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Karcagi  Hírmondó
Omega Oratórium a Református Nagytemplomban

Nagy sikert aratott a világhírű zenekar koncertje
Március 21-én (szombat) 

este Omega Oratórium-
ra várták az érdeklődőket 
a református templomban. 
A 19 órakor kezdődött kon-
cert előtt több száz fő várta 
a kapunyitást. A műsor ko-
moly technikai előkészü-
letet igényelt, a technikai 
munkatársak már reggel 
megérkeztek Karcagra, és 
egész nap azon dolgoztak, 
hogy a koncerten minden 
tökéletes legyen. Az együt-
tes tagjai délután három 
órakor érkeztek városunk-
ba. A koncerten részt vett a 
város vezetése és Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter is. A koncert egyik 
érdekessége volt, hogy a 
Karcagi Református Egy-
házközség kórusa is szín-
padra lépett, vokáloztak a 
világhírű zenekar mögött. 
Fél hattól már közös próbát 
tartottak a színpadon. A 
koncert előtt Kóbor János-
sal beszélgettünk. 

- Milyenek az első benyo-
másai a koncert előtt?

- Jól felkészült a koncert-

re a református egyház ének-
kara, az öltözőben már hal-
lottuk őket, ugyanis amikor 
megérkeztünk, még ott pró-
báltak – mondta a zenész. 
Amit ott hallottam az meg-

nyugtató volt, biztos vagyok 
benne, hogy semmi problé-
ma nem lesz.

- Miben különbözik egy 
templomi előadás a hagyo-
mányos koncertektől?

- Az elmúlt 20-25 évben 
stadionokban tartottunk kon-
certet és nagyon sokszor meg-
kérdezték, hogy nem hiányoz-
nak-e a kis klubok. Én úgy 

éreztem, hogy afölött már el-
szállt az idő. A templomi kon-
certek ennek a varázsát mégis 
valahogy visszahozták, és na-
gyon sok pluszt is hozzá tet-
tek. 

- Izgulnak-e még a kon-
cert előtt, babonásak- e ? Mi-
vel töltik az utolsó perceket a 
színpadra lépés előtt?

- Mi már nem izgulunk, a 
kórus tagjai bizonyára igen. 
Nekünk ez az Oratórium-
ból már a sokadik előadá-
sunk lesz. Lehet, hogy az el-
ső három-négyen még vol-
tak aggodalmaink, az utol-
só tízben már minden si-
mán ment. Azt hiszem, hogy 
nagy baj lenne, ha még len-
ne valami babonánk, úgy vé-
lem, ha Murphy nem dolgo-
zik ellenünk, akkor nagy baj 
már nem történhet. 

- A templomban hűvös 
van, hogyan lehet a hangsze-
reket, hangszálakat felkészí-
teni?

- Úgy érzem a hidegrekord 
nem fog megdőlni, az ad-
ventkor volt a székesfehérvá-
ri templomban, ahol mínusz 
négy fokban játszottunk, de 
a végére a templom is beme-
legedett. Itt már igazán tava-
szias hangulat lesz.

- Reméljük a tavasz márci-
us 21-én duplán beköltözik a 
szívekbe Karcagon. Az Ome-
ga Oratórium turné utolsó 
hazai állomása a mai. Jövő 
héten már külföldön lesz fel-
lépésük. Hová utaznak?

- Németországba, ahol 
négy templomi koncer-
tünk lesz, de közben készü-
lünk további tervekre is. En-
nek az Oratóriumnak is lesz 

egy nyáriasabb, sza-
badabb, lazább vál-
tozata, a Beatmise, 
amit szabadtéri szín-
padokon, előadáso-
kon fogunk játszani.

A koncerten még 
egy meglepetés is 
volt, hiszen a művé-
szek jó barátságban 
vannak a karcagi 
születésű Wolf Lász-
lóval, az OTP Bank 
Nyrt. vezérigazgató-
helyettesével, aki ki-
tűnően játszik fuvo-
lán, így egy számot 
együtt adtak elő. 

A koncert után 
Ferenczi Péterné, a 
Karcagi Református 
Egyházközség kó-

rusának vezetője elmondta: 
„Több hétig készültünk a fel-
lépésre, az utolsó két hétben 
intenzívek voltak a próbák, 
minden nap gyakoroltunk. 
Hatalmas élmény volt, egy új 
színfoltja a kórus életének a 
szombati koncert. Összesen 
tizennyolc dalban közremű-
ködtünk. A zenekar tagjai na-
gyon kedvesek és figyelme-
sek voltak velünk, öröm volt 
együtt dolgozni. Számos visz-
szajelzést kaptunk már, me-
lyek szerint nagyon tetszett a 
közönségnek a koncert. Ben-
nünket, a kórus tagjait pedig 
a közös munka közelebb ho-
zott egymáshoz, összeková-
csolta a közösséget.”

Balogh Andrea

Az Omega együttes karcagi fellépése volt a templomi koncertsorozat 
utolsó hazai állomása

A koncerten közreműködött Wolf László, az OTP Bank Nyrt. 
vezérigazgató-helyettese

Nőköszöntő Nótagála

Március 22-én (vasárnap) 15 órától Nőköszöntő Nó-
tagálára várták a Karcagi Nótás Fiúk a nótakedvelő ér-
deklődőket a Déryné Kulturális Központba. A tizen-
harmadik gála alkalmával zsúfolásig megtelt a Kultúr-
palota színházterme. Hagyományokhoz híven a mű-
sor első részében magyar nóták és operettek hangzot-
tak el, a második részben pedig a vidámságé és a hu-
moré volt a főszerep. A rendezvényen közreműködött 
a HAKME cigányzenekara Ifj. Berki László prímás ve-
zetésével.

Képünkön a Karcagi Nótás Fiúk: 
Bartha András, Kolostyák Gyula, Karcagi Nagy Zoltán, 

Ferenczi Béla, Drágán Lajos, Monzinger Ferenc
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Közéleti szilánkok
Nyírfaligetek
Ma már csak az idősebbek 

emlékezhetnek arra, hogy március 21-
ét régebben, mint a Tanácsköztársaság 
kikiáltásának napját ünnepeltük. 
Az ENSZ viszont– negyven éves 
bürokratikus akadályoztatás után -, 
végül 2012-ben az erdők világnapjává 
nyilvánította ezt a napot, a FAO 
erdészeti szakemberei kitartó 
munkálkodása következményeként. 

Azt hiszem, nem kell különösebben 
megmagyarázni, miért fontosak 
az ember számára az erdők, bár 
nem árt idézni az erdő fogalmának 
tudományos meghatározásából 
néhány mondatot: „Az erdőt ugyan 
meghatározó módon fák alkotják, 
de az erdő az jóval több, mint fák 
egyszerű halmaza. Az erdőnek saját 
mikroklímája, különös talajviszonyai 
vannak. A fák, a talaj, a levegő és a 
többi erdőlakó növény- és állatfaj 
érzékelhető kölcsönhatása avatja a 
faállományt erdővé. Hat a környezete 
mikro-, sőt mezoklímájára, széljárási 
viszonyaira, csapadékviszonyaira, 
vízháztartási tulajdonságaira.”  
De e meghatározás nélkül is 
van fogalmunk az erdőről, bár 
kétségtelen, a hely ahol élünk - lévén 
erdőkben szegény -, az  „erdőképünk” 
más mint pl. a Mátrában, vagy  Tisza 
menti tőserdő mellett lakóké.

Most ahogy a közösségi oldalon 
láttam dr. Fazekas Sándor földművelési 
miniszter feltöltött képeit az 
ünnepségről, az erdészeti  szakemberek 
népes táboráról érezhető, hogy a 
kormányzat milyen nagy fontosságot 
tulajdonít az erdőgazdaságnak,  az 
erdőművelésének, az erdőterületek 
növelésének.

A honfoglalás óta felelünk a föld, 
a vizek és az erdők egészségéért a 
Kárpát- medencében,  amelyet a 
Képes Krónika szerint Szvatopluktól 
vásároltunk meg egy aranynyerges, 
szép, fehér lóért. Aztán persze 
a földművelésre való áttéréskor 
óhatatlanul megkezdődtek az 
erdőirtások is. Györffy György 
szerint a honfoglalás korában kb. 
38% volt az erdővel borított terület. 
Legkevesebb erdő 1925-ben az I. 
világháború – ill. Trianon – után volt; 
nem érte el az 1100 ezer hektárt, 
százalékosan pedig 12% alatt volt. 
A miniszter úr közölte, hogy kilenc 
évtized alatt megduplázódott és 
most 20% feletti az erdősültség. 
Tudatos odafigyeléssel pedig egy 
évtized múlva, akár a 27%-ot is 
elérheti.

Az idén véletlenül egybeesett az 
erdők világnapja a lengyel-magyar 
barátság napjával (március23). 
Erről jutott eszembe, hogy a 
legszebb nyírfaerdőt a Varsó melletti 
Piaszecnóban láttam, mikor elvittek 
lengyel ismerősök teljes egészében 
fából épített lakóházába, melyet 
nyírfaligetek vettek körbe. A nagy 
lengyel filmrendező, A. Wajda 
Nyírfaliget c. filmjében, ezek a fák, 
az „életet” szimbolizálták. 

-ács-

KÖZÉLET

A magyar termékek kirgizisztáni promóciójáról és kivitelé-
ről tárgyalt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és 
Ajdaralijev Taalajbek Alimbekovics kirgiz mezőgazdasági mi-
niszter Kirgizisztánban. A két tárcavezető egyeztetett a magyar 
termékek számára elérhető kirgiz piacokról. Ezen a téren to-
vábbi lendületet adhat, hogy a kirgiz cégek meghívást kaptak 
az őszi 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállí-
tásra és Vásárra. A két miniszter megállapodott egy mezőgaz-
dasági szándéknyilatkozat előkészítésében. Közös munkacso-
port is alakul, kiemelten a vetőmag, az élelmiszer-feldolgozás, a 
mezőgazdasági és feldolgozóipari berendezés- és gépgyártás te-
rületein a két ország közötti kereskedelmi forgalom és befekte-
tések növelése érdekében.

Agrár-külkereskedelmi és kutatás-
fejlesztési együttműködés Kirgizisztánnal

Fotó: Internet

FM hírek

A Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős helyettes államtitkára Szakáli Ist-
ván Loránd március 17-én (kedden) Budapesten sajtótájékozta-
tón elmondta, a programot azért hirdették meg, hogy kialakul-
jon egy olyan hálózat, amelynek a tagjai maguk termelik meg a 
család részére a zöldséget és a gyümölcsöt. A program ötletgaz-
dája, Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere bejelentette, hogy 
a helyi kertművelők április 30-ig jelentkezhetnek a versenyre. A 
helyi zsűri augusztus közepéig kétszer járja be a kerteket, majd 
eldönti, hogy melyiket nevezi be az országos versenybe. A vég-
ső értékelésre az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Kiállítás és Vásáron kerül majd sor szeptemberben. Kovács 
Szilvia kifejtette: idén már minden megye képviselteti magát a 
versenyben, a legaktívabb Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Haj-
dú-Bihar megye. Miután balkonon létrehozott konyhakertek-
kel is lehet indulni, több fővárosi kerület is csatlakozott a prog-
ramhoz. Az idei év újdonsága az angliai Plymouth város csat-
lakozása, és érdeklődnek a lengyel városok is a program iránt. 
A 2012-es indulás óta évente duplázódott a Legszebb konyha-
kertek programban részvevő települések száma, idén eddig 180 
önkormányzat csatlakozott.

Angliából is csatlakoztak a 
Legszebb konyhakertek programhoz

Fotó: Internet

Március 1-től dr. Gyuricza Csa-
ba, a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal (MVH) elnöke. 
Március 20-án a városházán tar-
tott gazdafórumon mutatkozott 
be a térség gazdálkodóinak, agrár-
szakembereinek. A fórumon részt 
vett Kovács Szilvia, Karcag város 
alpolgármestere is. Az MVH új el-
nökét a fórum előtt kérdeztük.

- Az a célom, hogy az ország 
minden megyéjébe ellátogassak. 
Ennek első állomása a mai, Jász-
Nagykun-Szolnok megyei talál-
kozó. Délelőtt Szolnokon a me-
gyei önkormányzati és agrárveze-
tőkkel, országgyűlési képviselők-
kel, polgármesterekkel egyeztet-
tem, a karcagi gazdafórumon pe-
dig a most felállt új vezetésű hi-
vatalról szólok, s tájékoztatom a 
gazdákat az aktuális támogatá-
si kérdésekről. Nagyon fontos el-
várásom, hogy kapjak én ma-
gam is impulzusokat a jelenlé-
vőktől arról, hogyan tudjuk gaz-

da barátabbá tenni a működésün-
ket - mondta dr. Gyuricza Csaba. 
- A feladatunk sokrétű, hiszen az 
MVH felel az agrártámogatási ki-
fizetésekért, épp ezért felelősség-
gel, átlátható módon kell a forrá-
sokat elosztani, egyszerű, korrekt 
pályáztatási rendszerrel. Így fel-
adat, kihívás van bőven - jelentet-
te ki az elnök, aki az aktualitások 
között szólt az április 1-től indu-
ló egységes területalapú támoga-
tásról. 

Hubai Imre Csabától, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) elnökétől megtudtuk, a 
fórumra a megye 78 településéről 
hívták meg a gazdaelnököket, va-
lamint a környező területek falu-
gazdászait, az agrárszakembere-
ket, és a NAK megyei elnökségét. 
Hasonló fórumot a közeljövőben 
mind a kilenc járásban terveznek, 
hogy a gazdák első kézből kap-
hassanak információt a pályázati 
lehetőségekről, a határidőkről.

Elnöki tájékoztató

Másfél napos látogatásra ér-
kezett március 19-én (csütörtö-
kön) hazánkba megyénk egyik 
kínai testvérmegyéjének, Shanxi-
nak magas rangú agrár szakem-
berekből álló hét fős delegáció-
ja. A csoportot Guo Yinnguang, 
Shanxi megye kormányzó-he-
lyettese vezette. A repülőtérről 
egyből a Megyeházára vezetett a 
vendégek útja, ahol Kovács Sán-
dor, a megyei közgyűlés elnö-
ke és Berec Zsolt, illetve dr.Csoór 
György alelnökök fogadták az 
ázsiai delegációt, majd egyetér-

tési nyilatkozatot 
írt alá a két veze-
tő a mezőgazda-
sági kapcsolatok 
elmélyítése céljá-
ból. Kiemelt cél 
az agrár szektor-
ban működő vál-
lalkozások, szö-
vetkezetek közöt-
ti együttműködés 
kialakítása, a ga-
bonatermelés, kü-
lönösen a búza-, 
kukorica- és bur-
gonyatermelés te-
rületén a techno-

lógia tapasztalatcsere elmélyítése. 
A két térség között a gyümölcs-, 
ezen belül az almatermelés te-
rén közös projektek megvalósítá-
sát is tartalmazza az aláírt doku-
mentum. 

A kínai delegáció csütörtök 
délután Törökszentmiklósra, a 
helyi vetőmagüzembe látoga-
tott, majd este a Tisza Táncegyüt-
tes műsora a magyar népzene és 
néptánc hagyományokba enge-
dett betekintést. Pénteken a kül-
földi vendégek a Földművelés-
ügyi Minisztériumba látogattak.

Kínai delegációt fogadott a 
megyei közgyűlés elnöke
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HÍREK

Állami kitüntetések

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést 
vett át dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
tertől dr. Örsi Julianna Piroska, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke, a 
túrkevei Finta Múzeum nyugalmazott igazgatója a 
magyar vidék kulturális örökségének megőrzése és a 
térségben élők életkörülményeinek javítása érdeké-
ben végzett kiemelkedő munkája, valamint jelentős 
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől 
Csányi Sándor, Karcag város volt alpolgármeste-
re, a karcagi Kiskulcsosi Általános Iskola volt tanára 
Karcag város anyagi és szellemi értékeinek fejleszté-
sét szolgáló lelkiismeretes, önzetlen településvezetői 
és közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Földművelésügyi 
Minisztérium elismerései

Fasching Antal díjat vett át dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi minisztertől Rácz Kálmán, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhi-
vatala hivatalvezetője a földmérés területén végzett 
több mint három és fél évtizedes kiemelkedő mun-
kája, széles körű közéleti tevékenysége elismerése-
ként.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Ko-
vács Szilviának, Karcag Város Önkormányzata al-
polgármesterének a Legszebb Konyhakertek prog-
rammal a hagyományos népi kertkultúrát, a családi 
gazdálkodást újraélesztő, a vidék régi arculatát visz-
szaadó, kiemelkedő munkája elismeréseként.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Vadai 
György karcagi családi gazdálkodónak a  mezőgaz-
dasági területen hosszú időn át végzett munkája, a 
helyi Gazdakörben és Agrárkamarában kifejtett te-
vékenysége elismeréseként.

A Nemzetgazdasági 
Minisztérium elismerései

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Minisz-
teri Elismerő Oklevelet adott át Domokos Gyulá-
nak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal Karcagi Járási Hivatala Járási Munkaügyi Ki-
rendeltsége kirendeltség-vezetőjének a karcagi tér-
ség munkaerő piaci helyzetének javítása érdekében 
végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elisme-
réseként.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Minisz-
teri Elismerő Oklevelet adományozott Dede Gézá-
nak, aki több mint egy évtizedig volt a Karcagi Hír-
mondó főszerkesztője, jelenleg a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Sajtó és Kommunikációs Titkárságá-
nak a munkatársaként dolgozik.

Fotók: Oláh Lajosné, FM Sajtóiroda, 
NGM Sajtóiroda

Több karcagi is kitüntetésben részesült 
nemzeti ünnepünkön
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INTERJÚ

Elsősorban a kunok em-
lékei után kutatóknak, ki-
rándulóknak, országjárók-
nak jelent segítséget az a kö-
tet, amelyet a Kunszövetség 
megbízásából a karcagi Pin-
tér Zoltán Árpád állított ösz-
sze. A hiánypótló könyv nagy 
sikerrel debütált a szövetség 
februári közgyűlésén. A szer-
zővel ezt követően beszélget-
tünk.

- A református gimnázium 
tanáraként már jegyez néhány 
helytörténeti vonatkozású dol-
gozatot, elsősorban a város 
20.századi története foglalkoz-
tatja, különös tekintettel a két 
háború időszakára és esemé-
nyeire. A Hírmondó több ilyen 
tárgyú előadásáról is hírt adott 
már. Honnan jött ennek a tör-
ténelmi-idegenforgalmi kataló-
gusnak vagy kalauznak a gon-
dolata?

- Tősgyökeres karcagi csa-
lád tagjaként és lokálpatrióta-
ként mindig érdekelt népünk 
kultúrája. Lényegében eb-
ből táplálkozva, ugyanakkor 
a Kunszövetség, dr. Fazekas 
Sándor elnök úr másfél évvel 
ezelőtti megkeresésére szüle-
tett meg a kiadvány. Idősze-
rűségét és aktualitását jelent-
heti egyrészt az, hogy 2014-
ben jegyeztük a kunok betele-
pedésének 775. évfordulóját, 
másrészt pedig  főként a rend-
szerváltás után rengeteg olyan 
egyesület, civil szervezet ala-
kult, illetve törekvés indult el, 
amelyek valamilyen módon 

felkarolni, továbbörökíteni kí-
vánták a kun kultúrát, hagyo-
mányokat. Főként ezek jóvol-
tából számos emlékhely léte-
sült, és a szándék mentén több 
nagyon népszerű és időtál-
ló rendezvény is szerveződött 
szerte az országban, sőt, a ha-
tárokon túl, a Kárpát-meden-
cében. Ezek következetes ösz-
szefoglalását jelenti 
a most megjelent fü-
zet. Számos helyszín-
nel találkozunk ben-
ne, hiszen a tema-
tika igen összetett. 
Meg kell jegyeznem 
ugyanakkor, hogy 
nem mindenhol ta-
lálható kézzel fogha-
tó emléke a kunok je-
lenlétének. Több eset-
ben olyan történel-
mi emlékhely, például 
csatahelyszín is szere-
pel rekordként, amely 
része a kun történe-
lemnek vagy kultúr-
történetnek de kézzel 
fogható, látható em-
lékkel (megjelöléssel) 
nem rendelkezik.

- Milyen esemé-
nyekre figyelmeztet-
nek az emlékhelyek ?

- Próbáltam megtartani azt 
az eredeti célkitűzést, hogy 
csak a Kárpát-medencei em-
lékhelyek kerüljenek feldol-
gozásra. Ezért maradt ki pél-
dául a dürnkruti (morvame-
zei) csatatér, pedig IV. (Kun) 
László király és a kunok ak-
kor játszott katonai szerepe 

kapcsán itt lenne a helye. A 
kerlési (cserhalmi) csatahely 
még a beköltözés előtti nyo-
ma a kun-magyar „kapcsola-
toknak” , a Hód-tavánál vívott 
ütközet pedig „belpolitikai” 
jelentőségű, az asszimiláció-
ban is szerepet játszó esemény 
volt. De ott a Radnai-hágó, 
mint a kunok Magyarországra 

érkezésének és a két uralkodó 
találkozásának dokumentált 
helyszíne, – de idesorolhatjuk 
a több száz éves együttélés he-
lyi nyomait és emlékeit is. A 
legrégibb esemény a sorban a 
kerlési ütközet, a legfiatalabb-
nak a 18.század végi migrá-
ció, a bácskai kitelepülés, több 

község benépesítése tekinthe-
tő. Ezzel a belső migrációval 
kapcsolatban egyébként szá-
mos kun bálvány, úgynevezett 
kunbaba került felállításra. Az 
emlékek jelentős része képző-
művészeti alkotás (emléktáb-
la, szobor etc.), emlékpark,  de 
a múzeumok és gyűjteménye-
ik és a különböző kezdemé-

nyezések, rendezvé-
nyek is kerültek a ki-
adványba. Nagyon ér-
dekes például a kisúj-
szállási Horváth-ta-
nyán található Kun 
Emlékpark, ami a 
kun lovas- és  hadi-
kultúra emlékhelyé-
nek is felfogható.

- Kik állították, kik 
gondozzák a kun nép 
emlékeit?

- Az elmúlt ne-
gyedszázad folyamán 
különböző egyesü-
letek, civil szerveze-
tek egyedül vagy ösz-
szefogásban, illet-
ve elkötelezett önkor-
mányzatok állítottak 
és állítanak ilyeneket 
és legtöbbször a gon-
dozásukat is ők lát-
ják el. Nagyon jellem-

ző, hogy számos esetben haza-
fias érzelmű magánszemélyek, 
művészek vesznek részt ezen 
emlékhelyek megtervezésé-
ben, kivitelezésében. Kiemel-
hetjük itt többek között a kar-
cagi szobrászművész, Györfi 
Sándor munkásságát. A na-
gyobb rendezvények fenntar-

tása és finanszírozása hátteré-
ben különösen jellemző az ön-
kormányzatok jelenléte.

- A kötet speciális útikönyv-
ként is felfogható, amelynek 
használatához ön a legmoder-
nebb infomációszerzést is mel-
lékelte...

- Gyakorló tanárként tu-
dom, hogy nem elég felölel-
ni a kun kultúrát hanem azt 
közvetíteni is kell a fiatalabb 
generáció felé – mert hát en-
nek az ismeretanyagnak a 
továbbadása 30-40 év múlva 
már az ő feladatuk lesz. Nos, 
ehhez próbáltam különbö-
ző információhordozókat, 
technológiai eszközöket be-
építeni a kiadványba. Az 
emlékhelyeknél feltüntetett 
GPS koordináták segítségé-
vel pl. az aktív túrázók, ki-
rándulók juthatnak hasznos 
információkhoz. Ilyen lehe-
tőséget jelent még a köztu-
datba csak pár éve bekerült 
QR kódok rendszere. Ezek 
okos telefonok segítségével 
különböző internetes olda-
lakra, portálokra navigálják 
az olvasót.

- Mindenkinek ajánljuk fi-
gyelmébe!

Elek György

(Pintér Zoltán Árpád: Kun 
emlékhelyek a Kárpát-meden-
cében (Karcag: a Kunszövetség 
kiadása, 2015. 63.old.) c. köny-
ve a kiadónál rendelhető meg. 
5300 Karcag, Kossuth tér 1. tel. 
06 /59/ 500-611.) 

A kunok emlékezete a Kárpát-medencében
Bemutatták Pintér Zoltán Árpád könyvét

Pintér Zoltán Árpádnak már több tanulmánya 
is megjelent

HIRDETMÉNYEK
FELHÍVÁS

A Széchenyi 2020 támo-
gatásával elkezdődött a pi-
ac belső felújítása, amelynek 
során teljes akadálymentesí-
tés, irodahelyiség felújítása 
és szellőzőrendszer kialakí-
tása történik.

Ezzel párhuzamosan megkez-
dődött a tető felújítása, melynek 
várható befejezési ideje

2015. április 15.

Eddig az időpontig a fő-
épületben nem lesz lehető-
ség semmilyen kereskedel-
mi tevékenység folytatására.

Ezen időszak alatt az áru-
sításra a zárt udvar, illetve a 
csarnok mögötti nyitott ud-
var használható.

Megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

Karcag Városi Önkormányzat

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

 - Autóértékesítési vezető (Kisújszállás),
 - Állatorvos (Berekfürdő),
 - Családgondozó (Kenderes),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Területi képviselő (Észak-Magyarország),
 - Távértékesítő (telekommunikációs szaküzletbe szolg. és 

termékértékesítő) (Karcag),
 - Pincér (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.

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

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre 
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontok-
ban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Tanköteles gyermekét (2009. augusztus 31-ig született) a 
szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyam-
ára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást, valamint a szülői felügyeleti jog gya-
korlásáról szóló nyilatkozatot kell bemutatni.

Beiratkozás helyszínei:
 - Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 

József Attila utca 1.; Kálvin utca 9.; Kisújszállási út 112.; 
 - Karcagi Arany János Általános Iskola: Arany János utca 15.
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Március 17-től (kedd) há-
rom napon keresztül adott 
otthont az Ifjúsági Ház épü-
lete a Csiga-biga Palota Me-
semondó Versenynek. Gulyás 
Hédi, a rendezvény háziasszo-
nya elmondta, hogy több mint 
másfél évtizedes múltra tekint 
vissza ez a verseny. Először 
csak óvodásoknak szervez-
ték meg, majd később már 1-2. 
osztályos gyerekek is indul-
hattak a versenyen. Néhány 
éve pedig a 3-4. osztályosok is 
megmérettethetik magukat.

Általában minden évfo-
lyamból, minden osztályból 
egy-egy gyermeket várnak. 
Így körül-belül tizenöt-húsz 
fő részvételével zajlanak a for-
dulók. Az alábbiakban az idei 
verseny legjobb eredményei 
olvashatók.

Az óvodások fordulója 
(március 17.)

1. hely: Ábrahám Lea Borka 

(Táncsics 17. tagóvoda), 2. 
hely: Ács Balázs (Táncsics 
17. tagóvoda), 3. hely: Burján 
Hanna Gréta (Kuthen úti tag-
óvoda), Különdíj: Farkas Ger-
gő (Kuthen úti tagóvoda)

1-2. osztályosok 
fordulója (március 18.)

1. hely: Fekete Csilla 
(Györffy István Tagiskola 1. 
b.), 2. hely: Madar Szilvia Nó-
ra (Györffy István Tagiskola 2. 
a.), 3. hely: Boruzs Lili (Refor-
mátus Ált. Isk. 2. b.), Külön-
díjasok: Kerekes József Lajos 
(Kováts Mihály Tagiskola 2. 
b.) és Jóni Zsolt (Kováts Mi-
hály Tagiskola 2. b.)

3-4. osztályosok 
fordulója (március 19.)

1. hely megosztva: Bugán 
Lili (Református Ált. Isk. 3. b.) 
és Putyora Orsolya (Reformá-
tus Ált. Isk. 3. a.), 2. hely meg-
osztva: Bíró Lilla Édua ( Re-
formátus Ált. Isk. 4. a.) és Ka-
rácsonyi Tamara (Györffy Ist-
ván Tagiskola 3. b.), 3. hely: 
Szakály Dóra (Györffy István 
Tagiskola 3. a.)  

-dh-

HÍREK

Háromezer-hétszáz rajz ér-
kezett egy országos gyermek-
rajz pályázatra, köztük egy 
karcagi kislányé, Házi Boglár-
káé is. A nemes megmérette-
téssel a gyerekek versengésén 
túl a kiváló hazai gyermek-
orvosaink áldozatkész mun-
kájára, hivatásszeretetére, va-

lamint a jó orvos-beteg kap-
csolat fontosságára igyekeztek 
felhívni a figyelmet. A pályá-
zatra beérkezett alkotásokat a 
zsűri három korcsoportban - 
5-6 éves, 7-9 éves és 10-12 éves 
– értékelte. A nagyközönség 
idén is az internetes szavazás 
keretében kapott lehetőséget 
arra, hogy a legszebb alkotá-
sokat kiemelje és jutalmazza.

A pályázat közönségdíját, az 
I. helyezést 5-6 éves kategóri-
ában Házi Boglárka, a Karca-
gi Nagykun Református Álta-

lános Iskola diákja nyerte, aki 
rajzán azt a pillanatot örökí-
tette meg, amikor vért vett 
tőle gyermekorvosa, dr. Bite 
László. A rajzon látszik, hogy 
Bogi nem félt a vérvételtől és 
örömmel örökítette meg tár-
sainak is ezt a pillanatot.

Mint édesanyjától, Kovács 

Mónikától megtudtuk, akkor 
már a kislánya napok óta lázas 
volt, nem használtak a gyógy-
szerek, ezért döntött dok-
tor bácsijuk a gyors vérvéte-
li teszt mellett, amit Bogi hő-
siesen viselt. A vérvételi ered-
mény után kapott gyógysze-
rekkel pár nap alatt a kislány 
meggyógyult. Ezt szerette vol-
na meghálálni ezzel a rajzzal 
doktor bácsijának. S az már 
csak plusz öröm, hogy díjat is 
kapott kis rajzára.

DE

Bogi nyertes rajza

A Nagykun Millenniumi Emlékműhöz vezető 85 méteres jár-
daszakasz megszépült. Mint Molnár Páltól, a Városgondnokság 
vezetőjétől megtudtuk, régi igény volt már az ott lakók és ezen 
járdaszakaszt használók részéről, hogy sáros időben is bizton-
ságosan tudjanak közlekedni a fürdőbe, sportpályára vagy az 
emlékműhöz. A nagy forgalmú járdaszakaszt tavaly zúzott kővel 
feltöltötték, és ez jó útalapot nyújtott a mostani munkákhoz. A 
Városgondokság a saját készítésű térkővel burkolta le közmunka-
program keretében ezt a járdaszakaszt.

Szépül a város

Csiga-biga Palota Mesemondó Verseny

Eredményhirdetés után

Korábbi lapszámunkban már 
hírt adtunk arról, hogy Farkas 
József rendőr dandártábornok, 
a Jász- Nagykun- Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője február 16-án a megyei 
kapitányság épületénél új jár-
őr és bűnügyi személyautókat 
adott át az állománynak. In-
formációink szerint a Karcagi 
Rendőrkapitányság is kapott új 
autókat. Megkerestük a Karca-
gi Rendőrkapitányság vezető-
jét, Teleki Zoltán rendőr alez-
redest, aki a következőket nyi-
latkozta a Karcagi Hírmondó-
nak: „Az elmúlt két hónapban 
három új, modern, a mai kor 
igényeinek megfelelő szolgálati 
gépjárművel bővült a Karcagi 
Rendőrkapitányság gépjármű-
parkja. Ezek a járművek a kar-
cagi lakosság szolgálatában áll-
nak, a székhely szerinti telepü-
lésen teljesítenek szolgálatot. A 
Rendőrkapitányság megfelelő 

technikai és eszközparkkal lát-
ja el a hat település közrendjé-
nek közbiztonságával kapcso-
latos rendőri szolgálatát. Infor-
mációink szerint az elkövetke-

zendő időben még újabb gép-
járművek érkeznek a Karcagi 
Rendőrkapitányságra.”

Balogh Andrea

Új rendőrautók a karcagiak szolgálatában

Képünkön Teleki Zoltán, Karcag város rendőrkapitánya

Képünkön dr. Bite László és Házi Boglárka
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Kedves Olvasóink!
Kezdetét veszi a nyári időszá-
mítás, amely október utolsó va-
sárnapjáig tart. Kérjük ne feled-
jék március 29-én (vasárnap) 
hajnali 2 órakor 3 órára átállíta-
ni óráikat.

Rendőrségi hírek
HÍREK

Nyuszi kalács recept
Hozzávalók (8 adag):
25 dkg finomliszt, 1,75 dl tej (langyos), 1 db tojássárgá-
ja, 1 ek porcukor, 1 ek méz, 25 dkg vaj (olvasztott, lan-
gyos), 1 dkg mazsola, 1 dkg friss élesztő,1 db tojássárgá-
ja (kenéshez)

Elkészítés:
Kb. 1/2 dl langyos tejben elkeverjük a cukor felét, és fel-
futtatjuk benne az élesztőt.
A lisztet összekeverjük a maradék porcukorral, hozzá-
öntjük a felfuttatott élesztőt, 1 tojássárgáját, 1 ek. mézet, összedolgozzuk, 2-3 részletben 
hozzáadjuk a tejet is. Addig dagasztjuk, amíg a hozzávalók már homogén masszát alkot-
nak. Ekkor 2-3 részletben a tésztához dagasztjuk az olvasztott vajat. Viszonylag lágy tészta 
lesz, ne ijedjünk meg! Ezután letakarva a duplájára kelesztjük, kb. 1 óra alatt.
Formázás: A tésztát 8 egyenlő részre osztjuk. A kis tésztadarabokat egyenként rúddá so-
dorjuk. A rúd végét (kb. 2 cm-t) levágjuk (ez lesz a feje). A tésztát a képen látható módon 
feltekerjük, a levágott kis darabot a nyuszi „mellső lába” fölé ragasztjuk, a tetejét ollóval 
bevágjuk. A nyuszik szeme 1-1 szem mazsola. A megformázott nyuszikat 15 percig keleszt-
jük, majd lekenjük a maradék tojássárgával, és 170 fokra előmelegített sütőben szép piros-
ra sütjük.

sütési mód: alul-felül sütés

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezték meg a Nőköszöntő Nótagálát a Déryné Kultu-

rális Központban?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben március 30 -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: Kisari Sándor Imréné (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

A hét kérdése: Szokott-e vért adni?

Mészáros István (65): 

1971-ben katonaként adtam 
először, azóta véradó vagyok. 
Nagyon sok egészségügyi be-
avatkozásnál felhasználják, 
sőt, azt hiszem gyógyszer is 
készül belőle, tehát nagyon 
fontos.

Rab Katalin (55): 

Nem vagyok rendszeres vér-
adó, de egy alkalommal, irá-
nyított véradás keretében egy 
bizonyos műtéthez már ad-
tam vért. Nagyon örülök, 
hogy segíthettem!

Csízi István (44): 

A szüleim véradók voltak, de 
nálam ez kimaradt. Tudom 
én is, hogy milyen fontos ez, 
úgyhogy fogalmazzunk úgy: 
egyelőre nem vagyok véradó.

Adjon vért! Életet menthet! Szólt valaha a véradószolgálat szlogenje – ami évtizedekkel ezelőtt még 
meghallgatásra talált. Azt hiszem ezen a téren Európa államai között a legjobbak közé tartoztunk. Ne-
gyedszázada azonban, a szakértők szerint a munkahelyi véradások visszaszorulásával nagyon-nagyot 
változott a helyzet, pedig a vér műtéteknél, súlyos balesetek sérültjei ellátásában  alapvető fontosságú, 
sőt, néha szüléseknél is életmentő lehet. Ezért lett e heti kérdésünk, hogy Ön szokott-e vért adni?

Betörte a 
váróterem ablakát

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság garázdaság vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított el-
járást I. Gábor kisújszállá-
si lakos ellen. A 21 éves fér-
fi 2015. március 21-én 1 óra 
40 perc körüli időben a kis-
újszállási vasútállomáson 
betörte a váróterem ajtajá-
nak ablaküvegét. Az egyen-
ruhások a helyszínen tet-
ten érték és elfogták a fér-
fit, majd előállították a Kis-
újszállási Rendőrőrsre, ahol 
gyanúsítottként kihallgat-
ták.

Fát lopott
A Karcagi Rendőrkapi-

tányság eljárást indított lo-
pás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
F. Elemér kunmadarasi la-
kos ellen. Rendőrök igazol-
tatták a kerékpárján fát to-
ló 19 éves férfit 2015. márci-
us 17-én a kora esti órákban 
Kunmadaras település egyik 
utcáján. A járőrök a férfit el-
számoltatták, aki elismer-
te, hogy a nála lévő közel 
150 kilogramm fát a telepü-
lés külterületén található er-
dőből jogtalanul kivágta és 
eltulajdonította. Az egyen-
ruhások a férfit előállították 
a Kunmadarsi Rendőrőrsre, 
ahol gyanúsítottként kihall-
gatták.

Eltiltás alatt 
vezetett

A Készenléti Rendőrség jár-
őrei 2015. március 21-én 18 
óra 28 perckor Kunmadaras 
belterületén is ellenőriztek egy 
személygépkocsit és annak 29 
éves vezetőjét. A rendőrök az 
intézkedéskor megállapítot-
ták, hogy a Karcagi Járásbí-
róság járművezetéstől eltiltot-
ta a férfit. Az egyenruhások a 
tiszaszentimrei lakost előál-
lították a Karcagi Rendőrka-
pitányságra, ahol járműveze-
tés az eltiltás hatálya alatt sza-
bálysértés elkövetése miatt el-
járás indult ellene. A rendőrök 
a jogsértőt szabálysértési őri-
zetbe vették.

Üzemben az új 
traffipaxok

2015 március 26-tól (csü-
törtök) már élesben mérnek 
a rendőrség új traffipaxai, az 
úgynevezett VÉDA kamera-
hálózat első 160 egységét he-
lyezik üzembe.

Egyelőre csak a gyors-
hajtást figyelik, de a készü-
lékek rendszámfelismerés-
re, forgalomszámlálásra, il-
letve torlódások észlelésére 
is alkalmasak. A traffipa-
xok egyenként 5,7 millió fo-
rintba kerültek. Az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság 
közlekedésrendészeti osztá-
lyának vezetője szerint nem 
a büntetés az elsődleges cél-
juk, hanem az élet védelme.
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POSTALÁDA

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 keresztelke-

désre lesz lehetőség gyer-
mekeknek, szüleiknek, ke-
resztszüleiknek, rokonok-
nak,  felnőtteknek.

A csoportos keresztelés 
időpontja

2015.május 3. és 10. 
(vasárnap) de. 10 óra

Helye: Karcagi Refor-
mátus Nagytemplom

A kereszteléshez a je-
lentkezési adatlap kitölté-
se szükséges, amit a Lelki-
pásztori Hivatalban /Kál-
vin u. 3./ lehet megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a 
Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelki-
pásztornál a +36 30/ 627-
86-13-as telefonszámon le-
het.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky 

Krisztina
református lelkipásztor

A HAT-14-02-0039 
pályázati azonosí-
tón nyilvántartásba 
vett „A tél nem holt-
szezon – a Határtala-
nul! programban” pá-
lyázat második sza-
kaszára február 25. 
és március 1. között 
kerül sor, amikor a 
székelykeresztúri  Zeyk 
Domokos Iskolaköz-
pont 16 tanulója és két 
tanára érkezett Kar-
cagra, hogy betekintést 
nyerjen Magyarország 
téli turizmusának „rej-
telmeibe”. A program-
ban elméleti szakmai 
ismereteit jó hangula-
tú kirándulások, ren-
dezvények tették szí-
nessé. 

Tanítási órák keretében 
helytörténet, a kunok történel-
me és hagyományai, a Kárpát-
medence geológiája, a termál-
vizek jelentősége mellett keres-
kedelem marketing gyakorlati 
foglalkozásokon is részt vettek 
vendégeink. A téli turizmus 
tanulmányozásánál a hang-
súly az idegenforgalmi látvá-
nyosságok mellett a termál-
vizű fürdőkön volt. Városunk 
bemutatása mellett a nemré-
giben felújított Akácliget Für-
dőt is meglátogattuk, melynek 
szolgáltatásai jelentősen bő-
vültek. Az éjszakai fürdőzés 

mindenkinek népszerű prog-
ram volt. A helyi nevezetessé-
gek után a csapat Budapest-
re látogatott, ahol a Parlament 
és a Szent Korona megtekin-
tése után a Belváros és a Vár 
idegenforgalmi jelentőségét is-
merte meg. 

A vendégeink két rendezvé-
nyünkön is aktívan részt vet-
tek. A kollégiumban megren-
dezett farsang mindenki szá-
mára vidám élményt jelen-
tett, valódi karneváli hangulat 
alakult ki. Február 28-án ke-
rült sor alapítványi bálunkra, 
a Szak-Ma Bálra, melyen ven-
dégeink is felléptek. Amíg a bá-

lon a felnőttek mulattak, a di-
ákok zenés táncos mulatságot 
szerveztek maguknak a kollé-
giumban.

A Határtalanul program 
mindkét utazása sikeresen le-
zajlott. A szakmai együttmű-
ködés keretében nem csak is-
mereteik gyarapodtak, hanem 
megismerték egymást is és szá-
mos élménnyel gazdagodtak. A 
Határtalanul pályázat kiváló-
an alkalmas arra, amire szü-
letett: a nemzeti összetartozás 
erősítésére, bízunk a sikeres 
folytatásban.

Facsar András

Határtalanul a Varróban
Több mint 200 éve született 

Jedlik Ányos, a szikvíz és a vil-
lanydelejes forgony feltalálója, 
a hazai kísérleti fizika atyja, fizi-
kai, kémiai és matematikai szó-
kincsünk megújítója.

Emlékére 1999-től rende-
zik az oktatási-nevelési intéz-
mények részvételével a Jedlik 
Ányos Matematika- és Fizika-
versenyt, melynek már több éve 
határon túli iskolák magyarul 
tanuló diákjai is résztvevői.

A verseny egyik területi dön-
tőjét az idei évben is reformá-
tus általános iskolánk rendezte 
meg 17 tanuló részvételével.

A versenyzőknek a felkészülé-
si időszakban 50 feladatot kel-
lett megoldani, amely rendsze-
rességet és kitartást követelt 
meg tőlük, ugyanakkor elvezet-
te őket a fizikai jellegű gondol-
kodás logikus felépítése felé is.

A területi döntőn 80 perc állt 
a tanulók rendelkezésére. Ez 
idő alatt a hetedik évfolyamon 
nyolc, negyediktől nyolcadik 
évfolyamig pedig hét-hét fel-
adattal kellett megbirkózni a 
versenyzőknek.

Az idei évben négy tanuló-
nak van esélye eljutni a szabol-
csi megyeszékhelyre, de ehhez 
meg kell várni a többi regioná-
lis döntő összesített eredménye-
it is.

Nagy öröm és megtiszteltetés 
számunkra, hogy e rangos, ha-

tárokon is átívelő verseny része-
sei lehettünk tanítványaink ré-
vén és rendezőként is.

Bízunk abban, hogy a részt-
vevők közül többen átélik majd 
a verseny névadójának gondo-
latait:
A területi döntő eredményei:

4. évfolyam: Balajti Tamás 
V.díj (Refi), Rigó Zoltán VI. díj 
(Refi), felkészítő nevelő Soósné 
Balajti Gabriella.

5. évfolyam: Papp Levente II. 
díj (Refi); Vinis Dóra III. díj (Refi); 
Vál Tamás III.díj (Refi); Szabó Éva 
Mária III. díj (Refi); Erdei Tamás V. 
díj (Refi); Gulybán Dániel VI. díj 
(Refi), felkészítő nevelő Tóthné 
Szucsáki Hajnal; Kun László IV. 
díj (Györffy); Kovács Balázs IV. 
díj (Györffy); Kovács Gergely V. 
díj (Györffy); Reszegi Áron VIII. díj 
(Györffy), felkészítő nevelő Pardy 
Károlyné.

6. évfolyam: Szentesi Tibor 
II. díj (Refi), felkészítő nevelő 
Nagy Péter.

7. évfolyam: Darók Illés I. 
díj (Kováts); felkészítő nevelő 
Lévainé Kovács Róza;

Csontos György I. díj (Refi); 
Csizmadia Csilla VI. díj (Refi), 
felkészítő nevelő Tóthné 
Szucsáki Hajnal.

9. évfolyam: Gulyás Ferenc 
(Református Gimnázium), felké-
szítő nevelő Poórné Tasi Ildikó.

 Iskolavezetés
Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk.

Jedlik Ányos 
Matematika- és Fizikaverseny
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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 28-29. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u.40. Tel.:06/30-218 5722.

2015. március 27. 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
 - Karcagi vállalkozók dolgoznak
 - Javul térségünk elérhetősége
 - Kihelyezett véradás
 - Katasztrófavédelem gyűlése
 Háttér - különkiadás
 A megye kitüntetettje: Pengő Ferenc
 Sajtónapi ünnepség a szolnoki  
 városházán
20.30 Györffy Bál 2015

2015. március 31. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 
19.25 Karcagi Hírek 
19.55 A Hit Szava – Római Katolikus szentmise 

20.55 Tiszator 
 2015. Abádszalók - Színpadi  
 programok 2.rész 

2015. április 1. szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunság szépe 2014
20.30 Zulu - amerikai film 

2015. április 2. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megyei Tükör
18.30 Kitekintő
 Utazás kiállításon jártunk
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Aprólábak Gálára készülve
 Karcagi hírek
 - Kihelyezett véradás
 - Katasztrófavédelem gyűlése
 - Györffy Farsang
 - Marista felvonulás
 Kórház a kertvárosban
20.30 Karcagi Tükör
 Soros Önkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu     
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten  

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Házasságkötés

Halter Csilla –Fekete István

Születés
Béres Edit – Bakó János Zsolt
Kg., Délibáb u. 28. 

Zsolt
Somodi Tünde – Vadai Zsolt
Kg., Táncsics körút 25. 

Vanda
Szűcs Renáta – Kiss Arisztid 
Kg., Délibáb u. 67. 

Arisztid
Szabó Tünde – Orbán János
Kg., Takács Péter u. 38. 

Zsófia

Halálozás
Mándoki Lőrinc
 Karcag (1952)
Sánta István
 Karcag (1950)
Kocsis Ilona 
 Karcag (1956)
Tóth Julianna 
 Karcag (1920)
Székely Lajos
 Karcag (1939)

Március 28. (Szombat)
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. 
u. 14.)

 9 – 20 óráig Alma 
G y ó g y s z e r t á r 
(Kisújszállási u. 34) 
(Tesco)

Március 29. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Pingvin 

Patika (Kossuth Tér)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

H I R D E T M É N Y
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

„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!”
A Kátai Gábor Alapítvány jótékonysági célt 

szolgáló estet rendez
Időpontja: 2015. április 18. 19:00 óra
Helye: Karcag, Déryné Kulturális Központ II. emeleti 

díszterme
Részvételi díj: 6.000,- Ft/fő
Az Alapítvány a rendezvény tiszta bevételét a Kátai Gábor 

Kórház vagyonkezelésében lévő – az egészségügyi dolgozók 
pihenését, regenerálódását, csereüdülések lehetőségét biztosí-
tó –  berekfürdői üdülő felszereltségének javítására, valamint 
a Kórház műszereinek fejlesztésére kívánja fordítani.

A jótékonysági est fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő.

Vidám műsorral a kórház dolgozói készülnek a Kátai 
Medi-Song kórus közreműködésével.

Örömmel vennénk, ha személyes részvételén túl, céljaink 
megvalósítását pénzadomány, illetve tombolatárgy felaján-
lásával támogatná.

Számlaszám: 10404522-45210552-00000000.
Lehetőséget biztosítunk támogatói jegyek vásárlására, 

melyek 1.000,-  és 2.000,- Ft-os címletekben kaphatók.
Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, jótékony 

célú törekvéseink támogatásában.
Jelentkezés és bővebb információ a kórház titkárságán.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, illetve támoga-

tást, adományt.
  Nagyné László Erzsébet Szilágyi Lajosné
 főigazgató  Kátai Gábor Alapítvány 
 Kátai Gábor Kórház   Kuratóriumának elnöke
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Ingatlan
Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m2-es telken teljes közművesített, 
ipari árammal ellátott, bontásra vagy 
felújításra ítélt ház eladó. A telek al-
kalmas üzleti vagy ipari tevékenység-
re is. Érdeklődni: Karcag, Kacsóh u. 21 
szám alatt. Tel.. 06/30-478-2714.
Karcagon eladó összkomfortos csa-
ládi ház, többféle fűtési lehetőséggel. 
(Vegyes tüzelés, központi fűtés, gázka-
zán, három helyiségben pedig cserép-
kályha található). Gazdasági épület és ga-
rázs is van. (83 m2) Tel.: 06/30-483-6705.
Jó állapotban lévő 1+2 félszobás, ne-
gyedik emeleti, 60 m2-es lakás eladó. 
Karcag, Táncsics krt. 13. Irányár: 6 mil-
lió Ft. Tel.: 06/30-576-8403.
Karcag Kórház u. 8 szám alatti, II. 
emeleti, 51 m2-es felújított lakás sür-
gősen eladó. Tel.: 06/30-627-7789.
Karcagon Kossuth téri, 3. emeleti 56 
m2-es, két szobás, erkélyes lakás el-
adó. Tel.: 06/59-311-975, vagy 06/30-
385-4300.
Központban 94 m2-es, 3 szobás, össz-
komfortos (3 féle fűtési lehetőség-
gel) családi ház eladó, illetve elcse-
rélhető értékegyezéssel. Tel.: 06/20-
504-3708.
Karcagon, a Bethlen Gábor út 10. 
szám alatti ingatlan eladó. 6 millió fo-
rintig társasházi lakást beszámítok. 
Tel.: 06/30-321-6010.

Központ közeli összkomfortos, há-
rom szobás kockaház eladó Karcagon 
a Kossuth Lajos u. 21/ A alatt. Tel.: 
06/20-502-6183.
Főtéren 3 szobás kertes ház és te-
lek eladó, cserélhető autóra, házra, 
telekre. Ugyanitt 40 db szék eladó. 
Tel.:06/20-230-1202.
Karcagon a Széchenyi út 1-3 alatti 3. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/70-452-5970.
Karcagon két szobás családi ház el-
adó, gáz és csempekályha is van ben-
ne. Tel.: 06/30-533-6997.
Eladó, esetleg kertes házra cserélhe-
tő 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 összkomfortos, 
felújított parasztház. Továbbá 2 db 
különálló apartman, garázs, és fúrott 
kút van. Tel.: 06/70-366-5464.
11 sor kertföld, hosszú távra kiadó a 
Lógerpálya mellett. Szilárd burkola-
tú út, közvilágítás, fúrott kút van. Tel.: 
06/20-805-2338.
Főtéren kétszobás lakás eladó a kato-
likus templomnál. Valamint garázs ki-
adó a Szent István sugárút 1-5 udva-
rán. Tel.: 06/30-439-7451.
Karcagon teljes közműves, téglá-
ból épült, kisebb kertes ház eladó. 
Lakrész 50 m2+25 m2 tároló. Tel.: 
06/30-635-9662.

Ko m f o r t  n é l k ü l i  l a k á s  e l a d ó ! 
Érdeklődni Karcag, Kinizsi u. 60 szám 
alatt. Tel.: 06/59-400-814.
A vásárcsarnokkal szemben, két 
szoba összkomfortos lakás kiadó. 
Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 06/59-
311-055.
Kis ház eladó 500 m2-es telekkel, ked-
vező áron. Karcag, Kisújszállási út 39. 
Tel.. 06/59-312-381.
K a r c a g  köz p o nt j á b a n  i g é nye -
sen felújított két szobás családi ház 
összközművel, garázzsal, rendezett 
udvarral eladó. Irányár: 10 millió fo-
rint. Tel.: 06/70-417-8895.

Állat
Galambfiók 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.
Eladó egy kb. 140 kg-os hízó! Tel.: 
06/30-710-0988.

Vegyes
Bio kukorica eladó! Vetőmag (pi-
ros) 1000 Ft/kg. Galambcsemege (kis 
szemű, piros) 400 Ft/kg. Takarmány 
(p i ros ,  s árg a)  550 0 Ft /m á z s a . 
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.
Tea gáztűzhely (két lapos), gázperzse-
lő, gázmelegítő, favágó fűrész, ker-
ti asztal (két méteres) 6 db székkel el-
adó. Érdeklődni Karcagon az Erkel 
Ferenc út 35/ A alatt, 15 óra után.
Eladó üst üstházzal, szenes kályha, 
gáztűzhely, női kerékpár, gyermek-
ülés (autóba, kerékpárra). Továbbá 
dohányzóasztal, szekrények (gyer-
mek, felnőtt) stb. eladók. 06/59-400-
685.
Tavaszi árpa eladó, vetőmagnak is al-
kalmas. Érdeklődni: Karcag, Sándor 
utca 20.
Fedett helyen tárolt körbálás búza-
szalma és csutka eladó! Tel.: 06/20-
316-0136.
50 db libámat eladnám egyben, vagy 
elcserélném vágóbirkára, búzára, 
esetleg kerti gépekre. Tel.: 06/20-316- 
0136.
3db 90x210-es polcos szekrény, 1db 
60x210-es egyajtós szekrény, 1db 
120x210-es kétajtós, és 1db ágyne-
műtartó akár darabonként is eladók. 
Tel.: 06/59-610-090.
Ágyazható sarokülő garnitúra, meg-
kímélt állapotban, reális áron eladó! 
Tel.: 06/59-610-090.
Házi börze! Használt játékok, köny-
vek, gyermek és felnőtt ruhák, cipők 
vására! Gyere és válogass! Jót-olcsón! 
Karcag, Kisfaludy u. 4.
Szovjet gyártmányú varrógép és 
LEnIn érme eladó. Tel.: 06/30-851- 
9449.

Akar Ön szórakozás közben nyerni? 
Látogassa a Madarasi úti Maraton 
Presszó élő lóverseny közvetítéseit!
Üzemképes TV (fekete-fehér) és hűtő-
szekrény eladó, továbbá egyszemé-
lyes heverő és egy gyermek szekrény 
500 Ft/db áron. Tel.: 06/30-261-2935.
Ipari varrógépek, Interlock és fedőző 
eladó! (Együtt 100 ezer forint, de az 
ár alkuképes.) Ugyanitt oxigénpalack 
40 ezerért eladó. Tel.: 06/30-261-2935.
Jó állapotban lévő 4 részes szekrény-
sor, és egy darab ágyneműtartó el-
adó (30E Ft). Tel.: 06/30-507-1242.
Viaszvirág, gázpalackok, sziesz-
ta kályha, Hajdú mosógép, hódfar-
kú cserép, bontott birtokossági tég-
la eladó. Ugyanitt 30 méter vályog-
fal lebontásra, anyagért elvihető. 
Tel.:06/70-773-4289.
Eladó egy kerti traktor, utánfutó ma-
gasítóval felszerelve, és egy darab 
kétágú, hét fogas, kerti létra fél áron. 
Tel.: 06/30-252-8698.
Mosógép, centrifuga és 28-as női ke-
rékpár eladó. Tel.: 06/59-314-892. 
Eladó tricikli, irányítós tolórúddal, bé-
bi etetőszék (magas, állítható), 50 cm-
es Samsung TV, szobakerékpár (5-5-
10-30 ezer forintért). Kisújszállási út 
107. Tel.: 06/59-313-380.
Kisbálás lucerna széna van eladó. Tel.: 
06/20-406-6768.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 06/59-887-269.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülése. 
Varga Mihály Karcag, Kuthen utca 32. 
Tel.: 06/30-529-6038.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.:06/30-
785-0690.

F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! Tel.: 
06/30-447-3918.

A  B H G  s o r o n  a  n e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos - nagy László.

ABLAK-AJTÓCEnTRUM: Rehau, pré-
miumkategóriás német termékek a 
piaccsarnok bejáratánál. Rövid ha-
táridővel, precíz, pontos beépítés, in-
gyenes felmérés, egyedi méretek. 
Tel.: 06/30-690-8810. és a 06/30-322-
7167.
Ház körüli munkákat, és kerti mun-
kát vállalok (ásást stb.). Tel.: 06/70-
350-5308.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-325-
7724.
Ha nyugalomra vágysz, kikapcsoló-
dásra és ellazulásra ,de még nem ta-
láltad meg a megfelelőt,akkor öröm-
mel ajánlom a finom olaj,a kellemes 
meleg kövek, és lágy zene harmóniá-
ját! Szeretettel várlak erre a varázsla-
tos utazásra! Tel.: 06/30-221-0917-es 
számon 8-16 óra között.
Kertekben, fülke nélküli traktorral, ve-
téshez talaj előkészítést (talajmaró 
borona) vállalok. Tel.: 06/30-466-4479. 

Állás

Állatgondozó házaspárt keresünk, 
Karcag melletti őshonos állatokat 
bemutató majorba. Víz, villany, la-
kás van. Tel.: 06/59-503-553, vagy a 
06/20-355-5738.
T 170-es lánctalpas gépre, 10 m3-es 
ládával halastavak építéséhez, gya-
korlott gépkezelőt keresek, karcagi 
munkahelyre. Igény estén lakás meg-
oldható, akár családdal is. Érdeklődni 
a 06/30-955-3955, vagy a következő 
email címen: utkurucz@gmail.com.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000720/2014

Ha piacképes szakmára vágyik, esetleg elégedet-
len jelenlegi munkakörével, vagy tovább képezné 

magát, mi tudjuk a megoldást!

OKJ-s képzéseket szervezünk
Karcagon
2015. áprilistól

 - Bérügyintéző
 - Boltvezető*
 - Munkavédelmi technikus
 - Óvodai dajka
 - Pedagógiai és családsegítő munkatárs
 - Pénzügyi ügyintéző
 - Számviteli ügyintéző
 - Társadalombiztosítási ügyintéző

*Boltvezető képzés megszerzéséhez szükséges egy eladói szakma megléte.

Amit biztosítunk:
Tapasztalt oktatók 
Kamatmentes részlefizetés
Hallgatóink igényeihez igazított időbeosztás
Nincs beiratkozási, regisztrációs, és modulzáró vizsgadíj 

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL!

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!

AKCIÓ!
A Bérügyintéző és a Társa-
dalombiztosítási ügyintéző, 
vagy a Pénzügyi ügyintéző és 
a Számviteli ügyintéző, tanfo-
lyamok együttes elvégzése-
kor a 2. tanfolyam képzési dí-
jából 50%-ot elengedünk!

Új szakma, új esély!FIGYELEM! 

Bővebb információkkal az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:
+36 70 4242 490, +36 52 413 766; oktatas@probitas.hu.
Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu .

facebook: Probitas Plus Kft.

Kérjük ne 
feledje!

Lapzárta: 2015. 

március 30. 

(hétfő) 12 óra

Eladót keresünk karcagi sava-
nyúságos szaküzletünkbe tel-
jes munkaidőben. Jelentkezni 
allashirdetes1974@gmail.com 
email címen vagy a 06/30-
920-4706-os számon lehet 
8.00 - 14.00 óráig.

Az ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKHASZ-
NOSÍTÓ KFT.
felvételt hirdet az 
alábbi munkakör 
betöltésére:
Gyakorlattal rendelkező 

VILLANYSZERELŐ
Jelentkezni fényképes önélet-
rajz elküldésével lehetséges a 
titkarsag@e-hull.hu e-mail címre.
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SPORT

B I R K Ó Z Á S
A szakosztály még a télen 

jelezte, hogy a tavasz folya-
mán megrendezik azt a nem-
zetközi versenyt, amelyet a ta-
valy elhunyt kiváló sakkozó 
Wolf György emlékének aján-
lanak. Március idusa elhoz-
ta ennek az alkalmát is, mert 
a karcagi Akácliget Fürdő-
ben négy napon át folytak a 
küzdelmek. A március 12-15-
e között megrendezett torná-
ra a korábbiakhoz képest re-
kord létszámú sakkozó érke-
zett. Egyed Zsolt tehát méltán 
volt elégedett.

- Úgy tűnt mély vízbe ug-
rottunk, amikor a hosszú éve-
kig Berekfürdőn megtartott 
versenyt Karcagra, az Akácli-
get Fürdőbe helyeztük, de na-
gyon bíztunk abban, hogy 
a megszokott 50-60 fős ver-
senyzői létszámot az új he-
lyen is tartani tudjuk. Hát re-
ményeinkhez képest már az el-
ső Wolf György versenyre het-
venöt sakkozó nevezett. Ennél 
is többen jelezték a részvételü-
ket, de a küzdelem az említett 
létszámmal indult.

- Ennyi sportoló elhelyezése 
sem szállás, sem pedig verseny-
tér szempontjából nem egysze-
rű...

- Így igaz, ám szerencsére si-
került mindent időre elintéz-
ni, és elmondható, hogy a tor-
na nagyon jól zajlott le. A ver-
senyzők, akik a főváros mel-
lett több mint negyven telepü-
lésről, többen a történelmi Ma-
gyarország területéről sereglet-
tek össze, nagyon jól érezték itt 
magukat.

- Feltételezem erre az elhelye-
zésen túl az eredmények is okot 
adtak.

- A tornát két kategóriá-
ra bontva bonyolítottuk le. Az 
A csoportban az 1900 pont fe-
letti, a B csoportban az ez alat-
ti pontszámmal bíró játéko-

sok küzdöttek. Az A csoport-
ban 42 indulót regisztráltunk. 
Erről csak annyit, hogy a leg-
erősebbek csoportjában általá-
ban 20-25 fős a mezőny, úgy-
hogy ez most hatalmas lét-
számnak tekinthető. A másik 
csoportban 33 nevezőnk volt – 
tehát rendkívül nagy létszám-
mal indultunk. Az A csoport-
ban találkoztunk igazán nagy 
nevekkel. Meg kell említenünk 
például Vlagyimir Okhotnyik 
nagymestert, aki a 2011-es sze-
nior világbajnok. Természete-
sen ő volt a torna nagy esélye-
se, és veretlenül (7-ből 6 pont-

tal) meg is nyerte a versenyt. 
(Egyébként jelenleg francia ál-
lampolgár, de ukrajnai, kár-
pátaljai származású.) A cso-
port második legjobbja Mester 
Gyula volt, aki a legjobb ma-
gyar eredményt érte el, a har-
madik helyezett Szabó Attila 
lett, aki Szatmárnémetiből ér-
kezett. A csoport karcagi leg-
jobbja a kitűnő formában lévő 
Puha Péter, illetve Egyed Vik-
tória és Egyed Judit lett. A leg-
jobb teljesítményt nyújtó kar-
cagiak voltak még Kónya Lász-
ló és Mohácsi Imre. A B cso-
portban Jakab Kincső végzett 
az első helyen, a második De-
ák Lajos, a harmadik Csomós 
János lett. A helyi sakkozók 
számára nagyon jó megmé-
rettetésnek bizonyult. Ennyit 
a sakkteljesítményekről. Meg 
kell még mondanom, hogy jó 
döntés volt az Akácliget Fürdő 
mint versenyhelyszín kiválasz-
tása is. A torna a fürdő terüle-
tén folyt, s a játék után azonnal 
lehetett menni kikapcsolód-
ni – az étkezést pedig Szatmá-
ri János igazán színvonalasan 
oldotta meg. A Wolf György 
Emlékverseny tehát minden 
tekintetből magas színvonalú 
rendezvényként debütált.

Elek György 

Wolf György Emlékverseny

Március 14-én Pestszent-
imrén rendezték a 2014-2015-
ös tanév   leány II- III-as (10-
11-12 évesek), valamint a III-
IV-es korcsoport (13-14-15 
évesek) diákolimpia országos 
döntőjét. A közel kettőszáz if-
jú birkózó lány hatvanegy te-
lepülés száztizenegy iskola 
képviseletében lépett a küzdő-
térre. A színvonalas nagy csa-
táknak karcagi hőse is volt. 
Újfalvi Lili a Kiskulcsosi Tag-
iskola tanulója, a fiatalab-
bik korosztály 43 kg-os súly-
csoportjában minden ellenfe-
lét két vállra fektetve nyert di-
ákolimpiai bajnoki címet. Si-
kerét a jelenlévő szakemberek 
is nagyra értékelték, hiszen 
ő volt az egyetlen verseny-
ző a mezőnyben, aki az összes 
mérkőzését már az első me-
netben tussal fejezte be. Nem 
csoda, hogy a döntő mérkőzés 
után sikere a boldog szülők 
szemébe is könnyeket csalt. 
Szorgalma alapján, teljesítmé-

nye irányadó lehet sok karca-
gi gyermek számára. 13 éve-
sen Domokos Sára is szőnyeg-
re lépett az idősebbik korosz-
tályban. Két nagyszerű tus-
győzelme mellett elszenvedett 
két vereséget és így meg kellett 

elégednie a VII: hellyel. Kár, 
mert fizikai adottságait és ed-
digi eredményeit tekintve a   
szakosztályvezetés reálisan az 
ötödik helyre várta. 

SZ.A.

Újfalvi Lili országos diákolimpiai bajnok

Serdülő (U-14) 
Bajnokság

Az Országos Serdülő Fiú 
Kosárlabda Bajnokság leg-
utóbbi fordulóján Miskolcon 
jártak és két mérkőzést ját-
szottak az U-14-es karcagi ko-
sarasok.

Az első mérkőzésen a Besz-
terce KK volt az ellenfél, akik 
ellen a sok kihagyott ziccer 
ellenére sikerült 20 pontos 
előnyt kiharcolni, így a keve-
sebb játék lehetőséget kapó já-
tékosokkal is sikerült győzni.

Beszterce KK - Karcagi SE 
37:52 (12:13, 4:18, 2:13, 19:8)

A második meccsen a hazai 
csapat ellen, sajnos az eredmé-
nyességünk nem, csak a csa-
pat játéka javult, mind táma-
dásban, mind védekezésben. 
A magassági fölényben levő 
és a „hazai pálya” minden elő-
nyét élvező MEAFC ellen a 
kihagyott ziccerek és a 20 (!) 
büntető is sorsdöntő volt. Ma-
radunk a „C” csoportban.

MEAFC B - Karcagi SE 61:47 
(13:11, 19:12, 14:13, 15:11)

A csapat a Megyei Serdü-
lő Bajnokságban is pályára lé-
pett. Kisújszálláson egy szo-
ros eredményt hozó rendkívül 
küzdelmes mérkőzésen, csak 

az utolsó negyedben sikerült 
jelentősebb előnyt kiharcolnia 
kis kosarasainknak.

Kisújszállási Kossuth - Kar-
cagi SE 29:40 (11:9, 10:8, 6:13, 
2:10)

A Karcagi SE csapatának 
tagjai: Ferenczi József, Erdei 
Kristóf, Kósa Zoltán, Balogh 
János, Vajó Gergely, Magyari 
Zsolt, Kósa Csongor, Molnár 
János, Pataki Máté, Cséti Má-
té, Regényi Bencze, Nagy Dá-
niel, Szabados Zalán, Kovács 
Péter, Sain Kolos 

Edző: Fodor Csaba

DIÁKOLIMPIA 
III. korcsoportos Megyei 

Elődöntők

Az utánpótlás korosztály, di-
ákolimpiai mérkőzéseken is 
részt vett az elmúlt időszakban. 
A fiúk Karcagon a Városi Sport-
csarnokban mérkőztek meg. A 
Nagykun Református Általános 
Iskola csapata a Karcagi Általá-
nos Iskola diákjai ellen győztek 
és bekerültek a Megyei Döntőbe.

Karcag Nagykun Reformá-
tus. - Karcagi Ált. Isk. 61:26 
(14:11, 30:7, 9:8, 8:0)

A csapat tagjai: Sain Ko-
los, Hamar Ágoston, Ferenczi 

József, Balogh János, An-
tal László, Kovács Péter, Er-
dei Kristóf, Cséti Máté, Kósa 
Csongor, Pataki Máté 

Testnevelő: Orosz István 
Edző: Fodor Csaba

A leányok Mezőtúron két 
mérkőzésen harcolták ki a to-
vábbjutást a Szolnokon meg-
rendezésre kerülő Megyei 
Döntőbe. Az első mérkőzésen 
könnyebb ellenfél ellen győz-
tek a „Refis leányok”.

Tiszakürt - Karcag Nagy-
kun Református 8:49 (0:5, 0:13, 
4:14, 4:17)

A második meccsen a kisúj-
szállásiak ellen viszont, nagy-
nagy küzdelem és csak a hosz-
szabbítás után alakult ki ked-
vezően a végeredmény.

Kisújszállás - Karcag Nagy-
kun Református 25:27 (8:8, 4:4, 
6:4, 7:9, 0:2)

A csapat tagjai: Domján 
Tünde, Ekine Laura, Győ-
ri Bianka, Györfi Tünde, Mé-
hes Mónika, Somodóczki Dia-
na, Szabó Gréta, Szabó Szilvia, 
Tóth Anna, Tóth Noémi  

Testnevelő:Orosz István 
Edző:Fodor Csaba
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