
A március 14-én (szom-
baton) délután a Petőfi-szo-
bor előtt megrendezett vá-
rosi megemlékezés hagyo-
mányosan a Kováts Mihály 
Huszárbandérium huszára-
inak felvonulásával kezdő-
dött. A több száz ünneplő 
karcagi polgár között részt 
vett az ünnepségen dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
miniszter, városunk és térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője, Hodos Julianna, a Kar-
cagi Járási Hivatal vezetője, 
valamint Dobos László pol-
gármester, és a képviselő tes-
tület tagjai is. 

Az 1848-49-es eseménye-
ket elindító, az ország törté-
netében új korszak nyitányát 
jelentő pest-budai forrada-
lom jelentőségére Halász Já-
nos országgyűlési képvise-

lő, a Magyar Művészeti Aka-
démia Felügyelő testületének 
elnöke emlékezett:      

„Százhatvanhét év telt már 
el a magyar történelem eme, 
egyik legfontosabb napja óta, 
mégis itt él a szívünkben Pe-
tőfi, Irinyi, Vasvári, és úgy 
érezzük néha, mintha mi is 
ott ültünk volna velük a Pil-
vaxban. 1848. március 15-én 
Pest-Budán vér nélkül győ-
zött a forradalom. A pozso-
nyi magyar országgyűlés a 
bécsi udvarral 1848. április 
11-én elfogadtatta az ún. áp-
rilisi törvényeket. Megszűnt 
a jobbágyrendszer, bevezet-

ték a közteherviselést, a tör-
vény előtt mindenki egyen-
lő lett ... Ezekért a vívmányo-
kért szálltak harcba csapata-
ink azután, hogy a császári 
udvar felrúgta a megállapo-
dásokat. Az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc az 
áldozathozatal dicső példá-
ja. Áldozatot kell hoznunk 
a nemzetért, hiszen a haza 
nélkül senkik nem lennénk. 
Olyanokká válnánk, akiket 
száműztek múltjukból, ha-
gyományaikból, mindabból, 
ami biztonságot és méltósá-
got adhat az emberi létnek” 
- mondotta a szónok, aki ki-
emelte, hogy az 1848. márci-
usi forradalom  a bátorság és 
a cselekvés ünnepe is. 

- A márciusi ifjak, a for-
radalmárok és szabadság-
harcosok példája arra figyel-
meztet minket, hogy mindig 

szükség van azokra az embe-
rekre, akik tudnak olvasni az 
idők jeleiből, akik megértik, 
hogy egyéni és közösségi éle-
tük felelőseiként mit kell ten-
niük, mi a feladatuk - és azt 
végre is hajtják. Kossuthék 
tudták, hogy a népnek nem-
zetté, valódi közösséggé kell 
érnie, amely tetterős és csele-
kedni kész, hogy valóra vált-
sa álmait. A magyarság ilyen 
ritka nagyságról tett tanúbi-
zonyságot 1848-ban: kiállt az 
elnyomás és a jogfosztottság 
ellen és törvényes jogaival él-
ve létrehozta saját alkotmá-
nyát, ami az akkori Európa 

legszabadabb és legfelvilágo-
sultabb alaptörvénye volt.” 

Magyarország nem akart 

többé a császárság leszaka-
dó és szegénysorban tartott 
gyarmata lenni – figyelmez-
tetett a történelmi helyzet je-
lentőségére Halász János. 

- „Most sem akarunk 
mást, csak annyit, hogy mi 
dönthessünk az életünket 
leginkább befolyásoló dol-
gokról. Mi, népben-nemzet-
ben gondolkodók, '48 örö-
kösei 2015-ben is béké-
re, együttműködésre törek-
szünk, de „nem engedünk 

a 48-ból”! Nem fogadjuk el, 
hogy a magyarok életéről ne 
a magyarok, hanem mások 
döntsenek. Sokan azt hitték 
a rendszerváltozáskor, hogy 
a demokratikus Magyaror-
szágon már nem kell küzde-
ni azokért a célokért, ame-
lyekért Petőfiék, vagy '56-
ban Nagy Imréék harcoltak. 
Ma már tudjuk, hogy önál-
lóságunkért, gazdasági füg-
getlenségünkért nap mint 

nap ki kell állnunk, még ak-
kor is, ha  csaták és csatame-
zők helyett tárgyalóasztalok-

nál zajlik a küzdelem.” Már-
cius 15. százhatvanhét éve 
már a nagyvilág magyarsá-

gának közös ünnepe, fényé-
nek és tisztaságának közös-
ségépítő ereje van, mutatott 
rá a szónok. 

- „Önök Karcagon évtizedek 
óta példásan végzik az ered-
ményes, közösségépítő mun-
kát. … Ahol emlékezni tu-
dunk, ahol magunkra isme-
rünk, ott otthon vagyunk, 
ahol otthon van‚ '48 eszmeisé-
ge - mint itt, Önöknél Karca-
gon.” - mondta Halász János.

A korszak meghatározó ver-
seiből összeállított műsort kö-
vetően (előadók: Nagy Ist-
ván (tárogató) Domján Sán-
dor, Szendrey Gitta (szava-
lat) és a Nagykun Honvéd-
banda) a karcagi önkormány-
zat, a pártok, a civil szerveze-
tek, és az intézmények képvi-
selői helyezték el az emlékezés 
és a kegyelet koszorúit Petőfi 
Sándor és Kossuth Lajos főté-
ri szobrainál. 

Elek György

Képünkön Kovács Szilvia alpolgármester, Dobos László 
polgármester, és Gyurcsek János alpolgármester
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Karcagi  Hírmondó
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója

A karcagi ünnepség eseményei

Március 13-án (pénteken) fáklyás felvonulással vette kez-
detét az ünnepi rendezvénysorozat az 1848-1849-es forra-
dalom és szabadságharc 167. évfordulójának alkalmából. 
A Múzeumparkban gyülekező tömeget rövid verses-ze-
nés műsorral várták a rendező szervek. A programot Plósz 
Csilla tárogatójátéka nyitotta, majd Tóth Barna a Nagy-
kun Református Gimnázium diákja szavalta el nemzeti 
imdságunkat, a Himnuszt. Zárásként a Déryné Kulturális 
Központ Pántlika néptánccsoportja lépett a közönség elé.

A megnyitót követően a Kováts Mihály Huszárbandéri-
um és a Nagykun Honvédbanda felvezetésével vonult a tö-
meg a Kossuth térre, ahol ünnepélyes keretek között a Him-
nusz hangjaira felvonták az Országzászlót.

Elsősorban diákoknak szervezik ezt a felvonulást, már 
hosszú évek óta, de jó érzés volt látni, hogy egyre több ma-
gánszemély és család is csatlakozott a menethez.

Az ünnepi beszédet Halász János országgyűlési 
képviselő mondta

Halász János: A Nagy-
kunság fővárosáról köz-
tudott, hogy lakói őrzik 
és ápolják a hagyomá-
nyaikat, büszkék múlt-
jukra és jelenükre egy-
aránt.

Fáklyás felvonulás
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Közéleti szilánkok
Huszárok és 

gyalogok

A múltkor úgy fejeztem be a 
jegyzetem: az első felelős magyar 
kormányzatnak 1848-ban még 
honvédsége sem volt. Majd’ fél év 
kellett hozzá, hogy megalakuljon 
a magyar honvédség, amely aztán 
első ütközetét meg is nyerte a 
pákozdi csatában Móga altábornagy 
fővezérletével Jellasics horvát bán 
serege ellen szept. 11-én a Pákozd, 
Sukoró, Pátka térségében. 

A sakkjáték figurái közül már 
nagyon régóta a lovat „huszárnak”, 
a „parasztokat” pedig gyalogoknak 
nevezik a sakktábla mezőin. 
Voltaképpen két szimbolikus 
„hadsereg” áll egymással szemben a 
táblán, 16-16 figurával, ahol a huszár, 
a tisztek sorában kapott helyet, a 
gyalogok pedig a tisztek előtt állnak, 
mintegy védve az előbbieket. A 
játék kezdetén egy gyalogvesztés 
- azonos tudású ellenfeleknél- 
még nem nagy veszteség, de 
egy tiszt elvesztése már komoly 
hátrányt jelent a végkimenetelre. 
A végjátékokban viszont megnő 
a gyalogok jelentősége és sokszor 
a gyaloglépések döntik el az 
„ütközetet”.

A karcagi Akácliget  Fürdőben 
még március 15-én este is volt 
néhány ilyen parti, amelyekbe 
belenézhettem. Véletlenül tudtam 
csak meg, hogy három napos 
nagy, szinte országos „Wolf György 
Emlékversenyt” rendezett ott 
Egyed Zsolt, a karcagiak kiváló 
szakvezetője. Pénteken egy helyi 
presszóban véletlenül találkoztam a 
salgótarjáni sakkozókkal, akik a torna 
meghívottjai között voltak.  A rövid 
beszélgetés során feljöttek a régi 
közös tarjáni ismerősök, emlékek. 
Mondták, Tarján lepusztult, az 
egykori ún. „Rokkant” lakótelepet is 
lebontották, a belváros és a Karancs 
presszó környéke kong az ürességtől. 
Az egész városban nincs egy olyan 
meghitt szórakozóhely, mint itt, 
ahol beszélgetünk. A fürdő óriásit 
fejlődött, a Berekben is -, ahová 
régóta járnak… Hát igen, a sakk az 
összehozza az embereket, akik szinte 
félszavakból megértik egymást.

 ’48-ra emlékezve: úgy hírlik, 
Kossuth is nagyon jó sakkozó volt. 
(Valószínűleg sokkal jobb, mint 
Széchenyi, bár nem tudok róla, 
hogy sakkoztak volna egymással.) 
Csontból faragott sakk-készletét 
– melyet 1850-ben angliai 
emigrációjában kapott- élete végig 
megőrizte. Ma a Nemzeti Múzeum 
tulajdona. Ritkán veszik elő. Utoljára 
2012-ben a Kossuth napon játszottak 
rajta egy partit Portisch Lajos és 
Berkes Ferenc nagymesterek. Persze 
kesztyűs kézzel.

-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

Március 11-én (szerdán) so-
ron kívüli ülésre hívták ösz-
sze a képviselő-testületet. Na-
pirend előtt Andrási András 
jobbikos képviselő tett fel két 
kérdést. Az elsőben a város 
gazdasági tervének a kidolgo-
zásáról kérdezett, mivel az el-
készítésére kitűzött határidő 
már közel van. Második kér-
désében a Györffy István tag-
iskola jövőjét illetően érdeklő-
dött. Andrási képviselő lakos-
sági megkeresés útján szerzett 
tudomást arról, hogy az isko-

lát a Katolikus Egyház Egri 
Főegyházmegyéje szeretné sa-
ját fenntartásába, kezelésébe 
venni.

Dobos László polgármes-
ter a kérdésekre válaszolva el-
mondta, hogy a gazdasági terv 
kidolgozása folyamatban van 
és a megfelelő szakértői-, bi-
zottsági, szabályszerű hivatali 
feladatokat és ügymenetet kö-
vetően a kitűzött határidőre el 
fog készülni. Az iskola kérdé-
sével kapcsolatban a polgár-
mester arról adott felvilágosí-
tást, hogy a Katolikus Egyház 
valóban jelezte a fent említett 
szándékát. Dobos László hoz-
zátette továbbá, hogy ebben 
az ügyben az önkormányzat-

nak nem sok tennivalója lesz, 
mivel abszolút a szülők dön-
tésén fog múlni, hogy az isko-
la az egyház fenntartásába ke-
rül-e, vagy sem. Legjobb tu-
domása szerint 50% fölötti 
szavazattöbbség dönti majd el 
a kérdést.

Az ülésen mindössze há-
rom napirendi pont ügyében 
döntöttek a képviselők. Az ezt 
megelőző ülésen elfogadott te-
lepülési támogatások rend-
szeréről szóló önkormányza-
ti rendelet módosítását sza-

vazták meg ezúttal. A módo-
sításra egy pontosítás miatt 
volt szükség. Szintén módo-
sításra került a települési szi-
lárd és folyékony hulladékok-
kal kapcsolatos közszolgálta-
tásról szóló rendelet is. Jogsza-
bályi előírásokra tekintettel a 
rendelet szabálysértésekre vo-
natkozó rendelkezését helyez-
ték hatályon kívül.

Végezetül elfogadták azt a 
javaslatot, melynek értelmé-
ben parlagfű-mentesítési tevé-
kenységeket támogató pályá-
zatot ad be az önkormányzat. 
Nyertes pályázat esetén két 
darab fűkasza beszerzése vál-
hat biztosítottá.    

-dh-

Soron kívüli testületi ülés

A „Kun Összefogás” Konzorcium Tanácsa 2015. március 10-
én (kedden) a Földművelésügyi Minisztériumban tartotta idei 
konzorciumi tanácsülését, melyen a Nagy- és a Kiskunság te-
lepüléseinek képviselői vettek részt. A tanácsülés első napiren-
di pontja az új tisztségviselők megválasztása volt. A jelenlévő 
konzorciumi tagok egyhangú döntéssel megválasztották elnök-
nek Kunszentmiklós polgármesterét, Lesi Árpádot, alelnöknek 
pedig Kovács Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnökét. A testület tiszteletbeli elnöki pozíciójában meg-
erősítette dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, 
városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét.

A konzorciumi ülés második fontos napirendi pontja az eb-
ben az esztendőben megrendezendő III. Kun Világtalálkozó 
előkészítése volt. A jelenlévők döntése alapján a Világtalálko-
zóra 2015 szeptemberében kerül sor. A megnyitó rendezvény-
nek a Kiskunság ad helyet, a záró ünnepséget pedig Kunhegyes 
városa rendezi.

Ülésezett a „Kun Összefogás” Konzorcium

A Magyar Sajtó Napja alkalmából a sajtó munkatársait kö-
szöntötték március 13-án (pénteken) a szolnoki városházán. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi saj-
tó díját Pengő Ferenc a Karcag TV cégvezetője kapta, aki poli-
hisztorként, alkalmazkodva egy helyi televízió sajátosságaihoz, 
szerkesztő-riporter, operatőr, vágó, stúdióvezető, felelős szer-
kesztő és vállalkozó-cégvezető is egyben. Szerződéses tudósító-
ja több országos kereskedelmi tv csatornának is. A díjazott az 
oklevél mellé Kun Éva, mezőtúri származású Munkácsy-díjas 
keramikus művész Kisasszony című mázas kerámiáját kapta.

Pengő Ferenc kapta a Megyei Média Díjat

Március 15-e alkalmából Karcag városából többen kaptak 
magas rangú kitüntetést, elismerést. Erről készült összeállítá-
sunkat jövő heti lapszámunkban olvashatják kedves Olvasóink.

szerk.

Képünkön dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és 
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

Fotó: Internet

Fotó: Internet
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INTERJÚ

Február 26-án (csütörtö-
kön), állománygyűlés ke-
retében, a megye polgári és 
rendőri vezetői előtt szá-
molt be a 2014-ben végzett 
munkáról Teleki Zoltán 
rendőr alezredes, a Karcagi 
Rendőrkapitányság vezető-
je. A parancsnok a hivata-
los beszámolót követően a 
Karcagi Hírmondót is tájé-
koztatta az elmúlt esztendő 
fontosabb eredményeiről, 
vagyis Karcag, Kenderes, 
Kisújszállás, Kunhegyes, 
Kunmadaras és Berekfürdő 
bűnügyi mutatóiról. 

- A kapitányság állománya 
a 2014. évre kitűzött felada-
tokat az elvárásokban meg-
határozottak szerint, a la-
kosság biztonságérzetének 
javítását célozva hajtotta 
végre. Kiemelt céljaink vol-
tak: a választások zavartalan 
lebonyolítása, a jogsértések 
elleni hatékony fellépés, a te-
lepülések közbiztonságának 
javítása, az együttműködő, 
segítő, támogató jellegű ren-
dészeti tevékenység – és az, 
hogy párbeszédet folytas-
sunk az állampolgárokkal, 
önkormányzatokkal, a társ-
szervekkel és a civil szerve-
zetekkel.

Alacsony a 
bűncselekmények 

száma

- A hírekből is látható volt, 
hogy tavaly sem unatkoztak. 
Hogyan értékelhető a 2014. 
év bűnügyi krónikája?

- Tavaly az elmúlt tíz év 
legalacsonyabb bűncselek-
ményszámát regisztráltuk. 
Ez a szám a 2013. évihez ké-
pest 28%-os, a 2012. évihez 
képest pedig 44%-os csök-
kenést mutat. A nyomo-
zás-eredményességi muta-
tónk ugyanakkor a legma-
gasabb volt az elmúlt öt év-
ben, – a 2013. évihez képest 
8, a 2012. évihez képest 25, 
az azt megelőző évekhez ké-
pest pedig 20%-kal értünk el 
jobb eredményt. Fontosnak 
tartom kiemelni a közterüle-
ten elkövetett bűncselekmé-
nyeket, amely kapcsán 2013-
hoz képest nagyon jelen-
tős, mintegy 50%-os csök-
kenés következett be. A nyo-
mozás eredményességi mu-
tató ugyanezen kategóriák-
ban 25-30%-os javulást mu-

tat. Elmondható még, hogy 
a kiemeltként kezelt bűncse-
lekmények (ilyenek az em-
berölés, rablás, lakásbetörés, 
lopás, kifosztás, súlyos tes-
ti sértés) száma kapcsán az 
elmúlt tíz év legalacsonyabb 
mutatóját re-
g i s z t r á l h a t-
tuk, a nyomo-
zási eredmé-
n y e s s é g ü n k 
pedig az utób-
bi évtized leg-
jobb eredmé-
nye lett ebben 
a kategóriá-
ban. Ember-
ölés például 
2014-ben nem 
is volt az ille-
tékességi terü-
letünkön, de 
az elmúlt öt 
év legalacso-
nyabb számát 
regisztrá ltuk 
a testi sérté-
sek esetében, 
amely kategó-
riában 2 %-kal 
tudtuk javíta-
ni a nyomo-
zási eredmé-
nyességet. A 
garázdaságok 
vonatkozásá-
ban mintegy 
15%-kal csök-
kent a bűn-
cselekmények 
száma, a nyo-
mozás-ered-
ményesség te-
kintetében pe-
dig az elmúlt 
évek eredmé-
nyét hoztuk.

- A gyakoriságot tekintve 
melyik a legjellemzőbb bűn-
cselekmény?

- A bűncselekmények több 
mint 50%-át továbbra is a 
vagyon elleni jogsértések je-
lentik, bár ezek esetében az 
előző évekhez képest bizo-
nyos mértékű átrendeződés 
figyelhető meg. Korábban 
a vagyon elleni bűncselek-
mények arányszáma az ösz-
szes bűncselekményen be-
lül 65-67 % volt, most 50-55 
% körül van, és ez a csök-
kenés egy kicsit a bűncse-
lekményeken belüli arányo-
kat is átstrukturálta. A lopá-
sok esetében az elmúlt tíz év 
legalacsonyabb bűncselek-
ményszámát regisztráltuk, 
a felderítés eredményessé-
ge pedig a legjobb az elmúlt 
tíz évben, ami megyei és or-

szágos szinten is kimagas-
ló adat. Az elmúlt tíz év leg-
magasabb nyomozati ered-
ményességét hoztuk a la-
kásbetöréseknél. Ezek szá-
mát a 2013. évihez képest 
47%-kal, 2016-hoz képest pe-

dig 56%-kal szorította vissza 
a kapitányság. A rablások ese-
tében (2013-hoz képest) szin-
tén csökkent a bűncselek-
mények száma, a nyomozás 
eredményessége pedig olyan 
magas szinten van, ami me-
gyei és országos összehason-
lításban is kimagasló. A ki-
fosztás bűncselekmény terü-
letén a korábbi évekhez ké-
pest minimális a csökkenés, 
de a felderítésben az elmúlt 
tíz év legjobb eredményét 
hoztuk. Ugyanezt mondha-
tom el a zsarolás bűncselek-
ményi kategória esetében 
is. 2014-ben minden zsaro-
lás bűncselekményt felde-
rítettünk. Az orgazdaság 
bűncselekmény kategóriájá-
ban az elmúlt öt év legma-
gasabb bűncselekményszá-
mát regisztráltuk. Ez annak 
a következménye, hogy a va-

gyon elleni bűncselekmé-
nyek csökkentése érdekében 
minden esetben megpróbál-
juk felderíteni és büntetőel-
járás alá vonni az ilyen cse-
lekmények mögött álló or-
gazdákat.

- Minek kö-
szönhető a több 
kategóriánál is 
említett kima-
gasló felderítési 
eredményesség?

- Feltehe-
tően az azon-
nali reagálás-
nak. A rablás-
ra például úgy 
t e k i n t ü n k , 
mint egy em-
berölésre. Te-
hát, ha az il-
letékességi te-
r ü l e t ü n k ö n 
rablás törté-
nik, akkor a 
k apit á nysá g 
állománya a 
járőrkollégák-
tól a kapitány-
s á g v e z e t ő -
ig egy ember-
ként „mozdul 
rá”, és a „for-
r ó n y o m o n ” 
üldözés során 
mindent meg-
teszünk az el-
követők kézre 
kerítésére. 

- A híradá-
sok szerint 
több alkalom-
mal intézked-
tek kábítószer-
rel kapcsolatos 
esetekben is. A 

drog mennyiben volt jelen a 
kapitánysághoz tartozó tele-
püléseken?

- A „visszaélés kábítószer-
rel” bűncselekmény kate-
góriájában 2014-ben három 
esetben indítottunk bün-
tetőeljárást a terjesztők-
kel szemben, míg 2013-ban 
nem volt ilyen eljárásunk. 
Jelenleg is több olyan bün-
tetőeljárásunk van, ahol cél-
zottan a terjesztői kört tá-
madja és vonta eljárás alá a 
rendőrség.

- A tendenciát figyelve te-
hát 2014. a rendőri eredmé-
nyesség tekintetéből kiemel-
kedően jó évnek mondható.

- Összegezzünk! A re-
gisztrált bűncselekmények 
100 ezer lakosra vetített 
aránya olyan mutató, amit 
mindenhol mérnek. A Kar-
cagi Rendőrkapitányság il-

letékességi területén az el-
múlt tíz évet véve alapul 
2014-ben volt a legalacso-
nyabb a 100 ezer lakosra ju-
tó bűncselekmények száma, 
ami 2013-hoz képest 28, 
2012-höz képest 45, 2011-
hez képest 32, 2010-hez ké-
pest pedig 40%-kal kedve-
zőbb adat.

Több rendőr az 
utcákon

- Minek köszönhető, hogy 
az elmúlt évben intenzívebb 
rendőri jelenlétet tapasztal-
hattak a kapitányság telepü-
lésein élők?

- Egyrészt 2013-tól szin-
te folyamatosan - a szüksé-
ges mértékben és erővel - a 
Készenléti Rendőrség egy-
ségei is jelen voltak és van-
nak, másrészt a települése-
inken –Berekfürdő kivételé-
vel - is biztosítani tudtuk a 
huszonnégy órás rendőri je-
lenlétet. Szeretném megem-
líteni, hogy havonta legalább 
két alkalommal tartunk raz-
ziát az illetékességi területen 
található szórakozóhelye-
ken. Ezeknek az akcióknak 
a célja a kábítószerrel és a 
pszichotróp anyagokkal való 
jogsértések megelőzése, visz-
szaszorítása, illetve közterü-
letek, szórakozóhelyek rend-
jének a biztosítása.

- Milyen állományi lét-
számmal látják el a mun-
kát?

- A Rendőrkapitányság 
jogszabály által hatásköré-
be utalt feladatai elvégzésé-
hez rendelkezik a szüksé-
ges humánerőforrással. A ti-
zenkilenc körzeti megbízot-
ti státusz feltöltött, a közte-
rületi rendőri óraszám az el-
múlt öt év legmagasabb érté-
két mutatta, ugyanígy a köz-
területre vezényelt rendőri 
létszám is. Azt pedig nem le-
het eléggé kiemelni, hogy a 
hangsúlyt – továbbra is – a 
megelőzésre fordítjuk, ami-
hez a közterületi jelenlét 
alapvető fontosságú. Az elért 
eredmények vonatkozásá-
ban pedig mindenképpen ki 
kell hangsúlyozni, hogy ter-
mészetesen köszönettel tar-
tozom minden egyes kollé-
gámnak, a településeink ön-
kormányzatainak, a polgár-
őr egyesületeknek, és a társ-
szerveknek.

Elek György

Kiemelkedő évet zárt a kapitányság
Interjú Teleki Zoltán rendőr alezredessel

Teleki Zoltán 2012 óta vezeti a Karcagi Rendőrkapitányságot
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2015. március 6-8-án került megrendezésre a III. Veszprémi 
Bor-Blues-Böllér Napok, ahová meghívást kapott Karcag vá-
rosa és a Karcagi Birkafőzők Egyesülete is. A szervezők ezzel 
a meghívással kívánták szorosabbra fűzni a két település kap-
csolatát. A Karcagi Birkafőzők Egyesülete hat fővel képviseltet-
te magát a rendezvényen. A főzők – Agócs Zoltán, Csontos Pé-
ter, Fazekas István, Nagygyörgy Jenő, Szabó Péter, Varga Vik-
tor – a két nap alatt hat lábas birkapörköltet készítettek el. A 
szombati napra 140 kóstolóadaggal készültek, vasárnap pedig 
már 340 teljes adag ebédet osztottak ki savanyúsággal és kö-
rettel együtt. A Karcagi Birkafőzők Egyesületének hitvallása a 
kunsági birkapörköltfőzés karcagi hagyományának minél szé-
lesebb körben való megismertetése, amely ezen a hétvégén ma-
radéktalanul sikerült. 

Karcagi birkafőzők Veszprémben

Március 12-én (csütörtökön) Szabó Antónia Holló László-
díjas fotó- és képzőművész kiállítása nyílt meg a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban. A „Lettem, vagyok, múlok, Ismét 
leszek” című tárlat az 1968 óta dolgozó művész munkásságá-
nak keresztmetszetét tárja a néző elé. Szabó Antónia népművé-
szeti tárgyakat és használati eszközöket fényképez és az ezeken 
a tárgyakon található jelrendszer olvasatát, megértését hivatott 
közelebb vinni a közönséghez. Ha a szemlélő figyelmesen meg-
nézi ezt a képi rendszert, akkor a világ működésrendjét fedez-
heti fel benne.

Ezt részletesen is elmagyarázta a kiállítást megnyitó Makoldi 
Sándor Magyar Művészetért díjas festőművész, néprajzkutató. 
Ahogy a tárlat ismertetőjében is olvasható: A karcolt, faragott 
vagy berakásos technikával készült képi mondandó nem csak 
szemet gyönyörködtet, de tanulságokkal is szolgál, sőt teljes bi-
zonyossággal állíthatjuk – mivel a mindenség tükröződik raj-
tuk-általuk – szakrális tartalmat hordoz.

Akit érdekel a népművészet és az a mögött meghúzódó 
szakralitás, az ne hagyja ki ezt a tárlatot!

-dh-

Képek az Alföld népművészetéből
Kiállításmegnyitó a múzeumban

A március 2-án, a költő születésnapján tartott ünnepélyes megnyitó után került megrendezés-
re az immár hagyománnyá lett városi rajzverseny, amelyen Arany János A fülemile című művét 
illusztrálták a tanulók itt a helyszínen. A rendezvényen a Kováts Mihály-, a Kiskulcsosi Tagisko-
la, a Nagykun Református Általános Iskola és az Arany János Általános Iskola huszonhét felsős 
tanulója vett részt.

Eredmények: 5.-6.o. Korcsoport: I. Csiki Patrícia (6.o)  - Kiskulcsos; II. Gyökeres Mária Zsófia 
(5.o) – Református; III. Szentesi Tibor (6.o) – Református; Különdíj: Bakó Dorina (6.o) – Arany. 
7.-8.o korcsoport: I. Sebők Lajos (7.o) – Kiskulcsos; II. Nagy Dániel (7.o) – Kováts;III. Nagy Viktó-
ria (7.o) -  Református; Különdíj: Mándi Mihály (7.o) - Kováts

Városi Irodalmi Verseny

Az iskola 1994-ben vette fel Arany János nevét, ebben az évben indították el az „Aranyos Na-
pokat”, benne a költői életműre épülő városi irodalmi versennyel. A több mint két évtizedes 
múlttal bíró versengés az idén különösen népszerűnek mutatkozott, hiszen március 10-én négy 
iskola összesen tizennégy (négyfős) csapata töltötte meg a tornatermet. A szervezők ezúttal A 
fülemile, A falu bolondja, A lacikonyha, Szőke Panna és Édua című költeményekből állították 
össze a játékos feladatsort, ezért a délutánt A fülemile dramatizált előadásával tették emlékeze-
tessé a házigazdák színjátszói. A délután jó hangulatú versengést hozott.

Eredmények: I. Arany-lányok (7.o) – Református; II.  Arany deákok (5.o) – Kiskulcsos; III. 
Édua (7.o) – Kiskulcsos.

Toldi Erőverseny

Rangos esemény az iskolahét programjai között az erejéről híressé lett Toldi Miklósról elne-
vezett erőverseny, amikor valóban az izmoké a főszerep, hiszen kötélmászás, húzódzkodás, pad-
emelés és fekvőtámasz dönti el ki a legerősebb a nevező iskolák legjobbjai között. A március 12-
én megrendezett erőversenynek, amelyre csak a felsős sportolókat várták, az idén öt iskolából 
összesen huszonhét résztvevője volt. 

Eredmények: 
1. korcsoport (5.-6.o.): 
 I. Varga Lajos (6.o) Szent Pál Marista Á.I.; 
 II. Farkas István (6.o) Arany; 
 III. Varga Csaba (6.o) Szent Pál. 
2.korcsoport (7.-8.o.): 
 I. Farkas Zsolt Imre (7.o) Szent Pál; 
 II. Balogh Adrián (8.o) Arany;
 III. Lakatos István (7.o) Kiskulcsos.

„Aranyos Napok”

Tizennégy csapat mérte össze tudását az irodalmi versenyen

Az erőversenyt a Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai nyerték
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A hideg és a meleg még bir-
kózik, az egy-egy nap már 
tavaszias, a másikon ismét 
odacsap a hideg, de hiába, 
látszik, hogy az idei télnek 
is vége. Igazából nem volt 
„nagy” tél, hiszen néhány rö-
videbb,  időszaktól eltekint-
ve a hideg is távol maradt, 
ahogy a hó is elkerülte a mi 
vidékünket. Eső persze volt 
bőven, már az ősszel is, ami 
miatt mostanában - a szokott 
területeken - belvizeket fod-
rozott a szél, de a böjti sze-
leknek hála, mára ezek is el-
tűntek. Hogyan telet a határ? 
- kérdeztük a tavaszi munkák 
előtt Hubai Imre gazdálko-
dót.

- Karcag határának mintegy 
kétharmada hajlamos a bel-
vízre, ami az idén sem maradt 
el, de egyrészt a gazdák, más-
részt a vízügyi igazgatóság, il-
letve a helyi víztársulat szak-
emberei együttes munkájának 
eredményeként döntő több-
ségüktől mára megszabadul-
tunk. A csapadékról csak any-
nyit, hogy szeptembertől de-
cember végéig egy aszályos év 
összmennyisége hullott le, en-
nek nyomán keletkeztek a fel-
színi vizek. Mára azonban 
csak olyan vízfoltok marad-
tak, amik majd később a szél 

meg a nap hatására fognak el-
tűnni a területről.

- Még az ősszel szó volt ar-
ról, hogy gazdálkodók több-
ség időben és jó minőségben el-
vetette a gabonákat, pár olyan 
helyet kivéve, ahol a naprafor-
gó vagy a kukorica betakarítá-
sa elhúzódott. Hogy teleltek a 
vetések?

- Az őszi vetésű gabonák 
nagyon jól teleltek, hiszen 
kedvező volt az időjárás, nem 
volt ugyan hótakaró, de na-
gyon erős és tartó száraz hi-
deg sem jelentkezett. A te-
rület döntő részén, legalább 
90 %-án nagyon jó gabonák 
vannak. A lucernás területe-
ink sem sínylették meg külö-
nösebben a telet és a belvizzel 
kapcsolatban sem keletkeztek 
bennük jelentősebb károk.

- Az ilyen enyhe tél viszont a 

kártevők túlélésének is kedvez. 
Ezzel mennyiben kell majd 
számolni?

- Az elmúlt évben a me-
zei pocok állománya szaporo-
dott fel, ezért a mi térségünk-
ben jelentős pocokkárral kel-
lett számolni. Most az ősz fo-
lyamán lehullott sok csapa-
dék nem kedvezett a rágcsá-
lóknak, de a télen is voltak mí-
nusz 12-15 fokos hideg idő-
szakok, és ezekkel együtt a 
populáció legalább 75 %-kal 
esett vissza. Úgyhogy jelen-
leg a veszélyességi küszöbér-
ték alatt van, de az év folya-
mán nyilván oda kell majd rá 
figyelni. Ami pedig a tavaszi 
munkákat illeti: a növények 
kedvezően átteleltek, az első 
nagyon fontos tavaszi mun-
ka, a fejtrágyázás hamarosan 
előbb a partos földeken, ké-
sőbb a többi területen is elvé-
gezhető lesz. A tavaszi boro-
nálás sok helyen – a pocoktú-
rások miatt is - indokoltnak 
látszik. Felhívnám a figyel-
met, hogy a zöldítési progra-
mot már a vetésszerkezet ki-
alakításánál, a másodveté-
sek tervezésénél, az esetleges 
ugarolásoknál számításba kell 
venni és összhangba kell hoz-
ni - az új uniós elvárásokkal 
és szabályokkal.

Elek György

Jól telelt a határ

Március 10-én (kedden) 
Márciusi Ifjak címmel nyílt 
ünnepi fotókiállítás az Ifjúsá-
gi Ház emeleti nagytermében. 
A tárlat címe nem a tartalmat 
fedi, hanem az alkotót, alkotó-
kat. Az Ifjúsági Ház évek óta 
ezzel a címmel rendez kiállí-
tásokat fiatal karcagi művé-
szeknek minden márciusban 
– ezzel is esélyt adva a széle-
sebb körben történő bemutat-
kozásra.

Ezúttal Seres Bence, ama-
tőr fotográfus remekbe sza-
bott munkáiból állt össze a 

tárlat, amelyet nagy érdeklő-
dés mellett nyitott meg Konczi 
Fruzsina, a Déryné Kulturá-
lis Központ igazgatóhelyette-
se. Miután bemutatta a mű-
vészt, felolvasta Szepesi Ti-
bor, önkormányzati képvise-
lő köszöntőjét, aki hivatali el-
foglaltsága miatt nem tudott 
megjelenni a megnyitón.

Ezt követően a művészeti is-
kola növendékei szórakoztat-
ták egy rövid kis koncerttel a 
kiállítás látogatóit.

-dh-

Ifjú művész kiállítása az Ifiházban

Kabai László képzőművész, 
tanár első – Ég és föld kö-
zött című - önálló fotókiállí-
tását a Györffy István Nagy-
kun Múzeumban rendezték 
2013 októberében. A karca-
gi főtér pillanatairól készí-
tett, jobbnál jobb fotói azóta 
is rendszeresen feltűnnek az 
interneten. 

- Fényképezőgéppel és mo-
billal is igyekszem megörökí-
teni a fények, színek és formák 
játékát különböző napszakok-
ban – mondja, amikor a legkö-
zelebbi terveiről faggatom. 

- Később majd egy kiállí-
tást is el tudnék képzelni csak 
mobilos felvételekből, mert 
ezek is igazolják, hogy a jó fo-
tók készítéséhez nem kell fel-
tétlenül drága technikai fel-
szerelés, hanem egyértelműen 
a látásmód és az adott techni-
kai eszköz ehhez való hangolá-
sa határozza meg. A fotózásnál 
új és más szemszögből igyek-
szem a témát megközelíteni 
és megfogalmazni. Ez, azt hi-
szem az interneten eddig köz-
zé tett felvételekből is kiderül. 

- Korábban a határt festet-
ted, most egy szűkebb területre 

a városra, a főtérre 
figyelsz ...

- Eddig sem csak 
festettem, hanem 
filmeztem és fotóz-
tam is a környéket, 
ill. az ott élő embe-
reket és kapcsolatu-
kat a természettel, 
munkával. A város 
természetesen szer-
ves része környeze-
tének, ezért is for-
dultam a város fo-
tózása felé. Szeret-
ném a várost ill. épí-
tett környezetét egy 
sajátságos egyéni 
hangvételű sorozat-
ban megörökíteni. 
Talán egyszer még 
albumként is napvi-
lágot láthat. A festé-
szet az elmúlt időszakban hát-
térbe szorult, de ehhez is idő 
kell, abból pedig újabban nin-
csen annyi, amennyit szeret-
nék. De ez, mert jelenleg min-
den napnak megvannak a ma-
ga feladatai, ma még távolinak 
tűnik. Tanítok a művészeti is-
kolában, amellett vannak fo-
tós és képzőművész magánta-
nulóim, kísérletezem, fotókiál-

lításra készülök és rendszere-
sen részt veszek fotópályázato-
kon. A fotográfiai alapismeret-
ből egyébként szeretnék majd 
tanfolyamot is szervezni ... ta-
lán egy fotóklubot is lehetne 
alapítani, és továbbra is rend-
szeresen fotózom a főteret. Er-
re „készülök” jelenleg.

-e- 

Megkérdeztük: Mik a tervei Kabai Lászlónak?

Fotó: Baán Katalin

Március 13-án (pénteken) 19 órától élőzenés táncházra vár-
ták az érdeklődőket a Déryné Kulturális Központba. A jó han-
gulatú táncházat Oroszné Millinkhoffer Rita és Nagy Csaba 
vezette. Az érdeklődők kísérőprogramként kézműves foglalko-
záson vehettek részt. A rendezvény az NKA Közművelődés és 
Népművészet Kollégiuma támogatásával valósult meg.

„Toborzó” táncház
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Az óraátállítás először 1976-ban, három évvel 
az első olajárrobbanás után vezették be Francia-
országban. A hatóságok a lépést azzal indokol-
ták, hogy az akcióval 300 ezer tonna kőolajnak 
megfelelő energia megtakarítás érhető el. Ma-
gyarországon 1980 óta alkalmazzák évről-évre 
a nyári időszámítást, amelynek szintén az volt 
a célja, hogy energiát spóroljunk meg. A nyá-
ri-téli időszámítást jelenleg egy kormányrende-
let szabályozza, amelyet az Unió tagállamaiban 
érvényes szabályhoz igazítottak. Eszerint a nyá-
ri időszámítás minden év március utolsó vasár-
napján kezdődik, és október utolsó vasárnap-

jáig tart. Március 28-án 
szombatról vasárnapra 
virradóra hajnal 2 óra-
kor 3 órára kell átállítani 
az órákat. Az óraátállítás 
sokaknál fejfájást, rossz-
kedvet és levertséget 
okoz, bár az időzóná-
kon átívelő repülős utak 
tapasztalatai alapján az 
egy óra eltérést nagyjá-
ból egy nap alatt meg-
szokja a szervezetünk.

Rendőrségi hírek
HÍREK

Kossuth kifli
Hozzávalók:
3 tojás, 25 dkg liszt, 25 dkg cukor, 10 dkg Rama, 
1 dl tej, 1 csomag sütőpor, 15 dkg dió, mogyoró, 
vagy mandula.

Elkészítés:
A cukrot és a Ramát habosra keverjük, majd 
egyenként beledolgozzuk a tojássárgákat, és 
alaposan kikeverjük. A tojásfehérjékből kemény 
habot verünk, és a piskótához hasonlóan több 
adagban, felváltva a sütőporral elkevert liszttel 
a tojásos Ramához adjuk. Egy nagy tepsit kike-
nünk Ramával, beszórjuk liszttel és beleöntjük a 
tésztát. A tetejét megszórjuk az összevágott di-
óval, és előmelegített sütőben, 180 fokon 30-35 
percig sütjük. Miután kihűlt, pogácsaszaggatóval 
félholdakat szúrunk ki belőle.

elkészítés: 20 perc
nehézség: könnyű
sütési hőfok: 180 °C
sütési idő: 30-35 perc

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor nyílt meg Seres Bence amatőr fotográfus kiállítása az 

Ifjúsági Házban?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben március 23 -án 

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

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Borók Margit (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

A hét kérdése: Megviseli-e az óraátállítás?

Boros István (32):
Az átállításra oda kell figyel-
nem, de a mindennapokban 
semmi problémát nem okoz.

Varga B.Géza (61): 
Amíg dolgoztam számon tar-
tottam az időpontját, nehogy 
elfeledjem, de az átállás so-
sem jelentett gondot.

Gánóczi Ferenc (38): 
Pár napig oda kell figyelnem 
a pontos időre, de egyébként 
nem zavarja a hétköznapokat.

Március végén órát állítunk. Annak idején (villamos)energia megtakarítási céllal vezették be. De 
hogyan hat saját energiáinkra? Erre vonatkozott e heti kérdésünk.

Kifogyott a 
benzin

A rendőrök pár órán belül 
elfogták azt a férfit, aki ello-
pott egy gépkocsit Karcagról, 
amellyel árokba hajtott. A tu-
lajdonos 2015. március 15-én 
reggel leparkolt gépkocsijával 
egy karcagi telephely előtt, de 
nem zárta be autóját, még az 
indítókulcsot is benne hagyta. 
Az ismeretlen észrevette ezt, 
és aznap délelőtt ellopta a gép-
járművet. A sértett miután ész-
lelte az esetet, azonnal bejelen-
tést tett a rendőrségre. A Kar-
cagi Rendőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének gyanúja 
miatt indított eljárást ismeret-
len tettes ellen. A jelenleg ren-
delkezésre álló adatok szerint 
a gyanúsított a lopott autóval 
Kunmadaras és Tiszaörs kö-
zött egy árokba hajtott, ahon-
nan nem tudott továbbhalad-
ni, mert időközben a gépko-
csiból kifogyott a benzin. A 
férfi kiszakította a járműből 
a hangfalakat és pár liter ben-
zinre cserélte, majd egy üzem-
anyagtöltő állomásra hajtott, 
ahol a karcagi rendőrök elfog-
ták. Az egyenruhások a 19 éves 
férfit előállították a Karca-
gi Rendőrkapitányságra, ahol 
gyanúsítottként kihallgatták 
és őrizetbe vették.  A rendőrök 
megállapították, hogy T. Zsolt 
nagyiváni lakos az utóbbi idő-
ben több vagyon elleni bűncse-
lekményt is elkövetett Karca-
gon. A nyomozók felkutatták 
az értékesített hangfalakat és a 
gépkocsival együtt átadták jo-
gos tulajdonosának.

Ruhákat loptak
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt D. Julianna 
és N. Júlia kunhegyesi lako-
sokkal szemben. A 44 éves és 
56 éves nők 2015. március 11-
én 8 óra körüli időben megje-
lentek egy kunhegyesi lakat-
lan háznál, majd a nyitott al-
sóépületből eltulajdonítottak 
több ruhaneműt. A rendőrök 
lakossági bejelentésre érkez-
tek a helyszínre, ahol tetten 
érték és elfogták a jogsértőket. 
A járőrök a két nőt előállítot-
ták a rendőrségre, ahol a nyo-
mozók gyanúsítottként kihall-
gatták őket. 

Bántalmazott 
egy 17 éves fiút
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság garázdaság és testi sér-
tés vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indí-
tott nyomozást egy fiatalko-
rú ellen. A rendelkezésre álló 
adatok szerint a 16 éves karca-
gi fiú 2015. március 10-én 19 
óra körüli időben Karcag vá-
ros belterületén, bántalma-
zott egy helyi 17 éves fiút, aki 
a bántalmazás következté-
ben – az elsődleges orvosi vé-
lemény alapján - könnyű sérü-
lést szenvedett. A rendőrök a 
bejelentést követően lakcímén 
elfogták, a helyi kapitányság-
ra előállították és gyanúsított-
ként kihallgatták a fiatal tá-
madót. 

Március 28-án óraátállítás

Fotó: Internet
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POSTALÁDA

A Határtalanul program-
nak köszönhetően iskolánk-
ban évek óta lehetőség van er-
délyi kirándulásokat szervez-
ni szakmai együttműködés ke-
retében. Az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghir-
detett „Együttműködés szak-
képző iskolák között” című, 
HAT-14-02-0039 
pályázati azo-
nosítón nyilván-
tartásba vett „A 
tél nem holtsze-
zon – a Határta-
lanul! program-
ban” című pá-
lyázattal a Var-
ró István Szak-
iskola, Szakkö-
zépiskola és Kol-
légium 1501000 
Ft támoga-
tást nyert. Part-
neriskolánk a 
székelykeresztúri 
Zeyk Domokos 
Iskolaközpont.  

A projekt cél-
ja az érettségi 
előtt álló korosz-
tály szemléletének, tudatossá-
gának, ismereteinek tágítása, s 
a nemzeti összetartozás tuda-
tának erősítése. A szakközép-
iskolai diákok kereskedelem és 
marketingtevékenysége elméle-
ti és gyakorlati szakmai prog-
ramja mellett számos szabad-

idős és közösségformáló prog-
ramra van lehetőség. A pályá-
zat keretében lehetőség nyílik 
mindkét részről 16 tanuló és 
2 kísérőtanár  számára, hogy 
egy-egy utazás során egymás-
hoz ellátogassanak.

Az első utazásra 2015. feb-
ruár 4-8. között került sor, 

amely során a Varrós csoport 
utazott Erdélybe. Barna Sán-
dor és Fodor Csaba vezetésével 
a tanulók a téli turizmus le-
hetőségeit tanulmányozták. A 
természeti és kulturális látni-
valók mellet a téli sportok ke-
rültek a középpontba. Nagy-

várad, Kolozsvár és a parajdi 
sóbánya mellett a Hargita sí-
pályáit is meglátogatták tanít-
ványaink. Az elméleti ismere-
tek mellett lehetőség nyílt a té-
li sportok kipróbálására is. Az 
enyhe januárt követően télies 
időjárás köszöntött be s így ki-
tűnő minőségű friss hóval fe-

dett sípályá-
kon szakkép-
zett síokta-
tó segítségé-
vel kaptunk 
ízelítőt a sí-
elés különle-
ges élményé-
ből. A jó idő-
zítésnek kö-
s z ö n h e t ő -
en a város-
nézés, mú-
z e u m l á t o -
gatás, sport-
tevékenysé-
gek mellett 
a hagyomá-
nyos disznó-
vágó verse-
nyen is részt 
vettünk, be-

tekintést nyerve a helyi szoká-
sokba, gasztronómiába.

A székelykeresztúri diákok-
kal együttműködve tartalmas 
és sikeres volt a programok le-
bonyolítása. 

Folytatása következik…
Facsar András

Varrósok a Határtalanul programban
2015. február 16-án iskolánk 12.D osztályának németes cso-

portja tanulmányi kiránduláson járt.
Első utunk Budára vezetett, ahol a Thomas Mann német nem-

zetiségi iskola látott vendégül bennünket. Alkalmunk adódott 
két tanórán részt venni és megtapasztalhattuk, hogy hogyan 
zajlik németül egy matematika és egy irodalom óra. Különleges 
volt számunkra a német oktatási rendszer és a diákok hozzáállá-
sa a nyelvtanuláshoz. Az iskolai program lezárásaként az ottani 
menzán ebédelhettünk.

Kirándulásunk második állomása volt a Goethe intézet, ahol 
különböző interaktív feladatokban próbálhattuk ki magunkat. 
Természetesen a fő irányvonal itt is a német, illetve a Németor-
szágról tanultak voltak. Feladatonként jutalmakat is kaptunk, 
mint például kitűzők és tollak. Mindkét helyen szereztünk új is-
mereteket, melyek a nyelvtudásunkat bővítették és az érettségire 
való felkészülésben is a segítségünkre voltak. Érdekes volt egy tel-
jesen más iskola rendszerbe betekinteni és további érdekessége-
ket gyűjteni Németországról.

Dobrai Anett 12.D
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Tanulmányi kirándulás Budapesten

Egészségkommunikációs 
Felmérés

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. 
márciusától, Magyarországon először kerül sor a nemzet-
közi szinten is innovatívnak számító Egészségkommuniká-
ciós Felmérésre, melynek elsődleges célja a lakosság egész-
ségkultúra szempontjából történő szegmentálása. Az orszá-
gos szintű reprezentatív felmérés kérdéseire 10 ezer felnőtt 
lakos az otthonában, mintegy 12 ezer tanuló az iskolájában 
válaszol. A kérdések a válaszadók egészségére és az egész-
séggel kapcsolatos ismereteire, attitűdjére, valamint a mé-
diafogyasztási szokásaira vonatkoznak.

A felmérésben történő részvétel fontosságára tekintettel 
kérem, hogy a megkeresett személyek válaszaikkal segítsék 
a kutatómunkát.

A lakosokat felkereső kérdezőbiztosok fényképes igazol-
vánnyal, valamint a Kutató Központ és az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet által kibocsátott megbízólevéllel iga-
zolják magukat. 

Karcag, 2015. március 16.

Dobos László s. k.
polgármester

Keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekeknek, 

szüleiknek, keresztszüleiknek, rokonoknak,  felnőtteknek.
A csoportos keresztelés időpontja

2015.május 3. és 10. (vasárnap) de. 10 óra.
Helye: Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez a jelentkezési adatlap kitöltése szük-

séges, amit a Lelkipásztori Hivatalban /Kálvin u. 3./ lehet 
megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a +36 30/ 627-86-13-as 
telefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör következő programjára már-

cius 24-én (kedden) 17 órától kerül sor a Déryné Kulturá-
lis Központban, ahol A nyelvtudás fejlesztése és jelentősé-
ge napjainkban címmel tart előadást diaképes illusztráció-
val és sokoldalú tapasztalatait hasznosítva dr. Varga Gyön-
gyi nyelvtanár, angol nyelvi szakértő, a kör elnöke.

Az aktuális és változatos témát minden korosztálynak 
ajánlja és várja az érdeklődőket a Kunhalom Polgári Kör ci-
vil szervezet ismeretterjesztő klubfoglalkozásán!

Horgászok figyelem!

A Nagykun Horgász Egye-
sület társadalmi munkát szer-
vez március 21-22-én (szom-
bat-vasárnap) 8-12 óráig.

A munka célja: környe-
zet rendezés, ezért min-
denki hozzon magával vil-
lát, gereblyét, lapátot.

Vezetőség

Kérjük ne 

feledje!
Lapzárta: 

2015. 

március 23. 

(hétfő) 12 óra
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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 21-22. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.:06/20-939 4650.

2015. március 20. péntek-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
21.20 Dr. Fazekas Sándor ünnepi beszéde, 
és megemlékezés  Abádszalókon
22.00 Táncház

2015. március 24. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.03.08
19.25 Karcagi Hírek 
19.55 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.03.08
20.55 Tiszator 2015. Abádszalók - Színpadi 
programok 1.rész 

2015. március 25. szerda
18.00 Műsorajánlat

18.05 Tiszator 2015. Abádszalók - Színpadi 
programok 1.rész 
19.30 A Palást - amerikai film

2015. március 26. csütörtök-
hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi tükör
 Aranyos Napok
18.30 Kiállítás megnyitó
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Domokos Gyula
 Téma: Kitüntetések
 Karcagi hírek
 - Kihelyezett véradás
 - Katasztrófavédelem gyűlése
 - Györffy Farsang
 - Marista felvonulás
 Háttér - különkiadás
 A megye kitüntetettje: Pengő Ferenc
 Sajtónapi ünnepség a szolnoki  
 városházán
21.10 Györffy Bál 2015

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

Györfi Lilla Anna - Ducsai Péter 

Kg., Kuthen u. 67. 

Lilla Anna

Március 21. (Szombat)

 8 - 13 óráig Berek 

Patika (Kiss A utca 3.) 

 9 – 20 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 

(Kisújszállási u. 34) 

(Tesco)

Március 22. (vasárnap)

 9 - 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár (Kórház 

u.4.)

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Táncoslábú örökifjak 
f igyelem!

A Déryné Kulturális Központ 
szeretettel várja felnőtt csoportjá-
ba a népzene, néptánc iránt érdek-
lődőket.

Márciusban a szabadságharchoz 
kapcsolódó népdalokat és verbun-
kot 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!

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

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

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

(Kisújszállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - 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.

H I R D E T M É N Y
bírósági ülnökök megválasztásáról

Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök 
megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. 
napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnököket a Karcagi Járásbíróság illetékességi terü-
letén /Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhe-
gyes, Kunmadaras/ lakóhellyel rendelkező nagykorú ma-
gyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mű-
ködő helyi önkormányzatok és az egyesületek - pártok ki-
vételével - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság peda-
gógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő 
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tan-
testületei jelölik. 

A Karcagi Járásbíróság ülnökeit – 22 fő bírósági ülnök és 
12 fő pedagógus ülnök - a Karcag Városi Önkormányzat, il-
letve a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselő-testületei választják meg.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem 
ért, magyar állampolgár választható, aki nem áll a cselek-
vőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntés-
hozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll 
közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet 
tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. 
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnök-
ké. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul kö-
teles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen 
előéletét. Amennyiben ezt elmulasztja ülnökké megválasz-
tani nem lehet.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyom-
tatvány, valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vo-
natkozó tájékoztató a Karcagi Polgármesteri Hivatal Al-
jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának irodájában (5300 
Karcag, Kossuth tér 1. sz. I. emelet 28. iroda, tel.: 59/500-
651), valamint az Alközpontban rendelkezésre áll, illetve 
letölthető a www.karcag.hu honlapról.

A jelölést, az elfogadó nyilatkozatot és a büntetlen előé-
letet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a fenti címen 
lévő irodában kell leadni legkésőbb

2015. március 31. napján 16:00 óráig.

Dobos László s.k.
polgármester

Szeretettel 
meghívjuk Önt és 
kedves Családját

2015. március 28-án
/szombaton/ 14 órára

a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda

9. Aprólábak Néptánc 
Gálára.

Bemutatkoznak a gyermek-
tánc tehetségműhelyek 

csoportjai.

Helyszín:
Karcag, Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár színházterme
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Ingatlan
Kitűnő állapotú, felújított lakás 
eladó! (Karcag, Dózsa György 
u. 3/43). Érdeklődni 12 óra után. 
Irányár: 6 millió forint. Tel.: 
06/30-434-6760.
ELADÓ vagy KIADÓ Karcag 
főterén egy 250 m2-es üzlet-
helység! A város legforgalma-
sabb pontján, a piaccsarnok-
nál. Alkalmas: vendéglátás, ke-
reskedelem, egészségügy, ok-
tatás, stb. Az üzlet klímatizált, 
kirakatos, gazdasági bejárat-
tal 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 nagysá-
ga 1200 m2. Képek megtekint-
hetők (orzo@5mp.eu) oldalon. 
Tel.: 06/20-375-8129, reggel 
9-10 között, e-mail: csokikep@
gmail.com.
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.
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.
Karcag Kórház u. 8 szám alatti, 
II. emeleti 51 m2-es felújított la-
kás 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 fű-
tési lehetőséggel) családi ház 
eladó, illetve elcserélhető ér-
tékmegegyezéssel. Tel.: 06/20-
504-3708.
Karcagon, a Bethlen Gábor út 
10 szám alatt ingatlan eladó. 
6 millió forintig társasházi la-
kást beszámítok. Tel.: 06/30-
321-6010.
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 út 1-3 
alatt 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/70-452-5970.
Karcagon két szobás családi 
ház eladó, gáz és csempekály-
ha is van benne. Tel.: 06/30-
533-6997.
Eladó, esetleg kertes házra cse-
rélhető Karcagon a Széchenyi 
sugárúton egy 56 m2-es, 2. 
emeleti, jó állapotban lévő, 2 
szobás lakás. Tel.: 06/30-390-
0291, vagy a 06/30-715-4404.
Berekfürdőn eladó 800 m2-es, 
sarki telken lévő, 2 szoba össz-
komfortos, felújított paraszt-
ház. Továbbá 2 db különálló 
apartman, garázs, és fúrott kút 
van. Tel.: 06/70-366-5464.
Karcagon a Széchenyi sugárút 
50/A alatt, első emeleti, 1,5 szo-
bás, felújított lakás, kis rezsijű 
eladó. Tel.: 06/30-491-2519.
Eladó lakás Karcag központjá-
ban, 57 m2-es, 3. emeleti, tavaszi 
költözéssel. Tel.: 06/30-298-0276.
11- sor kertföld, hosszútáv-
ra kiadó a Lógerpálya mellett. 
Szilárd burkolatú út, közvilágí-
tás, fúrott kút van. Tel.: 06/20-
805-2338.
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.
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.
Galamb fiók 1000 Ft/pár, süldő 
nyúl 1400 Ft/db, és 2 db tojó 
pulyka 4500 Ft/db áron eladó. 
Karcag, Fecske u.14. Tel.: 06/30-
362-0869.

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.
Főnix pálma és nagyméretű vi-
rágok eladók. Tel.: 06/20-585-
1734.
Tea gáztűzhely (két lapos), gáz-
perzselő, gázmelegítő, favá-
gó fűrész, kerti asztal (két mé-
teres) 6 db székkel eladó. 
Érdeklődni,Karcagon az Erkel 
Ferenc út 35/A alatt, 15 óra után.
Hagyományos gyümölcsfa cse-
mete áron alul eladó 12 faj-
ta+ szeder, málnák, szamó-
cák, hársfák, lilaakác, magnóli-
ák, hibiszkuszok, 5 fajta szőlő, 
fagyalok, orgonák, mogyoró. 
Érdeklődni Karcag, Kinizsi u. 45. 
Tel.: 06/30-266-2859.

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.
Keresek megvételre Canon 
(MG 5150, MG 5250, MG 5350) 
típusú nyomtatót. Tel.:06/59-
313-297, vagy a 06/30-838-
4848 számon.
Tavaszi árpa eladó, vetőmag-
nak is alkalmas. Érdeklődni: 
Karcag, Sándor utca 20.
Fedett helyen tárolt körbálás 
búzaszalma és csutka eladó! 
Tel.: 06/20-316-0136.
50 db libámat eladnám egy-
ben, vagy elcserélném vágó-
birkára, búzára, esetleg kerti 
gépekre. Tel.:06/20-316-0136.
3db 90x210-es, polcos szek-
rény, 1db 60x 210-es, egyaj-
tós szekrény, 1db 120x210-es, 
kétajtós, és 1db ágyneműtar-
tó, akár darabonként is eladók. 
Tel.: 06/59-610-090.
Ágyazható sarokülőgarnitúra, 
megkímélt állapotban, reális 
áron eladó! Tel: 06/59-610-090.
Szobakerékpár eladó! Tel. : 
06/70-943-3479.
Használt bébi tipegők, bodyk, 
gyermek hinta (műanyag) el-
adó. Karcag, Kisfaludy u.4. 
Tel.:06/30-754-7990.
Teremcipő, focicipő eladó 
(37-38-as méretű). Karcag, 
Kisfaludy u. 4. Tel.: 06/30-754-
7990.
Házi börze! Használt játékok, 
könyvek, gyermek és felnőtt 
ruhák, cipők vására! Gyere és 
válogass! Jót-olcsón! Karcag, 
Kisfaludy u.4. 
Gyepszéna eladó (5-6 mázsa). 
Tel.: 06/30-696-5288.
Egygombos szalagcserép el-
adó! Tel.: 06/70-452-5970.
Szovjet gyártmányú varró-
gép, és LENIN érme eladó. Tel.: 
06/30-851-9449.
Akar Ön szórakozás közben 
nyerni? Látogassa a Madarasi 
úti Maraton Presszó élő lóver-
seny közvetítéseit!

Kisbálás lucerna széna eladó! 
Érdeklődni 18 és 19 óra között. 
Tel.: 06/59-312-388.

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.: 06/59-313-887 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.
Ház körüli munkákat és kerti 
munkát vállalok, ásást stb. Tel.: 
06/70-350-5308.
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.
ABLAK-AJTÓCENTRUM: Rehau 
prémiumkategóriás német ter-
mékek a piaccsarnok bejára-
tánál. Rövid határidővel pre-
cíz, pontos beépítés, ingyenes 
felmérés, egyedi méretek. Tel.: 
06/30-690-8810 és a 06/30-
322-7167.

Állás
Állatgondozó házaspárt ke-
resünk, Karcag melletti ősho-
nos állatokat bemutató major-
ba. Víz, villany, lakás van. Tel.: 
06/59-503-553, vagy a 06/20-
355-5738.

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

A tájfutók szakosztálya, létszá-
mát tekintve talán a legkisebb a 
KSE sportközösségei között. Je-
lenleg hét főt aktív versenyzőjük 
van, hallom a létszámadatot Lé-
vai Kálmán edzőtől. 

- Évtizedekkel ezelőtt elhang-
zott ugyan, hogy ez olcsó sport, 
mert „a láb mindig kéznél van”, 
de ez manapság nem teljesen így 
van. A lábra ugyanis cipő kell, 
a kézbe tájoló, a terepre megfe-
lelő ruházat, a zsebbe pénz, hi-
szen a mi versenyeink szerte-
szét, az ország különbö-
ző vidékein vannak, aho-
vá el kell utazni, ott ese-
tenként meg kell szállni. 
A szűkös költségvetés mi-
att ezen kiadások a spor-
tolókat terhelik, részben 
ez az egyik oka, hogy el-
fogytunk. A másik ok pe-
dig, hogy Lévainé Ko-
vács Rózának, a szakosz-
tály elnökének és nekem 
megvan ugyan az edzői 
képesítésünk, de elfog-
lalt emberek lévén, nincs 
módunkban rendsze-
res edzést tartani a gye-
rekeknek, a saját magunk 
(edzői) utánpótlását pe-
dig nem sikerült „kiter-
melnünk”. Ezért is állha-
tott be az a helyzet, hogy 
pillanatnyilag hét aktív 
versenyzőnk van.

- Az év közbeni híradásokból 
viszont látható, hogy az eredmé-
nyek nem maradnak el...

- A legjobb eredményeket 
Lévainé Kovács Róza hozta. Ő 
rendszerint az országos verse-
nyeken is dobogós vagy dobo-
gó közeli helyeken végez. Ta-
valy például országos bajnoksá-
gon, Pakson volt negyedik he-
lyezett, de egyéb futóversenye-
ken (Debrecenben, Nyíregyhá-
zán stb.) több első, illetve máso-
dik helyezése lett. Külföldi meg-
mérettetést is jegyzünk tavalyról, 
mert mikuláskor Szlovákiában, a 
dévényi vár körül, csodálatosan 
szép környezetben volt egy fu-

tóverseny, ahol szintén első lett. 
Mindenképpen meg kell említe-
nünk Balog Editet, aki pedagó-
gusi munkája mellett kevesebb 
versenyen tud részt venni, de ál-
talában hozni szokta a dobo-
gós helyezéseket. Bár a szakma 
rendkívül sok elfoglaltságot ad, 
ha tehetem én is indulok a ver-
senyeken, de ritkábban végzek 
dobogóközelben. Megjegyzendő 
azonban, hogy tavaly „egyenru-
hás kereteken belül” vagyis egy 
rendvédelmiseknek meghirde-

tett futáson, Egerben aranyér-
mes lettem. A gyerekek közül a 
Kováts Mihály Tagiskolából van-
nak sportolóink Szakál Ági, Var-
ga Dóra és Varga Petra személyé-
ben. Már őket is neveztük és jó 
szerepléssel az 1., a 3. és a 6. he-
lyet szerezték meg. Ezek a hivata-
los versenyeink és eredményeink, 
de mindenképpen szólni kell ar-
ról, hogy a szakosztály vonzás-
körzetében van egy „belső kör”, 
amely gyerekek szüleiből, a táj-
futók gyerekeiből és a barátaiból 
szerveződött, s amelynek tag-
jai szintén érdeklődnek a sport-
ág után, ők „külsősként” gyak-
ran csatlakoznak a versenyek-

hez, esetleg a versenyen kívüli 
megmozdulásokhoz. Volt példá-
ul olyan szülőnk, aki a gyerekkel 
együtt futotta le a pályát.

- Ezek szerint tehát van érdek-
lődés a tájfutás iránt.

- Hogyne. A Kováts Mihály 
Tagiskolában működő Tehet-
ségpont keretén belül évenként 
két versenyt szoktunk szervezni. 
Ezeken nagyon sok, 60-70 gyer-
mek vesz részt és teljesíti a tá-
vot. Ez azt hiszem, jól mutatja 
az igazi érdeklődést. Az ilyen al-

kalmakkor feltűnő, a 
sportág iránt érdeklő-
dést és jó érzéket mu-
tató gyerekek közül le-
hetne utánpótlást szer-
vezni, de például a 
gimnáziumban is le-
hetne ajánlani a tájfu-
tást, mint lehetőséget. 
Ezek amolyan távla-
ti elképzelések. Mint 
mondtam, a munkánk 
miatt egyelőre nem 
megoldható a rendsze-
res és szakszerű felké-
szülés megszervezé-
se, vagyis az utánpót-
lás kinevelése. Nekem 
azonban most már 
tényleg közel – há-
rom évre - van a nyug-
díj. Három év után te-
hát lesz annyi szabad-
időm, hogy rendszere-

sen tudok/tudunk majd foglal-
kozni a gyerekekkel és a sportág 
„menedzselésével”, felfuttatásá-
val is. Mert sokan fordulnának a 
túrázás és a természetjárás felé is, 
ha éppen odafordítanák őket.

- És mik a közelebbi célok?
- Megtartani magunkat an-

nak, akik vagyunk; minél több 
versenyre eljuttatni a versenyző-
ket; tovább nevelni-képezni az 
utánpótlást, tovább bővíteni a 
sportolói kört – mindenképpen 
életben tartani a szakosztályt.

- Sok sikert hozzá! Köszönöm a 
beszélgetést.

Elek György

A láb mindig „kéznél” van

Lévai Kálmán: Képezni kell az utánpótlást

Hortobágy SE - Kováts DSE 
Karcag 8-10

Karcagi győzelmek:
Párosban: 
Gacsályi István - Csiszár Csa-
ba 1 győzelem
Egyéniben:
Dr. Hubert Attila 4 győzelem
Csiszár Csaba 2 győzelem

Imrei Ferenc 2 győzelem
Gacsályi István 1 győzelem

Csornai Csaba: A bajnokság 
hajrájára szinte teljesen ki-
egyenlítődtek az erőviszonyok, 
gyakorlatilag bármelyik csa-
pat képes legyőzni bárkit, az 
eredmény pillanatnyi forma és 
csapatszellem kérdése. Ennek 

megfelelően nagyon megszen-
vedtünk a két pontért. Annak a 
Hortobágynak az otthonában, 
akit az őszi fordulóban 15-3-
ra tudtak legyőzni. A csapat 
húzóembere Dr. Hubert Atti-
la volt, aki minden egyéni mér-
kőzését megnyerte.

B.I.

NB III - Alföld-csoport

NB I U14
Mercedes Kecskeméti LA- Karcagi SE: 3-0 (2-0)
Karcagi SE: Nagy Sz- Molnár B, Szabó V, Varga M, Szőke- 

Kovács G, Tóth D- Horváth K, Mazug, Mészáros- Debreczeni
Csere: Nagy S, Kiss A
Edző: Kemecsi László
Első mérkőzésünkön látszódtak a javulás jelei az elmúlt év-

hez képes, sokkal masszívabbak voltunk. Sajnos támadóink 
nem sok veszélyt jelentettek a kapura, de a védőink jól teljesí-
tettek.

NB I U15
Mercedes Kecskeméti LA- Karcagi SE: 12-0 (4-0)
Karcagi SE: Szendrei T- Balla, Varga, Fábián, Sipos- Csörögi- 

Balogh A, Katona, Billádi, Sáfár- Farkas A
Csere: Nagyfejeő, Czinege
Edző: Faragó Krisztián
Az első félidőben még úgy ahogy tartás volt a csapatban, 

helyzetekig, kapufáig jutottunk, de utána fejben szinte min-
denki feladta.

Kemecsi László

NB I hírek

Karcag-Kunhegyes 7-1 (5-1)
 Karcag, Technikum pálya, 

50 néző

Karcag: Agócs - Szentannai, 
Orosz, Domokos, Szőke N., 
Németh M., Szívós G., Do-
mokos A., Kovács L., Szé-
kely, Erdei.

Cserék: Belényesi, Németh E., 
Majláth, Ungli.

Góllövők: Székely(2), Erdei(2), 
Domokos R., Domokos A.

Orosz István: Utolsó edző-
mérkőzésünk jól szolgálta a 
felkészülést. Jó előkészített pá-
lyán az első félidőben sok gól-
helyzetet alakítottunk ki, és 
ebből sokat is tudtunk értéke-
síteni. A második félidőben a 
gólhelyzetek ugyanúgy meg-
voltak, de sajnos a koncentrá-
ció csökkent, így kevésbé tud-
tunk a helyzeteket értékesíte-
ni. Reméljük, hogy a bajnoki 
mérkőzésekre át tudjuk men-
teni a góljainkat.

B.I.

Előkészületi mérkőzés

A március 13-i (vasárnap) 
forduló eredményei:

 - Ágyúsok -Ökodízel 11-3
 - B+B-DKV 5-2
 - Bad Boys-Multi-Tec 5-5
 - Família (Gimnázium)- 

Ajándék Üzletház 3-3
 - Szuperinfó - Labonczfa 

1-21
 - Szabadnapos a Roli Sped 

és a Brigád volt.

A bajnokság állása:
1. Multi Tec  37 pont
2. Ajándék Üzletház  32 pont
3. Labonczfa  30 pont
4. Roli Sped  27 pont
5. Ágyúsok  22 pont
6. DKV  15 pont

B.I.

Kispályás labdarúgó városi bajnokság


