán, a 
garázssor közepe táján. Tel.: 
06/59-313-167.

Állat
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.
Parlagi fajtájú tyúkok tojásai 
kaphatók (4 színben), és bóbi-
tás kacsatojások Karcagon. Tel.: 
06/59-311-237, vagy a 06/30-
287-3662.

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.: 06/30-963-50 
73.
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 út 3 szám alatt. Tel.: 
06/59-400-335.
Főnix pálma és nagyméretű vi-
rágok eladók. Tel.: 06/20-585- 
1734.
Gázpalack és olajradiátor el-
adó. Tel.: 06/59-887-169.

Kóstolóval egybekötött zárje-
gyes, termelői mézvásár (14-
én szombaton délelőtt 9-13 
óráig) Karcagon a Reggel ut-
ca 33. szám alatt, a nagykapu-
ban. Vendégem a helyszínen 
egy gyógyteára. Tel.: 06/30-
696-5288.
Színes TV, elektromos fűnyíró, 
autóba CD rádió, 500 wattos 
erősítő, mélynyomó eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.
Tea gáztűzhely (két lapos), 
gázperzselő, gázmelegítő, fa-
vágó fűrész, kerti asztal (két 
méteres) 6 db székkel eladó. 
Érdeklődni: Karcagon az Erkel 
Ferenc út 35/A alatt, 15 óra 
után.
Használt ruhabolt árukészlete 
berendezéssel együtt, költözés 
miatt eladó (Bejáratott üzlet). 
Tel.:06/20-502-6183.
Hagyományos gyümölcsfa cse-
mete áron alul eladó 12 fajta 
+ szeder, málnák, szamócák, 
hársfák, lilaakácok, magnóli-
ák, hibiszkuszok, 5 fajta szőlő, 
fagyalok, orgonák, mogyoró. 
Érdeklődni Karcag, Kinizsi u. 45. 
Tel.:06/30-266 2859.
Eladó fehér (Salgó) zománc 
sparhelt, szinte új állapotban, 
ajándék fatárolóval. Házhoz 
szállítva 40.000 Ft-ért. Tel.: 
06/30-963-5073.
Eladó üst üstházzal, szenes 
kályha, gáztűzhely, női kerék-
pár, gyermekülés (autóba, ke-
rékpárra). Továbbá dohányzó-
asztal, szekrények (gyermek, 
felnőtt) stb. eladók. 06/59-400-
685.
Kisbálás lucerna széna eladó! 
Tel.: 06/20-406-6768.
125-ös satu (régi típusú, 6500 E 
Ft), és egy 24 l-es Einhell komp-
resszor (154 l/perc, 1100 W, 
11.500 Ft) eladó Karcagon. Tel.: 
06/30-272-7244.
Keresek megvételre Canon 
(MG 5150, MG 5250, MG 5350) 
típusú nyomtatót. Tel.: 06/59- 
313-297, vagy a 06/30-838-
4848.

Eladók kikészített birkabőrök, 
női kerékpár, és 10 darab vasúti 
betontalp, akár darabonként 
is. Ugyanitt bakelit magyar nó-
tás hanglemezek eladók. Tel.: 
06/30-646-6307.

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 
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.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 

kedvezményes 

áron a 

Karcagi Hír-

mondóban! 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

B I R K Ó Z Á S
Február 14-én Cson-

grádon rendezték a ta-
vaszi versenyszezon 
hivatalos területi baj-
nokságát, négy me-
gyéből 19 szakosztály 
214 sportolója részvé-
telével. Karcagot nyolc 
versenyző képvisel-
te szép sikerekkel és 
hazafelé öt arany, há-
rom bronzérem volt a 
nagykunsági fiatalok 
tarsolyában. Eredmé-
nyek: Gyermek kor-
csoport, 29 kg. Tarjányi Ger-
gő III. 32 kg. Kovács Tamás I. 
Diák II. korcsoport, 26 kg. Csa-
nádi Zoltán III. 54 kg Kis Já-
nos I. Diák I. korcsoport, 32 kg. 
Balajti Gábor I. 54 kg. Kun Ist-
ván III. 69 kg. Újfalvi Csaba I. 
85 kg. Domokos Sára I. (fiúk 
között).

Március 01-jén Törökszent-
miklósra látogattak a karcagi 
fiatalok a hagyományos kis-
térségi „Centrum” verseny-
re, ahol hét szakosztály 110 
versenyzője mérte össze tu-
dását. A sikeres szereplés itt 
sem maradt el, a legszorgal-
masabb versenyzőink hoz-
ták jó formájukat. A tizenkét 
fiú és egy leány alkotta csa-
patunk mindegyike éremmel 
a nyakában térhetett haza. 
A gárdában két újonc gyer-

mek (Vadai és Nagy) is szere-
pet kapott, kipróbálva a ver-
senyek világát és örömünkre 
mindketten a dobogón végez-
tek. Eredmények: Gyermek 
II.korcsoport 29 kg. Marusi 
János I. Gyermek I. korcso-
port, 29 kg. Kovács B. Timur 
I. Tarjányi Gergő III. 32 kg. 
Vadai Roland III. 50 kg. Nagy 
Sándor III. Diák I. korcso-
port, 29 kg. Csanádi Zoltán 
II. Ordas Tibor III. 54 kg. Kis 
János I. Diák I. korcsoport, 
32 kg. Balajti Gábor I. 42 kg. 
Pintér Áron II. 69 kg. Újfalvi 
Csaba I. Lányok között 43 kg. 
Újfalvi Lili I. 

Az évkezdés tehát jól sike-
rült és minden okunk meg 
van arra, hogy bízzunk a sike-
res folytatásban.

Szűcs András vezetőedző

Éremeső
Most először fordult elő, 

hogy egy napon került meg-
rendezésre a fiú és leány 
amatőr kosárlabda megyei 
diákolimpiai döntő. Karca-

gon a Városi Sportcsarnok-
ban délelőtt a fiúk, délután 
a lányok harcoltak, hogy el-
döntsék, melyik két csapat 
vívja ki az országos döntő-
be jutás jogát. A fiúk köny-
nyedén kerültek be a finálé-
ba. Ott viszont megtorpan-
tak és már-már elúszni lát-
szott a továbbjutás, de a vé-
gére a srácok összeszedték 
magukat és megfordították 
a mérkőzést. Zsinórban har-
madjára sikerült a legjobbak 
közé kerülniük. A leányok is 
simán döntőbe kerültek, ahol 
a nagy rivális, a kisújszállá-

si móriczosok ellen kellett 
megküzdeniük. Nagyon nagy 
csatában, végig nyílt mér-
kőzésen csak a negyedik ne-
gyedben sikerült térdre kény-

szeríteni őket. Így a leány 
csapatunk, a tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is országos 
döntőbe jutott. 

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Szolnok Közgazdasági

59-19 (18-8, 20-5, 15-6, 6-0)

Kálmán Imre(2), Gyökeres 
Krisztián, Örsi Imre (8), Bo-
kor Péter (9/6), Mészáros Gá-
bor (21/3), Cs. Szabó Bence 
(6), Szentesi Ákos (3/3), Kis 
Tamás, Német Márton (7), 
Kovács Bence (3/3).

Mezőtúri Ref. Koll. - Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn. 

56-67 (20-11, 13-14, 9-22, 
14-20)

Kálmán Imre, Gyökeres 
Krisztián, Örsi Imre (2), Bo-
kor Péter (12), Mészáros Gá-
bor (38), Cs. Szabó Bence (2), 
Szentesi Ákos, Kis Tamás, Né-
met Márton (11), Kovács Ben-
ce (2).

Lehel Vezér Gimn. - Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn.

38-74 (6-21, 15-21, 8-21, 
9-11)

Rácz Lilla (10), Németh 
Csilla, Nagy Klaudia (6), Var-
ga Vivien (13), Pintér Ágnes 
(10), Béres Ildikó (10), Papp 
Enikő (10), Vass Viktória, 
Lippai Anna (8), Séta Gabriel-
la (4), Csíkos Lilla (2).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Móricz Zs. Ref. Gimn.

55-45 (10-7, 11-16, 18-10, 
16-12)

Rácz Lilla (19), Németh Csil-
la, Nagy Klaudia, Varga Vi-
vien (8), Pintér Ágnes (6), Bé-
res Ildikó, Papp Enikő (4), Vass 
Viktória, Lippai Anna (1), Séta 
Gabriella, Csíkos Lilla (17).

Őrlős Zoltán

Országos döntőben a csapatok

Öt tanulónk vívta ki a jogot, hogy megmérettesse erejét a 
Szegeden megrendezett Országos Elődöntőben. Nagyon erős 
mezőny gyűlt össze és nehéz összecsapás várt versenyzőinkre. 
Korcsoportonként négy tanuló került be az országos döntőbe. 
Három tanulónk Nagy Klaudia, Kocsis Nikolett, és Zsembeli 
Zsadány bronzérmet szerzett, így ők hárman kvalifikálták ma-
gukat a győri döntőbe.

Őrlős Zoltán

A győri döntőben a karcagiak

A képen Őrlős Zoltán edző, Puskás Máté, Zsembeli Zsadány, 
Kocsis Márta, Nagy Klaudia, Kocsis Nikolett

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium tanulói az 
elmúlt két hónap alatt folya-
matosan szerepeltek megyei 
és országos tanulmányi, illet-
ve sportversenyeken, melye-
ken kiemelkedő eredményeket 
értek el. 

Két tanulónk országos sike-
rig jutott a Természet Világa 
c. folyóirat által meghirdetett 
XXIV. Természet-Tudomány 
Diákpályázaton. Vincze Já-
nos 12. C osztályos tanuló 
„Kántor Sándor mesterségé-
nek rejtelmei” című pályadol-
gozatával III. díjat, Kálmán 
Imre 11. C osztályos tanuló 
„2013 - Időjárási előrejelzé-
sek és szélsőségek éve lakóhe-
lyemen, Kunmadarason” cí-
mű pályaművével pedig II. dí-
jat nyert. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre a Magyar Tu-
dományos Akadémián kerül 

sor, ahol a két tanuló átveheti 
a nekik járó jutalmakat. Mind-
ezek mellett Kálmán Imre ku-
tatómunkájával sikeresen sze-
repelt Sárospatakon, a Kutató 
Diákok Országos Szövetségé-
nek TUDOK regionális kon-
ferenciáján is, ahonnan kvali-
fikálta magát az országos dön-
tőbe, melyet majd Miskolcon 
rendeznek meg márciusban.

A fiú kézilabdások a VI. és 
V. korcsoportban szerepeltek, 
itt területi 2. és megyei 4. he-
lyezést értek el. A közeljövő-
ben még versenyeznek majd 
a református középiskolák or-
szágos döntőjén Mezőtúron, 
áprilisban a Nagykun Diák-
sport Viadalon, Túrkevén.

Kellemes meglepetést okoz-
tak a röplabdás fiúk. VI. kor-
csoportban megyei 4. helyen 
végeztek. Az amatőr V-VI. 
korcsoportban megyei bajno-

ki címet nyertek, miután a te-
rületi selejtezőkön legyőzték a 
másik két karcagi középisko-
la csapatát, ezt követően a me-
gyei döntőben arattak sikert 
Kunhegyesen a házigazdák és 
Szolnok csapatai ellen. Így áp-
rilisban az országos diákolim-
piai döntő résztvevői lesz-
nek Debrecenben, de emel-
lett még számos megmérette-
tés előtt állnak. A megyei di-
ákolimpiai bajnokcsapat tag-
jai: Kovács Martin, Karas La-
jos, Harsányi Márk, Laboncz 
János, Zsembeli Zsadány, 
Ferenczi Gábor, Házi Gyula, 
Erdős Adrián, Sebők Bence. 
Gratulálunk a tanulóknak az 
elért eredményekhez, köszön-
jük a Református Gimnázium 
és a Karcagi Református Egy-
házközség támogatását.

MAJOR

Kiváló refis eredmények


