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Karcagi  Hírmondó
Dr. Kanász- Nagy László átvette képviselői megbízólevelét

Március 26-án (csütör-
tök) ünnepélyes keretek kö-
zött kezdődött a képviselő-
testület ülése, hiszen ez alka-
lommal zajlott le dr. Kanász-
Nagy László mandátumáta-
dó ceremóniája, aki márci-
us 1-jén az időközi helyi ön-
kormányzati képviselő vá-
lasztáson szerepelt sikerrel. 
A frissen beiktatott képvise-
lő a megyei közgyűlés elnö-
kének megválasztott Kovács 

Sándor helyét vehette át tele-
pülésünk 02. számú válasz-
tókerületében. (Ahogy koráb-
ban arról már beszámoltunk, 
Kovács Sándor megyei meg-
bízatása miatt távozott kar-
cagi posztjáról.)

Dr. Czimbalmos Róbert a 
Helyi Választási Bizottság el-
nöke foglalta össze a válasz-
tás eredményeit, majd pedig 
átadta dr. Kanász-Nagy Lász-

lónak képviselői megbízóleve-
lét, aki ezt követően letette hi-
vatali esküjét. Ezután dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, városunk és térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője emelkedett szóra köszönt-
ve az új városatyát, és méltatta 
a leköszönő képviselő munká-
ját. A miniszter többek között 
a következőket mondta: „Sze-
retnék gratulálni dr. Kanász-
Nagy László főorvos úrnak ah-
hoz, hogy immáron a Karca-
gi Önkormányzat tagjaként is 
közreműködhet a város gond-
jainak, problémáinak megol-
dásában! Olyan közéleti sze-
mély, olyan köztiszteletben ál-
ló polgár, aki biztos, hogy erő-
síteni fogja az önkormányzatot 
és azt a munkát, amely a tes-
tületben folyik. Egyúttal sze-
retném megköszönni Kovács 
Sándor elnök úrnak azt a több 
évtizedes munkát, amit a köz-
életben, illetve jó pár éven ke-
resztül a városi önkormány-
zatban végzett. Továbbra is ré-
sze lesz a politikának és köz-
életnek az, amit tesz és cselek-
szik, hiszen a megyei közgyű-
lésben egy olyan fontos posz-
tot tölt be, amely igazán kitün-
tetés, hogy karcagi ember szá-
mára adatik meg.” 

Dr. Fazekas Sándor külön 

köszönetet mon-
dott azoknak a 
karcagi polgárok-
nak, akik az el-
múlt évtizedek fo-
lyamán a polgá-
ri és nemzeti ér-
tékek mellett tet-
ték le a voksukat, 
gyakran kiélezett, 
sok esetben minő-
síthetetlen kampá-
nyok idején is ki-
állva véleményük 
mellett. 

A miniszteri kö-
szöntőt követően 
Dobos László pol-
gármester is gra-
tulált dr. Kanász-Nagy Lász-
lónak, sok sikert kívánva meg-
bízatásához, majd pedig Ko-
vács Sándorhoz fordulva sze-
rény ajándékkal köszönte meg 
karcagi képviselőként végzett 
16 éves munkáját. Az ajándékot 
átvéve a megyei elnök a megha-
tottság hangján szólt az egybe-
gyűltekhez, megköszönve ed-
digi bizalmukat. Másfél év-
tizedes képviselői munkájá-
ról a következőképp emléke-
zett meg: „Egy karcagi ember-
nek, aki a közélet iránt érdeklő-
dik, nincs nagyobb megtisztel-
tetés, nincs nagyobb kitüntetés, 
mint hogy részt vehet annak a 

városnak az irányításában, épí-
tésében ahol született, ahol szü-
lei, nagyszülei és több száz évre 
visszamenőleg felmenői is éltek, 
munkálkodtak.” A jövőre nézve 
Kovács Sándor hangsúlyozta, 
hogy a megyei közgyűlés elnö-
keként is ugyanúgy fog Karca-
gért dolgozni, mint helyi képvi-
selői megbízatásának idején.

Az ülés ünnepélyes részé-
nek zárásaként városunk pol-
gármestere gratulált a március 
15-i ünnepségek alkalmával 
állami kitüntetésben és más 
rangos elismerésben részesült 
karcagiaknak.

(Folytatás a 2. oldalon)

Dr. Kanász-Nagy Lászlónak a Helyi Választási Bizottság elnöke 
adta át a képviselői megbízólevelet

A leköszönő képviselő a megyei közgyűlés 
elnökeként is dolgozni fog a városért

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánunk 

minden kedves 
olvasónknak!

A Debreceni Egyetem rektora Rektori Elismerő Okleve-
let adományozott azon oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak, 
akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel, szorgalommal vég-
zik és az egyetem közéletében aktív tevékenységet fejtenek ki. 
Rektori Elismerő Oklevelet vett át Dr. Czimbalmos Róbert, a 
Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutatóintézet igazgatóhelyet-
tese. A díjat átadta Dr. Jávor András, rektorhelyettes.

Rektori elismerés a Kutatóintézet 
igazgatóhelyettesének
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(Folytatás az 1. oldalról)
Természetesen a napirendi 

pontok egy részét is érintette 
az időközi választás eredmé-
nye, hiszen az új képviselő be-
iktatásával változott a testü-
let összetétele. Emiatt módo-
sítani kellett néhány bizottsá-
gi határozatot. A módosítások 
értelmében az Idegenforgal-
mi, Társadalmi és Külkapcso-
lati-, az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság, valamint a 
Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság tagjainak sorába vet-
ték fel dr. Kanász-Nagy Lász-
ló képviselőt. Egyidejűleg Ko-
vács Sándort törölték azon bi-
zottságok névsorából, melyek-
nek korábban tagja volt. Az 
Ügyrendi és Jogi Bizottságban 
azonban Kovács Sándor helyét 
Szepesi Tibor veszi át.

Ez alkalommal megválasz-
tották az önkormányzati ta-
nácsnokokat, valamint a bi-
zottságok nem önkormányzati 
képviselő tagjait. Az utóbbiak 
egyúttal le is tették hivatali es-

küjüket, és az ülés szünetében 
aláírták megbízóleveleiket.

Az ülés további részében két 
pályázat ügyében többlettá-
mogatás igényléséről döntöt-
tek a képviselők. Az egyik a 
városközpont funkcióbővíté-
sével kapcsolatos, a másik pe-
dig a Kuthen úti tagóvoda fel-
újítására vonatkozó pályá-
zat volt. Az első a vállalkozási 
szerződések többletköltsége-
inek fedezete miatt vált szük-
ségessé, a második esetében 
pedig a kivitelezés többletkölt-
ségeinek fedezetére vonatko-
zik az igény.

Évek óta húzódik a Karca-
gi Rendőrkapitányság új épü-
letének ügye. Városunk még 
2006-ban biztosított területet 
az új épület megépítéséhez, és 
ehhez ajándékozási szerződést 
is kötött a Magyar Állammal. 
Eddig financiális okok miatt 
nem valósulhatott meg a pro-
jekt, de most úgy tűnik, hogy 
minden akadály elhárult. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Rendőr-főkapitányság tá-
jékoztatta az önkormányzatot, 
hogy az új kapitánysági épület 
terveit még ebben az évben el-
készítik, és a kivitelezést 2016-
ban lefolytatják. Az épület át-
adását 2017-re tervezik. 

Ezúttal a testület az ehhez 

szükséges, már meglévő ön-
kormányzati határozatot mó-
dosította annak érdekében, 
hogy a tervezés és kivitelezés 
minél hamarabb elindulhas-
son és megvalósulhasson.

-dh-  

Közéleti szilánkok
Vasárnapi 
vadászati - 

hatástanulmány

Több sajtóorgánumot is 
visszalapoztam melyekben 
beszámoltak, hogy egyesek 
nehezményezték, miért nem 
készült hatástanulmány a 
boltok vasárnapi zárva tartásával 
kapcsolatban.  Különösen a DK- s 
M. Csaba és tanácsadó körének 
a kifogásai és „magasröptű 
szakmaiságuk” vidámítottak.

Először az volt a baj, hogy 
nincs hatástanulmány, aztán 
meg az, hogy mégis van. 
Félretéve a viccet, ami eléggé 
izzadtságszagúan volt előadva 
részükről, nem nehéz kibogozni 
demagógiájuk logikai csomóit.  
Nyilvánvaló: ha rajtuk múlik, 
bizony készíttettek volna ők több 
tízmillióért tucatnyi tanulmányt, 
akár még 4-500 oldalast is. 
Teljesen nyilvánvaló ugyanis - 
nem kell hozzá kereskedelmi 
érettségi sem -, hogy ennek a 
törvénynek a hatását csak egy 
bizonyos idő elteltével lehet 
adekvát lemérni. 

Valahol említették azt 
is, hogy mégis készült egy 
felmérés, amely szerint a 
megkérdezettek háromnegyed 
része ellenzi. Ami persze csak 
fikció, leellenőrizhetetlen. Egy 
közvélemény-kutató cég ugyanis 
azt hoz ki, amit akar, nincs az a 
hatóság, ill. szervezet, amelyik le 
tudná ellenőrizni a valódiságát. 

Mindezeket persze megteheti 
a DK, akár aláírásokat is 
gyűjthetett volna a vasárnapi 
nyitva tartás érdekében, de az 
még komikusabb lett volna, 
mint a sajtótájékoztatón tett 
bejelentésük a vasárnapi 
vadászati tilalom elrendeléséről, 
amikor a természetben élő 
állatok nyugalmára hivatkoztak.  
Gondolom, előtte pontos 
hatástanulmányt készíttettek 
az erdők és nádasok lakóival, no 
meg a szakszervezetükkel. 

A vasárnapi horgásztilalomról 
megfeledkeztek, a nagy rohanásban, 
bár bizonyára nem véletlenül. Tudják 
ők, több horgász van, mint vadász….

-ács-

KÖZÉLET

A megszokott nagy érdek-
lődés mellett zajlott le Pán-
ti Ildikó, a 8.sz. kerület önkor-
mányzati képviselőjének lakos-
sági fóruma a Kádas György 
Általános Iskolában márci-
us 26-án (csütörtök) délután. 
A fórum előadója dr. Fazekas 

Sándor földművelésügyi mi-
niszter, a térség országgyűlési 
képviselője volt.

 A Madarász Imre Óvoda-
egység „Kunrózsa” Kamara-
kórusának műsora után dr. 
Fazekas Sándor számolt be 
a választókerület települése-
in folyamatban lévő és előké-
szítés alatt álló beruházások-
ról, az agrárpolitika aktuális 
feladatairól, a program végén 
pedig gazdálkodók kérdéseire 
válaszolt. Kovács Szilvia alpol-

gármester a Legszebb konyha-
kertek programba nevezők je-
lenlegi létszámáról és az ér-
deklődők folyamatosan gyara-
podó csoportjáról, a program 
növekvő, immár nemzetközivé 
bővülő népszerűségéről szólt.

Meglepetésről dr. Fazekas 

Sándor gondoskodott, ugyan-
is meghívta az eseményre Ba-
lázs Péter színművészt, a szol-
noki Szigligeti Színház direk-
torát, aki színészi és igazga-
tói munkájáról, valamint csa-
ládjáról és kunsági gyökereiről 
beszélt. A hivatalos programot 
Teleki Zoltán rendőr alezre-
des, kapitányságvezető az el-
múlt év rendőri munkáját ösz-
szegző beszámolója zárta.

Elek György

Lakossági fórum képviselői 
beszámolóval és meglepetéssel

Március 15-e al-
kalmából Magyaror-
szág köztársasági el-
nöke KUNKOVÁCS 
LÁSZLÓ Balogh Ru-
dolf-díjas fotóművész-
nek, néprajzkutató-
nak, a Magyar Művé-
szeti Akadémia rendes 
tagjának az alföldi éle-
tet és a pásztorhagyo-
mányokat megörökítő, 
kiemelkedő művészi 
pályája elismeréseként 
Kossuth-díjat adomá-
nyozott. 

Kunkovács László 
Endrődön született 
1942-ben, 1963-ban a 
szegedi Juhász Gyu-
la Tanárképző Főis-
kolán tanítói diplo-
mát kapott. 1963-65-
ben elvégezte a Magyar Új-
ságírók Országos Szövetsége 
újságíróiskoláját. 1963-64-ben 
tanítóként dolgozott, 1965-
től a Magyar Távirati Iro-
da munkatársa, fotóriporte-
re lett. 1973-76 között a Kép-
zőművészeti Főiskola fotómű-
helyét vezette. Újságíróként 
a későbbiekben sem szakított 
teljesen az újságírással, de to-
vább képezte magát az etnog-
ráfiában, a vizuális antropoló-
gia művelője, etnofotográfus 
lett. Évtizedek óta önálló al-
kotó, aki – mint írják róla - 
„a Magyar Alföldet érzi a vi-
lág közepének, de tágabb ott-
hona Eurázsia”. A hazai és a 
szomszédos országokban tett 

gyűjtőutak mellett számos - 
Közép- és Belső Ázsiát és Szi-
bériát érintő – kutatóúton vett 
részt. Kutatóútjainak ered-
ményét a magyar települése-
ken rendezett tárlatok mellett  
16 ország 36 városában mu-
tatták be. Hét önálló kötetet 
adott közre, s lapokban, folyó-
iratokban, tanulmánykötetek-
ben több száz néprajzi, kultúr-
történeti és szociográfiai tár-
gyú írása jelent meg. A Mo-
holy Nagy Művészeti Egyetem 
tiszteletbeli doktora (DLA h. 
c.), tagja a Magyar Művésze-
ti Akadémiának. Páratlanul 
gazdag munkásságát számos 
kiállításon ismerhették meg a 
karcagiak.

Kunkovács László Kossuth-díjas

MTI Fotó: Czimbal Gyula 

A bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai 
letették az esküt

A testületi ülésen bizottsági tagokat is választottak
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INTERJÚ

Huszadik alkalommal ke-
rül megrendezésre a Nagy-
kunság Szépe Szépségverseny, 
melynek a Déryné Kulturá-
lis Központ ad otthont április 
11- én, szombaton. A rendez-
vény háziasszonya, koreográ-
fusa Nagy- Bana Zsanett tájé-
koztatása szerint az idei ver-
seny döntőjébe 12 lány jutott 
be, az ország minden tájáról. 
Már zajlanak a próbák, ahol a 
lányok a koreográfiákat gya-
korolják, fotók készülnek ró-
luk. A verseny napján a részt-
vevőket már 10 órától fodrá-
szok és sminkesek készítik fel 
a megmérettetésre. Délután 
15 órától pedig ismét próbál-
nak az esti versenyre, ahol há-
rom alkalommal lépnek szín-
padra: utcai viseletben, für-
dőruhában, végül pedig es-
télyiben. A koronát az idei 
győztesnek a tavalyi év szép-
ségkirálynője, Nyitrai Ág-
nes adja át, aki természetesen 
a zsűriben is helyet foglal. Az 
elmúlt évi versenyről és az az-
óta eltelt időszakról Nyitrai 
Ágnessel beszélgettünk.

-Nagyon izgultam a verseny 
előtt. Sokáig nem tudtam el-
dönteni, hogy induljak-e a 
versenyen, de végül a szüleim 
és a barátnőim támogatásá-
ra neveztem. Sokat készültem 
rá, elkezdtem többet spor-
tolni, odafigyeltem rá, hogy 
mit eszek, már pár hónappal 
a verseny előtt tudatosan ké-
szültem. A főpróbán találkoz-
tam először a lányokkal. Na-
gyon erős volt a mezőny, sok 
lányban láttam a riválisomat. 

- Volt-e valaki aki a verseny-
re való felkészülésedben taná-
csokat adott?

- A fodrásszal és a sminkes-

sel már előre egyeztettem, öl-
tözködési tanácsokat pedig a 
barátnőim adtak. 

- Nehéz volt a verseny?
- Amikor már a színpadon 

állunk és tapsol a közönség, 
akkor már nem izgulunk.  

- Mit éreztél akkor, amikor 
megtudtad, hogy te nyerted 
meg a versenyt?

- Még mindig itt cseng a fü-
lemben amikor kimondták az 
5-ös számot, a Nyitrai Ágnes 
nevet. Amikor a második he-
lyezett lányt szólították, akkor 
már sejtettem, hogy én leszek 
a királynő. A szívem majdnem 
kiugrott a helyéből. 

- Hogy teltek a következő 
napok?

- Folyamatosan gratulál-
tak nekem, még a mai napig is 

előfordul, hogy megszólítanak 
és gratulálnak. Rengeteg üze-
netet és telefonhívást kaptam.

- Milyen terveid vannak?
- Családi vállalkozásunk-

ban dolgozom, de a munka 
mellett vannak már terveim, 
szeretnék valamelyik szépség-
versenyen elindulni. A korha-
tár 24 év, én nemrég töltöttem 
be a 23-at. Ha nem neveznék, 
akkor úgy érezném, hogy va-
lami kimaradt az életemből. 

- Hol őrzöd a koronádat?
- Amikor megkaptam, ak-

kor vettem hozzá egy pár-
nát, üvegvitrinben őrzöm, né-
ha előveszem, nézegetem, és 
olyankor előjönnek az emlé-
kek. Ez jó érzéssel tölt el.

- Szépségkirálynőként ho-
gyan éled a mindennapjaidat?

- Előfordul, hogy smink 
nélkül megyek ki az utcára, 
ám az öltözködésemre mindig 
odafigyelek. Úgy gondolom, 
hogy ezt egy szépségkirálynő-
től el is várja a környezete.

- Mit tanácsolsz az idei ver-
senyzőknek? Mire figyeljenek 
oda?

- A legfontosabb a kisugár-
zás, javaslom, hogy minél töb-
bet mosolyogjanak. Akkor 
szép igazán egy nő, ha moso-
lyog. Ez a legfontosabb. 

- Milyen feladataid lesznek a 
versenyen?

- A zsűriben is helyet fogla-
lok, illetve én fogom átadni a 
koronát a győztesnek.

- Szerinted szőke, barna, fe-
kete, vagy vörös hajú lány lesz 
a királynő?

- Mostanában a barna hajú 
lányok élveznek előnyt a ver-
senyeken, de nem tudom meg-
tippelni, hogy Karcagon mi-
lyen hajszínű lány lesz a szép-
ségkirálynő. Szerintem nem 
a hajszín a fontos, hanem az 
összhatás.

- Köszönöm az interjút!
Balogh Andrea

Jövő héten szépségkirálynőt választ a Nagykunság

Nyitrai Ágnes, a 19. Nagykunság Szépe Szépségverseny győztese
A 20. Nagykunság Szépe Szépségversenyen a közönsé-

get Bagi Iván és Nacsa Olivér műsora, valamint Márkus 
Luca, a 2012 Debrecen Hangja verseny nyertese szórakoz-
tatja. A rendezvényre 18 órától várják az érdeklődőket a 
Déryné Kulturális Központba. 

Fotók: Internet

HÍREK

Március 27-én (péntek) Kun-
madarason a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat étkezési és 
vetőburgonya adományt osztott. 
A rendezvényen több polgár-
mester is részt vett, a Földműve-
lésügyi Minisztériumot Jaczkó 
Józsefné, az Agrárfejlesztésért 
és Hungarikumokért Felelős Fő-
osztály munkatársa képviselte.

Pál Sándor, a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat kurató-
riumi elnöke és Kovács Szilvia, 
Karcag város alpolgármestere, 
ötletgazda itt írta alá a „Bő esz-
tendő” vetőmagprogram és „A 
legszebb konyhakertek” - Ma-
gyarország legszebb konyhakert-
je program közötti együttmű-

ködési szándéknyilatkozatot. A 
két program együttműködésé-
nek célja, hogy az egykor hagyo-
mányos ház körüli fenntartha-
tó, vegyszermentes konyhaker-
ti gazdálkodás újra népszerű le-
gyen, a kiskert-műveléssel egész-
séges, biztonságos táplálékhoz 
jussanak a programban résztve-
vők és növeljék önellátóságukat 
amellett, hogy környezetüket is 
védik.

A Magyar Református Szere-
tetszolgálat 500 tonna étkezé-
si- és vetőburgonya adományt 
oszt szét több mint 70 telepü-
lésen. Kunmadarason 14 tele-
pülés - Tiszabő, Kunhegyes, 
Tiszaszentimre, Tiszaderzs, Ti-
szagyenda, Abádszalók, Ken-

deres, Kunmadaras, Tiszaigar, 
Tiszaörs, Kisújszállás, Tiszabura, 
Tiszaroff, Tiszaszőlős - 20 tonna 
(810 zsák) burgonyát kapott.

- Az Egyháztáji programunk 
keretében valósul meg a burgo-

nyaosztás. Ehhez kapcsolódik a 
„Bő esztendő” vetőmag progra-
munk is, egy-egy család 12 féle 
zöldségmagot kap. A mélysze-
génységben élő családoknak tu-
dunk ezzel segíteni kertjeik meg-

művelésében – magyarázta Pál 
Sándor.

Kovács Szilvia, Karcag vá-
ros alpolgármestere által elindí-
tott „A legszebb konyhakertek”- 
Magyarország legszebb konyha-
kertje programhoz 2015. évben 
négy országból és Magyarország 
19 megyéjéből, eddig 215 telepü-
lés csatlakozott, valamint Buda-
pest hat kerülete is eljuttatta már 
szándéknyilatkozatát. 

- A program idén több mint 2,6 
millió ember számára válik elér-
hetővé. A csatlakozott települése-
ken, kerületekben a meghirdetést 
követően a kertművelők 2015. áp-
rilis 30-ig nevezhetik kertjeiket - 
mondta Kovács Szilvia.
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Húsz tonna burgonyát kapott tizennégy település
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INTERJÚ

Egy korábbi lapszámunk-
ban szóba került az Irin-
gó néptánccsoport, amelyről 
manapság kevesebbet hal-
lani. Hamar kiderült, hogy 
a próbákat szüneteltették, a 
csoport éppen újjászervezés 
alatt áll. A szünet és a meg-
újulási szándék is kicsit meg-
lepő volt, mert fél évtizednyi 
működésük egyáltalán nem 
volt sem eseménytelen, sem 
pedig sikertelen. Amellett, 
hogy egész sor rendezvény 
(többek között a Birkafő-
ző Fesztivál) fellépői voltak, 
olyan táncos esemény meg-
honosítását is sikerrel indí-
tották el, mint a Szent Iván- 

éji tűzugrás. Nagy Emese, a 
csoport alapítója és „művé-
szeti vezetője” bólogat, ami-
kor beszélgetésünk bevezeté-
seként mindezt elmondom.

- Valóban, hat kerek évet 
húztunk le együtt az Iringó-
ban, nagy lelkesedéssel, de 
mindig változó létszámmal. 
Volt időszak, amikor huszon-
öt fő felett volt a tagság, és egy 
ideig azt a csodát is megértük, 
amikor a férfi táncosok töb-
ben voltak mint a nők. (Ez az 
összetétel egyébként minden 
táncegyüttes álma.) Az ide-
ális állapot sajnos nem tar-
tott örökké. A lassú apadás 
nyomán a tavalyi birkafőzőre 
már mindössze tízen marad-
tunk olyanok, aki rendszere-
sen jártak a próbákra. Mellet-
tük még volt az ún.”levelező 
tagságunk”, azok, akik idő-
szakonként, például tanítási 
szünetekben, vagy csak a késő 
őszi-téli hónapokban stb. láto-
gattak bennünket, mert csak 
ilyenkor voltak itthon, vagy 
ilyenkor értek rá. A fesztivál 
után azonban négy újabb ta-
gunk maradt el (elköltözött, 
kisbabája született, beteg lett 
etc.), s ezért ősszel már vilá-

gosan látszott, hogy négy-öt 
embernek nagyon jó és kedves 
dolog hetente összejárni, vi-
szont így tánccsoportról nem 
beszélhetünk. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy kis ideig szü-
neteltetjük a közös munkát.

- Hogyan tovább?
- A történet nem ért véget, 

mert a törzsgárda beletörődött 

ugyan, hogy nincsenek pró-
bák, de utóbb már szinte he-
tente hívtak fel és érdeklőd-

tek az újraindulásról, s mellet-
tük jelentkeztek a rajongók is, 
és jelezték, majd szeretnének 
járni. Most ott tartunk, hogy 
szerdánként 18:30-tól 20:00-ig 
ismét vannak próbák a Déry-
né Kulturális Központ szín-
padán, vagy pedig a földszinti 
klubteremben. Úgy gondolom, 
ha ez az alkalom valóban ál-

landó lesz, akkor idetalálnak 
(és visszatalálnak) hozzánk a 
közös tánctanulás rajongói.

- Korábban elsősorban a 
moldvai táncokat részesítették 
előnyben. Változik-e a reper-
toár?

- Csábító programként már-
ciusban – 1848-49. esemé-
nyeire gondolva - a verbun-
kot is felvettük a tananyagba, 
a bázist azonban továbbra is a 
moldvai táncok jelentik majd. 
Ennek több oka is van. A fér-
fi és nő arány ismét a nők ja-
vára billent – és hát a mold-
vai hagyományok között nők 
a nőkkel is táncolhatnak pá-
ros táncot. Másrészt pedig ez 
egy különleges magyar tánc-
dialektus, aminek archaikus, 
középkori párhuzamai van-
nak, ráadásul a legkeletebb-
re lakó magyaroknak a tán-
cait nagyon kevesen értik, is-
merik és művelik. Tehát to-
vábbra is maradunk a mold-
vai táncoknál. A tervek között 
viszont ott van, hogy a nagyon 
kicsit motívumkincsű kunsá-
gi táncokkal is foglalkozunk, 
és elkezdjük tanulni a gyimesi 
csángók táncait is. Szeretet-
tel hívunk és várunk minden-
kit, aki csatlakozni szeretne az 
Iringóhoz!

Elek György

Táncosokat vár az Iringó

A szilveszter után a húsvét az 
az ünnep, aminek szokásai az 
alkoholfogyasztást is nemhogy 
magukba foglalják, hanem 
szinte kötelezővé teszik. Nem 
baj az persze, szokták monda-
ni, ha módjával és mértékkel, 
de hát nagyon jól tudjuk: az 
ünnepi hangulatban és egy bi-
zonyos mennyiség után min-
den korlát tágítható. Ezért is 
fontos, ha házigazdaként, ven-
dégként vagy akár közlekedő-
ként magunkra és másokra is 
odafigyelünk. Az ünnepre ké-
szülve Teleki Zoltán rendőr al-
ezredest, a Karcagi Rendőrka-
pitányság vezetőjét, és dr. Balla 
Petrát, a Kátai Gábor Kórház 
Pszichiátriai Osztályának ve-
zetőjét szólaltattuk meg.

- Húsvét 
a l k a l m á -
val több je-
lenségre is 
oda kell fi-
gyelnünk – 
mondta a 
kapitányság 
vezetője. 

- Egyrészt locsolkodók jár-
ják a településeket, ami miatt ki-
csit megnő a forgalom, másrészt 
pedig locsolkodási szándékkal 
vagy indokkal idegenek is beko-
poghatnak a házakhoz. A közle-

kedéssel kapcsolatban ismét el-
mondanám a jól ismert figyel-
meztetést: ittas állapotban sen-
ki ne üljön a volán mögé! Aki 
úgy gondolja, hogy végigláto-
gatja a rokon családokat és sze-
szes italt is szeretne fogyasztani, 
az gyalog induljon útnak, vagy 
pedig szerezzen magának so-
főrt, aki elviszi őt a szóba jöhe-
tő helyekre. Az elmúlt évek ta-
pasztalatai sajnos azt igazol-
ják, hogy ezt a figyelmeztetést 
nem tudjuk elégszer elmondani, 
mert pl. a mostani hétvége fo-
lyamán is több ittas járműveze-
tőt vettek intézkedés alá a kol-
légák. A tavalyi jogszabályvál-
tozás után a kerékpárosok már 
fogyaszthatnak bizonyos meny-
nyiségű alkoholt mielőtt bicikli-
re ülnek, de ez a mennyiség csak 
annyi lehet, ami nem befolyásol-
ja hátrányosan a kerékpáros és 
más közlekedők biztonságát. A 
szemmel láthatóan ittas állapot-
ban közlekedő, a kerékpárral az 
úton dűlöngélő, kacsázó bicik-
lissel szemben a rendőrök to-
vábbra el fognak járni. Húsvét-
kor egyébként nagyobb rendőri 
erő lesz a közutakon, a közterü-
leteken, és az alkoholmérőink 
üzemre készek. Több bűncselek-
mény gyanúja is felmerül, ha va-
laki ittasan gépi meghajtású jár-
művet vezet, de a kerékpárosok 

ittas vezetése is közigazgatási el-
járást von maga után, ami „mé-
lyen zsebbenyúlós” eredményt 
is hozhat. A közlekedési szabá-
lyok betartása mellett arra hív-
nám fel figyelmet, hogy a húsvét 
a trükkös tolvajok ideje és alkal-
ma is. Ezek a személyek locsol-
kodási ürüggyel jutnak be az 
udvarba, a lakásba, ahol ha pl. 

egy kis pénzt is kapnak, kifigye-
lik, honnan vette azt elő (főként 
az idősebb) házigazda és meg-
kísérlik ellopni. Nyomatékosan 
felhívnám minden állampolgár 
figyelmét, hogy a kaput az ün-
nep ideje alatt lehetőleg tartsa 
zárva, és csak a jól ismert, meg-
bízható személyeket engedjük be 
boldog ünnepet kívánni – hogy 
az ünnep valóban felhőtlen ma-
radjon - hangsúlyozta Teleki Zol-
tán.

Dr. Balla Petra főorvos szerint 
a korábbiakhoz képest ma már 
nem jellemző, hogy a járókelők 
mentőt hívnak a közterületen 
összecsuklott locsolkodókhoz.

- Részeg 
persze van, 
de úgy tűnik 
szilveszter és 
húsvét nap-
jain elfoga-
dóbb a tár-
sadalom és 
r i t k ábba n 

hívnak mentőt, mert itt nálunk 
nem nagyobb mértékű a része-
gek beáramlása, mint egyéb-
ként. Azt azonban meg kell je-
gyeznem, hogy manapság las-
san már nem a részegekkel, ha-
nem az egyéb felhasználókkal 
van baj. Tehát, ha a fiatalok kö-
rét vesszük, akkor az illegális 
szerhasználókkal manapság sok-

kal gyakrabban találkozunk, sőt, 
gyakorlatilag a 30 év alatti páci-
ensek közül csak „tisztán része-
get” nagyon ritkán látunk. Va-
lami - gyógyszer, egyéb illegális 
szer – mindig van mellette és ez 
ma már általános jelenség, ami 
-az ünnepeket ugyanúgy érinti, 
mint a hétköznapokat. Az olyan 
alkalmak esetében, amikor az 
ünnepnek szinte része a szeszes 
ital fogyasztása, a mértékletes-
ségre figyelés mellett azt szoktuk 
hangsúlyozni, hogy ne keverjék. 
Ha már isznak, próbáljanak meg 
egyfélét inni, ne turbózzák fel 
az italt valami egyéb „gyorsító-
val” (a sört a pálinkával, a pezs-
gőt valami töménnyel stb.). Mivel 
a locsolkodás sok helyszínt érint, 
nagyobb a valószínűsége, hogy 
többféle ital kerül elő. A házigaz-
dáktól azt szoktuk kérni, hogy a 
kínálatban a sör, a bor és a pálin-
ka mellett legyen alkoholmentes 
alternatíva is. Sokan gépjárművel 
mennek ilyenkor vendégségbe. 
Ők nem ihatnak alkoholt és a 18 
év alattiakat is csak üdítővel vagy 
gyümölcslével, esetleg alkohol-
mentes sörrel vendégeljük meg, 
mert az egy önálló írást megér-
ne, hogy ifjú korban, 18 év alatt  
mennyivel jobban rombol az al-
kohol - mondta dr. Balla Petra.

Elek György

Legyünk húsvétkor is biztonságban!

Teleki Zoltán

dr. Balla Petra

Az Iringó néptánccsoport táncosai egy korábbi 
Birkafőző Fesztiválon

Az alkohol járművezetésre 
gyakorolt hatása témakör-
ében végzett kísérletek bebi-
zonyították:

- már alacsony alkohol-
fogyasztás hatására is je-
lentően romlik a sávtartás 
pontossága, nagyobb lesz a 
sávelhagyások száma a jó-
zan állapothoz képest,

- a kialvatlan, fáradt ál-
lapotban elfogyasztott egé-
szen kis mennyiségű alko-
hol nagy mértékben növeli 
a járművezetés közbeni el-
alvás veszélyét,

- az ittas vezetők sokkal 
nehezebben képesek meg-
ítélni az út mellett elhaladó 
tárgyak relatív távolságát,

- az alkoholfogyasztás 
hatására jelentősen romlik 
az agy által vezérelt felada-
tok összehangoltsága.



 2015. április 3. 5Karcagi Hírmondó

HÍREK

Kolostyák Kamilla, a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium 11/D osztályos diákja 
lett a legeredményesebb lány 
a XI. Országos Középiskolai 
Rendészeti Tanulmányi Ver-
senyen Putnokon, melyet a 
Belügyminisztérium, az Or-
szágos Rendőr-főkapitány-
ság, a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatósága 
rendezett.

A verseny három fordulóban 
zajlott. A középdöntőből – mely-

ben öt Jász-Nagykun-
Szolnok megyei isko-
la diákjai is részt vet-
tek - huszonöten ju-
tottak tovább az orszá-
gos döntőbe, megyénket 
egyedüli versenyzőként 
Kolostyák Kamilla kép-
viselte, felkészítő taná-
ra Fekete András, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság 
beosztottja, a Szentannai 
Középiskola rendészeti 
óraadója.

Kolostyák Kamilla 11. 
évfolyamosként - meg-
előzve a döntőben részt-
vevő 12. évfolyamos lá-
nyokat – az ország leg-
eredményesebb leány 
versenyzőjeként végzett. 

- A belügyi rendé-
szeti ismeretek tantárgyat 2014 
szeptembere óta tanulom – 
mondta a díjazott a verseny 
után, már Karcagon. 

-A jövőben a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem rendészet-
tudományi karán, a migrációs 
szakirányon szeretném folytat-
ni tanulmányaimat. Ezért is in-
dultam el ezen a versenyen. A 
felkészüléshez különböző tan-
könyvek, illetve segédanyag-
ok álltak rendelkezésemre, va-
lamint Fekete András tanár úr 
tudása. Az első nap délutánján 
az írásbeli feladatlapokat kellett 

megoldanunk. Az első rész ren-
dészeti és katasztrófavédelmi 
ismeretekből, a második spe-
ciális társadalomismeretből és 
rendészettörténetből állt. A fel-
adatok rendkívül elgondolkod-
tatók voltak –sorolja Kamilla. 

A szóbeli verseny idegen 
nyelvvel is kiegészült, ugyan-
is egy szituációt is el kellett ját-
szania angol nyelven. Számára 
ez volt a könnyebb feladat. Dél-
után, már megkönnyebbülten 
nézte meg az aggteleki csepp-
kőbarlangot. A pénteki záróna-
pon nagyon örült az összesítés-
ben elért VIII. helynek illetve 
amikor megkapta Putnok vá-
ros különdíját a legeredménye-
sebb leány versenyzőként.

- A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, Farkas József rendőr 
ezredes képviseletében Teleki 
Zoltán rendőr alezredes, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság veze-
tője ajándékutalványt, továbbá 
Lévai Kálmán tűzoltó ezredes, 
a Karcagi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője ajándék-
tárgyat adott át részemre. Na-
gyon jól éreztem magam a ver-
senyen, sok tapasztalattal és él-
ménnyel gazdagodtam. Szeret-
nék jövőre is elindulni ezen a 
jeles szakmai megméretésen- 
mondta Kamilla.
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Kolostyák Kamilla sikere a rendészeti versenyen

Manapság országosan is ritka 
alkalomnak számít a régen ál-
talánosan gyakorolt munkahe-
lyi véradás. Karcagon már évek 
óta nem volt rá lehetőség, márci-
us 13-án azonban az Agrosprint 
karcagi üzemében ismét vér-
adáshoz rendezték be a közös-
ségi nagytermet. Az életmen-
tő önkéntes segítségnyújtásra az 
üzem hetven dolgozója jelentke-
zett. Szilágyi Mihály a cég kar-
cagi gyárigazgatója elmondta, 
hogy tavaly egy felhívásból érte-
sültek a munkahelyi véradás le-
hetőségéről, s mivel a segítség-
nyújtás megszervezését a tulaj-
donosok is támogatták, felvet-
ték a kapcsolatot a Vöröskereszt 
képviselőivel.

- Így került megszervezésre 
az első üzemi véradás nálunk. 
A nyírlugosi üzemünkben de-
cemberben szervezett akción 
50 fő vett részt részt, a karca-
gi üzemben pedig 70-en, a dol-
gozói létszám 75 százaléka je-
lezte véradási szándékát. Ez az 
első ilyen alkalom itt, de sze-
retnénk hagyománnyá tenni. 
Úgy vélem évente egyszer részt 

tudunk venni ebben a kam-
pányban - mondta az igazgató.

Kovács Mária, a Vöröske-
reszt területi képviselője sze-
rint a munkahelyi véradás na-
gyon fontos eleme a véradó 
mozgalomnak.

- A munkahelyek szere-
pe nagy mértékben felértéke-
lődik, mert általános tapasz-
talat, hogy ezzel az elhatáro-
zással sokan elhivatott támo-
gatói lesznek a társadalmi fe-
lelősségvállalás e formájának. 
Célunk minél több dolgozót 
megnyerni a segítségnyújtás-
nak és elérni, hogy aki egyszer 

már vállalta a véradással járó 
kihívásokat és átérzi ennek fel-
becsülhetetlen értékét, az a ké-
sőbbiekben is aktív tagja ma-
radjon a véradók csapatának. 
A véradás lehetőséget szeret-
nénk később más munkahe-
lyekre is kiterjeszteni. A cég 
tulajdonosainak és üzemve-
zetőjének nagyon köszönjük, 
hogy csatlakoztak a mozga-
lomhoz, a dolgozóknak pedig 
önzetlen segítségüket, amely-
lyel hozzájárultak a vérkészlet 
biztosításához - fogalmazott 
Kovács Mária.

Elek György

Sikeres volt az első véradás
Hetvenen adtak vért egy karcagi üzemben

Március 20-án (péntek) az 
Ifjúsági Házban tartotta a 
Vöröskereszt Karcagi Terü-
leti Szervezete a karcagi és 
kisújszállási önkénteseik kö-
szöntését. Kovács Mária te-
rületi vezetőtől megtudtuk, 
egy önkénteseket képző és se-
gítő programjuk fejeződik be 
hamarosan. 

- Az önkéntesség elterjesz-
tése Karcagon és Kisújszállá-
son pályázati programunk ta-
valy május 1-jén indult és áp-
rilis  végéig tart. Akiket sike-
rült megnyerni az önkéntes 
munkára, őket hívtuk meg ma 
egy kis műsorra és megvendé-

gelésre. A szociális, állatvéde-
lem, egészségügyi és a klasz-
szikus vöröskeresztes felada-
tokra kerestünk és találtunk 
az elmúlt hónapokban önkén-
teseket. A program népszerű 
eleme volt az elsősegélynyúj-
tás, több intézményben tartot-
tuk ilyen bemutatót. A pályá-
zatban 120 új önkéntes segítőt 
vállaltunk, ezzel szemben 150 
embert sikerült megnyerni 
a vöröskeresztes mozgalom-
nak a két településen. Önkén-
tes, önzetlen munkát szeretet-
ből végez az ember, nem pén-
zért, reméljük a későbbiekben 
is lesznek újabb önkéntes segí-
tőink- mondta Kovács Mária.

Köszöntötték az önkénteseket

Az 1998-ban Győrfi Dalma vezetésével alakult Dalma Dance 
Club több településen, itt Karcagon is működtet tánciskolát. A 
modern táncokat oktató népszerű iskola növendékei minden év-
ben valamennyi évfolyamot felvonultató gálaműsorral mutatják 
be az előző félévben tanultakat. Március 20-án (péntek)délután a 
Déryné Kulturális Központ színháztermében Dobos László pol-
gármester köszöntötte az érdeklődőket, a gála résztvevőit, s gra-
tulált az eddig elért eredményekhez, mert a félév folyamán a nö-
vendékek a tanulás mellett számos táncversenyen kiváló ered-
ménnyel mutatkoztak be. A jó hangulatú és látványos tavaszi gá-
lán összesen tizenhat produkciót láthatott a közönség.  

A Dalma Dance Club gálaműsora



6 2015. április 3.Karcagi Hírmondó

HÍREK

Húsvéti fűszeres kalács 
mogyorókrémmel

Hozzávalók:
50 dkg finomliszt, 8 dkg cukor, 10 dkg vaj, pici só, 1 na-
rancs reszelt héja, 1 kávéskanál ánizsmag, 1/2 kávéska-
nál őrölt gyömbér, 1/2 kávéskanál őrölt fahéj, 1 csomag 
vaníliás cukor, 1 csomag száraz élesztő, 3 dl langyos tej, 
5 dkg aszalt gyümölcs, 5 kiskanálnyi Nutella krém, olaj, 
a díszítéshez: 1 tojás, jégcukor, tört pisztácia, dió, mo-
gyoró vagy mandula.

Elkészítés:
A kenyérsütőbe tesszük a langyos tejet, az olvasztott vajat, a fűszereket, a cukrot, a lisz-
tet és az élesztőt. 1,5 órás keverő-kelesztő programra állítjuk, és az utolsó 5 percben hoz-
zászórjuk az aszalt gyümölcsöt is. (Természetesen gép nélkül is készíthetjük, ahogyan más 
kelt tésztát.) 
Amikor lejárt a program és megkelt a tészta, olajozott asztalra borítjuk, és 4 felé vágjuk. 
Ezekből 3-at húzogatva, sodorva kinyújtunk, és megfonjuk. Ennek a közepére kenjük a 
Nutellát és a 4. részből szintén 3 fonatot sodorva, letakarjuk a mogyorókrémet. 
Egész tojással lekenjük, a tetejét díszítésképpen jégcukorral és tört pisztáciával megszór-
juk, majd 150 fokra előmelegített sütőben 65 percig sütjük, középső sínen. 
Kivesszük, hagyjuk kihűlni, utána szeleteljük.

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor került megrendezésre a Dalma Dance Club gálaműsora?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben április 7-én 

(kedden) 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: Dobos János (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

A hét kérdése: Hogyan ünnepel húsvétkor?

Györfi Lajosné (58): 
Minden húsvétra festek to-
jást, és várom az ismerős és 
rokon locsolkodókat.

Kígyós László (60): 
Még gyerekként és egészen fi-
atalon mindig locsolkodtunk, 
de már évtizedek óta otthon 
töltöm ezt az ünnepet.

Gulyás Ferencné (44): 
Nálunk három generációhoz 
is jönnek a locsolkodók, akik 
elvárják a hímes tojást. Tehát 
nagy a készülődés ilyenkor.

Rendőrségi hírek
 - A sajátos éghajlati és öko-

lógiai viszonyoknak köszön-
hetően a kultúrnövények és 
a haszonállatok egyedülál-
ló gazdagsága alakult ki Ma-
gyarországon. Ezt a sokszínű-
séget akkor tudjuk megőriz-
ni, ha emlékeinkből, hagyo-
mányainkból és asztalainkról 
sem tűnnek el az olyan tradi-
cionális ételek, mint a húsvé-

ti báránysült vagy a birkapör-
költ – hangsúlyozta március 
28-án beszédében Vasváron 
az I. Vasvári Bárányfesztivá-
lon V. Németh Zsolt, a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
környezetügyért, agrárfejlesz-
tésért és hungarikumokért fe-
lelős államtitkára.

A fesztiválnyitón a polgár-
mester Tóth Balázs elmond-
ta: Vasvár arra vállalkozik ez-
zel a fesztivállal, hogy húsvét 
előtt népszerűsítse a birka- és 
bárányhúst. 

S ez a nap során teljesült 

is, hiszen a fesztivál látogatói 
megkóstolhatták a hagyomá-
nyos receptek alapján helyben 
készített jellegzetes bárány-
húsból készült ételeket, mint a 
hungarikumok közé beválasz-
tott karcagi birkapörköltet, a 
Ferenczy-féle bárányflekkent, 
a sült báránymájat, volt gyros, 
juh-, kecske és tehéntejből ké-
szült sajt, gomolya is.

A karcagi főzők, Kacsándi 
István és Szendrey Zoltán, a 
Kunszövetség nevében készí-
tették a hungarikum birka-
pörköltet, s közben annak for-
télyaival ismertették meg a 
vasváriakat, hiszen ott nem 
ismerik ezt a jellegzetes kun 
ételt. Dr. Nagy Molnár Mik-
lós, a Györffy István Nagykun 
Múzeum igazgatója a június 
27-i Karcagi Birkafőző Feszti-
válról és a Nagykunság fővá-
rosáról tájékoztatta az érdek-
lődőket. 

DE

Igazi karcagi birkapörköltet 
kóstolhattak a vasváriak

Eltiltás alatt 
vezettek

A karcagi körzeti megbízot-
tak 2015. március 21-én 1 óra 
5 perckor állították meg Kar-
cag belterületén a személy-
gépkocsival közlekedő 19 éves 
helyi lakost. Az egyenruhások 
az ellenőrzéskor megállapítot-
ták, hogy a fiatalember nem 
rendelkezik vezetői engedély-
lyel, sőt járművezetéstől eltil-
tás hatálya alatt áll. A gépko-
csivezetővel szemben alkal-
mazott légalkohol mérő ké-

szülék pozitív értéket muta-
tott. A körzeti megbízottak a 
férfit elfogták és előállították 
a Karcagi Rendőrkapitány-
ságra, ahol járművezetés az 
eltiltás tartalma alatt szabály-
sértés elkövetése miatt sza-
bálysértési eljárás, és jármű-
vezetés ittas állapotban vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt büntetőel-
járás indult ellene. 

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság járőrei 2015. március 21-
én 19 órakor Karcag telepü-
lés belterületén ellenőrizték 

a személygépkocsival közle-
kedő 27 éves helyi lakost. Az 
egyenruhások az ellenőrzés-
kor megállapították, hogy a 
gépkocsi a forgalomból ide-
iglenes ki van vonva, vezető-
jét pedig a Szolnoki Járásbíró-
ság és a Karcagi Járásbíróság 
is eltiltotta a járművezetéstől. 
A gépkocsivezetővel szem-
ben alkalmazott alkoholszon-
da pozitív értéket mutatott. 
A rendőrök a többszörös jog-
sértő férfit elfogták és előállí-
tották a Karcagi Rendőrkapi-
tányságra, ahol szabálysértési 
őrizetbe vették. 



 2015. április 3. 7Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

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.

Konczné Lehoczky 
Krisztina

református lelkipásztor

Március 12-én volt a Vese 
Világnapja. A világnap célja, 
hogy felhívja a figyelmet ve-
sénk központi szerepére ál-
talános egészségünk szem-
pontjából, és hogy világszer-
te csökkenjen a vesebeteg-
ségek és a hozzá társuló szö-
vődmények gyakorisága, sú-
lyossága.

Ma Magyarországon min-
den 10. ember érintett va-
lamely vesebetegségben. 
Évente mintegy 500-600 ezer 
vesebeteg szorul gondozásra, 
270-300 veseátültetés valósul 
meg, és közel 6500 krónikus 
veseelégtelenségben szenvedő 
beteg életben maradását biz-
tosítja a művese kezelés. 

A sokáig észrevétlenül lap-
pangó, majd hirtelen lecsa-
pó, alattomos betegség nagy 
része azonban odafigyelés-
sel megelőzhető. A betegség 
ugyanis „köztünk” van: Ma-
gyarországon a népbetegség-
nek számító elhízás, magas 
vérnyomás, cukorbetegség 
ma a legfontosabb vesebe-
tegségre hajlamosító ténye-
zők! A 2,5-3,5 millió hipertó-
niás- és az 1,1 millió cukorbe-
teg 10, illetve 5 százaléka vá-
lik a későbbiekben veseelég-
telenné. 

Sokszor felmerül a kérdés, 
hogy mennyi folyadékot fo-
gyasszunk naponta – avagy 

mit, mikor és valójában meny-
nyit igyunk?

Az ember teljes testtöme-
gének mintegy 60%-t víz al-
kotja. Míg étel nélkül heteket 
is túl lehet élni, folyadék nél-
kül csak néhány napot bír ki 
az ember. Az emberi szervezet 
és benne az összes szervrend-
szer működésének  fenntar-
tásához a só- és vízháztartás 
egyensúlyára is szükség van. 
Ha a szervezetben vízhiány 
lép fel, működésbe lép a „jel-
zőrendszer”, a szomjúságér-
zet, mely folyadékfogyasztás-
ra késztet. A víz- és elektrolit 
egyensúly fenntartásában a 
vese játszik központi szerepet.

Mennyi folyadékra van 
szükségünk?

A szakirodalom szerint egy 
felnőtt szervezet napi vízigé-
nye kb. 30 ml/kg. Azonban 
nem lehet minden egyén szá-
mára egyetlen számban meg-
jelölni az egyensúly fenn-
tartásához szükséges folya-
dékmennyiséget. Az éghaj-
lat, külső hőmérséklet, a pá-
ratartalom, a fizikai aktivi-
tás mértéke, az elfogyasztott 
étel sótartalma- mind befo-
lyással van a folyadékszük-
ségletre. Fontos figyelembe 
venni, hogy a zöldségek, gyü-
mölcsök 85-95 százaléka víz; 
a levesek, főzelékek, joghur-
tok víztartalma is jelentős, de 
még a tészta, rizs is főzés köz-

ben kétszer annyi vizet vesz 
fel, mint a saját súlya. A bel-
ső biokémiai folyamatok so-
rán is termelődik víz, ugyan-
akkor a vizeleten kívül a szék-
lettel, légzéssel és a bőrön át 
való párolgással is adunk le 
folyadékot. Ennek alapján át-
lagos hőmérsékleti körülmé-
nyek között az egészséges, át-
lagos fizikai aktivitású egyé-
nek számára napi 1,5-2,0 liter 
folyadékfogyasztás általában 
elégséges. Ennél több folya-
dék lázzal, hányással, hasme-
néssel járó betegségek ese-
tén indokolt. Extrém izzadás-
kor pl. nyári kánikula, nehéz 
fizikai munka esetén szintén 
több folyadék bevitelére van 
szükség. 

Csecsemők, nagyon idős 
betegek kevésbé érzik a szom-
júságot és önállóan nem tud-
nak folyadékhoz jutni, ezért 
számukra még fontosabb, 
hogy megfelelő mennyiség-
ben biztosítsuk a folyadék be-
vitelt.

A krónikus betegség-
ben szenvedők az őket gon-
dozó orvosukkal konzultálja-
nak. Számos idült betegség 
közül a legkevésbé a króni-
kus vesebetegek esetében 
lehet „egy kaptafára” venni 
a folyadékfogyasztással kap-
csolatos ajánlásokat. A ve-
sebetegséget kiváltó októl, 
a betegség stádiumától füg-

gően szükség lehet akár na-
pi 3-4 liter folyadékbevitelre 
is (pl. vesekövesség), és lehet 
olyan klinikai állapot, ahol a 
javasolt maximális napi fo-
lyadékbevitel csak fél-egy li-
ter. Sajnos sok olyan vesebe-
teg él köztünk akinek egyál-
talán nincs vizelete, náluk  a 
rendszeresen elvégzett mű-
vese kezelés biztosítja a folya-
dék eltávolítást.

Pangásos szívelégtelen-
ségben a szív gyenge pum-
paműködése miatt szaporo-
dik fel a víz a szervezetben.  
Ezen kórállapotban is na-
gyon fontos a folyadék bevitel 
megszorítása, illetve az ürí-
tett vizeletmennyiséghez va-
ló igazítása. Sokszor kérjük a 
betegeket, hogy mérjék meg 
a 24 óra alatt ürített vizelet 
mennyiségét, mert döntően 
ez határozza meg a folyadék 
bevitel mértékét.

A szomjúság oltására 
legideálisabb a tiszta víz. 
Nem javasoltak az alacsony 
gyümölcstartalmú italok, a 
szintetikus, cukorral készí-
tett üdítőitalok, energiaitalok 
és az alkoholtartalmú italok 
sem, ezektől csak még szom-
jasabbak leszünk és felesle-
ges kalóriát is tartalmaznak. 
Régi bölcs javaslat napi 8 po-
hár víz fogyasztása.  A bősé-
ges vízfogyasztás segíti a ve-
sét megtisztítani a szervezetet 

a sótól, a húgysavtól és a mé-
reganyagoktól, ezáltal csök-
ken a krónikus vesebetegsé-
gek kialakulásának esélye.

Étkezzünk egészségesen és 
csökkentsük a só fogyasz-
tást. Az ajánlott konyha-
só bevitel 5-6 gramm napon-
ta- ez egy teáskanálnyi meny-
nyiség, melynek 80%-t étele-
ink utánsózás nélkül is tartal-
mazzák. A sok só fogyasztá-
sa folyadék visszatartást ered-
ményez a szervezetben, ami 
terheli a keringést, fokozza a 
magas vérnyomást.

Praktikus tanács, hogy a fo-
lyadék bevitel egyenletes le-
gyen a nap folyamán. Sokan 
panaszkodnak arra, hogy este 
több alkalommal kell vizeletet 
üríteniük, ami megzavarja az 
éjszakai pihenésüket. Termé-
szetesen ennek számos oka le-
het pl. prosztata megnagyob-
bodás, szívelégtelenség, de 
sokszor csak az a magyaráza-
ta, hogy az egész napi szom-
jazást követően vacsora után 
isznak sok folyadékot.

További információk a 
www.vesebetegseg.hu és a 
w w w.wo rldk idne yda y.o rg 
honlapon olvashatók.

Veséink velünk öregszenek!

Dr. Szabó Melinda
nefrológus szakorvos

Az ideális folyadékfogyasztás
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig.)
Április 4-5-6. Dr. Magyar György Kg. Hajnal u. 22. Tel.:06/30-852 0465.

2015. április 3. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megyei Tükör
18.30 Kitekintő
 Utazás kiállításon jártunk
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Benéné Kecskeméti Anikó
 Téma: Aprólábak Gála
 Karcagi hírek
 - Indul a konyhakert program
 - Járdaépítés a városban
 - Séfecskék a Lovagudvarban
 - Húsvéti játszóház
 Kórház a kertvárosban
20.30 Karcagi Tükör
 Soros Önkormányzati ülés

2015. április. 5-6. vasárnap és 
hétfő
14.00 Műsorajánlat
14.05 Nagykunsági Krónika
15.10 Római Birodalom Bukása 1-2 - am. film
18.00 Soros Önkormányzati ülés
19.30 Aranybánya - am. film
21.30 Herkules - am film

2015. április 7. szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.03.22
19.05 Karcagi Hírek 
19.30 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.03.22
20.30 Keresztút a Kálvária Dombon
21.15 Tiszator 2015. Abádszalók - Színpadi 
programok 2.rész 

2015. április 8. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Györffy Farsang
18.30 Egészség Klub
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Képalkotó diagnosztika 
 - Fizika verseny
 - Játszóház
 - Gazdafórum
 Kórház a kertvárosban
20.30 Karcagi Tükör
 Tehetség nap

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

Tóth Bernadett- Fodor Balázs

Születés

Török Ágnes Mária - Bihari 

János

Kg., Sallai u.

Ádám

Halálozás

Tasi Béláné (Kovács Eszter)

 Karcag (1936)

Ruskó Tamás

 Karcag (1949)

Vass József Andrásné

(Federics Anikó)

 Karcag (1975)

Dobrai Sándor

 Karcag (1935)

Április 04. (Szombat)

 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 

Ferenc u. 1.) 

 9 – 20 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 

(Kisújszállási u. 34) 

(Tesco)

Április 05. (vasárnap)

 9 - 12 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 

(Kisújszállási út 34.) 

(Tesco)

Április 06. (Húsvét hétfő)

 9-12 óráig Berek Patika 

(Kiss A. u. 3.)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet„Nemesíteni, jobbítani az emberi életet!”

A Kátai Gábor Alapítvány jótékonysági célt 
szolgáló estet rendez

Időpontja: 
2015. április 18. 19:00 óra

Helye: 
Karcag, Déryné Kul-

turális 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

FELHÍVÁS
A Széchenyi 2020 támogatásával elkezdődött a piac belső 

felújítása, amelynek során teljes akadálymentesítés, irodahe-
lyiség felújítása és szellőzőrendszer kialakítása történik.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a tető felújítása, mely-
nek 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

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.

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

 - Autóértékesítési vezető (Kisújszállás),
 - Állatorvos (Berekfürdő),
 - Szociális gondozó, szakgondozó (Karcag),
 - Távértékesítő (telekommunikációs szaküzletbe szolg. és 

termékértékesítő) (Karcag),
 - Pincér (Karcag),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Ruházati gépkezelő, gyártósor mellett dolgozó (Kisúj-

szállás),
 - Gépi varró (Kisújszállás),
 - 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/
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Ingatlan
Karcagon eladó összkomfortos 
családi ház, többféle fűtési lehe-
tőséggel. (Vegyes tüzelés, köz-
ponti fűtés, gázkazán, három he-
lyiségben pedig cserépkályha 
található). Gazdasági épület és 
garázs is van. (83 m2) Tel.: 06/30-
483-6705.
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, a Bethlen Gábor út 10 
szám alatti ingatlan eladó. 6 mil-
lió forintig társasházi lakást be-
számítok. 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 autóra, 
házra, telekre. Ugyanitt 40 db 
szék eladó. Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó, esetleg kertes házra cse-
rélhető Karcagon, a Széchenyi 
sugárúton egy 56 m2-es, 2. eme-
leti, 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 parasztház. 
Továbbá 2 db különálló apart-
man, garázs, és fúrott kút van. 
Tel.: 06/70-366-5464.
Komfort nélküli lakás eladó! 
Érdeklődni Karcag, Kinizsi u. 60 
szám alatt. Tel.: 06/59-400-814.
A vásárcsarnokkal szemben, két 
szoba összkomfortos lakás ki-
adó. Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 
06/59-311-055.
Kis ház eladó 500 m2-es telek-
kel ,  kedvező áron.  Karcag, 
Kisújszállási út 39. Tel.: 06/59-312-
381.
Karcag központjában igényesen 
felújított két szobás családi ház 
összközművel, garázzsal, rende-
zett udvarral eladó. Irányár: 10 
millió forint. Tel.: 06/70-417-8895.

Garázst vásárolnék a Szent 
István sugárút 1-5 udvarán, a ga-
rázssor közepe táján. Tel.: 06/59-
313-167.
Ház eladó a Deák krt. 69. szám 
alatt, ugyanitt szekrények, re-
kamié, varrógép is eladó. Tel.: 
06/59-313-595.
Eladó lakás Karcag központjá-
ban, 57 m2-es, harmadik emele-
ti, tavaszi költözéssel. Tel.: 06/30-
298-0276.
Karcagon Kossuth téri 56 m2-es, 
3 emeleti, 2 szobás, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06/59-311-975 
vagy 06/30-385-4300.
ELADÓ vagy KIADÓ Karcag főte-
rén egy 250 m2-es üzlethelység! 
A város legforgalmasabb pont-
ján, a vásárcsarnoknál. Alkalmas: 
vendéglátás, kereskedelem, 
egészségügy, oktatás, stb. Az üz-
let klímatizált, kirakatos, gazda-
sági bejárattal, kis telekkel, riasz-
tóval felszerelt. Lehetséges két 
üzletként működtetni, ugyan-
is két bejárattal rendelkezik. 
Ugyanitt eladó Uniós pályázat-
ra is alkalmas Kft., telephelynek 
is megvehető. Továbbá eladó 
lakások 1 és 2 szobás, valamint 
új építésű családi ház az udvar-
ban. Befektetésnek is kiválóan 
alkalmas, 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.
Eladó ingatlanokat keresünk 
meglévő ügyfélkörünk számára. 
Tel.: 06/59-313-297, vagy a 06/30- 
838-4848.
2 szobás tégla kis családi ház, 
gáz és cserépkályhafűtéssel el-
adó. Karcag Zádor u. 28. Tel.: 
06/70- 414-2622.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros tégla családi ház 
sűrgősen eladó. Karcag, Ágota 
út 27.  Tel . :  06/59 - 400 -802. 
(Éredeklődni reggel 8 óráig és 
este 18 óra után).

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
B i o  k u k o r i c a  e l a d ó ! 
Vetőmag (piros) 1000 Ft/kg. 
Galambcsemege (kis szemű, pi-
ros) 400 Ft/kg. Takarmány (pi-
ros, 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.
Tavaszi árpa eladó, vetőmagnak 
is alkalmas. Érdeklődni Karcag, 
Sándor utca 20. Tel.: 06/30-458-
4238.
Fedett helyen tárolt körbálás 
búzaszalma 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.
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 lóverseny 
közvetítéseit!
Ipari varrógépek, Interlock és 
fedőző eladó! (Együtt 100 ezer 
forint, de az ár alkuképes.) 
Ugyanitt oxigénpalack 40 eze-
rért eladó. Tel.: 06/30-261-2935.
Jó állapotban lévő 4 részes 
szekrénysor, és egy darab ágy-
neműtartó eladó (30E Ft). Tel.: 
06/30- 507-1242.
Mosógép, centrifuga és 28-as 
női kerékpár eladó. Tel.: 06/59-
314-892. 
Eladó tricikli (irányítós tolórúd-
dal), bébi etetőszék (magas, ál-
lítható), 50 cm-es Samsung TV, 
szobakerékpár (5-5-10-30 ezer 
forintért). Kisújszállási út 107. 
Tel.: 06/59-313-380.
Eladók! 5 személyes sátor, új-
szerű állapotban, turista pa-
lack, villany varrógép, szövő-
szék, lakatos szerszámok, haso-
gató gép, hegesztő trafó, szar-
vasi kávéfőző, oxigénpalack ki-
csi Tel.:06/30-421-1071.

Jó állapotban lévő légkamrás le-
mezcsónak eladó. Tel.: 06/30-
929- 8231.
Három égős vezetékes gázkály-
ha eladó. Tel.: 06/59-312-865.
Eladó 28 -as női  kerékpár, 
tolikapa, vezetékes gáztűzhely, 
25 literes lábas, férfiöltönyök, és 
cipők. Tel.:06/30-421-4074 vagy 
a 06/59-300-926.
Lucerna széna eladó. Tel . : 
06/20-406-6768.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, 
háztartási eszközök élezése, kö-
szörülése. Varga Mihály Karcag, 
Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-
6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányí-
tást. Tel.:06/30-785-0690.
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.
LÁVAKÖVES MASSZÁZS! Ha nyu-
galomra vágysz, kikapcsolódás-
ra és ellazulásra ,de még nem ta-
láltad meg a megfelelőt,akkor 
örömmel ajánlom a finom olaj,a 
kellemes meleg kövek, és lágy 
zene harmóniáját! Szeretettel 
várlak erre a varázslatos utazás-
ra! Tel.: 06/30-221-0917-es szá-
mon 8-16 óra között.
Kertekben fülke nélküli traktor-
ral, vetéshez talaj előkészítést 
(talajmaró borona) vállalok. Tel.: 
06/30 -466-4479. 
Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
Tel.: 06/30-584-2767.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. Tel.: 06/30-447-3918.

Állás
T 170-es lánctalpas gépre, 10 
m3-es ládával halastavak épí-
téséhez gyakorlott gépkezelőt 
keresek, karcagi munkahelyre. 
Igény estén lakás megoldható, 
akár családdal is. Érdeklődni a 
06/30-955-3955-ös telefonszá-
mon, vagy a következő ema-
il címen: utkurucz@gmail.com

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön is 

kedvezményes 

áron a 

Karcagi 

Hírmondóban! 

Az apróhirdetés

csak 200 Ft*. 

* Az alapár 20 szóig 

értendő.
Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük 

jelezzék Szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. 

utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Új üzlet!
USA sportruházati üzlet 

nyílik Kisújszálláson 
a Kálvin utca 2/B alatt! 

Női, férfi, és gyermek-

ruhákat is árulunk Kez-

dő akció: 1 000 Ft/db 

áron tréningalsókat kíná-

lunk! Márkás ruhák, Nike, 

Adidas, NB, Puma, stb. és 

fitness ruházat, valamint 

sok más márka kapható 

üzletünkben.

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. április 7. 

(kedd) 12 óra
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SPORT

T Á J F U T Á S
B I R K Ó Z Á S

Régi, hat évtized munká-
ján, eredményein és tapasz-
talatin megerősödött szak-
osztály a birkózóké, amely-
nek elnöke és pártfogó-
ja Kurucz István, a szakmai 
munka irányítója pedig – 
immár tizennégy hónapja – 
Szűcs András vezető edző.

- Milyen évet, eredményeket 
tudhat maga mögött a szak-
osztály?

- Ha a számokat nézzük, 
akkor én úgy vélem, elég-
gé sikeres esztendőt zártunk. 
A száztíz szakosztályból ösz-
szeállított szakosztályi rang-
sorban Karcag éve-
ken keresztül a 60-
67. helyen végzett, 
ami közepes telje-
sítménynek mond-
ható. Tavaly ezt a 
helyet sikerült a 36. 
helyre feltornázni. 
Húsz év után sike-
rült végre diákcsa-
patot elindítani or-
szágos szinten – 
ahol a 9. helyet sze-
reztük meg. Ha az 
egyéni helyezéseket 
nézzük, akkor lát-
ható, hogy ahhoz 
képest, hogy majd-
nem a nulláról in-
dultunk, itt is na-
gyon sikeresek vol-
tunk. Az országos 
bajnokságokon és 
a diákolimpiákon 
nyertünk össze-
sen két aranyat, öt ezüstöt és 
négy bronzot. Az elmúlt esz-
tendőkben ez nem volt jellem-
ző a szakosztályra. (Ezek a tel-
jesítmények tornáztak fel ben-
nünket a szakosztályi rang-
sorban.) Elég sok egyéb verse-
nyen is indultunk, és szerez-
tünk összesen 48 aranyérmet, 
41 ezüstöt és 52 bronzot. Azt 
gondolom, azok a gyerekek, 
akik ezekre a küzdelmekre 
járnak az éremmel együtt na-
gyon sok sikerélményt is sze-
reznek önmaguknak és a csa-
ládjuknak is.

- Egyéni sportágról lévén 
szó: születtek-e kiemelkedő tel-
jesítmények?

- A közelmúltban volt a Vá-

rosházán a 2014-ben kiváló-
an teljesítő sportolók köszön-
tése. Ez alkalommal hat bir-
kózónak gratuláltak a város 
és a Karcagi Sportegyesület 
vezetői. Kiemelném közülük 
Domokos Sárát, aki országos 
bajnok és diákolimpiai baj-
nok lett a leány kategóriában. 
Ez két szép aranyérem, amivel 
csak kevés sportág büszkél-
kedhet. Hasonlóképpen na-
gyon jó teljesítményt mutatott 
fel Balajti Gábor, aki mind-
két országos bajnokságról és 
két diákolimpiáról is ezüstér-
met hozott el. Feltétlenül be-
szélnünk kell Újfalvi Csabá-

ról, aki 13 hónapja kezdett is-
merkedni a sportággal, és hi-
hetetlenül nagy szorgalmának 
köszönhetően a nagy orszá-
gos versenyeken máris három 
bronzérmet szerzett – olya-
nokkal szemben volt eredmé-
nyes, akik már hosszú évek 
óta birkóznak. Újfalvi Lili – 
a testvére – szintén nagyon 
szorgalmas, és ő is felállt már 
az országos bajnokság dobo-
gójára. Kis János szintén nagy 
szorgalommal lett az országos 
bajnokság ötödik helyezett-
je. Fiatal még, ebben az évben 
fog igazán beérni, és nagyon 
bízom abban, hogy a későbbi-
ekben mindenképpen dobo-
gós versenyzőnk lesz.

- Egy éve nagy lendülettel lá-
tott neki a munkának, a sport-
ág népszerűsítésének és tobor-
zásnak. Mennyiben változott a 
létszám?

- Nagyon sokan elkezd-
ték az edzéseket, a birkózóte-
remben 60-70 gyerek fordult 
meg, de jelenleg – 2015 már-
ciusában – már csak 30 spor-
tolóval foglalkozunk. Közülük 
nyolcan óvodás korúak. Az 
óvodásoknak külön csoport-
juk van, ahol még igazából 
nem birkózás, inkább ahhoz 
hasonlító játék folyik. A cso-
port meglétének ténye öröm-
teli dolog, mert azok lesznek 

az igazi szerelme-
sei ennek a sport-
ágnak, akik eb-
ben az életkorban 
kezdik el. Az el-
múlt évben egyéb-
ként két edzőtábor-
ba is sikerült elvin-
ni a fiatalokat: hét 
fővel Sátoraljaújhe-
lyen, és ismét hét 
versenyzővel Jász-
apátiban voltunk. 
Az idén viszont 
már három edzőtá-
borozást tervezünk, 
de egy negyedik le-
hetőséget is kap-
tunk a vajdasági 
Magyarkanizsára.

- További tervek és 
lehetőségek 2015-ben?

- Nehéz helyzet-
ben vagyunk, mert 
az imént már em-

lített versenyzőink valameny-
nyien előre lépnek egy korosz-
tállyal és súlycsoportot is vál-
tanak. Valamennyien újonc-
ként fognak versenyezni, tehát 
ez az év lesz nekik a tanuló-
idő, ami alatt bele kell erősöd-
niük az új csoportba. Ezért az-
tán kevesebb érmet is tervez-
tünk, de ahogy mondtam is, 
ez csak átmeneti időszak lesz. 
Nagy feladatunk az utánpótlás 
erősítése – gondolok ezzel a 
6-9 éves gyerekek toborzására, 
és hát - a szerényebb lehetősé-
gek ellenére - magyar bajnoki 
címek megszerzése is szerepel 
a tervek között.

Elek György

Sikeres évet zártak

Ha Sándor, József nap jön az 
a tájfutóknak a szezon kezde-
tét, a tavasz közeledtét jelenti. 

Kellemes napsütéses időben 
rendezték meg az év első ver-
senyét Debrecenben a Fráter 
tanya és a Vekeri-tó környé-
ki erdőkben. Ilyenkor az er-
dő még jól átlátható, ezért ne-
hezebb pályát jelöltek ki a szo-
kásosnál, így nem csak a nap 
melege, hanem a feladat is 
megizzasztotta versenyzőin-
ket. A szülők is lelkesek vol-

tak és elkísérték gyermekei-
ket, így egy egész karaván in-
dult Karcagról Debrecenbe. 
Meg is lett az eredménye a lel-
kesedésnek.

Eredmények: Lévainé Ko-
vács Róza 2., Balog Edit Ju-
dit 3., fia Kovács Benedek 2., 
Szabó Ilona (aki egy hete még 
országfutott) 4., Varga Nóra 2. 
és Szakál Ágnes 3. helyezést 
ért el.

Tájfutók

Jól szerepeltek a karcagiak az 
év első versenyén

A március 22-i (vasárnap) 14. forduló eredményei:
 - Ágyúsok - Szuperinfó  2-3
 - Ökodízel – B+B  1-8
 - Roli Sped – Bad Boys  3-7
 - Ajándék Üzletház – Multi Tec  3-9
 - DKV- Labonczfa  1-3

A bajnokság állása a 14. forduló után:
1. Multi Tec  40 pont
2. Ajándék Üzletház  32 pont
3. Labonczfa  30 pont
4. Roli Sped  27 pont
5. Ágyúsok  22 pont
6. Szuperinfó  18 pont

(Szabadnapos volt a Next és a Brigád.)

Kispályás városi bajnokság

Törökszentmiklós-Karcag 0-1 (0-1)
Karcag: Fábián-Németh E., Kupai D., Daróczi, Majláth, Szőke 

N., Balogh Cs., Hamar, Lázók N, Ungi, Balogh J. 
Cserék: Oros, Kabai S.
Edző: Varga János
Góllövő: Balogh J.
Varga János: Idegenben rangadót nyertünk, ennek örülök, a 

mutatott játéknak már kevésbé.
B.I.

Megyei I. osztályú Bajnokság 
Ifjúsági mérkőzés

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. április 7. (kedd) 12 óra

Szűcs András: Erősítenünk kell az utánpótlást


