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Karcagi  Hírmondó
20. Nagykunság Szépe Szépségverseny

Törökszentmiklósi lány fejére került a korona
A Déryné Kulturális Köz-

pontban tartották április 11-én 
(szombaton) a 20. Nagykunság 
Szépe Szépségversenyt. A ver-
seny döntőjébe tizenegy 16 és 24 
év közötti lány (miskolci, török-
szentmiklósi, ballószögi, karca-
gi, szolnoki és abádszalóki) ju-
tott, akiket a verseny fővédnöke, 
dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi  miniszter, városunk és tér-
ségünk országgyűlési képviselő-
je köszöntött.

- A Nagykunság Szépe Szép-
ségverseny a kellemes időtöl-
tésről, a szépségről, a jó hangu-
latról, a tartalmas szórakozás-
ról szól. Ma is a Nagykunság leg-
szebb lányai vállalják a megmé-
rettetést a hozzáértő zsűri előtt. 
Fontos, hogy a verseny egy olyan 
közegben zajlik, ami támoga-
tó, amely megbecsüli az érté-
keket, a szépet, a közösséget. A 
Nagykunságban mindig vannak 
olyan segítők, akikre lehet szá-
mítani. Szeretném megköszönni 
a két évtizedre visszatekintve is 
azt, hogy mindig voltak akik in-
dultak, vállalták a megmérette-
tést és vannak olyan vállalkozók, 
cégek, társaságok, akik anya-

giakkal segítik a rendezvényt, 
mely a karcagi, a nagykunsági 
közéletnek is kellemes színfoltja. 
Bízom benne, hogy ez így lesz a 
jövőben is - mondta a tárcaveze-
tő, aki kellemes szórakozást kí-
vánt a jelenlévőknek és sok si-
kert a lányoknak.

A Szoldance Táncsport Egye-
sület tagjainak látványos be-

mutatója és Márkus Luca, 2012 
Debrecen Hangja Verseny 
nyertesének műsora után a lá-
nyok először szabadon válasz-
tott ruhában léptek a zsűri elé. 
Nagy sikert aratott a nézők kö-
rében a lányok fürdőruhás be-
mutatkozása. Az esten a jó han-
gulatról Bagi Iván és Nacsa Oli-
vér gondoskodott. A lányok 

harmadszor estélyi ruhá-
ban léptek színpadra, ezt 
követően a zsűri - mely-
nek elnöke Kocsis Ferenc 
olimpiai bajnok birkózó 
volt - meghozta döntését. 

Az eredményhirdetés 
előtt Dobos László pol-
gármestert kérdeztük a 
Nagykunság Szépe két 
évtizedéről.

- Elmondhatom, a 
zsűrinek most sem volt 
könnyű dolga, hiszen 
minden embernek meg-
van a nőideálja és az 
alapján választ. Remé-
lem a döntésem találko-
zik majd a zsűri többi 
tagjának a döntésével is - 
árulta el szavazta leadása 
után a városvezető, akit 
arról kérdeztünk, gon-

dolta-e az első után, hogy lesz 
20. Nagykunság Szépe Szépség-
verseny is.

- Gondoltam, és remélem, 
hogy még a negyvenediket is 
meg fogjuk élni. Nagyon kelle-
mes rendezvény ez a városi mű-
sorrendben és csak gratulálni 
tudok mindazoknak, akik lét-
rehozták és szorgoskodnak ér-

te. Elsősorban Perge Tibor ked-
ves barátomnak köszönöm, de 
természetesen mindenkinek, 
aki bármilyen formában támo-
gatja ezt a rendezvényt, hiszen 
olyan esemény ez a város életé-
ben, amire méltán kíváncsiak 
az emberek és szívesen jönnek 
el megnézni. Külön szeretnék 
gratulálni a tizenegy ifjú hölgy-
nek, akik ma vállalták a meg-
mérettetés nem könnyű felada-
tát - mondta Dobos László.   

A 20. Nagykunság Szépe 
Szépségverseny győztese a 19 
éves törökszentmiklósi Tóvizi 
Kitti lett, így a tavalyi győztes-
től, a karcagi Nyitrai Ágnestől 
ő vette át a koronát, s a vele já-
ró Nagykunság Szépe címet. A 
második udvarhölgy a 19 éves 
karcagi Vajó Edina, az első ud-
varhölgy a 21 éves abádszalóki 
Boldog Boglárka lett. 

Tóvizi Kitti jelenleg csalá-
di vállalkozásukban dolgozik. 
A későbbiekben vámos ügyin-
tézőként szeretne továbbtanul-
ni. Már több szépségversenyen 
is sikerrel indult. Nemrég egy 
híres modelliskola növendéke-
ként is dolgozott.

DE

A szépségverseny győztese a 19 éves törökszentmiklósi Tóvizi Kitti lett (kö-
zépen). A verseny harmadik helyezettje, azaz a második udvarhölgy a 19 
éves karcagi Vajó Edina (a képen balra), a második, azaz az első udvar-

hölgy a 21 éves abádszalóki Boldog Boglárka (a képen jobbra) lett.

A Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium adott otthont áp-
rilis 10-én (pénteken) annak a 
versenynek, amit most először 
közös rendezésben hívott élet-
re a Karcagi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség és a Vöröske-
reszt Karcagi Területi Szer-
vezete. A térség települései-
nek általános és középiskolá-
iból érkezett csapatokat Nagy 
Ágnes Ildikó, a Vöröskereszt 
JNSZ Megyei szervezetének 
igazgatója, Molnár László őr-
nagy, a Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség polgári védelmi 
felügyelője, Nagyné László Er-
zsébet önkormányzati képvi-
selő, a Kátai Gábor Kórház fő-
igazgatója köszöntötte. 

Kovács Mária (Vöröskereszt, 
Karcag) tájékoztatása szerint 
azért gondolkodtak közös ren-

dezvény megszervezésében, mert 
elsősegélynyújtással kapcsolatos 
feladatokat a katasztrófavédel-
mi vetélkedők is tartalmaztak, 
a két szakág feladatai tehát több 
ponton is kapcsolódhattak. És 
persze mindkét oldalról lehető-
ség nyílt a két szakfeladat nép-
szerűsítésére is. 

A több mint négy évtizedes 
múlttal bíró vöröskeresztes ver-
senyt természetesen az elsőse-
gélynyújtásra „élezték ki”. A 
versenyzők előbb az elméleti is-
meretekkel kapcsolatos teszt-
lapot töltöttek ki, azután há-
rom állomáson, vagyis imitált 
baleseti helyszínen és kárhe-
lyen nyílt lehetőség gyakorla-
ti feladatok megoldására. Ha-
sonló jellegű volt a katasztró-
favédelmi feladatsor is: a teszt-
lap kitöltése után négy hely-
színen tűzoltással (tömlőgurí-
tás, mentőkötélfűzés etc,), ka-

tasztrófavédelmi és polgári vé-
delmi ismeretekkel kapcsolatos 
feladatokat (szirénajelek, árví-
zi-védekezés, homokzsáktöltés, 
nyúlgátépítés) kellett teljesíteni.

A közös versenyre Kar-
cag, Tiszafüred, Nagyiván 
és Abádszalók általános is-
kolái küldték el csapatai-

kat, a középiskolások mező-
nyét a Szentannai S. Gimnázi-
um (Karcag), a Kossuth Lajos 
Gimnázium (Tiszafüred) vala-
mint a Varró István Szakisko-
la tanulói képviselték. Az első-
segélynyújtó verseny legjobb-
jai: az általános iskolák kö-
zött 1. Györffy I. Tagisk. (Kar-

cag), 2. Kováts M. Tagisk. 1.sz.
csapata (Karcag), 3. Kováts M. 
Tagisk. 2.sz.csapata (Karcag). 
A középiskolák mezőnyében, 
ahol a Szentannai S. Gimn. és a 
Varró I. Szakiskola csapata ver-
senyzett, nem állítottak sorren-
det. A megyei elsősegélynyújtó 
verseny döntőjére április 27-én, 
Szajolban kerül sor. 

A katasztrófavédelmi ver-
senyben szereplő általá-
nos iskolás csapatok közül: 1. 
Nagyiván Ált.Isk. 2.csapata, 2. 
Nagyiván Ált.Isk. 1.csapata, 3. 
Kossuth Lajos Gimn.(Tiszafü-
red) csapata. A középiskolák 
mezőnyében: 1. Nagyiván, 2. 
Szentannai S. Gimn,. (Karcag), 
3. Varró István Szakisk.(Kar-
cag). A megyei szintű kataszt-
rófavédelmi verseny április 20-
án Szolnokon lesz.

Elek György

Katasztrófavédelmi és elsősegélynyújtó verseny
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Közéleti szilánkok
Jár a pénz?

„A hála nem politikai 
kategória” – szokták idézni 
gyakran ezt a mára már szinte 
szállóigévé vált mondatot. Persze, 
más-más tartalmi előjelekkel. 
A politikusok akkor, ha nem 
választják meg őket újra, noha 
ők úgy érzik, megtettek mindent 
a „ köz javára”, az állampolgár 
pedig akkor, ha úgy érzi, megtett 
ő is mindent, hogy egyeseket 
hatalomhoz juttasson, de utána 
mégis megfeledkeznek róla.

Bonyolult ez. Akárcsak a 
„hálapénz” témaköre, ami újólag 
megint látókörbe került és 
törvénymódosítást terveznek róla 
a közeljövőben. Mintha ez lenne a 
magyar egészségügy legnagyobb 
problémája – vélik sokan az 
orvosok közül. És azt hiszem 
igazuk is van. Ám azoknak is van 
részigazságuk, akik a Magyar 
Rezidens Szövetség elnökével, 
Dénes Tamással értenek egyet: 
„a hálapénzrendszer elűzi az 
orvosokat Magyarországról, 
ezért ennek a „szoftkorrupt” 
rendszernek a konzerválása súlyos 
hiba lenne a jogalkotótól.”

Amolyan, „róka fogta- csuka” 
történet ez, még a II. világháborút 
követő évek szocialista egész-
ségügy-politikájára vezethető 
vissza: amikor az orvost „gyanús 
polgári értelmiségiként” kezelték, 
s elrendelték, hogy a fizetésük ne 
legyen magasabb, mint az átlag 
szakmunkásoké. 

Volt ez az ’50-es évek elején. 
Amikor Németh László magyar 
író (aki egyébként orvosi 
diplomával is rendelkezett) 
az írta „Levél egy negyedéves 
orvostanhallgatóhoz” c. írásá-
ban: „… a pénz azért kell a 
gyógyítónak, hogy ne kelljen 
pénzért gyógyítania”.

Ratkó Anna egészségügyi 
miniszter 1952-ben havi 
négymillió forintot kért az 
orvosi bérek rendezésére, amit 
persze a pártközpontból nem 
szavaztak meg. Így a később 
elhíresült abortusztörvény 
miatt maradt fenn a miniszternő 
neve a köztudatban. A törvény 
hatása egyébként a következő 
évtizedben válik nagyon nagy 
gonddá. Az 1949 és 1955 között 
született és még életben lévő 
több mint egymillió férfi és nő 
ugyanis 2015 és 2021 között 
eléri a nyugdíjkorhatárt.

És bizony nekik is jár a pénz, 
ugye, amit annak idején a 
nyugdíj- és egészségbiztosításba 
befizettek. Csak hát: hol a pénz? 
És erre a kérdésre nem jó az a 
válasz: jó helyen.

-ács-

KÖZÉLET

FM hírek Megyei hírek

A magyar mezőgazdaság 
növekedési pályára állt az el-
múlt években, és ez a tenden-
cia várhatóan folytatódik – je-
lentette ki a földművelésügyi 
miniszter április 9-i (csütörtök) 
sümegi sajtótájékoztatóján. Dr. 

Fazekas Sándor történelmi re-
kordnak nevezte, hogy a ma-
gyar mezőgazdaság az elmúlt 
négy évben 42 százalékkal nö-
velte kibocsátását. A magyar 
gazdák eredményesen gazdál-
kodtak az uniós támogatások-
kal, a belső piacon nőtt a ma-

gyar termékek aránya, az ag-
rárexport magas szinten áll – 
fejtette ki a földművelésügyi 
miniszter. Dr. Fazekas Sándor 
hozzátette: az a cél, hogy még 
többet, és még jobb minőség-
ben termeljen a magyar me-

zőgazdaság, így képezve plusz 
jövedelmet. Fontos, hogy a 
hungarikumok és funkcionális 
élelmiszerek vonatkozásában 
bővüljön a választék és emel-
lett minél több külső piacot is 
meg kell találni – húzta alá a 
földművelésügyi miniszter. 

Növekedési pályára állt a magyar 
mezőgazdaság

Fotó: Internet

Április 10-én (péntek) a Kun Emléknap alkalmából ünnep-
séget rendeztek Mezőtúron. Az eseményen részt vett Berec 
Zsolt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke. A 
Kun Emlékhelynél tartott esemény keretében lélekszalagot he-
lyeztek el a résztvevők, köztük Györfi Sándor, Munkácsy-díjas 
szobrászművész. A megjelenteket Patkós Éva városi képviselő 
köszöntötte, ünnepi beszédet mondott Bene Sándor Nagykun 
Kapitány és Szabó András, a Bodoki Fodor Helytörténeti Egye-
sület elnöke.

Kun Emléknap

A 2014-2020-as uniós ciklus megyei felkészülésének aktuá-
lis kérdéseiről, valamint a végrehajtás eljárásrendjével kapcso-
latban egyeztetett április 8- án (szerda) délután a Megyeházán 
Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium EU-s for-
rások felhasználásáért felelős államtitkára és Oláh Gábor, az 
NGM regionális fejlesztési programokért felelős helyettes ál-
lamtitkára. A megbeszélésen részt vett Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke, Berec Zsolt és dr.Csoór György alelnö-
kök, valamint a hivatal szakemberei és a megyei közgyűlés ille-
tékes bizottságainak vezetői.

Aktuális kérdésekről 
egyeztettek a Megyeházán

Fotók: Internet

Fotó: Internet

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek áprilisi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  április 21. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  április 28. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  április 27. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

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

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

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  április 20. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Szepesi Tibor 7. választókörzet  április 20. 16 óra,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  április 22. 16 óra,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45.
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INTERJÚ

Múltheti számunkban az 
Akácliget Gyógy- és Strand-
fürdő reumatológiai szak-
rendelését mutattuk be 
Szekrényesiné Dr. Molnár 
Klára Ilona szakorvos segít-
ségével. A Kátai Gábor Kór-
ház kihelyezett rendelésé-
hez kapcsolódó fürdőgyógy-
ászati kezelésekről ezút-
tal Buzalkáné Nagy Margit 
gyógyászati vezetővel beszél-
gettünk.

– Legutóbb a szakrendelés-
ről esett szó és említésre került, 
hogy a kivizsgálások mellett 
gyógykezelésekre is lehetőség 
nyílik. Melyek a legfőbb elemei 
ezeknek a kezeléseknek?

– Itt fürdőgyógyászati ke-
zelések zajlanak. Ha a dok-
tornő orvosilag indokoltnak 
látja és kiírja a betegeknek 
a megfelelő kezeléseket, ak-
kor nálunk jelentkeznek, min-
den napra meghatározott idő-
pontot kapnak. Van meden-
cefürdő, kádfürdő, súlyfür-
dő, szénsavas fürdő, vízalatti 
vízsugár masszázs, vízalatti 
gyógytorna, valamint orvo-
si gyógymasszázs. A betegek-
nek minden esetben meden-
cefürdővel kezdődik a kezelés. 
Ha ez megvan, akkor jogosul-
tak az összes többi kezelés fel-
vételére.

Minden kezelés az orvos 
utasítása alapján történik, te-
hát, a kezelőlapon minden 
utasítás föltüntetésre kerül és 
az alapján dolgozik a személy-
zet.

– Milyen előnyei vannak 
ezeknek a kezeléseknek? Sokan 
megpróbálják magukat ottho-
ni módszerekkel gyógyítani, 
akár gyógyszerrel, akár torná-
val. Csak ugye ezek nem min-
dig járnak sikerrel…

– A legtöbb krónikus moz-
gásszervi fájdalomra az elsőd-
leges válasz a mozgás. A beteg 
panaszai alapján állítja össze a 

doktornő a megfelelő gyógy-
módot és legtöbb esetben a 
gyógytorna szerepel a kezelé-
sek között. Ez természetesen 
gyógytornász vezetésével tör-
ténik, amelyet a betegek meg-
tanulnak és a továbbiakban 
otthon is folytatniuk kell. Ál-
talában a fájdalomcsillapító 
kezeléseket tudjuk kiváltani a 
fürdőgyógyászattal, vagy pe-
dig a gyógyszerek mellett tud-
juk ezeket a plusz kezeléseket 
adni.

– Tehát, ha jól értem a 
gyógyszereket sok esetben ki le-

het váltani mozgással, fürdőte-
rápiával…

– Igen, illetve vannak még 
olyan betegek, akik más 
egészségügyi ok, vagy okok 
miatt nem is szedhetik azo-
kat a gyógyszereket, amelye-
ket mozgásszervi panaszok-
ra esetleg fölírnának. Nekik 
éppen ezért jó a fürdőgyógy-
ászati kezelés.

– Mely korosztály, vagy kor-
osztályok a legérintettebbek a 
mozgásszervi megbetegedések 
által?

– Ez változó, de azért a leg-
nagyobb százalékban az idő-

sebbek érintettek. Sajnos 
azonban érzékelhető egy 
olyan tendencia is, hogy egy-
re fiatalabb korban jelentkez-
nek az ilyen panaszok. Elég 
sok fiatal, aktív korú bete-
günk van – jelenleg is. Éppen 
ezért a fiatal korban jelentke-
ző legkisebb panaszok esetén 
is érdemes kivizsgálást kér-
ni, legyen az egy sportsérülés, 
vagy egy egyszerű derékfájás, 
mert mondjuk megemelte va-
laki magát.

– Mit javasolnak a kezelé-
sek mellé, akár otthonra, akár 
a szabadidő eltöltéséhez?

– Természetesen a gyógy-
tornát, azt mindenképpen és 
legalább naponta tizenöt per-
cet fordítsanak rá. A másik 
pedig az úszás. Az az egyet-

len mozgásforma, ami az ízü-
leteket kíméli. A kezelések ha-
tására a betegek nagy részénél 
javulást érünk el, de azt azért 
tudni kell, hogy sok esetben a 
panaszok egy idő után kiújul-
nak. Ezért fontos a mozgás és 
az otthoni gyógytorna. Ezeket 
a kezeléseket – tb-támogatásra 
– egy évben kétszer lehet 
igénybe venni.

Az is lényeges, hogy van-
nak olyan belszervi betegsé-
gek, amelyekre a fürdőkezelé-
sek sem javasoltak, vagy csak 
szoros felügyelet mellett le-
hetségesek. Tehát fontos, hogy 
mindenképpen orvosi uta-
sításra történjenek ezek az 
egyébként nagyon jó és haté-
kony kezelések! A fizikoterá-
piás és más egyéb kezelésekkel 
összehasonlítva a fürdőgyógy-
ászat toronymagasan vezet. 
Még azt is hozzátenném, hogy 
a karcagi gyógyvíz ásványi 
anyag tartalma és összetéte-
le – a mozgásszervi problémák 
gyógyításában – országosan is 
a legjobbak közé tartozik.

-dh-  

Reumatológiai ellátás az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben II. rész

Népszerű a vízalatti gyógytorna

A kezelések medencefürdővel kezdődnek

A hét kérdése: Igénybe veszi-e a fürdő 
reumatológiai szakrendelését?

Juhász Ágnes (31): 
Nagyon jónak tartom, hogy 
újraindult ez a szakág a für-
dőben, és ezzel is nőtt a szol-
gáltatások köre. Ha szükség 
lesz rá természetesen élek ve-
le.

Takács Sándor (47): 
Mindenképpen pozitív do-
log, hogy ilyen is van a für-
dőben, hiszen a mozgásszer-
vi betegségeknek ez az egyik 
legjobb gyógymódja, a masz-
szírozás pedig felfrissülésnek 
is nagyon jó.

Ábrahám Istvánné (65): 
Egy nagyon fontos és sokakat 
érintő egészségügyi ellátás-
sal bővült az Akácliget fürdő, 
tehát csak támogatni lehet az 
elképzelést. Én is hamarosan 
felkeresem a szakrendelést.

Bosnyák Imre kollégánk is 
igénybe vette nemrég a für-
dőgyógyászati kezelést. Ő 
a következőket mondta: A 
bal vállamban éreztem fáj-
dalmat, nem is nagyon tud-
tam a kezemet magasabbra, 
vagy a fejem fölé emelni. Há-
romféle kezelést kaptam, volt 
köztük vízalatti sugárkezelés, 
fürdőtorna – melynek kere-

tében különböző nyújtásokat 
kellett végeznem – és volt még 
gyógymasszázs. Ezt tizen-
öt alkalommal kaptam. Most 
már nem érzek állandó fáj-
dalmat a kezem is könnyeb-
ben emelem. Azt mondha-
tom, hogy nekem határozot-
tan használtak a kezelések.

Három hónap múlva újra 
igénybe vehetem ezt a terápi-
át és úgy gondoltam, még egy-
szer igénybe is veszem.

Az interjú alkalmával egy 
középkorú hölggyel is si-
került beszélnünk, aki épp 
az utolsó kezelését követő-
en mondta el, hogy egy ki-
szakadt gerincsérv miatt volt 
kénytelen kezelésekre járni. 
Mint megtudtuk, nagyon ha-
tásos volt ez a tizenöt napos 
kúra, most már fel tud kel-
ni az ágyból. Régóta küszkö-
dik ezzel a betegséggel és ép-
pen ezért minden évben két-
szer felveszi a kezelést, így fo-
lyamatosan biztosított, hogy 
nem romlik az állapota. 
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Április 9-én (csütörtök) a Költészet Napja alkalmából városi 
szavalóversenyt szerveztek általános- és középiskolások számá-
ra. A Déryné szervezésében megvalósult versenynek A Csoko-
nai Könyvtár adott otthont. A zsűri tagjai voltak: Petri Lajosné 
és Szathmári Lajosné, nyugalmazott irodalom tanárok, vala-
mint Barna Sándor vers- és beszédmondó. A rendezvényt Sza-
bó Péterné nyitotta meg egy rövid felolvasással, melynek kere-
tében József Jolán: A város peremén című könyvéből hangzott 
el egy részlet.

A verseny eredménye az alábbiakban olvasható.
Általános iskola 7-8. osztály

I. Nagy Ildikó Alexandra (Karcagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola)
II. (megosztva) Ács Marianna és Papp Rebeka (Kiskulcsosi Tag-
iskola)
III. Kele Ádám (Györffy István Tagiskola)

Különdíj: Kurucz Aletta (Kiskulcsosi Tagiskola)

Középiskolások
I. Törőcsik Gabriella (Nagykun Református Gimnázium)
II. Nagy Péter (Nagykun Református Gimnázium)
III. Varga Nóra (Nagykun Református Gimnázium)

Városi szavalóverseny

Tavaszköszöntő történelmi 
íjászversenyt szervezett ápri-
lis 4-én az Egri Vitézlő Osko-
la Hagyományőrző Egyesület. 
A hagyományos kategóriák-
kal és formában megrendezett 
húsvéti megmérettetés több 
mint 180 íjászt vonzott a hely-
színre. A karcagi íjászok közül 
tizenöten látogattak el Egerbe, 
és 9 fővel neveztek a verseny-
re. Csapattagok: Karas Lajos, 
ifj. Karas Lajos, Bene Zsuzsa, 
Molnár Édua, Tóth Lajos, Ko-
vács Tibor, Bereczki Zsolt, ifj.
Bereczki Zsolt, és Molnár Fe-
renc Karaul.

Mindenki erejéhez és tudá-
sához mérten teljesített, de sen-
ki nem tudta gyarapítani érem-
gyűjteményét. Molnár Ferenc 
és ifj. Karas Lajos kategóriájá-
ban a pontszerző 6. helyen vég-
zett, Bene Zsuzsa saját kategó-
riájában 8. lett, kicsivel marad-
va el a pontszerző helyektől. A 
legnépesebb felnőtt kategóriá-
ban Karas Lajos a 21., Kovács 
Tibor a 25., Tóth Lajos a 39. 
lett, Bereczki Zsolt pedig a kö-
zépmezőnyben végzett.

Fiataljaink - Molnár Édua 
és ifj.Bereczki Zsolt - most ta-
pasztalják a versenyzés ne-
hézségeit. Voltak szép ered-
ményeik, de teljesítményük 
még hullámzó, ezért ezeket az 
eredményeket nem szabad kő-
be vésni.

Ez volt az első szabadté-
ri megmérettetésünk eb-
ben az évben, és máris lát-
ható, hogy sok, hasonlóan jó 
színvonalú verseny vár még 
ránk. Legközelebb, április 
végén Muhira, közvetlenül 

utána Gyomaendrődre láto-
gatunk el. 

Gőzerővel készülünk ugyan-
akkor saját rendezésű, május 
elsejei versenyünkre, amely 
a Nagykun Hagyományőr-
ző Ünnepséghez kapcsolódik 
majd. Százötven íjászt várunk 
erre a rendezvényre, ami így 
nem csak színvonalában, de 
létszámában is jelentősen meg-
haladja majd a tavalyi első ver-
senyünket.

Kötöny Népe Karcagi Íjászok

Tavaszköszöntő verseny Egerben

Autókat karcolt 
össze

Elfogták a karcagi rendőrök 
azt a helyi férfit, aki az utcán 
parkoló személygépkocsikat 
összekarcolta, megrongálta.

A Rendőrkapitányság ron-
gálás vétség elkövetésének 
magalapozott gyanúja miatt 
indított büntetőeljárást Sz. La-
jos karcagi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a 33 éves férfi 2015. 
április 12-én 2 óra 30 perc és 8 
óra közötti időben két - utcán 
parkoló - személygépkocsi fé-
nyezését is megkarcolta a vá-
ros belterületén. A sértettek 
a bejelentést ismeretlen tettes 
ellen tették meg. A helyi rend-
őrök jó személyismeretüknek 

köszönhetően gyorsan azono-
sították a rongálót. A nyomo-
zók Sz. Lajost gyanúsítottként 
kihallgatták, aki elismerte tet-
tét. A 33 éves férfi cselekmé-
nyét szerelmi bánatával ma-
gyarázta.

Megverte a 
feleségét

Kunmadarasi lakóházuk-
ban 2015. április 11-én 21 óra 
körüli időben összeszólalko-
zott egy férfi és egy asszony. A 
vitát követően a férfi bántal-
mazta a nőt. A sértett segély-
hívására kiérkező rendőrök a 
helyszínen elfogták a család-
főt, majd előállították a Kar-
cagi Rendőrkapitányságra. A 
rendőrök M. Ferenc 42 éves 
kunmadarasi lakossal szem-
ben ideiglenes megelőző távol-
tartó határozatot hoztak.

Áruházból lopott
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást K. József 
karcagi lakos ellen. A 23 éves 
férfi 2015. április 10-én 16 óra 
45 perc körüli időben az egyik 
karcagi nagyáruház polcáról 
egy elektromos borotvát, majd 
egy fejhallgatót vett magához, 

amelyeket csomagolásukból 
kitépve ruházatába rejtett. Ké-
sőbb a vásárlótérben a borot-
vát lerakta és a másik eszköz-
zel megpróbált fizetés nélkül 
távozni, de a bolt biztonsá-
gi személyzete észlelte cselek-
ményét és tetten érte a karca-
gi lakost. A kiérkező rendőrök 
elfogták a 23 éves férfit és elő-
állították a Karcagi Rendőrka-
pitányságra, ahol gyanúsított-
ként kihallgatták, majd őrizet-
be vették.

Lecserélte a 
rendszámát

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított egyedi 
azonosító jellel visszaélés bűn-
tett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt K. Attila 
kisújszállási lakos ellen. A he-
lyi körzeti megbízott 2015. áp-
rilis 9-én 7 óra 55 perckor Kis-
újszállás belterületén igazol-
tatta a gépjárművel közleke-
dő 28 éves férfit. A rendőr az 
ellenőrzéskor megállapította, 
hogy a személygépkocsira egy 
másik jármű rendszámát sze-
relték fel. A körzeti megbízott 
bűncselekmény elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
előállította a férfit a Karcagi 
Rendőrkapitányságra, ahol a 
nyomozók gyanúsítottként ki-
hallgatták.

Rendőrségi hírek

A Roma Sajtóközpont idén először ítélte oda az Aranypánt-
díjat annak a roma személynek, aki tevékenységével elismerést, 
megbecsülést vívott ki a környezetében és méltán nevezhet-
jük hétköznapi hősnek. A  díjat a nemzetközi roma napon ad-
ták át. A díjazott a Karcagon 1987-ben született Horváth József, 
a Debreceni Egyetem kutató biológusa lett. A  fiatalember egy 
világszerte egyedülálló diagnosztikai eljáráson dolgozik: a cél, 
hogy már korai stádiumában egy egyszerű nyálmintavétellel is 
kimutatható legyen a szájüregi rák. Horváth Józseffel készült 
interjúnkat következő lapszámunkban olvashatják.

Aranypánt-díjjal ismerték el a 
karcagi roma kutató munkáját

Fotó: Internet

Fotó: Internet

Fotó: Déryné Kulturális Központ
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Csokis mascarpone torta sütés nélkül

Hozzávalók:
 - 30 dkg kakaós keksz
 - 10 dkg vaj
 - 50 dkg mascarpone
 - 2 dl habtejszín
 - 2 tasak habfix
 - 3 evőkanál porcukor
 - 2 tasak vaníliás cukor
 - 5 dkg fehér csokoládé
 - 10 dkg étcsokoládé

A kekszet összetörjük, majd jól elkeverjük a vajjal és lekapcsolható oldalú sütőformába si-
mítjuk. A mascarponét a porcukorral és a vaníliás cukorral összedolgozzuk, a fehér csoko-
ládét lereszeljük és belekeverjük. A habot felverjük és hozzáadjuk a habfixet, majd össze-
dolgozzuk a krémmel, eloszlatjuk a kekszes alapon. Közben felolvasztjuk az étcsokoládét 
és a krém tetejére csorgatjuk, lehűtve kínáljuk.
Jó étvágyat!

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor került megrendezésre a 20. Nagykunság Szépe Szép-

ségverseny?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben április 20-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: Karácsonyiné Oros Ágnes (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

Mintegy ötven település két-
száznyolcvan 6-7-8. osztá-
lyos tanulója vett részt márci-
us 30-án (hétfő) délután az V. 
Fizika + Országos versenyen. 
Karcagon hatvanhat karca-
gi, kisújszállási, sarkadi, ajaki 
és szabolcsbácskai diák a Kar-
cagi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tag-
intézményében töltötte ki a fel-
adatlapot, a többiek Túrkeve, 
Törökszentmiklós, Szolnok, 
Jászberény és Abádszalók egy-
egy iskolájában. Az ötletgaz-

da és a fel-
adatok ösz-
szeállítója, 
Lévainé Ko-
vács Róza, a 
KÁIMI in-
t é z m é n y -
vezető-he-
lyettese volt. 
A támoga-
tóknak kö-
szönhetően 
a névre szó-
ló oklevél mellé minden részt-
vevő kapott egy csoki nyulat és 
egy üdítőt. Az eredményhir-

detés meglepetés kísérletekkel 
Karcagon április 29-én fél há-
romkor lesz .

Fizika + Országos verseny a Kováts Mihály Tagiskolában

Április 8-án (szerda) a Roma 
Kultúra Világnapján rendezték 
meg a VI. Roma projekt megnyi-
tóját az Arany János Általános 
Iskolában. A verses/zenés ren-
dezvényen többek között részt 
vett Pánti Ildikó önkormányzati 
képviselő és Varga István, a Kar-
cagi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is, aki elisme-
rő oklevelet vehetett át Kovácsné 
Szendrei Borbála intézményve-
zetőtől. Az elismerést az isko-
láért és a roma fiatalokért vég-

zett munkájáért kapta az elnök, 
aki rövid beszédében a köszönő 
szavak mellett bejelentette, hogy 
újabb adományokat gyűjtött az 
iskolának és egy ösztöndíj lehe-
tőséget is sikerült elintéznie a 
legjobb tanulók részére.

A négynapos rendezvényso-
rozat gazdag programkínálatot 
nyújtott az iskola tanulóinak. A 
projektről lapunknak Kovácsné 
Szendrei Borbála nyilatkozott:

„Már hatodik éve minden áp-
rilis 8-án elkezdődik egy több-
napos programsorozat az iskolá-
ban, ami kimondottan a romák 
történelméről, hagyományaikról, 

kultúrájáról szól. A projekt elne-
vezés arra utal, hogy ez a téma 
átszövi ezeket a napokat. Tan-
órán is foglalkoznak vele. Példá-
ul irodalom órán olyan témájú 
roma verseket, történeteket vesz-
nek elő, amelyek illeszkednek eh-
hez a programhoz. A napközis 
és a szabadidős foglalkozásokon 
is érdekes események történnek, 
ilyen az élő társasjáték, filmve-
títés a romák történetéről, vers-
mondó verseny, hangszerbemu-
tató és még sorolhatnám.

Az iskolában egyébként már 
1998 óta roma népismeret okta-
tás folyik, de kimondottan ilyen 
jellegű rendezvénysorozatot hat 
éve rendezünk. Korábban is ren-
deztünk hasonló programokat, 
de nem ilyen nagyszabásút. Úgy 
gondolom, hogy ezzel még telje-
sebb lesz a gyerekek tudása a té-
mát illetően, hiszen olyan dolgo-
kat ismertetnek meg velük a pe-
dagógusok, amiről esetleg ott-
hon nem hallanak. Ilyen például 
a kézművesoktatás is, amivel ki-
csit többet tudunk számukra ad-
ni, mint a hétköznapokban.”

-dh- 

Roma projekt az Arany János 
Általános Iskolában

A Kováts Mihály Huszár-
bandérium számára a márci-
us 15-i díszelgéssel megkezdő-
dött az éves feladatsor, a tavasz 
előrehaladtával pedig a Pusztai 
Róka Nomád Hagyományőrző 
Egyesület is megkezdi a mun-
kát. Bene Sándor nagykun ka-
pitány és csapatvezető elmon-
dása szerint ezen a nyáron sem 
fognak unatkozni.

„Április vé-
gén, itt Kecskeri-
pusztán a tanyán 
tartunk majd egy 
csapat-összeko-
vácsolást, ami-
re minden ta-
got várunk. Az 
éves szezonra ké-
szülünk fel ilyen-
kor, most – töb-
bek között – az 
alaki lovaglást 
és a bemutató-

kat fogjuk gyakorolni. Május 
1-jén következik a Kun Hagyo-
mányok Napja a Zuglógerben, 
– két nappal később pe-
dig indulunk a Kunhegyes-
Jászkisér-Jászalsószentgyörgy-
Jászberény útvonalat érintő 
jászkun emléklovaglásra, amit 
a redempció 270 éves évfordu-
lója alkalmából szerveztek. A 
kiskun és a jász lovasok a Jász-

ságban csatlakoznak hozzánk 
és együtt lovagolunk be Jász-
berénybe, ahol nagy ünnepsé-
get rendeznek az 1745-ös tör-
ténelmi esemény tiszteletére. 

A nyár folyamán két nagy 
lovasprogramon, a Nyereg-
szemlén és a Hortobágyi 
Lovasnapon fogunk részt ven-
ni, de már most több kisebb 
rendezvényre (lovasnapra, fa-
lunapra stb.) meghívást kap-
tunk. Régi szokás szerint egy 
lovas nomád életmód tábort is 
szeretnénk itt a Kecskeriben. 
Az ősz ismét egy nagy lehe-
tőséget hozhat, mert meghív-
tak bennünket Marokkóba 
egy nagyon nagy nemzetközi 
lovasrendezvényre. Most folyik 
a szervezés, még nem biztos 
ugyan a részvételünk, de na-
gyon szeretnénk elmenni oda.” 

Elek György

Megkérdeztük: Mire készülnek a Pusztai Róka 
hagyományőrzői?
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A Kutató Dákok Mozgalma (KutDiák) az idén is útjára indítot-
ta a TUDOK 2015 versenyét, amelynek országos döntőjére Mis-
kolcon került sor. A regionális elődöntők után (Baja, Sárospatak, 
Sopron, Erdély, Felvidék, Vajdaság) az országos döntőben közel 
száz tanuló versenyzett 11 szekcióban. A tét óriási volt: a szekciók 
Nagydíjasai 30, első helyezettjei pedig 20 többletponttal gyara-
píthatták felsőoktatási felvételi pontjaikat, meg egyébként is, az 
OKTV versennyel azonos rangú versenyről van itt szó. 

Kálmán Imre, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
11.C osztályos tanulója Környezet- és Földtudomány szekció-
ban (2013- Időjárási jelenségek és szélsőségek éve lakóhelyemen, 
Kunmadarason) a TUDOK 2015 Nagydíjasa lett, amelyhez az is-
kola vezetősége és tantestülete nevében ezúton is gratulálunk a 
fiatal kutatónak.    

 
MAJOR

TUDOK 2015
A refista Kálmán Imre 

országos Nagydíjas lett

Kálmán Imre a TUDOK 2015 Nagydíjasa

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma felkérésére a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyen-
lőségéért Közhasznú Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdetett 
Autizmus-specifikus nevelés és 
oktatás támogatása IV. (kód: 
AUTMENTOR 2014) címmel . 

A pályázat célja a minősé-
gi autizmus specifikus nevelés, 
oktatás feltételeinek megterem-
tése, javítása, nevelési oktatá-
si intézményekben. A pályázat 
célcsoportját azon nevelési és 
oktatási intézmények alkotják, 
melyek részt vesznek autista ta-

nulók integrált nevelésében, ok-
tatásában. 

Tagintézményünk -Karcagi 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagin-
tézménye- is pályázatot nyúj-
tott be, melyre pozitív visszajel-
zés érkezett. Iskolánk 1.666.667 
Ft támogatást nyert. A pályá-
zatunk fő irányvonala intézmé-
nyünk 4 autizmussal élő tanu-
lójának fejlesztése, tanulásának 
elősegítése tárgyi feltételek javí-
tása. 

Emellett a pályázat tartal-

maz egy egyhetes továbbképzést 
az autizmus kutatóintézetben 2 
pedagógusnak, valamint men-
tor és mentorált párok kialakí-
tását, mellyel az intézményi ér-
zékenyítés hosszú távú folyama-
ta kezdődik el. 

Nagyon örülünk nyertes pá-
lyázatunknak, mellyel ily mó-
don is hozzájárulhatunk az 
érintett gyermekek fejlődéséhez, 
társadalmi elfogadottságához

Vida Attila  
szociálpedagógus 

pályázatvezető koordinátor

Nyertes pályázat a Kovátsban

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola Vegyeskara az 
Éneklő Ifjúság 2015. évi Hang-
versenyén Arany minősítést 
szerzett, és külön elismerő ok-
levélben részesült a Pásztorom 
vagy, Uram Isten című  mű elő-
adásáért.  A kórust a kórusver-
senyre Székely Éva tanárnő ké-
szítette fel. A vegyeskar sikeré-
hez jelentős mértékben hoz-
zájárult Koppány Mária elő-
adóművész áldozatos és kivá-
ló munkája.

Eklatáns múltú iskolánk tör-
ténetében mindig működött 
énekkar, hol vegyeskari, hol le-
ánykari minőségben. A kó-
rus története egyidős az iskola 
339 éves történetével. A meg-
maradt írásos emlékeket fel-
lapozva még a háborús idők-
ben is létezett a gimnázium-
nak kórusa, ami ékes bizonyíté-
ka az énekkari kultúra minden-

kori áldásos és szükséges voltá-
nak. 2009-től újra a református 
egyház égisze alatt munkálko-
dunk és szolgálunk. Nemcsak 
anyaiskolánk, hanem a ma-
gyarországi Református Egy-
ház is fontos szerepet szán a 
hazai kóruskultúra magas szín-
vonalú művelésének, a refor-
mátus értékrend átadásának, 
szellemi közkincsünk gyarapí-
tásának, a keresztény-nemze-
ti hagyományok ápolásának 
a zene eszközével. Karcagi Re-
formátus Egyházközség jelen-
tős anyagi és erkölcsi támoga-
tásával jelenleg 45 kórustaggal 
vegyeskarként ápoljuk és nép-
szerűsítjük szolgálatunkkal a 
református értékeket.

A Magyar Kórusok és Zene-
karok Szövetsége (KÓTA)  és 
szakmai elődei, a „Magyar Kó-
rus,” valamint a „Bartók Szö-
vetség” 1934 óta szervezi az 
„Éneklő Ifjúság” hangversenyt, 

amely azóta élő mozgalommá 
terebélyesedett. A verseny lehe-
tőséget kínál városunk, egyhá-
zunk méltó hagyományainak 
továbbvitelére és ápolására. 
Az országosan egységes minő-
sítési szempontrendszer szerin-
ti objektív értékelés fontos visz-
szajelzés a kórus fejlődési szint-
jének meghatározásához és a 
nívós szakmai zsűri elismeré-
se motiválja a további eredmé-
nyes munkát.

Köszönjük, hogy anyaisko-
lánk és egyházközségünk lehe-
tővé tette nagyvonalú támo-
gatásával a kórusversenyen 
való részvételünket. Köszön-
jük a sok-sok biztatást, azt a 
támogató légkört, motiválást, 
azt a pozitív attitűdöt, mellyel 
kórusunk magabiztosan meg-
állhatta helyét a kórusverse-
nyen.

 Székely Éva (karnagy)

Arany minősítést kapott a kórus

A megyei német verseny az idei tanévben elmaradt, ezért úgy 
döntöttünk Dr. Kovácsné Zágoni Szabó Csilla tanárnővel, hogy 
Bucsán töltjük a rendhagyó óránkat az egyik csoporttársunknál, 
akinek szülei szívesen vártak otthonukban. Megfogyatkozva bár, 
de szervezetten érkeztünk oda. Csapatunkat népesítette osztály-
főnökünk Péter Dániel, aki nagyon szívesen fogadta a meghí-
vást. Bucsára érve többféle svájci specialitást kóstolhattunk meg, 
majd a Goethe Intézettől kapott játékkoffer tartalmát próbál-
tuk ki. Ezek a játékok nagyon tanulságosak voltak számunkra és 
rengeteg szóval bővült a szókincsünk. Ez az összejövetel még in-
kább összekovácsolta a csoportunkat. A nap végén szomorúan 
indultunk haza, mert nagyon jól éreztük magunkat.

Csala Alexandra 10.D
Szentannai Sámuel Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium

Rendkívüli 100. óra a 10.D-ben
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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. májusától

 - Munkavédelmi technikus
 - Óvodai dajka
 - Pedagógiai és családsegítő munkatárs

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

AKCIÓ!
Ragadja meg a 

lehetőséget!
A Bérügyintéző és a Társada-
lombiztosítási ügyintéző, tan-
folyamok együttes elvégzé-
sekor a 2. tanfolyam képzési 
díjából 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.

HIRDETMÉNYEK

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 
 - Autóértékesítési vezető (Kisújszállás),
 - Állatorvos (Berekfürdő),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Ruházati gépkezelő, gyártósor mellett dolgozó (Kisúj-

szállás),
 - Gyártósori összeszerelő (betanított munka) (Szolnok).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkozta-
tási Osztályon (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/

Figyelem!
Véradás Karcagon :

2015. április 24-én ( pénteken ) 8.00 - 13.00 óráig a Kátai 
Gábor Kórház I. emeleti Tanácskozójában. 

Véradás Berekfürdőben: 
2015. április 24-én ( pénteken ) 14.00 - 17.00 óráig a Mű-
velődési Házban.

„Aki vért ad, életet ad.”
A Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete hét-

végi adománygyűjtési akciót szervez:  
A gyűjtés keretében szívesen  fogadjuk a háztartásában 

feleslegessé vált, de még továbbadható ruhanemű, játék, bú-
tor, és egyéb használati tárgyak adományozását.

A gyűjtés helye: Karcag, Baross u. 44.
A gyűjtés ideje: 2015. április 17. ( péntek) 14.00 - 17.00 óra, és 
 2015. április 18. ( szombat) 9.00 - 12.00 óra.
Érdeklődni a 06-70-933-8480-as telefonon.
Előre is köszönjük hogy felajánlásával segíti karitatív 

munkánk végzését.

Falugazdász 
hírek

Tisztelettel tájékoztatom 
a gazdálkodókat, hogy in-
dul a 2015. évi Egységes 
Területalapú támogatási 
kérelmek beadása, mely-
nek határideje 2015. má-
jus 15. Aki nem rendel-
kezik saját ügyfélkapu-
val, és falugazdász segít-
ségét veszi igénybe a ké-
relem beadásához, szíves-
kedjen magával hozni a 
jelszót (2009-es), és a föld-
használati lapot a helyraj-
zi számok pontos beazo-
nosítása miatt. Amennyi-
ben nincs meg a jelszó, új 
jelszó igényléséhez adok 
nyomtatványt, melyet to-
vábbítunk MVH felé. A 
hosszas várakozás elke-
rülése érdekében kérem 
a szokásos telefonos idő-
pont egyeztetést. 

Asztalosné Csikós 
Ildikó falugazdász

06/30 - 326 5821
Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 

POLGÁRAIHOZ
Tisztelt Állampolgárok!
Ha úgy ítélik meg, hogy alapvető jogaikkal összefüggésben valamely hatóság, illetve köz-

szolgáltatást végző szerv visszásságot, sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az alapvető jogok 
biztosának segítségét.

Panaszaik továbbításához gyűjtőláda áll a rendelkezésükre a következő helyszínen:
Karcagi Polgármesteri Hivatal 
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
A panaszládában 2015. április 9-től 2015. április 30-ig helyezhetik el levelüket, lehetőleg 

csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait. Panaszaikat az alapvető jogok bizto-
sa kivizsgálja, illetve – amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe – továbbítja az illetékes 
hatóságnak.

Személyes meghallgatást is kérő panaszbeadványukat 2015. április 30-ig postán is el-
küldhetik az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (1387 Budapest, Pf. 40.), vagy e-mail-
ben is továbbíthatják azt a panasz@ajbh.hu címre.

Az esetleg szükséges helyszíni személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről írásbeli ér-
tesítést küldünk.

Vegyék figyelembe: hatáskör hiányában az alapvető jogok biztosa nem tud segítségükre 
lenni akkor, ha

 - az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket,
 - az ügy 1989. október 23-a előtt indult,
 - jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság,
 - az ügy elbírálása ügyész és bírói hatáskörbe tartozik.

Az alapvető jogok biztosának feladatairól, tevékenységéről a www.ajbh.hu oldalon részle-
tesen is tájékozódhatnak.

Székely László
az alapvető jogok biztosa

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

XX. alkalommal megrendezésre kerülő
„Kurucz testvérek” Emlékversenyére,

amely diák kötöttfogású országos bajnokság is egyben

Időpont: 2015. április 25. (szombat)
Helyszín: Karcag Városi Sportcsarnok (Karcag, Kálvin u. 6.)
A versenyt megnyitja:

- Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, ország-
gyűlési képviselő,

- Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Magyar Bir-
kózó Szövetség elnöke,

- Dobos László, Karcag város polgármestere.
Program:
11:00 óra Ünnepélyes megnyitó, majd koszorúzás a Borjú- 
 dűlő temetőben
11:20-tól Selejtezők megkezdése párhuzamosan
 A meghívottak és a csapatvezetők részére   
 tájjelegű ebéd biztosított
16:00-tól Döntők és ünnepélyes eredményhirdetés, a ver 
 seny bezárása

Szeretettel várjuk a Kurucz Testvérek hozzátartozóit, a
volt és a jelenlegi birkózókat, valamint a sportot szerető
közönséget.

Szívesen vesszük a támogatói hozzájárulásokat!

A belépés díjtalan!

Korlátozott ideig még lehet csatlakozni a kisújszállási Bér-
ügyintéző és Társadalombiztosítási ügyintéző csoportja-
inkhoz. A képzéseket szombatonként 8 órától tartjuk az 
Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskolában. 
Tervezett vizsgaidőpontok: 2015 október és november.



8 2015. április 17.Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig.)

Április 18-19. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt.38. Tel.:06/30-537 5758..

Anyakönyv
Házasságkötés

Hajdu Erzsébet-Gazsó Sándor

Születés

Barát Rozália – Tóth János 

Kg., Albert u. 

Márkó Sándor

Bakó Hermina-Gönczi Károly

Kg., Báthory u. 

Cintia Kenza

Halálozás

Rab András

 Karcag (1952)

Április 18. (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)

Április 19. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó 
J.u.14.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Kedves 

Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 

meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék Szerkesz-

tőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), 

vagy telefonon a 

06/59-312-415-ös 

telefonszámon!

ÓVODAI BEÍRATÁS
a Madarász Imre Egyesített Óvodában

A beíratás időpontja: 2015. május 4-től 5-ig 8:00 – 17:00 
óráig
A beíratás helyszíne: Karcag, Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda

A szülő köteles a 2015. augusztus 31-ig a harmadik élet-
évét betöltött óvodai jogviszonnyal még nem rendelkező 
gyermekét az óvodába beíratni.
A beíratáshoz szükséges: 

 - a határidőre leadott jelentkezési lap,
 - a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája, 
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkár-

tyája, TAJ- száma,
 - az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságról szóló határozat,
 - a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői 

vélemény.
A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölteni az „Óvo-

dai jelentkezési lapot”, mely átvehető 2015. március 24-től 
a Székhelyen (Táncsics krt.17.), vagy a tagóvodákban illetve 
letölthető a www.karcag.hu - ról. 

A jelentkezési lap leadásának határideje valamennyi óvo-
dában 2015. április 24-e (péntek). 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése miatt a 
szülő ellen szabálysértési eljárás indul.

Azok a gyermekek, akik 2015. szeptember 1. és decem-
ber 31. között töltik be a 3. életévüket, előjegyzésbe kerül-
nek.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

Keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekeknek, 

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

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

Helye: Karcagi Református Nagytemplom
A kereszteléshez a jelentkezési adatlap kitöltése szük-

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

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

Konczné Lehoczky Krisztina
református lelkipásztor

Birkafőzők figyelem!
A 2015. június 26-27-

én megrendezésre kerülő 
XVII. Karcagi Birkafőző 
Fesztiválra az on-line ne-
vezés 2015. április 20-án 
(hétfőn) 8.00 órakor in-
dul.

www.birkafozo.samfules.hu

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. április 20. 

(hétfő) 12 óra

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk közösségi eseményünkre 2015. április 21-én 

(kedden) a Múzeumparkba.

Tavaszi zsongás – Legyen ez egy JOBb nap!

Program: 
 - Megnyitó 14.30-kor a Györffy István Általános Iskolai 

Tagintézmény énekkarával,
 - Vetélkedő a könyvtárban, vitakör az Ifjúsági Házban, 

látogatás a rendőrkapitányságon és a tűzoltólaktanyá-
ban,

 - A Múzeumparkban foglalkozásokhoz, hobbikhoz kap-
csolódó bemutatók – tűzoltók, rendőrök, vadászok, íjá-
szok, kézművesek, szülői kincsestár, és még sok más…

 - Zárás 16. 30 –kor: Il silenzio.

Szeretettel vár mindenkit a szervező munkacsoport.

Koordinátorok:
Káposztási Nóra 30/ 9815259 kaposztasi.nora@gmail.com,  
Kovács Miklósné 30/ 6766220 kovacsmiklosne63@gmail.com

2015. április 17. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Baba Elsősegély
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Több száz károsultat érintő pénzügyi  
 visszaélés, csalás gyanúja Karcagon
 Karcagi hírek
 - Hershko verseny
 - Ovis Tehetségpont
 - Alapkőletétel Kunegyesen 
 - Krumpliosztás
 - Mézes reggeli
 Háttér
 Strandszezonra készülve 1.
 A bereki strand új medencéi
20.10 Nagykunság Szépe 2015

2015. április 21. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Aprólábak Néptáncgála 2015. 2.rész
18.55 Karcagi Hírek 

19.:20 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.04.04
21.30 Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus - 
Boldogság, Egészség, Lelkierő, Megküzdés 
cimű előadása

2015. április 23. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Rajzpályázat eredményhirdetése
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Strandszezonra készülve
 Karcagi hírek
 - Vöröskereszt verseny
 - Fizika verseny
 - Rendőrségi hírek
 - Omega koncert vol
 Kórház a kertvárosban
20.10 Karcag város Önkormányzatának
képviselő testületi ülése

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



 2015. április 17. 9Karcagi Hírmondó

Ingatlan
Debrecen centrumában (Pláza 
mellett, a Fórumhoz közel) el-
adó egy 70 m2 alapterületű, 
3 szobás, első emeleti panella-
kás. Légkondícionált, beépített 
konyhaszekrény mosogatógép-
pel, jó minőségű gáztűzhellyel. 
Műanyag nyílászárókkal felsze-
relt, lamináltpadlós. Ajánlott be-
fektetésként is (diákok részére al-
bérletként kiadni). A lakás július 
hónapban üresedik, így szeptem-
berig bármilyen variációra alakít-
ható. Érdeklődni lehet a 06/30-
535-1131-os telefonszámon.
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.
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  
06/30-715-4404.
Ház eladó a Deák krt. 69. szám 
alatt, ugyanitt szekrények, re-
kamié, varrógép is eladó. Tel.: 
06/59-313-595.
Karcagon Kossuth téri 56 m2-es, 
3 emeleti, 2 szobás, erkélyes la-
kás eladó. Tel.: 06/59- 311-975, 
vagy 06/30-385-4300.
2 szobás tégla, kis családi ház 
gáz és cserépkályhafűtéssel el-
adó. Karcag, Zádor u. 28. Tel.: 
06/70-414-2622.

Két szobás, verandás, fürdőszo-
bás családi ház, gáz illetve cse-
répkályhafűtéssel eladó. Karcag, 
Erdei u. 27. Tel.: 06/30-302-0599, 
06/59-314-123.
Központban 94 m2-es, 3 szobás, 
összkomfortos (három féle fűté-
si lehetőség) családi ház eladó, 
illetve lakáscsere értékegyezte-
téssel. Karcag, 06/20-504-3708.
Komfort nélküli ház főút mellett, 
vállalkozásra alkalmas portával 
eladó. Tel.: 06/20-282-8697. 
Karcagon főtérhez, piachoz kö-
zel 712 m2-es telken, teljes köz-
művesített, ipari árammal ellá-
tott, bontásra vagy felújításra 
ítélt ház eladó. A telek alkalmas 
üzleti vagy ipari tevékenységre 
is. Érdeklődni: Kg., Kacsóh u. 21. 
szám alatt Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon 3,5 szobás, teljes köz-
műves, családi ház eladó a Nap 
utca 7. szám alatt. Ugyanitt el-
adó egy női kerékpár, újszerű 
állapotban (ára: 15.000 Ft). Tel.: 
06/59-887-169. 
Karcagon a kórház közelében 4 
szobás, 2 garázsos, kertes ház 
extrákkal eladó. Tel.: 06/30-627- 
7789.
Karcagon Kórház u. 8 szám alat-
ti, II. emeleti, 51 m2-es felújított 
lakás sürgősen eladó. Tel: 06/30- 
627-7789.
A vásárcsarnokkal szemben, két 
szoba összkomfortos lakás ki-
adó. Érdeklődni 16 óra után. Tel.: 
06/59-311-055.
Karcagon, kétszobás, kertes ház 
eladó a Vörösmarty u. 15 szám 
alatt. Tel.: 06/20-498-3761.

Ház eladó Karcagon a Munkácsy 
utca 3. szám alatt. Érdeklődni 
egész nap. Tel.: 06/30-736 -6185 
vagy a 06/70-353-0309.
Karcagon üresen álló lakást kere-
sek. Tel.: 06/30-220-5749.
Eladó lakás Karcag központjá-
ban 57 m2-es, 3. emeleti tava-
szi költözéssel. Tel.: 06/30-298-
0276.
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 klimatizált, 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., telephely-
nek is megvehető. Továbbá el-
adó lakások 1 és 2 szobás, vala-
mint új építésű családi ház az ud-
varban. Befektetésnek is kiváló-
an alkalmas, de további építé-
si lehetőség is van. A telek nagy-
sága 1200m2. Képek megtekint-
hetők (orzo@5mp.eu) oldalon. 
Tel.: 06/20-375-8129, reggel 9-10 
között, e-mail: csokikep@gmail.
com.ol
Karcagon 3 szobás kertes ház 
melléképületekkel, garázzsal el-
adó. Továbbá egy kertes ház és 
egy 500 m2-es külön leválasztott 
telek, ami cserélhető termőföld-
re, autóra, vagy házra. Ugyanitt 
40 db szék eladó. Tel.: 06/20-230 
-1202.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, tégla családi ház el-
adó. Az Ágota u. 27. szám alatt. 
Tel.: 06/59-400-802. (Érdeklődni 
reggel 8 óráig, és este 18 óra 
után.)

Állat
Két darab bak kecskegida eladó, 
vagy elcserélhető (3 hónaposak). 
Tel.: 06/59-886-194.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelán tár-
gyakat, díszeket, illetve ré-
gi konyhai használati eszközö-
ket, teljes körű hagyatékot, tollat.  
Tel.: 06/20-996-1346.
Fedett helyen tárolt körbálás bú-
zaszalma 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.
Eladók! 5 személyes sátor újsze-
rű állapotban, turista palack, vil-
lany varrógép, szövőszék, lakatos 
szerszámok, hasogató gép, he-
gesztő trafó, Szarvasi kávéfőző, 
oxigénpalack (kicsi). Tel.: 06/30-
421-1071.
Vásárolnék használt autópony-
vát (6x3 métereset), ugyan-
itt benzines fűnyíró eladó. Tel.: 
06/70-550-2892.
Hajdu Zerovatt automata, Hajdu 
keverőtárcsás mosógép és 24-es 
MTB kerékpár eladó. Tel.: 06/30-
336-6150.
Az ERZSA TURIBA folyamato-
san érkeznek a nyári női, férfi és 
gyermekruhák. Címünk: Karcag, 
Kertész József u. 8.
220v-os, házi készítésű aszta-
li körfűrészt keresek megvétel-
re, esetleg kisebb hiányossággal. 
Tel.:06/30-319-6208.
Bráma és itáliai tyúktojások el-
adók! Tel.: 06/20-585-1734.
Főnix pálma (3 méteres) és 
dracéna (2 méteres) eladók. 
Továbbá többfajta nagymére-
tű növény eladó! Tel.: 06/20-585 
-1734.
Pannónia motoros, kormányke-
rekes lassújármű üzemképes ál-
lapotban, vizsga nélkül eladó. 
Tel.: 06/70-625-3138.
Eladó üst üstházzal, szenes 
kályha, gáztűzhely, női kerék-
pár, gyermekülés (kerékpárra). 
Továbbá dohányzóasztal, szek-
rények (gyermek, felnőtt), stb. el-
adók. Tel.: 06/59-400-685.
Eladók: 28-as női kerékpár, 
tolikapa, vezetékes gáztűzhely, 
25 literes lábas, férfiöltönyök 
és cipők. Tel.: 06/30-421-4074, 
06/59-300-926.

2015. április 18.-án szombaton 
9-12-ig OLCSÓN, JÓT! Használt 
köny vek ,  játékok ,  gyermek 
és felnőtt ruhák, cipők vására 
Karcagon a Kisfaludy út 4. szám 
alatt. 

Szolgáltatást
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.: 06/59-313-
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.
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.
Cserépforgatást, tetőjavítást, és 
teljes körű építőipari munkákat 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.
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 06/30-322-
7167.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!
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SPORT

B I R K Ó Z Á S

Gyöngyöshalászon rendezte meg március 28-án a Gyöngyö-
si Birkózó Klub hagyományos Húsvét kupáját, amelyen 237 fi-
atal mérte össze tudását több korcsoportban. Karcagot hét te-
hetséges fiatal képviselte szép eredményekkel, közülük öten 
a dobogóra állhattak. Hét lelkes szülő is elkísérte a kis csapa-
tot és örömmel állapították meg, gyermekük szépen fejlődik eb-
ben a nagyszerű sportágban. Eredmények: Gyermek II korcso-
port, 26 kg - Marusi János II., Gyermek I. +46 kg - Nagy Sán-
dor II., Diák II. 26 kg - Csanádi Zoltán II., 29 kg - Ordas Ti-
bor III. Lány kategória, gyermek I. 29 kg - Tóth Réka I. Ígére-
tesen birkózott még a gyermek I. korcsoport 29 kg-os súlycso-
portjában Kovács- B. Timur és Tarjányi Gergő is, de a tizenhét 
fős mezőnyből most még nem tudták beküzdeni magukat az el-
ső hat közé.

Szűcs András

Húsvét kupa Gyöngyösön
Március 26-án a fővárosi 

Lónyay Utcai Református Gim-
názium adott otthont a XII. Re-
formátus Középiskolák Orszá-
gos Röplabda Döntőjének, ame-
lyen tíz fiú csapat versengett a 
végső helyezésekért. A csapato-
kat két ötös csoportba sorsolták, 
majd a csoport 1. és 2. helye-
zett csapatai elődöntőt és hely-
osztót játszhattak. A Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-
um fiú csapata reggel 9-től este 
9-ig megállás nélkül küzdött a 
pályán, remekül zárta a csopor-
tot, majd megvívott egy pokoli 
elődöntőt a tavalyi bajnok ellen, 
s végül a döntőt is abszolválta, 
így a református középiskolák 
országos bajnoka címet nyerte 
el. Gratulálunk a csapat orszá-
gos eredményéhez, a küzdelmek 

folytatódnak Debrecenben az 
országos diákolimpiai döntőn. 

Eredmények:
Csoportmérkőzések: Kar-

cag-Miskolc 1-1, Karcag-Kis-
kunhalas 2-0, Karcag-Gödöllő 
2-0, Karcag-Pécs 2-0.

Elődöntő: Karcag-Pápa 2-1 
(15-25, 25-21, 15-11).

Döntő: Karcag-Miskolc 2-0 
(25-17, 25-21).

A KNRG bajnokcsapata: 
Zsembeli Zsadány, Harsányi 
Márk, Laboncz János, Karas La-
jos, Házi Gyula, Sebők Bence, 
Kovács Martin, Erdős Adrián, 
Ferenczi Gábor.

MAJOR

Országos bajnokok lettek a karcagi refista fiúk

Sikeresen szerepeltek a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium kosarasai a 
Miskolcon megrendezett or-
szágos amatőr diákolimpi-
ai döntőn. 16 fiú és 16 leány 
csapatot felvonultatott me-
zőnyben fiúk a negyedik, leá-
nyok az ötödik helyet szerez-
ték meg. Csapatainkat erős 
csoportba sorsolták. Főleg a 
leányok kerültek nehéz hely-
zetbe, hisz a tavalyi bajnok-
kal kerültek egy csoportba, 
a fiúkra pedig a szerbek vár-
tak. Most a fiúknak sikerült 
jobban, csoportjukat meg-
nyerve az 1-4., míg a leányok 
második helyükkel az 5-8. 
helyért játszhattak tovább. 
Mindkét csapatunk a folyta-
tásban remek teljesítményt 
nyújtott. A lányok nem talál-
tak legyőzőre, így az ötödik 
helyezést érték el. Rácz Lil-
la a torna legeredményesebb 
játékosa lett. A fiúk a döntő-
be jutásért folyó küzdelem-
ben veszítettek ugyan, de így 
is a bronzéremért játszhattak 
tovább. Már-már úgy látszott 
sikerül a bravúr a helyi csa-
pat ellen, a végén mégis az el-
lenfél örülhetett. Csapataink 
iskolánk története során az 
eddigi legjobb helyezéseket 
érték el. Gratulálunk!

Fiúk:
Karcag Nagykun Ref. Gimn. 

- Nykola Tesla Szerb Tan. Isk.
37-29 (11-5, 18-11, 12-10, 6-3)
Kálmán I., Örsi I., Bokor P. 

(12), Mészáros G. (17/9), Cs. 

Szabó B., Szentesi Á., Németh 
M. (6), Kis T., Kovács B. (2).

Karcag Nagykun - Kaposvár 
Noszlopy 31-33 (7-9, 4-9, 12-5, 
8-10)

Kálmán I., Örsi I., Bokor P. 
(7/3), Mészáros G. (15/3), Cs. 
Szabó B., Szentesi Á., Németh 
M. (5), Kis T., Kovács B. (4).

Bicske Vajda - Karcag Nagy-
kun 22-60 (4-24, 4-8, 5-14, 
9-14)

Kálmán I. (6), Örsi I. (15), 
Bokor P. (5/3), Mészáros G. 
(17/6), Cs. Szabó B. (8), Szen-
tesi Á. (1), Németh M. (4), Kis 
T., Kovács B. (4).

Debrecen Kossuth - Karcag 
Nagykun 40-20 (15-10, 5-4, 10-
3, 10-3)

Kálmán I., Örsi I., Bokor P. 
(4), Mészáros G. (8), Cs. Szabó 
B., Szentesi Á., Németh M. (4), 
Kis T. (2), Kovács B. (2).

Miskolc Földes - Karcag Nagy-
kun 23-22 (4-9, 4-8, 8-2, 7-3)

Kálmán I., Örsi I., Bokor P. 
(9/3), Mészáros G. (6/3), Cs. 
Szabó B., Szentesi Á., Németh 
M. (3), Kis T. (4), Kovács B..

Leányok:
Karcag Nagykun – Kisúj-

szállás Móricz 20-21 (8-6, 3-7, 
6-4, 3-4)

Rácz L. (4), Németh Cs., 
Nagy K., Varga V. (2), Pin-
tér Á. (3)., Laczi B., Béres I., 
Lippai A. (8), Csíkos L. (3).

Miskolc Avasi - Karcag 
Nagykun 16-33 (3-0, 3-6, 5-12, 
5-15)

Rácz L. (11), Németh Cs., 
Nagy K., Varga V. (4), Pintér 
Á. (2)., Laczi B., Béres I. (6), 
Lippai A. (4), Csíkos L. (6).

Karcag Nagykun – Pápa 42-
23 (11-10, 12-6, 4-2, 15-5)

Rácz L. (22), Németh Cs., 
Nagy K., Varga V. (4), Pintér 
Á. (6)., Laczi B., Béres I. (2), 
Lippai A. (4), Csíkos L. (4).

Tiszaújváros Eötvös - Kar-
cag Nagykun

27-50 (4-18, 11-7, 5-17, 7-8)
Rácz L. (20), Németh Cs., 

Nagy K., Varga V. (6), Pin-
tér Á. (9)., Laczi B., Béres I., 
Lippai A. (8), Csíkos L. (7).

Őrlős Zoltán

Remekeltek a refisek

Diákolimpia országos elődöntőn a Szentannai középisko-
la leány tornacsapata.  A versenyt 2015. március 07 - 08-án, 
szombaton és vasárnap Budapesten rendezték meg a Nemze-
ti Sportcsarnok Központi Tornacsarnokában, és huszonnyolc 
csapat vett részt rajta. Nagyon erős mezőny gyűlt össze, ne-
héz feladat volt számunkra ez az első megmérettetés. Iskolánk 
csapata a középmezőnyben végzett, 13. helyen, ami nagyon jó. 
Gratulálunk a csapatnak! 

Kun Marianna

Diákolimpia
T O R N A

Pintér Boglárka, Szabó Boglárka, Kovács Krisztina, Kis Lotti, 
Padra Vivien, Tar Ivett, Kun Marianna


