
XXVIII. évf. 16. szám  2015. április 24.    Ingyenes Önkormányzati Hetilap

Karcagi  Hírmondó
Sikkasztás gyanúja miatt körözik D. Sándornét

A befektetők pénzével tűnt el a Kun-Mediátor Kft. tulajdonosa

- Nemesíteni, jobbítani az 
emberi életet! - ez a dr. Kátai 
Gábor idézet volt a mottója a 
jótékonysági estnek szomba-
ton, melyet a karcagi kórház 
javára rendezett a Kátai Gábor 

Alapítvány a Szentannai Sá-
muel Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégiumban.

A bál fővédnöke dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
niszter, országgyűlési képvi-

selő volt, rajta kívül a megje-
lent vendégeket - köztük Do-
bos László polgármestert és 
Kovács Sándort, a megyei köz-
gyűlés elnökét - Nagyné László 
Erzsébet főigazgató és Szilágyi 
Lajosné, az alapítvány kura-
tóriumi elnöke köszöntötte. A 
bálon a vidám műsorról a kór-
ház dolgozói gondoskodtak.Az 
est tiszta bevételét a Kátai Gá-
bor Kórház vagyonkezelésé-
ben lévő - az egészségügyi dol-
gozók pihenését, regenerálódá-
sát, csereüdülések lehetőségét 
bitzosító - berekfürdői üdülő 
felszereltségének javítására, va-
lamint a kórház műszereinek 
fejlesztésére kívánja az alapít-
vány fordítani.

DE

Ökumenikus Együttlét volt április 18-án (szombat) a Szent 
György görögkeleti templomban. A Szent György Lovagrend 
tagjai mellett egyházi méltóságok, Priorok és Kormányzó-
tanács tagjai a Korona Őrök voltak jelen. A misén Kalota Jó-
zsef érseki vikárius, az Egyetemes Trón protopresbitere, dr. 
Hankovszky Béla kiemelt tábori lelkész és Koncz Tibor, a Kar-
cagi Református Egyházközség elnök-lelkésze szolgált.

DE

Jótékonysági bál a Kátai Gábor Kórház javára Ökumenikus Együttlét

Bombaként robbant a hír 
2015. április 14-én Karcagon, 
hogy Dobrai Sándorné, a Kun- 
Mediátor Kft. tulajdonosa csa-
ládjával eltűnt hétfőről kedd-
re virradó éjszaka. Április 14-én 
délelőtt senki nem tudott bejutni 
a Kun- Mediátor Utazási Irodá-
ba, pedig több befektetőnek is er-
re a napra volt időpontja pénzfel-
vételre. Az iroda „technikai okok 
miatt zárva”, a cég többségi tulaj-
donosa pedig eltűnt. 

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sikkasztás gyanúja miatt in-
dított nyomozást – közölte a 
rendőrség kedden este. Később 
Dobrai Sándorné fotója is fel-
került a Magyar Rendőrség hi-
vatalos honlapjára, elfogatópa-
rancs alapján körözik.  Az eddi-
gi adatok szerint az iroda tulaj-
donképpen ügynöki tevékenysé-
get folytatott, a befektetők meg-
takarításait devizára váltotta, 
és határidős szerződéseket kö-
tött az ügyfelekkel. A múlt hé-
ten 200-an tettek feljelentést, 
de a szám azóta folyamato-
san emelkedik. A cégnek Deb-
recenben, Püspökladányban és 
Törökszentmiklóson is volt fi-
óktelepe, egyelőre nem tudni ott 
is gyűjtött-e betéteket Dobrai 
Sándorné. Szerdán rendkívüli 
sajtótájékoztatót tartott Kovács 

Sándor, a Jász- Nagykun- Szol-
nok Megyei Közgyűlés elnöke, 
és  Karcag város polgármeste-
re, Dobos László, aki azt mond-
ta, sok karcagi nem is tudott ar-
ról, hogy a Kun- Mediátor ban-
ki tevékenységet is folytatott. A 
polgármester információi sze-

rint 500 ezer forintostól több 
százmillió forintos betéteket he-
lyeztek el a Kun- Mediátornál az 
ügyfelek.

 Ma már húszmilliárd forint 
körülire becsülhető az az ösz-
szeg, amelynek sorsáról és hol-
létéről nem tudnak. Eközben a 
cég „rendes” árbevétele a cég-
iratok szerint 2012-ben és 2013-
ban alig érte el a 70 millió fo-
rintot. A vállalkozás budapesti 
székhellyel működik, de vezető-
je és egyik tulajdonosa is karca-
gi lakos, a helyi társasági és gaz-

dasági élet meghatározó szerep-
lője. Az ügyvezető asszony meg-
becsültségével magyarázható az 
is, hogy az utóbbi időszak bró-
kerbotrányait követően sem in-
dult meg a tömeges pénzkivétel.

Április 16- án (csütörtökön) a 
károsultak által felkért ügyvéd, 

Dr. Dobrossy Ist-
ván tartott tájékoz-
tatót a Városhá-
zán az üggyel kap-
csolatban, és a jog-
orvoslati lehetősé-
gekről a károsul-
taknak. 

Szombaton este 
az egyik közössé-
gi oldalon elterjedt 
a hír, hogy Dobrai 
Sándorné két lánya 
rendőrök kíséreté-
ben Karcagra ér-

kezett, és mint írták „nagy volt 
a mozgás a Reggel utcai háznál”. 
Többen látni vélték a lányokat 
az egyik helyi büfében vacso-
rázni is, ám ezt az információt a 
büfé tulajdonosa cáfolta. 

Értesüléseink szerint Dobrai 
Sándorné a befektetők szerző-
déseit hátrahagyta, összesen 
mintegy 800 szerződést foglal-
hatott le a rendőrség. Lapzár-
tánkig úgy tudjuk, hogy már 
400 feljelentésnél több érke-
zett a rendőrségre. 2015. április 
20-án  a károsultak által felkért 

ügyvéd Dr. Dobrossy István  az 
egyik televíziós csatornán azt 
nyilatkozta, hogy nem számít-
hatnak állami kártalanításra a 
karcagi Kun-Mediator károsult-
jai. Az ügyvéd szerint az enge-
dély nélküli pénzügyi tevékeny-
séget folytató cég ügyfeleinek 
meg kell várni a büntetőeljárást. 
Az ügyvéd azt is mondta: sokan 
készpénzben vitték be a megta-
karításaikat, nekik azonban ne-
héz lesz bizonyítani, pontosan 
mekkora kár érte őket. Hiteles 

bizonyíték csak azoknál a káro-
sultaknál lesz, akik bankszám-
láról utaltak befektetési céllal az 
utazási irodának. – Hiteles bi-
zonyíték csak azoknál lesz, akik 
bankszámláról utalták a pén-

zeiket, hiszen ott látszik, hogy 
bankszámláról bankszámlára 
ment a pénz. Viszont az ügyfe-
leknek egy jelentős része kész-
pénzben vitte be a pénzét, és 
készpénzben vitte el. Azok a do-
kumentumok, amelyek tudo-
másom szerint nem kerültek be 
a Kft. könyvelésébe, azokat a 
nyomozóhatóságnak kell majd 
értékelnie, hogy miket fogad el 
valós igényként – fogalmazott a 
Kun-Mediátor Kft. károsultjai-
nak jogi képviselője.

(Cikkünk lapzártánkkor ké-
szült, az üggyel kapcsolatban 
pedig napról- napra egyre több 
részletre derül fény. Jövő heti lap-
számunkban ismét írunk a to-
vábbi fejleményekről.)

Kun-Mediátor károsultak a Városházán

Április 14-e óta a Kun-Mediátor Utazási 
Iroda zárva van
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Közéleti szilánkok
Pletykák és a 

piramis - játék
Az elmúlt héten több Karcagról 

elszármazott barátom, ismerősöm 
keresett meg telefonon vagy 
mailben, mit tudok a Kun Mediátor 
vezetőinek csalási- és sikkasztási 
botrányáról? 

Elmondtam, amit láttam a Karcag 
TV-ben lejött híradásokban, az ATV-
ben a DK alelnökasszonyával készült 
interjúban. Aztán amolyan deja vu 
képzeteim támadtak a közhangulat 
vonatkozásában. Eszembe jutott, 
hogy 80 évvel ezelőtt is volt egy nagy 
sikkasztási botrány Karcagon, amiről 
az országos lapok hamarább írtak, 
mint a helyi Karcagi Napló  - ami 
akkor hetente kétszer jelent meg. 
Kb. tíz évvel ezelőtt írtam erről a 
sikkasztási történetről –így könnyen 
megtaláltam az ominózus lapokat. 
„A Reggel” c. országos napilap 
1936. január 13-i címoldalán öles 
betűkkel ez állt: ”Szolnok után 
Karcagon is: Panama! Panama! 
Panama!” Majd a szintén kövér 
betűkkel szedett hosszabb alcím: „A 
hősök emlékművének pénze nincs 
meg a városi bankban, a főügyész 
telkekkel manipulált, a főjegyző az 
anyakönyvi hivatal pénzeit tüntette 
el, stb., stb., stb.”

Szóval, ez más jellegű, más 
tényállású sikkasztás volt. Ami 
rokon lehet vele, az a közhangulati 
jelentés, amiről a Karcagi Napló 1936 
jan. 22-i, szerdai száma számol be, 
címoldalon, Napló című állandó 
jegyzetében. Amely így kezdődik: 
„ A PANAMAVÁDAK felbukkanása 
óta megbolygatott méhkasokhoz 
hasonlít a város. Úton, útfélen erről 
suttognak, beszélnek és kiabálnak 
a nyugtalan lakosok.” Majd több 
sorral lentebb: „Száz közül 99 
bizonyosra veszi, sőt várja azt, hogy 
itt csúnya visszaéléseket derít ki a 
vizsgálat. V á r j a ismételjük, mert 
valóságos mámorba ringatja az 
embereket a káröröm, vagy mi, de 
hogy nem magasabb emberi érzés az 
bizonyos…” (Kiemelés tőlem).

Nos, valami ilyesmit véltem 
fölfedezni a DK alelnök asszony 
mosolygós arcán, amikor az ATV-ben 
a rágalmait a két karcagi miniszterre 
szórta. És ami közvetve ugyan, de 
rám is vonatkozhat: „… van olyan 
újságíró, aki azt mondta nekem, úgy 
hallotta – pletykaként – volt aki 
Varga Mihály biztatásra adta oda a 
pénzét.” Mármint a Kun Mediátor 
vezetőinek. 

És még ő akar rágalmazási pert 
indítani!? Hát majd meglátja: „ki 
koldul arról”…

-ács-

KÖZÉLET

Április 14-én (kedden), soron 
kívüli ülés keretében döntöttek 
nyolc napirendi pont ügyében 
a képviselők. Az ülés közpon-
ti témája a Karcag Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete Gazdasági Programja volt, 
amelyet az önkormányzati tör-
vényben előírt módon a testület 
megalakulását követően hat hó-
napon belül kell elfogadni. A je-
lenlegi program a 2015-től 2019. 
december 31-ig tartó időszakot 
öleli fel. A dokumentum célja 
„egyrészt a helyben tapasztal-
ható állapotok objektív felméré-
se, másrészt egy konkrét straté-
gia és egy végrehajtható akció-
terv bemutatása” volt. Ennek fé-
nyében az önkormányzat min-
denkori lehetőségeinek megfe-
lelően a legmagasabb szolgálta-
tási színvonalat garantálva kí-
vánja érvényesíteni a közigaz-
gatási területén élő lakosság és 
az itt funkcionáló vállalkozások 
érdekeit.

A hosszúra nyúlt vita során 
több képviselő is hozzászólt az 
előterjesztéshez. Pánti Ildikó 
a városi értékek ápolására és a 
turisztikai fejlesztésekre tette a 
hangsúlyt, míg Karcagi Nagy 
Zoltán részletesebben foglalta 
össze a program tartalmát, ki-
emelve, hogy ez a terv a telepü-
lésmarketing célkitűzéseinek 
megvalósítására is alkalmas.

Andrási András jobbikos 
képviselő azon véleményé-
nek adott hangot, hogy olyan 
érzése van, mintha az anya-
got öt évvel ezelőtt írták volna 
és egy kicsit, megigazgatták és 
a 2015-ös évre szabták volna. 

Hozzátette, hogyha huszonöt 
évvel ezelőtt írják ezt a prog-
ramot és akkor kezdik megva-
lósítani, akkor ma nem itt tar-
tana a város gazdasági szem-
pontból. Később azt is hoz-
zátette, hogy „...üdvözlendő, 
hogy az önkormányzat gazda-
sági társaságai egy viszonylag 
jól áttekinthető programmal je-
lennek meg, ami azt jelzi, hogy 
igenis van egy új gondolkodás 
egy új mentalitás, amely talán 
elvezet oda, hogy ez a város va-
lóban több lábon tudjon állni.”

Andrási képviselő úgy fogal-
mazott véleményének össze-
foglalásakor, hogy ebből a gaz-
dasági programból még min-
dig nem igazán érződik az ki, 
hogy komoly, tartós munkahe-
lyek teremtődjenek.

Dobos László polgármester 
úgy vélte, hogy Andrási And-
rás hozzászólása többször el-
lentmondásos volt, hiszen egy-
szer azt mondta, hogy nincs 
megelégedve a gazdasági prog-
rammal, másszor pedig látja 
benne a lehetőségeket. A pol-
gármester hangsúlyozta, hogy 

Andrási képviselőnek is lehe-
tősége volt a program kialakí-
tásában segíteni, hiszen részt 
vett azon a bizottsági ülésen, 
amelyen megtárgyalásra ke-
rült az anyag. Ennek ellenére 
egyetlen ötlettel sem segítette a 
gazdasági program csiszolását, 
jobbá tételét. Ahogy megfogal-
mazta, „ült, hallgatott és aztán 
nemmel szavazott zsigerből.”

A jobbikos képviselő vála-
szában megjegyezte, hogy sen-
ki nem kérte fel őket a prog-
ram kidolgozására, nem kér-
dezték a véleményüket. Erre 
Dobos László úgy reagált, hogy 
senkit nem kérnek föl arra, 
hogy egy ilyen program kidol-
gozásakor a véleményét nyilvá-
nítsa, ötleteit elmondja, hiszen 
– mint ahogy megfogalmaz-
ta – a képviselő hölgyeknek és 
uraknak ez kutya kötelessége. 
Ez hozzátartozik a képviselők 
munkaköréhez.

A vitához rövid hozzászó-
lás erejéig Molnár Pál is csatla-
kozott és mindjárt az elején le-
szögezte, hogy huszonöt évvel 
ezelőtt nem lehetett volna ilyen 

gazdasági programot összeállí-
tani, mivel teljesen más jogsza-
bályi háttér és teljesen más el-
várások voltak az önkormány-
zatokkal szemben. Ma már 
például leválasztották a kórhá-
zakat és az oktatási intézmé-
nyek egy részét a települések-
ről. Ennek megfelelően telje-
sen átalakult az önkormány-
zatok szerepe és feladatköre. 
Éppen ezért vannak a gazda-
sági programban olyan új ele-
mek, amelyek öt évvel ezelőtt 
nem is szerepelhettek volna ab-
ban. Molnár Pál is kijelentette, 
hogy a képviselőknek joguk és 
kötelességük javaslatokat tenni 
abban az esetben, ha jobbíta-
ni tudják a város életét, a város 
gazdasági programját.

A testület végül két nem sza-
vazat mellett elfogadta az elő-
terjesztést.

Az ülés hátralevő részében 
mindössze négy ügyet tár-
gyaltak nyilvános keretek kö-
zött. Ezek közül három, ön-
kormányzati tulajdonú földek 
haszonbérbe adásáról szólt. 
Két esetben a Karcagi Nagy-
kun Vadásztársaság részére 
történő haszonbérbe adásról 
szóló határozatok módosítá-
sáról, valamint az egyes kap-
csolódó határozatok hatályon 
kívül helyezéséről döntöttek. 
Ezekre többek között legin-
kább technika okok miatt volt 
szükség. Egy javaslat pedig a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium részére történő egyes 
termőterületek haszonbérbe 
adásról szólt.

-dh-

Testületi ülés

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-

retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyerme-
küket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06-30-2063327

 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06-30-9957635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgrt. 19.
06-30-2393073

 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.
06-30-2797930

 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.
06-30-5350764

 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.
06-20-9579091

 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.
06-30-5720000

 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.
06-30-2400413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Közös sajtótájékoztatót ke-
retében tájékoztatta a nyil-
vánosságot április 16- án 
(szerdán) délelőtt Kovács 
Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöke és Fejér Andor, az 
„Alföld Szíve” Térségi Tu-
risztikai Egyesület elnöke az 
új megyei turisztikai infor-
mációs portál elindulásáról 
és a megye turisztikai hely-
zetéről. 

Örömmel számolunk be 
arról, hogy pozitív tenden-
ciák mutatkoznak megyénk 
turisztikai adataiban.  2014-
ben  több mint 177 ezer ven-
dég fordult meg nálunk.  A 
vendégek mintegy 496 ezer 
vendégéjszakát töltöttek el 
a kereskedelmi szálláshe-
lyeken, ami 11%-os emelke-
dést jelent a 2013. évi ada-
tokhoz képest. A KSH adatai 

alapján, a 2010-2014. közöt-
ti időszak vendégforgalmi 
adatait megvizsgálva meg-
állapítható, hogy 2010. után 
jelentős emelkedésnek in-
dult mind a vendégek mind 
a vendégéjszakák száma 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében – mondta el Kovács 
Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke. 

Számunkra és úgy gon-
dolom, hogy a megye turiz-
musának fejlődésében  ki-
emelt jelentőséggel bír az, 
hogy több hónapos előkészí-
tő munka után elindult Jász-
Nagykun-Szolnok megye új 
turisztikai információs por-
tálja a www.alfoldszive.hu 
címen – folytatta a megyei 
elnök. Az új weboldalt mű-
ködtetését az „Alföld Szíve” 
Térségi Turisztikai Egyesü-
let fogja végezni. 

Elindult a megye turisztikai 
információs portálja
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INTERJÚ

Az év elején kiadott hul-
ladéknaptárban jelent meg 
a Karcag Térségi Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. tájékoztatója 
arról, hogy a helyi szintű sze-
lektív hulladékgyűjtés is to-
vább lépett, mert a kft. az el-
ső félév folyamán fokozato-
san gurulós kukákra cseré-
li a szelektálás céljára rend-
szeresített barna és sárga zsá-
kokat. Április van, s a város-
ban többször találkozhat-
tunk a nevezett kukákat fuva-
rozó céges autóval, és néhány 
ismerős háznál is megjelenni 
láttam már a barna és a sárga 
hulladékgyűjtőt. Balajti Jó-
zsefet, a kft. vezetőjét az új le-
hetőségről kérdeztük. 

- Mi indokolta az új eszköz 
bevezetését?

- Az, hogy praktikusabb 
megoldást jelent mint a zsá-
kos gyűjtés. A zsákba nem fér 
ennyi hulladék, sérülékenyebb 
és a zsák maga is bizonyos fo-
kú hulladékképzést jelent. 
Nem beszélve a zsákonkénti 
40 forintos bekerülési költség-
ről, ami, ha kiszámoljuk lát-
ható, jelentős összegű kiadást 
jelent. A kukákkal ezeket a 
problémákat szüntetjük meg. 
A kétszínű zsáknak megfele-
lően barna és sárga kukákat 
igényelhettek a lakosok, saj-
nos csak korlátozott mennyi-
ségben. Eddig lehetett elvin-
ni a telepünkről, illetve mos-
tanában szállítjuk ki a háztar-
tásokba. Aki eddig igényelt az 
meg is kapta. Mostmár viszont 
minden kuka elfogyott.

- Változik ezzel a hulladék-
szállítás megszokott menete?

- A kukák a szelektív zsákok 
helyét veszik át, vagyis a hul-
ladéknaptárban közölt utasí-
tások szerint használandók. A 

zsákok esetében már megis-
mert és évek óta alkalmazott 
gyűjtési előírások vonatkoz-
nak ezekre is. A sárga kukába 
pl. az  hulladéktípus kerülhet, 
ami eddig a sárga zsákba ment, 
a barna edény pedig a barna 
zsáknak felel meg. A háztar-
tásoknál lévő immár szürke, 
barna és sárga kukák tartal-
mát külön-külön hulladékjá-
rattal gyűjtjük be, hiszen a cél 
továbbra is az, hogy a szelektí-
ven gyűjtött hulladékot eltérít-
sük a lerakótól. A külön járat-

tal begyűjtött, szelektált hulla-
dék utóválogatásra kerül, s vé-
gül csak a nem hasznosítható, 
szennyezett részét helyezzük el 
a lerakóban. Az ürítés, szemét-
szállítás az eddig megszokott 
rendszerben történik: a szürke 
kukát hetente, a megadott hul-
ladékszállítási napokon ürítjük 
márciustól novemberig.  Min-
den héten ugyanazon a na-
pon, de természetesen egy má-
sik járattal ürítjük a (szelektív) 
barna kukát is. A sárga kukák 
ürítésére havonta egyszer ke-
rül sor, erről lásd a hulladék-
naptárt. A jövőben tervezzük 
a sárga kukák, illetve zsákok 

kétheti ürítését. A nem a hul-
ladéknaptárnak megfelelő idő-
pontban kihelyezett hulladék 
nem kerül elszállításra. Ilyen 
esetekben munkatársaink egy 
matricát ragasztanak a gyűj-
tőedényre vagy a zsákra, ame-
lyen felsoroljuk azon eseteket, 
amelyek okán nem szállítható 
el az adott hulladék. A matrica 
azt jelenti, hogy adott esetben 
valamilyen gyűjtési vagy szál-
lítási feltételnek nem felelt meg 
a kihelyezett hulladék, azt má-
sik időpontban és a megfele-

lő módon helyez-
zék ki elszállítás-
ra! (Klasszikus 
példa erre amikor 
a sárga zsákba, - 
amelyen egyéb-
ként feltüntettük 
milyen hulladék-
nak rendszeresí-
tettük – szerves- 
vagy egyéb hul-
ladék kerül, azo-
kat ilyen módon 
nem szállítjuk el!) 
Kérjük a lakosság 
megértését! Ami-
kor jelentős ösz-
szeget költünk 
egy cél elérésé-

re, akkor igen elgondolkodtató, 
hogy néhányan még ötévnyi 
gyűjtési tapasztalat után sem 
hajlandók megfelelően hasz-
nálni a térítésmentesen átvett 
zsákokat! Ugyanez vonatkozik 
az átadott sárga és barna ku-
kákra is! Csak a megfelelő idő-
pontban és csak a  megfelelő-
en gyűjtött hulladékos edénye-
ket ürítjük ki, egyéb esetben 
matricát ragasztunk az edény-
re. Az edények használatát és 
a gyűjtés módját folyamato-
san ellenőrizni fogjuk. Fon-
tos még, hogy a hulladékgyűj-
tő edényekre - a most kiadott 
sárga és barna edényekre is! - 

írják, fessék rá az utca nevét és 
a házszámot. Sajnos előfordul, 
hogy tűnnek el kukák, és a ta-
pasztalat szerint a „kukagyűj-
tők” leginkább a felirat nélkü-
li kukákat szeretik.

- Van-e a szelektív edények-
nek valami költségvonzata?

- A lakosság felé semmilyen 
költséggel nem jár az ürítésük, 

a szelektív hulladék elszállí-
tása pedig benne foglaltatik a 
kommunális alapdíjban. Tudni 
kell, hogy a barna zsák ezután 
is megvásárolható lesz 40 fo-
rintos önköltségi áron itt a te-
lephelyünkön és sárga zsákot 
is tudunk biztosítani.

- Elhangzott, hogy a szelek-
tálás célja továbbra is a hulla-
dék egy részének eltérítése a le-
rakótól, ami kb. másfél évtize-
de nyeli el a város hulladékát. 
Mennyire telítődött mára?

- A lerakónk jelenleg 45-
48 %-os telítettségű, ami azt 
jelenti, hogy 1999-től eddig 
ennyi szabad kapacitása került 
lefoglalásra. Lényeges meg-
említeni, hogy az elmúlt évek-
ben jelentősen csökkent  a le-
rakásra került anyagok meny-
nyisége. Ez annak köszönhető, 
hogy az építési-bontási hulla-
dékok tetemes része, valamint 
a szelektíven begyűjtött szer-

ves és újrahasznosítható hul-
ladékok nagy része nem ke-
rült be a lerakóba. Egyébként 
tervezzük a szelektív gyűj-
tés továbbfejlesztését, illetve 
tervezzük egy hulladékkeze-
lő/hulladékfeldolgozó létesít-
mény megvalósítását. Jelenleg 
ugyanis a begyűjtött mennyi-
ség 30-40 %-át teszi ki a szer-

ves hulladék, ami (viszony-
lag egyszerű mechanikai ke-
zeléssel) még a vegyesen gyűj-
tött hulladékból is kinyerhető. 
Másrészt a nem szerves hulla-
dék egy része újrahasznosítha-
tó, ezt szétválogatással el lehet 
különíteni. És lenne egy olyan 
frakció, ami anyagában ugyan 
nem újrahasznosítható, de je-
lentős fűtőértékkel bír és így 
lesz felhasználható. A tervezett 
beruházás azt eredményezné, 
hogy a felsoroltak kivonásá-
val lényegesen (súlyát tekint-
ve 1/5-ével, térfogatát tekintve 
pedig 1/7-ével) csökkenne a le-
rakóba kerülő hulladék meny-
nyisége. Ez persze lényegesen – 
akár az évszázad végéig - meg-
hosszabbítaná a lerakónk élet-
tartamát. A hulladékkezelés 
továbbfejlesztése tehát alapvető 
problémákra jelent megoldást.

Elek György 

Olcsóbb és praktikusabb az új hulladékkezelés

Balajti József: Tervezzük egy 
hulladékfeldolgozó létesítmény létrehozását

HIRDETMÉNYEK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kar-

cagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állás-
ajánlatai:

 - Autóértékesítési vezető (Kisújszállás),
 - Állatorvos (Berekfürdő),
 - Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
 - Ételkihordó (Karcag),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője, betanított varrodai munkás 

(Kisújszállás),
 - 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/

Felhívás
A Kátai Gábor Kórház 

vállalkozók ajánlatát vár-
ja május hónapban kivi-
telezendő karbantartá-
si (burkolási és festési) 
munkákra. 

Érdeklődni: az 59/507-
117-es telefonszámon. 

Területbejárás: 2015.04.29. 
9:00-tól 10:00-ig. 

Ajánlattételi határidő: 
2015.05.04. 15:00 óra

FERGETEGES 
OPERETTSHOW KARCAGON!

A Déryné Kulturális Központban
2015. május 21-én, csütörtökön 19 órától

 
a Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja:

ANYÁKNAPI OPERETT GÁLA
Sztárvendég:

OSZVALD MARIKA
Jegyár: 2.500.- Ft ( helyreszóló)

Jegyek elővételben már kaphatók a I. emeleti irodában.
További információ: 59/503-224/13. mellék telefonon.
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INTERJÚ

Görög citromos süti recept
Hozzávalók / 8 adag:
A tésztához:
2,5 dl joghurt (natúr), 20 dkg finomliszt, 100 g búza-
dara, 2 kk szódabikarbóna, 1 csipet só, 20 dkg cukor, 
3 db tojás, 1 citromból nyert citromhéj (reszelve), 1 fél 
citromból nyert citromlé.
A citromos sziruphoz:
15 dkg cukor, 3 dl víz, 3 db citrom.

Elkészítés:
1. Egy tálban elvegyítjük a lisztet, a búzadarát, a cukrot és a szódabikarbónát.
2. Egy másik edényben a joghurtot, a tojásokat, a citromlevet és citromhéjat keverjük ösz-

sze kézi habverővel, majd a lisztes keverékhez öntjük és fakanállal összedolgozzuk.
3. Kivajazott-kilisztezett (kb. fél tepsinyi méretű) tepsibe simítjuk a masszát.
4. Légkeverésen 160 fokra előmelegített sütőben kb. 40-50 perc alatt megsütjük. Tűpróba!
5. Közben a citromos szirupot is elkészítjük: kis lábasba öntjük a vizet, hozzáadjuk a cukrot, 

a citromok levét és a lereszelt héját. Kevergetve felmelegítjük, pár percig forraljuk.
6. A meleg süteményt villával megszurkáljuk, és a szirup felét rákanalazzuk. Alufóliával le-

takarjuk, állni hagyjuk negyed órán át, majd a maradék szirupot és rálocsolgatjuk. Kihűl-
ve kínáljuk.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor került megrendezésre az Ökumenikus Együttlét?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben április 27-én 

(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: Nagy Mária (Karcag)

Nyereményjáték
OTTHON

Fotó: Internet

A Kátai Gábor Kórház osztá-
lyait bemutató sorozatunkban 
most a negyedik emeleten lé-
vő baleseti sebészetet mutatjuk 
be. Az osztályt dr. Kádár Sán-
dor megbízott osztályvezető fő-
orvos vezeti, aki 2003 szeptem-
bere óta dolgozik a karcagi kór-
ház ezen osztályán. 2008. janu-
ár 1-je óta látja el a megbízott 
osztályvezetői feladatokat. Ko-
rábban a csepeli Weis Manfréd 
Kórházban dolgozott.

 
- Az orvosi hivatást még di-

ákkoromban választottam, mert 
egy kisebb lábsérülés miatt lát-
tam, hogyan dolgoznak a balese-
ti sebészek. Ez megtetszett, így 
végeztem el az orvosi tanulmá-
nyaimat is, hiszen az már akkor 
eldőlt, hogy a baleseti sebészeten 
szeretnék dolgozni. S elmondha-

tom itt tényleg nagyon sok siker-
élményre van lehetőség – mond-
ja dr. Kádár Sándor, akinek az 
osztályon közalkalmazotti jog-
viszonyú orvosként dr. Kapusi 
Lajos főorvos, aki orvos-igazgató 
is egyben és dr. Gáti Sándor friss 
szakorvos segíti a munkáját.

- Az osztályra elsősorban bal-
esetek miatt kerülnek be a be-
tegek. Éves szinten ezer felet-
ti beteglétszámot kezelünk. I-es 
progresszivitású szintű osztály-
ként működünk, leginkább vég-
tagsebészetet végzünk, de műté-
tet nem igénylő gerinc- és kopo-
nyasérülteket is kezelünk. Az át-
lagos ápolási napunk 4,5 -5 nap, 
ez azt jelenti, hogy egy könnyebb 
agyrázkódás utáni beteget két 
napig megfigyelünk és hazaen-
gedünk, de egy combnyaktörés 
után lehet 10 nap, két hét is az 
ápolási idő.

- Pályafutása alatt a műtéti 
technikák is sokat változtak.

- Igyekszünk haladni a kor-
ral, bár e téren soha nem tu-
dunk kellően elégedettek len-
ni, mindig szeretnénk újabb 
technikákat és megfele-

lő implantátumokat bevezet-
ni a gyakorlatban. Ezért sok to-
vábbképzésre járunk. Nagyon jó, 
szinte baráti kapcsolatunk van 
a debreceni Kenézy Gyula Kór-
házban működő traumatológiai 
tanszékkel, napi szinten konzul-
tációs kapcsolatban állunk.

- Az újabb műtéti technikák-
nak köszönhetően már nem kell 
hetekig ágyban feküdnie egy friss 
műtöttnek.

- Így van, az osztályukon fek-
vő idős betegeket is, már másnap 
harmadnap lábra tudjuk állítani 
a megfelelő segédeszközzel. Át-
mozgatásukban pedig sokat se-
gít a gyógytornászunk. A hoz-
zátartozóknak igyekszünk se-
gíteni a betegekkel való kapcso-
lattartást, látogatást. Bár mi itt 
sok tragédiát látunk, de a mun-
kánk során az érzelmeket háttér-
be kell szorítani. Ha elvégzünk 
egy műtétet, utána van idő a kol-
légákkal, hozzátartozókkal meg-
beszélni a további teendőket – 
mondja dr. Kádár Sándor, akitől 
megtudtuk, a betegek a legtöbb 
esetben megfogadják az orvosi 
és életmódbeli tanácsaikat.

A baleseti sebészet orvosai 
évente 7-800 műtétet végeznek, 
a napi szakrendeléseiken 13-
14 ezer ember fordul meg éven-
te. A rendelést az osztály orvosai 
látják el, emellett speciális szak-
rendeléseik is működnek, amit 
Szolnokról kijáró orvosok lát-
nak el. Így heti két-két órában 

van kézsebésze-
ti, vállsebésze-
ti és térdsebésze-
ti szakrendelés is 
az első emeleten.

Az osztályve-
zetői ápolói fel-
adatokat Sánta 
Imre látja el, aki 
1979 augusztu-
sától dolgozik a 
kórházban. Kez-
detben a műtő-
ben, s 1985 szep-
temberétől a bal-
eseti sebészeti 
osztályon.

- Tíz szakképzett ápoló - egy 
diplomás ápoló, hét fő HÍD-at 
végzett ápoló, egy-egy felnőtt 
és gyermek szakápoló - végzi az 
osztályon az ápolási feladatokat. 
Itt nem feladatorientált ápolá-
sát végzünk, a betegekre szabott 
rövid- és középtávú ápolási ter-
vet készítünk. Nagyon sok vég-
tagsérült és idős, combnyaktö-
rést szenvedett beteget ápolunk. 
Fontosnak tartjuk 
a betegekkel és a 
hozzátartozókkal 
a kommunikáci-
ót, valamint a be-
tegek rehabilitá-
cióját is. Az idő-
sebbeket itt létük 
alatt felkészítjük a 
hazamenetelre, s 
ha szükséges, má-
sik osztályon való 
rehabilitációhoz 
is – sorolja Sánta 
Imre, akitől meg-
tudtuk, nagyon 
jó, összetartó az ápolói csapat. 
A kikapcsolódásra is odafigyel-
nek. Ő tagja a Kátai Medi-Song 
Kórusnak. Az osztály orvosai-
val, dolgozóival pedig összejöve-

teleket tartanak, ahol főznek, jó-
kat beszélgetnek, anekdotáznak, 
s közben feltöltődnek, hogy a kö-
vetkezőkben hozzájuk érkező 
betegek ellátása is zökkenőmen-
tes, szakszerű legyen.

- Ha újrakezdhetném, ugyan-
ezt a hivatást választanám – je-
lenti ki Sánta Imre, s ez elmond-
ható az osztály többi ápolójáról 
is. Összetartó a csapat, igyek-
szünk hamar befogadni az új 
dolgozót. Segítjük munkájá-
ban, hogy minél hamarabb a 
balesetis-team tagja legyen.

A karcagi Borúzs István 
ottjártunkkor porckorongsérv-
vel feküdt az osztályon.

- Egy hete kerültem be hatal-
mas nagy fájdalmakkal. Kádár 
főorvos úr kezel és átküld majd 
a debreceni Kenézy kórházba 
újabb vizsgálatra. Már konzul-
tált erről interneten keresztül. 
Egy hirtelen mozdulattól kap-
tam ezt a hatalmas fájdalmat. 
Nem jó itt lenni, de kedvesek, fi-
gyelmesek a nővérek, orvosok. 

Sok hasznos tanáccsal is elláttak 
már, amit igyekszem megfogad-
ni, így remélem sikerül megúsz-
nom a műtétet.

DE

Osztályról osztályra a karcagi kórházban 6. rész

Fontos feladat a betegek rehabilitációja

Az osztályra főként balesetek miatt kerülnek 
a betegek 

Az osztály ápolói összetartanak
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HÍREK

A hét kérdése: Hiányzik-e Önnek a május elsejei felvonulás?

Derda András (72) 
Nem volt az rossz, amikor 
minden üzem felvonult, az-
tán meg majális volt a liget-
ben. El lehet lenni nélküle... 
de az az idő, az a kor, amikor 
még jobban odafigyeltek egy-
másra az emberek az hiány-
zik. Meg hát a fiatalság is...

Hamar Sándorné (64)
Mindig mentünk, mint gye-
rekek, később meg menni 
kellett a munkahellyel. Em-
lékszem olyan hideg május 
elsejére is, amikor felvettem 
a téli kabátot, de felvonulás 
akkor is volt. Szerettük, főleg 
a majálist utána, de ma már 
nem hiányzik. Se ez, se az. 

Péntek Krisztián (35) 
Nem igazán érzem a hiányát. 
Igaz, én Berekben nőttem fel, 
ott a faluban nem volt ilyen, 
úgyhogy még kisdobosként se 
ismertem meg milyen, aztán 
pedig megszüntették. Május 
elsején nyitott viszont a fürdő, 
azt vártuk – meg örültünk a 
jóidőnek, ahogy most is.

Április 10-12-én rendezték 
meg a Szép magyar beszéd ver-
seny tiszántúli, félországos dön-
tőjét. A kisújszállási városházán 
megtartott versenyen a Duná-
tól keletre fekvő tíz megye álta-
lános iskoláinak 68 felső tagoza-
tos (7.-8.-os) tanulója állt a zsűri 
elé. A mezőnyből 16 tanuló ka-
pott arany minősítést. Az arany-
éremmel jutalmazottak között 
volt a karcagi Kele Ádám, aki 
emellett a „a legjobb kötelező 
szöveg olvasásáért” járó díjat, és 
a Pedagógiai Intézet jóvoltából a 
„Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
legjobbja” címet is elnyerte. 

A megye legjobbjának bizo-
nyult karcagi diák a Györffy Ist-
ván Tagiskola nyolcadikos tanu-
lója. Tapasztalt vers- és próza-

mondó, hiszen - 
amint mondta - a 
felső tagozat négy 
éve alatt legalább 
húsz versenyen 
indult. A tehetsé-
get persze ez eset-
ben is rengeteg 
gyakorlással kell 
erősíteni. Ádám 
és felkészítő ta-
nára, Posztósné 
Gyarmati Éva tanárnő, heten-
te több órában, módszeresen 
(szövegértés, gyakorlás etc.) ké-
szül a megmérettetésekre. ”Na-
gyon sok versenyt nyertünk”-
foglalták össze a négyéves telje-
sítményt, ami a közös munkán 
alapul. A szép eredmény így az 
anyanyelvápolók egyik legran-

gosabb országos seregszemléjén 
sem maradt el.

Kele Ádám nemsoká ballag, 
ősszel már a Nagykun Reformá-
tus Gimnázium tanulója lesz.  
Matematika-fizika szakos osz-
tályba jár majd, de az irodalom-
mal az egyenletek és képletek vi-
lágában sem fog szakítani. 

Aranyérem szép magyar beszédért

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a több éves hagyo-
mányt követve az idén is meghirdette a Víz Világnapjához kap-
csolódó rajzpályázatát, amelyre összesen 147 pályamunka ér-
kezett a város óvodáiból és iskoláiból. A zsűri tizenkét alkotást 
minősített jutalomra érett munkának. Az odaítélt díjakat ápri-
lis 11-én a TRV Zrt. területi üzemegységének vezetői és Pánti 
Ildikó önkormányzati képviselő adták át a gyerekeknek. Ered-
mények: óvodás korcsoport: Balaskó Renáta (5 éves, Csokonai 
utcai Óvoda), Kovács Lujza (6 éves, Zöldfa utcai Óvoda), Ko-
vács András (6 éves, Táncsics krt.19.sz.Óvoda), Berzétei Bog-
lárka és Kovács Péter Zoltán (mindketten 6 évesek, Kuthen ut-
cai Óvoda). Általános iskolás korcsoport: Szabó Boglárka 
(Kováts M. Tagisk. 1.a.), Gebei Erik (Kováts M. Tagisk. 2.a.), 
Szabó Veronika (Kováts Mi. Tagisk. 3.a.), Varga Kata (Györffy 
I. Tagisk. 4.b.), Kály Csilla (Szent Pál Marista Ált.Isk. 5.o.), Se-
bők Lajos (Kiskulcsosi Tagisk. 7.o.). Különdíjak: Décsei Dorka 
(9 éves, Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Isk.), és a Csokonai 
utcai Óvoda Csibe csoportjának (5-6 évesek) közös rajza. 

Rajzok a Víz Világnapjára

Kun Hagyományok Napja - 2015.május 1. 
Május elsején tizenegye-

dik alkalommal rendezik meg 
az ősökre emlékező, a no-
mád kultúrát és a néhai pász-
torhagyományokat felelevení-
tő Kun Hagyományok Nap-
ját, amely pár éve már kike-
rült a Zuglógerbe, ahol úgy a 
versenyeken résztvevő lovas-
csapatok, mint a produkci-
ókra kíváncsi nézősereg elfér. 
A rendezvény életrehívója, a 
Pusztai Róka Nomád Hagyo-
mányőrző Egyesület az idén is 
a szokott tarkabarka progra-
mot állította össze. Bene Sán-
dor nagykun kapitány, a csa-
pat vezetője tájékoztatása sze-
rint a nap eseményeiben a 
Pusztai Róka lovasain kívül 

részt vesznek a Déryné Bok-
réta és Iringó néptánckörei, 
a Kézműves Egyesület tag-
jai, a hajdúszoboszlói csikó-
sok és a galgahévízi lovas ha-

gyományőrzők. Ugyanakkor 
a lóger szomszédságában, az 
erdei tornapályán  rendezik 
meg a Kötöny Népe Karcagi 
Talpasíjászkör országos verse-

nyét, amelyre kétszáz nevezőt 
vár a meghirdető csapat. Zápo-
rozhatnak tehát a nyilak, mert 
az előrejelzés szerint Pusztai 
Rókák nyitásként és zárásként 
is beiktattak egy- egy közös 
nyílzáport.

A nap eseményei kö-
zött – szokás szerint – fel-
vonulnak majd a nomádok 
lovastudományát és harcásza-
tát bemutató gyakorlatok. A 
lovasjátékokat – a köbörét és 
a lovasbirkózást – ezúttal ver-
senyszerűen fogják játsza-
ni, hiszen több csapat nevezé-
sét várják. Láthatjuk a Pusz-
tai Róka szokott harci bemu-
tatóját, és a galgahévízi hagyo-
mányőrzők főszereplésével lesz 

egy „puszták népe” elnevezésű, 
könnyűlovas harcra alapozott 
lovasviadal is, amelyre helyi és 
környékbeli lovasok nevezését 
várják. Nem marad el termé-
szetesen a hajdúszoboszlói csi-
kósok bemutatója sem.

Sok egyéb érdekesség is vár-
ja az érdeklődőket, mert a ma-
jálisi hangulatot kézművesek 
vására színesíti, kunsági éte-
lek főnek majd, de a rendezők 
a szokásos nomád tábort és a 
pásztorszállást is felállítják, 
ahol Nagy Emese tart majd 
kézműves foglalkozást. 

A Kun Hagyományok Napja 
rendezvényei 9 órától 17 óráig 
látogathatók. A rendezők min-
den érdeklődőt várnak.



6 2015. április 24.Karcagi Hírmondó

POSTALÁDA

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te a 429/1994. (X.11.) „kt.” sz. 
határozatával alapította meg a 
Közalapítványt. 

A Közalapítvány kezelő 
szervének összetétele 2014. év-
ben: 

Hodos Julianna elnök, Elek 
Eszter alelnök, Ecsedi Irén tit-
kár, Garai Katalin, Dr. Varga 
László, Kovácsné Nemes Mar-
git, Pánti Ildikó, Spisák De-
zső, Soós Gézáné, Szentes La-
jos László, Takácsné Csikós 
Anikó tagok.  Felügyelő Bi-
zottsága: Molnár Pál elnök, 
Csiszárné Takács Erika, Sza-
bó Gabriella tagok. Az Alapí-
tónknak legutóbb cél szerin-
ti tevékenységünk ellátásáról 
az Önkormányzat Idegenfor-
galmi, Társadalmi és Külkap-
csolati Bizottság 2014. június 
17-ei ülésén írásban számol-
tunk be.

A Közalapítvány 2014. évi 
gazdálkodásának bemutatása: 

A Közalapítvány 2014. évi 
bevételei:

Magánszemélyek adomá-
nyaiból 64 eFt. Adományozók: 
Dr. Fazekas Sándor miniszter 
úr 50 eFt, 

Hodos Julianna kuratóri-
um elnöke 5 eFt, Plósz Csil-
la intézményvezető 5 eFt, Elek 
Eszter kuratórium alelnöke 2 
eFt, Kovácsné Nemes Margit 
kuratórium tagja 2 eFt.

SZJA 1 % (2013. évi) 2014. 
évben átutalt támogatás 71 
eFt, összes bevételünk: 135 
eFt.

Kiadásaink alakulása:
- „Hangverseny a kamara-

zene jegyében” költségei
Időpont: 2014. április 16.
A Közalapítvány részt vett 

2014. április 16-án a Déry-
né Kulturális, Turisztikai 
Sport Központ és Könyvtár-
ban megrendezett „Hang-
verseny a Kamarazene jegyé-
ben” rendezvényen. A hang-
versenyen fellépő vendég volt 
Szaniszló Attila zongorista 
tanuló, testvérvárosunkból, 
Székelykeresztúrról. Szaniszló 
Attila 9 éves kisfiú, aki Kar-
cagon született, és nagyon te-
hetséges. Szaniszló Attilát el-
kísérték szülei, pedagógusai. 
Itt tartózkodásuk költségeiből 
a szállásköltséget, valamint a 
fürdőbelépőt a Közalapítvány 
fizette ki, összesen 35.810.-Ft-
ot. Költségek: szálláskölt-
ség 32.240.-Ft, fürdőbelépő 
3.570.-Ft. Összesen: 35.810.-Ft. 
A költségekhez a 4 fő magán-
személytől kapott 14.000.-Ft 
adományt használtuk fel, va-
lamint 

Dr. Fazekas Sándor minisz-

ter úr adományából 21.810.-Ft-
ot. (14.000.-Ft + 21.810.-Ft= 
35.810.-Ft)

- 2014. évi Szepsi kirándu-
lás költségei

Időpont: 2014. augusztus 
2-3.

A „Karcag Testvérvárosai-
ért” Közalapítvány pályázatot 
írt ki a karcagi lakhelyű álta-

lános iskolai tanulók számára 
határon túli Szepsi (Szlovákia) 
testvérvárosunkba történő ki-
utazáson való részvételre. 

Célja volt, hogy a kirán-
duláson lehetőséget biztosít-
son kiutazásra azoknak a ta-
nulóknak, akik még nem vol-
tak Szepsiben, megismerjék a 
település lakosságát, hagyo-
mányát, kultúráját, találkoz-
hassanak Szepsiben élő fiata-
lokkal, személyes kapcsolato-
kat, új barátságokat köthesse-
nek, Karcag város testvérvá-
rosi kapcsolatai tovább erő-
södjenek. A kiránduláson való 
részvételre pályázatot nyújt-
hattak be karcagi lakóhely-
lyel rendelkező 2013/2014-
es tanévben 7. 8. évfolya-
mot befejező általános isko-
lai tanulók, akik még nem vol-
tak Szepsiben. A buszos ki-
rándulást 24 fő tanulóval, 11 
fő felnőtt kísérővel szervez-
tük meg 2014. augusztus 2-3-
ig. Szepsiben közel 45 fő vett 
részt még ebben a program-
ban. A kirándulás programja 
az előre tervezetteknek meg-
felelően alakult. Az első na-
pi programunk: Megérkezé-
sünkkor a Szádelői Völgyben 
történő séta, szállásunk elfog-
lalása, városi séta, a város ne-
vezetességeinek megtekintése 
kitűnő idegenvezetőkkel, va-
csora. Közös baráti est, ahol 
Kacsándi István karcagi tá-
mogatónk, aki önkéntes mun-
kájával támogatja a Közala-
pítványt, a programtervnek 
megfelelően elkészítette az íz-
letes pásztortarhonyát, mely 
mindenkinek nagyon ízlett. 
A vacsora hozzávalóit a Kura-
tórium elnöke egyénileg ado-

mányozta. A vendéglátóink az 
ottani általános iskola veze-
tői pedagógusai nagyon ked-
ves fogadtatásban részesítet-
ték a karcagiakat. A gyerekek 
sportvetélkedőn vettek részt 
(kosárlabda, futball). Ezen az 
esten a város alpolgármestere 
is részt vett. 

Az ottani gyermekeknek 

ajándékcsomag átadására ke-
rült sor, melyet a karcagi gye-
rekek szülei küldtek. Megha-
tó pillanat volt látni a gyere-
kek arcán az örömöt, hogy 
kaptak egy nagy ajándékcso-
magot, látható volt az ottani 
felnőttek meglepetése is, há-
lás köszönetüket fejezték ki. 
A szállásunkkal és az étke-
zésünkkel, valamint a kiszol-
gálással a Bodva szállóban 
mindannyian nagyon elége-
dettek voltunk. A második 
napi programunk: A bőséges 
reggeli után Kassára látogat-
tunk, városnéző sétán ismer-
kedtünk a város nevezetessé-
geivel. 

Szepsibe történő visszauta-
zásunk előtt vásárlási lehetősé-
get biztosítottunk egy nagy be-
vásárlóközpontban. Az ebé-
dünket Szepsiben fogyasztot-
tuk el. Külön meglepetéssel ké-
szültek vendéglátóink, házi ké-
szítésű dobostorta volt a desz-
szertünk, mely nagyon-nagyon 

ízlett mindenkinek. Vendéglá-
tóinknak megköszöntük a szí-
ves baráti fogadtatást és ven-
déglátást, átadtuk az ajándéko-
kat. Hazafelé jövetben folytat-
tuk a további programunkat. 
Az Edelényi Kastélylátogatás is 
megtörtént. A látogatás alkal-
mával belépőt nem kellett fi-
zetnünk. A kirándulás előké-
szítésében, a program összeál-
lításában a Kuratórium elnö-
ke és tagjai aktívan vettek részt. 
A kiránduláson felnőtt kísérő-
ink voltak: a Kuratórium tagjai 
Ecsedi Irén, Takácsné Csikós 
Anikó, Kovácsné Nemes Mar-
git, Soós Gézáné, Spisák Dezső, 
Dr. Varga László. A Kuratóri-
um tagjain kívül felnőtt kísé-
rőnk volt Fazekas Irén, aki ön-
kéntes munkájával, adománya-
ival, ajándékcsomagjaival évek 
óta lelkesen segíti, támogatja a 
testvérvárosi kapcsolatok kere-
tében szervezett karcagi tanu-
lók utaztatását. Kurucz Mag-
dolna, aki évek óta folyamato-
san önkéntes munkájával segí-
ti, támogatja a közalapítványi 
rendezvényekkel kapcsolatos 
iratanyagok dokumentumok-
ba való rögzítését. Kacsándi Ist-
ván, aki a baráti találkozón a 
karcagi tájjellegű ételt készítet-
te el. Andrási Zoltán a Karca-
gi „Erőforrás” Kft. ügyvezetője, 
aki anyagi támogatást nyújtott 
a Közalapítvány részére 2013. 
év végén, 150.000.-Ft-ot. A ki-
ránduláson résztvevő felnőtt 
kísérők egyéni adományaikkal, 
ajándékaikkal támogatták a ki-
rándulást, illetve Rózsa Sán-
dor jegyző úr, Hodos Julianna 
a Kuratórium elnöke, Szentesi 

Lajos László a Kuratórium tagja 
nem tudtak részt venni a kirán-
duláson, de egyéni adománya-
ikkal ők is hozzájárultak ahhoz, 
hogy vendéglátóinknak meg 
tudjuk köszönni a szíves baráti 
fogadtatást, az ottani program 
összeállítását, a program ösz-
szeállításához nyújtott segítsé-

güket, az idegenvezetést.  Na-
gyon jó hangulatú, sikeres ki-
rándulást valósított meg a Köz-
alapítvány. A Szepsiben élő ba-
rátaink őszintén örültek an-
nak, hogy városukat választot-
tuk a testvérvárosi kapcsolatok 
erősítése céljából, illetve amiatt, 
hogy a karcagi fiatalok megis-
merjék az ott élők életét, kul-
túráját. A Közalapítvány most 
is bebizonyította, hogy egy jó 
cél kijelölésével, és összefogás-
sal a Közalapítvány cél szerin-
ti tevékenységét meg tudja va-
lósítani. A tanulók visszajelzése 
is az volt, hogy jól érezték ma-
gukat, szívesen vesznek részt 
ilyen kiránduláson. A kirán-
dulás költségei: Autóbusz költ-
ség: 165.405.-Ft, Utasbiztosí-
tás: 19.815.-Ft, Összes költség: 
185.220.-Ft.

Az étkezési és szálláskölt-
séget a kiránduláson résztve-
vők egyénileg fizették. A ki-
rándulás költségeihez 2013. év-
ben kapott támogatások kerül-
tek felhasználásra. A Karcagi 
„Erőforrás” Kft. 150.000.-Ft tá-
mogatása MORÁL Kft. 25.000.-
Ft támogatása, 2013. évi 
támogatás:175.000.-Ft.

Dr. Fazekas Sándor minisz-
ter úr magánszemély 2014. 
évi 50.000.-Ft adományából 
10.220.-Ft-ot használtunk fel a 
Szepsi kiránduláshoz. Támoga-
tások adomány felhasználása: 

2013. évi 175.000.-Ft+2014. 
évi 10.220.-Ft = 185.220.-Ft

Köszönet illet mindenkit 
munkájáért, anyagi támogatá-
sáért, adományáért, amellyel le-
hetővé vált a kirándulás sikeres 
lebonyolítása. 

- Karcag-Bácskossuthfalva 
települések közötti testvérvá-
rosi kapcsolat fennállásának 
20. évfordulója alkalmából 
tartott ünnepség költségeihez 
való hozzájárulás

Időpont: november 21-23.
A Bácskossuthfalváról érke-

ző delegáció tagjainak szállás-
költségéhez járult hozzá a Köz-
alapítvány. 

Szállásköltség: 496.340.-
Ft. A költséghez felhasznál-
tuk Dr. Fazekas Sándor mi-
niszter úr 2014. évi adományá-
ból (50.000.-Ft) fennmaradó 
17.970.-Ft-ot. 2014. évben 2013. 
évi, valamint 2013. évben 2012. 
évi a Közalapítvány részére át-
utalt személyi jövedelemadó 
1%-ából, illetve eredménytarta-
lékunkból álltuk a költségeket. 
Karcag Városi Önkormányzat 
meghívására városunkba érkez-
tek testvérvárosunk lakói, akik 
a 20 év alatt munkájukkal segí-
tették a testvérvárosi kapcsola-
tainkat. Közalapítványunk köz-
reműködött, koordinálta az év-

Szöveges beszámoló a „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 
2014. évi munkájáról, pénzügyi,- gazdasági feladatairól

Márai Sándor szobránál
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forduló programjainak kere-
tén belül a 2014. november 22-i 
Déryné Kulturális, Turisztikai 
Sport Központ és Könyvtárban 
megrendezett Baráti találko-
zó megszervezését, lebonyolítá-
sát. A Baráti találkozó megszer-
vezésében a Kuratórium tagjain 
kívül részt vett Dr. Szabó Zsu-
zsanna a Karcagi Polgármeste-
ri Hivatal jogtanácsosa, mun-
kájával emelte a rendezvény si-
kerét, „mézeskalács szív” egyé-
ni ajándékával kedveskedett a 
Baráti találkozó résztvevőinek. 
Lévai Kálmán a Karcagi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője az est házigazdájaként 
gondoskodott a kitűnő hangu-

latról, a Baráti találkozó meg-
lepetés programjairól. A Bará-
ti találkozó szervezőinek kö-
zös ötleteként a dekoráció ké-
szítésénél Bácskossuthfalva 
és Karcag közös programjai-
nak fotóit, emléktárgyait hasz-
náltuk fel. A Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai Sport Központ 
és Könyvtár dolgozóinak segít-
ségével mindenki megelégedé-
sére ízléses, hangulatos kiállítá-
si anyag került bemutatásra. A 
Közalapítvány 2014. évben tar-
talmas szakmai programot va-
lósított meg, közhasznú tevé-
kenységünkből közel 120 fő ré-
szesült. Kiadásaink voltak még: 
reklámköltség 8.130,-Ft, posta-

költség 1.160.-Ft, nyomtatvány 
300.-Ft, bankköltség 20.416.-Ft. 
Összes kiadásunk: 747.376.-Ft. 
Pénzeszközeink 2014. decem-
ber 31-én: OTP banki egyenle-
günk 188.612.-Ft, készpénzünk  
32.070.-Ft. Záró pénzkészlet 
összesen:  220.682.-Ft.

Közalapítványunk 2015. 
március 31-i kuratóriumi ülé-
sén ismertette, elfogadta a 
2014. évi „a kettős könyvvitelt 
vezető egyéb szervezet Egy-
szerűsített beszámolóját és 
Közhasznúsági mellékletét”.A 
Közalapítvány Felügyelő Bi-
zottsága 1/2015. (III.26.)  FEB 
sz. határozatával a Közala-
pítvány beszámolóját 242 eFt 

mérlegfőösszeggel, -612 eFt 
tárgyévi eredménnyel, vala-
mint Közhasznúsági mellékle-
tét megtárgyalta, és a Kurató-
riumnak elfogadásra javasol-
ta. Köszönöm az Alapítónk-
nak, az Idegenforgalmi, Tár-
sadalmi és Külkapcsolati Bi-
zottságnak, a Karcagi Polgár-
mesteri Hivatal jogtanácsosá-
nak, a Kuratórium Felügyelő 
Bizottságának munkánkhoz 
nyújtott támogatását, segít-
ségét. Köszönöm a Kuratóri-
um tagjainak egész éves aktív 
munkáját, a Kuratórium tag-
jain kívüli támogatóinknak 
az önkéntes munkát, az anya-
gi támogatásukat, adománya-

ikat. A Morál Kft-nek a Köz-
alapítvány gazdálkodásá-
ról szóló beszámoló, főköny-
vi kivonat törvényi előírása-
inak megfelelő biztosítását. 
Köszönöm a cél szerinti tevé-
kenységünk megvalósításá-
hoz nyújtott személyi jövede-
lemadó 1 %-os felajánlásokat. 
Kérem, továbbra is támogas-
sák a „Karcag Testvérváros-
aiért” Közalapítvány cél sze-
rinti feladatainak megvalósí-
tását, személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ának felajánlásával. 
Adószámunk: 18824254-1-16

Elek Eszter
Kuratórium alelnöke

A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara szervezésében és tá-
mogatásával a 2014/15-ös tan-
évben is megrendezésre ke-
rült az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Verseny (OSZTV) a 
Környezetvédelmi technikusok 
számára. A Szentannai Sámu-
el Gimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium végzős környe-
zetvédelmi technikusai is részt 
vettek a rangos versenyen. Az 
első, iskolai fordulót még 2015. 
január 20-án rendezték meg. A 
tanulóknak itt egy feladatsort 
kellett megoldaniuk, amely a 
szakmai elméleti tudásukat 
mérte fel. 

Az írásbeli fordulón elért 
kiváló eredményük alapján 
Bodnár Vivien, Diószegi Zsó-
fia, Kun Szimonetta és Örö-
kös Tóth Csilla, 2/14.A osztá-
lyos tanulók jutottak tovább a 
Petrik Lajos Két Tanítási Nyel-
vű Vegyipari, Környezetvédel-
mi és Informatikai Szakközép-

iskolában 2015. március 9. és 
10.-e között megtartott döntő-
be, melyen két másik iskola di-
ákjai is részt vettek. 

Az első napon tanulóink-
nak szakmai gyakorlati tu-
dásukról kellett számot ad-
niuk, majd az ezt követő na-
pon, a szóbeli vizsgák után az 
eredmények kihirdetésére ke-
rült sor, melyet nagy izgalom-
mal vártunk. Nagy büszkeség-
gel tölt el minket, hogy tanuló-
ink szépen helyt álltak a dön-
tőben, Diószegi Zsófia 9., Kun 
Szimonetta 8., Bodnár Vivien 
7. és Örökös Tóth Csilla 5. he-
lyezést szerezte meg. Bodnár 
Vivien különdíjat kapott a leg-
jobb írásbeli dolgozatért. Ez a 
teljesítmény néhány tantárgy 
esetén a komplex szakmai vizs-
ga kiváltását is jelenti tanuló-
inknak. Gratulálunk az elért 
eredményükhöz!

Czinege Enikő
okl. környezetmérnök

Szentannais sikerek országos 
szakmai tanulmányi versenyen

Tagintézményünk alsós 
munkaközösségének kiemelt 
rendezvényei között kap he-
lyet a Húsvéti Játszóház, me-
lyet idén 2015. március 31-én 
rendeztünk meg. Rendezvé-
nyünkre meghívtuk az óvo-
dásokat is. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a Csokonai úti 
óvodából két óvó néni vezeté-
sével mintegy 20 óvodás láto-
gatott el hozzánk.

Rendezvényünk célja, hogy 
megismertessük az érdeklő-
dőkkel annak a változatos, 
sokrétű munkának egy szele-
tét, melyet a tanítási órákon 
kívül végzünk tanítványaink-
kal.

Ezen a délutánon a gyerekek 
csoportokban dolgozhattak, 
és végeztek különböző kéz-
műves tevékenységet a közel-
gő Húsvét jegyében. A mun-
ka a tanító nénik vezetésével 
folyt. Készültek itt nyuszi bá-
bok, különböző asztali díszek, 
tojástartók, ültető kártyák és 
hűtőmágnesek is. A hagyo-
mányőrzés jegyében a leg-
ügyesebbek húsvéti tojást dí-
szítettek írókázással. 

Munkánkat lelkes önkénte-
sek segítették, akik iskolánk 
felső tagozatos tanulóiból áll-
tak, valamint néhány középis-
kolás is itt teljesíthette közös-
ségi szolgálatának egy részét. 

Az elkészült munkáinkból 
ünnepi Húsvéti asztalt terítet-

tünk, melyről nem hiányoz-
hatott a nyuszis kalács sem, 
ügyes kezű tanító nénik keze 
munkájának köszönhetően. 

Ha Húsvét, akkor természe-
tesen locsolkodás is. Az alsós 
tanulóink egy csoportja a dél-
után befejezéseként az ünne-
pi asztal körül énekes, táncos, 
húsvéti népszokást felelevení-
tő szerepjátékot mutatott be, 
melynek során a fiúk locsol-
kodtak, a lányok pedig a dél-
után készült tojással kedves-
kedtek a locsolóknak.

A délután hamar elröppent. 
Nagyon jól éreztük magun-
kat. Örültünk, hogy az óvodá-
sok is bekapcsolódtak a mun-
kába. Természetesen a legna-
gyobb sikert körükben a nyu-
szi simogató jelentette, ahol 
élő nyuszit lehetett kézbe ven-

ni és simogatni. A rendez-
vényről TV felvétel is készült.

Köszönjük Kiss-Pálné 
Czinege Anikó ötletgazda 
munkáját, hiszen oroszlánré-
sze volt abban, hogy a délután 
létrejöjjön. Köszönjük a lel-
kes tanító néniknek és gyere-
keknek, hogy bekapcsolódtak 
a délután munkájába. Termé-
szetesen köszönjük a szülők-
nek, hogy érdeklődnek mun-
kánk iránt és részt vettek ren-
dezvényünkön. Ezúton kö-
szönjük a Kováts-os Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesület 
anyagi támogatását. 

Az alsós munkaközösség 
nevében: Magyar Sándorné 
munkaközösség vezető

A Húsvéti Játszóházról ké-
szült fotók iskolánk honlapján 
megtekinthetők.

Húsvéti Játszóház a Kováts Mihály Tagintézményben

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma felkérésére a Fogyaté-
kos Személyek Esélyegyenlősé-
géért Közhasznú Nonprofit Kft. 
pályázatot hirdetett Autizmus-
specifikus nevelés és ok-
tatás támogatása IV. (kód: 
AUTMENTOR 2014) címmel . 

A pályázat célja a minőségi 
autizmus specifikus nevelés, ok-
tatás feltételeinek megteremté-
se, javítása, nevelési oktatási in-
tézményekben. A pályázat cél-
csoportját azon nevelési és ok-
tatási intézmények alkotják, me-
lyek részt vesznek autista tanu-
lók integrált nevelésében, okta-
tásában. 

Tagintézményünk a -Karcagi 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagin-
tézménye- is pályázatot nyújtott 

be, melyre pozitív visszajelzés ér-
kezett. Iskolánk 1.666.667 Ft tá-
mogatást nyert. A pályázatunk 
fő irányvonala intézményünk 4 
autizmussal élő tanulójának fej-
lesztése, tanulásának elősegítése 
tárgyi feltételek javítása. 

Emellett a pályázat tartalmaz 
egy egyhetes továbbképzést az 
autizmus kutatóintézetben 2 pe-
dagógusnak, valamint mentor 
és mentorált párok kialakítását, 
mellyel az intézményi érzékenyí-
tés hosszú távú folyamata kez-
dődik el. 

Nagyon örülünk nyertes pá-
lyázatunknak, mellyel ily módon 
is hozzájárulhatunk az érintett 
gyermekek fejlődéséhez, társa-
dalmi elfogadottságához

Vida Attila  
szociálpedagógus

pályázatvezető koordinátor

Nyertes pályázat a Kovátsban
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Hét közben többször is 
egyeztetjük az időpontot, na-
gyon sok dolga van, a végén 
vasárnapra marad a találkozó. 
Fürdőbéli éttermében vár, de 
ott is egy építkezés utómun-
kálataiban segít.

- Tegnap a karcagi görög-
keleti templomban tartottuk 
a Szent György Lovagok Nap-
ját mintegy száz lovag részvé-
telével. Ott végig talpon vol-
tam, de a munkának halad-
ni kell, úgyhogy gőzerővel csi-
náljuk a teraszt itt a fürdőben. 
Május elsejére ennek készen 
kell lenni, mert május 8-án 
Karcag francia testvérvárosá-
ban fogok főzni, május 10-én 
pedig itt a fürdőben rendezik 
meg a nyugdíjasok dalfeszti-
válját, amelyen - Márkus Icá-
tól tudom - közel ezren vesz-

nek részt. Nagyren-
dezvényről van te-
hát szó, aminek nem 
szabad készületle-
nül találnia ben-
nünket. Ezt köve-
tően a Szeghalmon 
meghirdetett orszá-
gos grillverseny zsű-
rijét fogom erősí-
teni (már tavaly is 
voltam ezen a ver-
senyen mint bírá-
ló). A Grillszövetség 
egyébként június-
ban és szeptember-
ben is szándékozik 
szervezni egy-egy 
rendezvényt, azokra 

is mennem kell. Még a május 
végi vagy a június eleji esemé-
nyekhez és tennivalókhoz tar-
tozik egy felkérés. Mezőtúron 
ugyanis bivalytelepet létesí-
tenek, ezzel kapcsolatban lesz 
egy hatvan főre számolt álló-
fogadás, amelynek a lebonyo-
lítására engem is felkért az ön-
kormányzat. Bivalyhúsból ké-
szült ételeket fogok készíteni 
a francia, az olasz és a magyar 
delegációnak. A mindenna-
pi munka mellett ezek a leg-
fontosabb tennivalóim május-
ra, de júniusban már vége az 
iskolának, kezdődik a strand-
szezon arra is készülgetünk – 
elsősorban ezzel a terasszal, 
mert ennek akkorra már teljes 
kapacitással üzemelni kell.

Elek György  

Megkérdeztük: Mire készül most 
Szatmári János?

Rendőrségi hírek
Áruházból loptak

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást két 15 éves 
lány ellen. A rendelkezésre ál-
ló adatok szerint a karcagi és 
a kunmadarasi lány 2015. áp-
rilis 18-án 20 óra 15 perc kö-
rüli időben az egyik karcagi 
áruházból különféle illatsze-
reket és italokat pakolt ruhá-
zata zsebébe, amelyeket fizetés 
nélkül akart kivinni az üzlet-
ből. A bolt biztonsági őre tet-
ten érte és visszatartotta őket 
a rendőrök kiérkezéséig. A 
járőrök a két fiatalkorút elfog-
ták és a rendőrkapitányság-
ra előállították. A nyomozók 
a két lányt gyanúsítottként ki-
hallgatták.

Örömlányokat fogtak

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság tiltott prostitúció szabály-
sértés elkövetése miatt indí-
tott eljárást két tiszaföldvári 
lakos ellen. A járőrök 2015. 
április 15-én a délutáni órák-
ban Tiszakürt külterületén, a 
44-es számú főút mellett érték 
tetten a két nőt, akik pénzért 
szexuális szolgáltatást kínál-
tak az arra közlekedőknek. A 
rendőrök a 46 és a 37 éves sza-
bálysértőket elfogták és továb-
bi intézkedés céljából, előállí-
tották a Szolnoki Rendőrkapi-
tányságra.

Sörözőben 
garázdálkodott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást M. Imre 
karcagi lakos ellen. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatok sze-
rint a 65 éves férfi 2015. április 
14-én 18 óra 30 perc körüli idő-
ben egy karcagi sörözőben szó-
váltást követően egy sörösüve-
get, majd egy poharat dobott a 
kiszolgáló pult felé. A férfi ál-
tal eldobott tárgyak egy tükrös 
polcot és több italos üveget is 
összetörtek. A karcagi járőrök 
a bejelentést követően a jog-
sértőt még a helyszínen elfog-
ták és előállították a helyi rend-
őrkapitányságra. A nyomozók 
M. Imrét gyanúsítottként ki-
hallgatták. A férfi a bűncselek-
mény elkövetését elismerte.

Kozmetikai cikkeket 
emelt el

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított tulajdon 
elleni szabálysértés elköveté-
se miatt egy 37 éves mezőtúri 
lakos ellen. A férfi 2015. ápri-
lis 14-én 14 óra 35 perc körüli 
időben bement egy kisújszál-
lási áruházba és onnan egy 
dezodort, valamint egy fog-
krémet a ruházatába rejtve kí-
vánt távozni. A bolt biztonsági 
személyzete észlelte a lopást és 

az áruház kijáratánál megpró-
bálta visszatartani a férfit, de 
a mezőtúri lakos az üzletből 
futva elmenekült. A kiérkező 
rendőrök a beszerzett adatok 
alapján rövid időn belül Kis-
újszállás egyik utcájában iga-
zoltatták és elfogták a jogsér-
tőt. A karcagi rendőrök a fér-
fit előállították és meghallga-
tását követően szabálysértési 
őrizetbe vették.

A gyanú: sikkasztás

Többen személyesen tettek 
bejelentést 2015. április 14-én 
a Karcagi Rendőrkapitánysá-
gon, mert egy - többek között 
- pénzügyi tevékenységet foly-
tató vállalkozás karcagi fiók-
jában befektetési szándékkal 
elhelyezett pénzükhöz a lekö-
tési idő lejárta után nem fér-
tek hozzá. A feljelentők a je-
lenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint az átlagosnál ma-
gasabb kamat reményében he-
lyezték el megtakarításaikat 
a budapesti székhelyű szol-
gáltató kft.-nél. A bejelentése-
ket követően a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Osztá-
lya sikkasztás bűntett elköve-
tésének gyanúja miatt indított 
nyomozást ismeretlen tettes 
ellen és vizsgálja az ügy körül-
ményeit. A vállalkozás felelős 
vezetőjének jelenlegi tartózko-
dási helye a nyomozóhatóság 
előtt nem ismert.

2015. április 17-én (péntek)
délután került sor az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékeinek hagyomá-
nyos (tan)év végi kamaraze-
nei hangversenyére. A Déry-
né Kulturális Központ emeleti 
termében megrendezett kon-
certen telt ház előtt mutatkoz-
tak be az iskola növendékeiből 
alakult kamarazenekarok. A 

zeneiskolai eredményekről jó 
keresztmetszetet adó tizenhat 
produkció nagy tetszést ara-
tott. A hangversenynek egyéb-
ként is külön aktualitást adott, 
hogy a műsor második felében 
azok a kamaracsoportok lép-
tek fel, amelyek most hétvé-
gén (április 24-én) Szolnokon 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kamarazenei Fesztivá-

lon lépnek majd fel. Itt tavaly 
is nagyon sikeresek voltak az 
Erkel Ferenc ifjú zenészei, hi-
szen A Megye Legeredménye-
sebb Művészeti Iskolája címet 
is megszerezték.

- Kiváló produkciókat hall-
hattunk ezen a délutánon – 
mondta lapunknak a kamara-
zenei rendezvény végén Plósz 
Csilla igazgatónő, - és na-
gyon tehetségesnek bizonyul-
tak a gyerekek az előadás-
ban. Mindezek alapján na-
gyon bízom abban, hogy a ta-
valy Szolnokon született re-
mek eredményt meg tudjuk 
ismételni.  

Április 18-án (szombaton) 
Tiszafüreden rendezték meg a 
rézfúvósok megyei versenyét, 
amelyen három (két trombi-
tás és egy harsonás) növen-
dék képviselte az intézményt. 
Szép eredményt értek el, mert  
egy arany és két ezüstéremmel 
tértek haza. Gratulálunk!

Elek György

Kamarazenekarok koncertje a Dérynében 
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HIRDETMÉNYEK
AZ ALAPVETŐ JOGOK 

BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 

MEGYE POLGÁRAIHOZ
Tisztelt Állampolgárok!
Ha úgy ítélik meg, hogy alapvető jogaikkal összefüggés-

ben valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv 
visszásságot, sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az alap-
vető jogok biztosának segítségét.

Panaszaik továbbításához gyűjtőláda áll a rendelkezésük-
re 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 kap-
csolatos iratok fénymásolatait. Panaszaikat az alapvető jo-
gok biztosa kivizsgálja, illetve – amennyiben nem tartozná-
nak a hatáskörébe – továbbítja az illetékes hatóságnak.

Személyes meghallgatást is kérő panaszbeadványukat 
2015. április 30-ig postán is elküldhetik az Alapvető Jo-
gok Biztosának Hivatalához (1387 Budapest, Pf. 40.), vagy 
e-mailben is továbbíthatják azt a panasz@ajbh.hu címre.

Az esetleg szükséges helyszíni személyes meghallgatás 
időpontjáról és helyéről írásbeli értesítést küldünk.

Vegyék figyelembe: hatáskör hiányában az alapvető jo-
gok biztosa nem tud segítségükre lenni akkor, ha

 - az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló köz-
igazgatási jogorvoslati lehetőségeket,

 - az ügy 1989. október 23-a előtt indult,
 - jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a ha-

tóság,
 - az ügy elbírálása ügyész és bírói hatáskörbe tartozik.

Az alapvető jogok biztosának feladatairól, tevékenységé-
ről a www.ajbh.hu oldalon részletesen is tájékozódhatnak.

Székely László
az alapvető jogok biztosa

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 életévét 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, lakcímkártyája, TAJ- száma,
 - az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló hatá-

rozat,
 - a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény.

A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölteni az „Óvodai jelentkezési lapot”, mely átvehe-
tő 2015. március 24-től a Székhelyen (Táncsics krt.17.), vagy a tagóvodákban illetve letölthe-
tő a www.karcag.hu - ról. 

A jelentkezési lap leadásának határideje valamennyi óvodában 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 december 31. között töltik be a 3. élet-

évüket, előjegyzésbe kerülnek.
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

Falugazdász hírek
Tisztelettel tájékoztatom a gazdálkodókat, hogy indul a 

2015. évi Egységes Területalapú támogatási kérelmek be-
adása, melynek határideje 2015. május 15. Aki nem ren-
delkezik saját ügyfélkapuval, és falugazdász segítségét veszi 
igénybe a kérelem beadásához, szíveskedjen magával hozni 
a jelszót (2009-es), és a földhasználati lapot a helyrajzi szá-
mok pontos beazonosítása miatt. Amennyiben nincs meg a 
jelszó, új jelszó igényléséhez adok nyomtatványt, melyet to-
vábbítunk MVH felé. A hosszas várakozás elkerülése ér-
dekében kérem a szokásos telefonos időpont egyeztetést. 

Asztalosné Csikós Ildikó falugazdász
06/30-326-5821

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő te-

rületére vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra (péntek 

16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Április 25-26. Dr. Dániel Mihály 

Kg., Sport u.13. Tel.:06/30-205-3260.

Anyakönyv
Születés

Martin Anett Erika-Varga János 

Kg., Kungát u. 35. 

Hanna

Simon Rita-Varga Zoltán

Kg., Vasút u. 77. 

Zoltán

Halálozás

Baráth Lajos

 Karcag (1947)

Váradi János

 Karcag (1948)

Agócs József

 Karcag (1941)

Gyevnár Ferenc Mihály

 Karcag (1946)

Mészáros Péter

 Karcag (1941)

Ádám Péterné 

(Szendrei Julianna)

 Karcag (1964)

Kenéz Erzsébet 

 Karcag (1942)

Kapási Tibor

 Karcag (1944)

Németh Józsefné 

(Flach Margit)

 Karcag (1938)

Április 25. (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 26. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 
Ferenc .u.1.)

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

Gyógyszertári 
ügyeletKedves 

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!

2015. április 24. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Baba elsősegély
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Varga Mihály   
 nemzetgazdasági miniszter
 Karcagi hírek
 - Újabb tájékoztató a Kun-Mediátor  
 károsultjai részére
 Háttér
 Gyurcsány Ferenc és Vadai Ágnes  
 Karcagon
20.10 Karcag város Önkormányzatának
 képviselő testületi ülése

2015. április 28. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.04.05
19.55  Karcagi Hírek 

20.20 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.04.05
21.40 Ökumenikus Együttlét a karcagi 
Szent György görögkeleti templomban

2015. április 30. 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 volt
  Kórház a kertvárosban
20.10 Karcagi Tükör

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

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!
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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, laminált padlós. Ajánlott be-
fektetésként is (diákok részére al-
bérletként kiadni). A lakás júli-
us hónapban üresedik, így szep-
temberig bármilyen variáció-
ra alakítható. Érdeklődni lehet 
a 06/30-535-1131-os telefonszá-
mon.
Eladó, esetleg kertes házra cse-
rélhető Karcagon a Széchenyi su-
gárúton egy 56 m2-es, 2. emeleti, 
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. Tel.: 06/20-504-3708.
Komfort nélküli ház főút mellett, 
vállalkozásra alkalmas portával 
eladó. Tel.: 06/20-282-8697. 

Karcagon 3,5 szobás, teljes köz-
műves családi ház eladó a Nap 
utca 7. szám alatt. Ugyanitt el-
adó egy női kerékpár újszerű ál-
lapotban (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 a Kórház u. 8 szám 
alatt, II. emeleti, 51 m2-es fel-
újított 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 06/70-353-0309.
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 
sürgősen eladó az Ágota u. 27. 
szám alatt. Tel.: 06/59-400-802. 
(Érdeklődni reggel 8 óráig, és es-
te 18 óra után.)
Karcagon a Reggel utcában ker-
tes családi ház eladó. Tel.: 06/70-
248-2208.
Garázst vásárolnék a Szent István 
sugárút 1-5 udvarán, a garázssor 
közepe táján. Továbbá eladnám 3 
db hagyományos függönytartó-
mat. Tel.: 06/59-313-167.

Két szoba, nappalis ház, lakha-
tó alsóépülettel eladó, esetleg 
kissebre cserélhető. Érdeklődni: 
Karcag, Arany János u. 4. szám 
alatt, vagy a következő tele-
fonszámokon: 06/59-400-954, 
06/30-518-1425.
Üres beépíthető porta eladó 
Karcagon a Sándor utcában. Tel.: 
06/30-227-3246.
Eladó Karcagon a Kántor Sándor 
u. 8 szám alatt, egy 8 éve épült 
kiváló hőszigetelésű, alacsony 
rezsijű 2. emeleti (tetőtéri) lakás. 
Nettó 33,95 m2 (bruttó 42,41 m2). 
Központi fűtés, klíma, egyedi 
konyhaszekrény, villanytűzhely, 
szekrénysor. Irányár: 140.000 Ft/ 
nettó m2. Tel.: 06/30-985-4098.
Karcagon teljes közműves, tég-
lából épült, kisebb kertes ház el-
adó. (Lakrész 50 m2+ 25 m2 táro-
ló.) Érdeklődni: 06/30-635-9662.
Karcagon Kórház u. 1/a alatt, kö-
zel a fürdőhöz 73 m2-es társas-
házi, kétszintes 3 szobás telje-
sen felújított lakás eladó vagy el-
cserélhető, főtér közeli, kertes, 
nagy udvaros házra. Érdeklődni: 
a 06/30-530-3834-as telefonszá-
mon.

Állat
Két darab bak kecskegida eladó, 
vagy elcserélhető (3 hónaposak). 
Tel.: 06/59-886-194.
Kopasztott rántani való és vágó 
csirke, nagy kakas kapható min-
den pénteken, csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet lead-
ni. Karcag, Soós István u. 12. Tel.: 
06/59-311-969, 06/30-244-5160.

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.
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 nagyméretű 
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.
OLCSÓN, JÓT! Használt köny-
vek, játékok, gyermek és felnőtt 
ruhák, cipők vására Karcagon a 
Kisfaludy út 4. szám alatt. 
Színes televízió eladó (Vestel tí-
pusú). Tel.: 06/30-385-6456.
Szögvas kerítéselemek eladók! 
(2m x 1,50m-es, 6db) Tel:.06/30-
518-1425.
Karcagon eladó üst-üstházzal, 
és használt gázkonvektorok. Tel: 
06/30-527-2980.
16-os lány gyermekkerékpár el-
adó. Tel.: 06/30-248-6369.
Eladó két fő részére szóló, 50%-
os utazási utalvány (érvényessé-
ge: 2016. 05. 17.). Továbbá mus-
társzínű konyhaszekrény, gáz-
kályha, zománcozott birkafőző 
üst (60, 30, 15 literes) eladók. Tel.: 
06/59-314-189.
Benzines fűnyíró, robikapa, cent-
rifuga, mosógép, 24-es és 26-
os MTB kerékpárok, gáztűzhely, 
erősítő hangfalakkal, és robikapa 
utánfutó eladó! Tel.: 06/30-261-
0785.
Napraforgó kisbálás széna-szal-
ma eladó! Tel.: 06/56-312-666.
Morzsolt kukorica, 3 db ta-
karó borona, 3 fejes eke eladó 
Karcagon a Keleti u. 6 szám alatt. 
Tel: 06/59-312-574, vagy a 06/20-
241-0846.
G a r á z s a j t ó  ( 2 9 0 X 2 1 0 - e s , 
aluborítás, acélváz, tok nélkül), 
fa nagykapu, elektromos fűnyí-
ró, színes TV eladó! Tel.: 06/30-
363-7951.
Renaultra 4db 13-as kerék, gumi-
val, Nissanra 4db 14-es acél fel-
ni, Mercedes Vitora 4db acélfelni 
gumikkal eladó. Tel.: 06/30-363-
7951.

Renault Clio 19-hez, és Peugeot 
405-höz bontott alkatrészek el-
adók. Tel.: 06/30-363-7951.

Ágyazható sarokülőgarnitúra, 
megkímélt állapotban reális áron 
eladó! Tel.: 06/59-610-090.

Kerti szivattyú, 5 tonnás olaj-
emelő, személygépkocsira tető-
csomagtartó, rally kormány el-
adó, vagy villanyfúróra cserélhe-
tő. Tel.: 06/30-472-6237, vagy a 
06/59-314-243.

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.

Ház és kertkörüli munkákat (fű-
nyírást, fabehordást, mesze-
lést, festést, kerítésjavítást és 
festést, kisebb bontást) vállalok 
Karcag és Berekfürdő területén. 
Tel.:06/20-807-4711.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. április 27. 

(hétfő) 12 óra
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SPORT

A Karcag Kováts DSE –Fehérgyarmat bajnoki mérkőzést a 
fehérgyarmati csapat kérésére elhalasztottuk, az új időpont má-
jus 10-én 16 órai kezdettel.

Megyei I. osztályú bajnokság:
Kováts DSE III. –Tiszafüred ASE I. 2-16. 
Jászapáti VSE - Kováts DSE Karcag 13-5. 
Karcagi győzelmek egyéniben: Dobó István 2 győzelem

Csornai Csaba: Az élmezőnybe tartozó tiszafüredi csapat el-
len csak soros játszmákra futotta. Dobó Pista eredménye két 
biztos győzelmével nagyszerű teljesítmény. 

Következő sportrendezvények időpontjai: NBIII. Alföld – 
csoport

Kováts DSE Karcag- Mezőtúr AFC április 25-én 11 órakor. 
Megyei I. osztályú Bajnokság- Kováts DSE II. –Jászkun Volán 
Szolnok április 21-én 17:30-as kezdettel. 

B.I.

NB III. Alföld-csoport
ASZTALITENISZ

Karcag-Újszász 2-0 (0-0)
Karcag 200 néző
Játékvezető: Skultéti Csaba 
Segítői: Csontos Szabolcs, 

Dobos Dávid
Karcag: Agócs - Szentannai, 

Orosz, Domokos R., Németh 
M., Kovács L. (Erdei) Szí-
vós G., Nagy R., Domokos A., 
Szőke R., Székely.

Edző: Orosz István
Kellemes és nyárias me-

leg fogadta a kivonuló csapa-
tokat a játék kezdetekor. Egy 
perces megemlékezéssel kez-
dődött a mérkőzés, az el-
hunyt törzsszurkolók emlé-
kére. A karcagi csapat az el-
múlt hétvégi, és hét közbeni 
két mérkőzésen Jánoshida 4-0 
ás, és Jászfényszaru elleni 0-5-
ös győzelemmel vágtak ne-
ki az Újszász elleni mérkőzés-
nek. Nem tudni, hogy a hirte-
len jött meleg, vagy a fáradt-
ság miatt eléggé „langyos” volt 
a játékszínvonal. Csak Szé-
kely és Domokos került emlí-
tésre méltó helyzetbe. A má-
sodik félidő is hasonló szín-
vonalon telt el. A vendégek is 

csak egy –két esetben veszé-
lyeztették a hazaiak kapuját. A 
mérkőzés hajrájában a karca-
gi csapat fokozta a tempót, és 
az Újszásziak teljesítményén 
látszott, hogy csak idő kérdé-
se, mikor kapnak gólt. A 81. 
percben egy baloldali táma-
dás során Németh Mihály a ki-
induló kapus fölött az oldalvo-
nal mellől a kapuba emelt (1-0). 
Nemsokára több helyzet is ki-
alakult az Újszásziak kapuja 
előtt. Amely a 88. percben gól-
lá érett, Szívós G. 18 méteres 
szabadrúgása a jobb felső sa-
rokba vágódott (2-0). Végül a 
karcagi csapat nagyobb rutin-
ja és jobb erőnléte révén hoz-
ták a mérkőzést a fokozatosan 
elfáradó vendégek ellen. Jók: 
Németh M., Kovács L., Szívós 
G., Domokos A., illetve Szabó, 
Fekete, Rézsó Péter.

Orosz István: Fáradtan is 
értékes 3 pontot szereztünk.

Szilvási Ferenc: Kár volt a 
végéért, mert a mai játékunk-
ban benne volt a pontszerzés 
lehetősége.
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L A B D A R Ú G Á S

Karcag-Újszász 2-2 (0-0)

Ifjúsági mérkőzés
Karcag: Fábián K., Németh E., Daróczi, Kupai D., Magyari, 

Szőke N., Lázók N., Balogh Cs., Hamar, Szajkó, Balogh J.
Cserék: Oros, Ungi, Kabai, Majláth.
Edző: Varga János
Góllövők: Balogh Cs. (2) illetve Paplanos, Pesti.
Varga János: Ezen a rangadón nem sikerült győzni, de a já-

ték képének megfelel a döntetlen.
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Március 21-én rendezték meg 
az Országos Kyokushin karate 
diákolimpia döntőt Veszprém-
ben. Amint Gyarmati Imrétől a 
karcagi karate szakosztály veze-
tőedzőjétől megtudtuk, 600 ver-
senyző indult harcba az éremért. 
A karcagi karatésok közül Ke-
mény Anettnek ez volt az utolsó 
utánpótlás versenye, és nagyon 
hiányzott még ez a cím az érem-
gyűjteményéből, ami igazán 
motiválttá tette a küzdelmek so-
rán. Nagyon szépen menetelt a 
döntőig. A döntőben fölénye-

sen győzött, így minden mérkő-
zésén wasarikkal és ipponokkal 
győzött. Ezzel Anett diákolim-
piai győzelmet szerzett.

Április 11-én rendezték 
Pécelen az Országos Utánpót-
lás Kyokushin karate versenyt. 
A szakosztályunkat 5 fő képvi-
selte, ahol 20 egyesület 160 ver-
senyzője küzdött az érmekért, 
köztük két fiú és három lány 
Karcagról. 

A lányaink voltak eredménye-
sek, mindhárman érmekkel tér-
tek haza. 

Eredmények:
Gyermek I. korcsoport: Kun 

Fanni 3. helyezés.
Gyermek II. korcsoport: 

Mile Vivien 3. helyezés.
Gyermek II. korcsoport: 

Somodóczki Katica 2. helyezés.
Április 25-én Csongrádon 

lesz utánpótlás OB május 11-én 
Tiszafüreden, utánpótlás OB. 
május 16-án Budapesten lesz 
Shidokán – karate bajnokság, 
amire Kemény Anettet próbál-
juk felkészíteni és nevezni. 
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K A R A T E

A KSE kosárlabda szakosz-
tálya az utóbbi években alap-
vetően az utánpótlás nevelésé-
re rendezkedett be. Fodor Csaba 
szakosztályvezető elégedett, hi-
szen az utánpótlás folyamatos, s 
ahogy annak idején célul tűzték 
ki, „forgószínpad szerűen” viszik 
tovább a gyerekeket. Az utánpót-
lás korosztályok mellett egy fel-
nőtt csapatuk is folytatja a felké-
szülést – egyelőre a megyei baj-
nokság mérkőzéseire. Százötven 
sportolóval a soraiban, a kosara-
soké az egyik legnépesebb szak-
osztály.

- A különböző évfo-
lyamokat jelentő után-
pótlás csapatok felké-
szítését több edző végzi. 
A legkisebbek – az álta-
lános iskola 1-2-3.osz-
tályos tanulóiból ösz-
szeállított – csapatának 
edzője Simon László és 
újabban Rideg László is 
bekapcsolódott a mun-
kába. Kiss János és Őr-
lős Zoltán kollégák a 
4. és 5. osztályos gye-
rekek felkészítői. Ez a 
korosztály már az országos baj-
nokságban is szerepel,  különö-
sen Őrlős Zoltán U11-es csapa-
ta ért el nagyon szép sikereket. 
Jelenleg a 2014/2015-ös bajnok-
ság A csoportjában a 3. helyet 
szerezték meg. Ezzel jogot sze-
reztek arra, hogy egy másik ré-
gió 2. helyezettjével játszanak az 
országos döntőbe jutásért. Ha 
ez sikerülne, óriási eredményt 
jelentene. A gyermek és serdü-
lő korosztályokkal Fodor Csaba 
foglakozik. Ez a csapat jelenleg 
a Északkeleti Régió C csoport-
jában szerepel.  Igaz, ez a cso-
port a 7.-8.-osok csapatait jelen-
ti, tehát a mi többnyire hatodi-
kosokból álló csapatunk még 

fiatal hozzájuk, de azért így is 
igyekszünk helytállni. Az elő-
nye ennek a helyzetnek, hogy 
most rutint szerzünk és jövő-
re már olajozottabban mennek 
a dolgok.

- Elég sok a csapat, vagyis 
minden korosztály versenyez...

- A társasági adó lehetőségei 
révén sikerült ennyi csapatot in-
dítanunk a magyar és a regio-
nális bajnokságokon, de a kiseb-
bek is ott voltak a maguk kor-
osztályának versenyein, a ken-
guru meg a gyermek bajnoksá-
gokon. A társasági adóval na-
gyon komoly lehetőségekhez ju-

tottunk, reméljük a jövőben is 
számíthatunk rá! A cél az, hogy 
ismét legyen NB II-es csapata a 
KSE-nek – éppen ezért, -igaz, 
amatőr szinten -, de a középis-
kolás korosztály is versenyez. És 
itt is vannak jó eredmények, hi-
szen az Őrlős Zoltán irányítot-
ta lányok és a fiúcsapat március 
közepén a Diákolimpia orszá-
gos döntőjében szerepelt, még-
pedig nagyon szép eredmény-
nyel, mert a fiúk a negyedik, a 
lányokkal az ötödik helyezettek 
lettek. Van egy felnőtt csapa-
tunk is, amely korábban az NB 
II-ben szerepelt, jelenleg azon-
ban már csak a megyei bajnok-
ságban játszik. Az elmúlt évad-

ban az alapszakaszban a 3. he-
lyet érték el, de a rájátszásban a 
4.helyre kerültek.

- Eddig az előző év összefog-
lalása. Hogy alakult a jelenlegi 
2014-15-ös évad?

- Az egyes bajnokságokban 
most kezdődnek majd a hely-
osztó mérkőzések. Örömmel 
mondhatom, hogy a megyei 
bajnokságban a felnőttek meg-
nyerték az alapszakaszt és re-
ményeink szerint az aranyér-
met is sikerül majd megszerez-
ni. Őrlős Zoltán csapatait már 
említettem, a serdülő korosz-
tályban szeretnék a megyei baj-

nokság harmadik he-
lyét megszerezni, va-
gyis bronzéremre ját-
szanak. Ebben a kor-
osztályban egyébként 
a 3.korcsoportos fiúk-
kal (a református álta-
lános iskolával) a me-
gyei bajnokságban a 
harmadik, a lányok-
kal pedig második he-
lyen végeztünk, és a lá-
nyok csapata az orszá-
gos elődöntőhöz is jo-
got szerzett. A gyermek 

kategóriában a megyei bajnok-
ságban a 4. helyet fogjuk megcé-
lozni. Az U11-es korosztályban 
az egyik csapattal szeretnénk az 
országos dzsemboriba jutni, a 
másik csapatunk remélhetőleg a 
megyei bajnokságban fog minél 
előkelőbb helyet szerezni. A leg-
kisebbek pedig az ún. palánta 
bajnokságban lettek megyei baj-
nokok és így május 8-án a Dobd 
a kosárba! Program keretén be-
lül országos döntőn vehetnek 
részt. Minden korosztályban 
gőzerővel folyik a munka és re-
méljük, hogy júniusban büsz-
kék lehetünk a tanítványokra,

- Úgy legyen!
Elek György   

Cél az utánpótlás-nevelés
K O S Á R L A B D A


