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Karcagi  Hírmondó
Ismeretlen helyen bujkál a Kun- Mediátor Kft. tulajdonosa

D. Sándornét már az Interpol is körözi

Jó ütemben halad a Járá-
si Hivatal új, Ady Endre utcai 
épületének felújítása.  A me-
gyei kormányhivatal a kor-
mánytól kapott 258,6 millió 
forintos támogatásból vásárol-
ta meg, és újítja fel az épületet 
a Karcagi Járási Hivatal részé-
re. Az épületben folyó munká-
latokról hétfőn a helyszínen tá-
jékozódott dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
ter, városunk és térségünk or-
szággyűlési képviselője, Ko-
vács Sándor, a megyei közgyű-
lés elnöke, Dobos László pol-
gármester, Gyurcsek János al-
polgármester, Pánti Ildikó és 

Karcagi Nagy Zoltán önkor-
mányzati képviselők. A terü-
let több mint 2300m2-es, a 3 
szintes épület 400m2 alapterü-
letű. A kivitelezés végére elké-
szül a teljes burkolatcsere, fes-
tési munkálatok, továbbá új fa-
lak lettek kialakítva így több 
irodában dolgozhatnak a Hiva-
tal munkatársai. 

-Jól haladnak a felújítási 
munkák és remélem, hogy ha-
marosan átköltözik ide a Járá-
si Hivatal néhány nagyon fon-
tos részlege. Különösen an-
nak örülök, hogy a Földhiva-
tal olyan elhelyezést kap, ahol 
a gazdák, tulajdonosok kiszol-

gálása sokkal gyorsabb lehet, 
de ide kerül az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészség-

ügyi Osztály, ami szintén fon-
tos a gazdatársadalom számá-
ra. Összességében elmondhat-

juk, hogy Karcag új középü-
lettel lesz így gazdagabb, a kor-
mány támogatja a beruházást, 
több mint száz milliós a felújí-
tás, és így Karcag mint Járási 
Központ egy méltó, az ügyfelek 
21. századi igényeinek megfele-
lő ügyintézési helye lesz majd. 
Jász- Nagykun- Szolnok me-
gyében most ez a legnagyobb 
közigazgatási fejlesztés. Min-
denkit ismerek azok közül akik 
itt dolgoznak, kisvállalkozók, 
iparosok fogtak össze azért, 
hogy ezt az összetett munkát, 
annak valamennyi elemét el 
tudják végezni- mondta a tár-
cavezető.

A megye legnagyobb közigazgatási fejlesztése

Előző lapszámunkban be-
számoltunk arról, hogy 2015. 
április 14-ére virradóan eltűnt 
a városból Dobrai Sándorné 
és családja. A Kun- Mediátor 
Kft. többségi tulajdonosát a 
rendőrség sikkasztás gyanú-
ja miatt körözi, hiszen több 
száz ügyfél pénzével tűnt el. 
Sok ügyfélnek április 14-re, 
15-re volt időpontja Dobrai 
Sándornéhoz, mert ki szeret-
ték volna venni befektetése-
iket. Azonban április 14-én 
már zárt ajtó fogadta őket a 
Kun- Mediátor Utazási Irodá-
ban. Azóta Dobrai Sándorné 
családtagjai megkerültek, il-
letve hazaérkezett veje is kül-
földi útjáról- őket a rendőrség 
már ki is hallgatta.

Dobrai Sándorné a múlt hé-
ten felkerült az Interpol kö-
rözési listájára is, így őt az or-
szághatárokon kívül is keresik 
a hatóságok.

Az üggyel kapcsolatban több 
politikus is megszólalt az el-
múlt hetek és napok során. La-
punk megkereste dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
nisztert, városunk és térségünk 
országgyűlési képviselőjét, aki 
a Kun- Mediátor üggyel kap-
csolatban a következőket nyi-
latkozta: „Karcagon évtizedek 
óta egy nagyon komoly társa-
dalmi háttérre támaszkodó te-
lepülésfejlesztés, városfejlesztés 
zajlik. Karcag a Nagykunság 

fővárosa, gazdasági, közigazga-
tási szempontból, kereskedel-
mi szolgáltatások szempont-
jából, de a művészetben, a ha-
gyományőrzésben, a kultúrá-
ban is egy komoly presztizsnek 
örvendő hely. Ehhez képest a 
Kun- Mediátor ügy egy gyalá-

zatos csalássorozat, amely le-
járatja a várost, és lejáratták 
azok, akik ezt elkövették. Na-
gyon sajnálatosnak tartom azt 
ami történt. Együtt érzek azok-
kal akiket becsaptak, és a tör-
vény teljes szigorával kell lesúj-
tani azokra a csalókra, akik eb-
ben a dologban vétkesek, illet-
ve akik a háttérben meghúzód-
nak.”

Van-e, volt-e Önnek, illetve 
családjának, hozzátartozóinak 
(feleségének, felesége szüleinek) 
befektetése, lekötése a Kun- 
Mediátor Kft- ben, a Kun-
Mediátor Kft. többségi tulajdo-
nosánál, Dobrai Sándornénál? 

Károsultja-e Ön, vagy családja, 
hozzátartozói a Kun- Mediátor 
ügynek?- tettük fel a kérdést a 
földművelésügyi tárca vezető-
jének.

- Sem nekem, sem a család-
tagjaimnak soha semmilyen 
formában nem volt befekteté-

sünk a Kun-Mediátorban - kö-
zölte dr. Fazekas Sándor.

Ugyanezt a kérdést intéztük 
dr. Lukács László (Jobbik) lis-
tás országgyűlési képviselő-
höz is, aki kérdésünkre a kö-
vetkezőket válaszolta: „A Kun-
Mediátor Kft.- nél, így Dobrai 
Sándornénál én és feleségem 
sem rendelkeztünk/rendelke-
zünk semmilyen befektetéssel, 
lekötéssel. Ezen tények már ko-
rábban is megismerhetőek vol-
tak, hiszen én és feleségem va-
gyonnyilatkozata, a párt összes 
többi képviselőjével együtt, a 
Jobbik honlapján mindenki 
számára elérhetők és nyilváno-

sak. A kérdésben megemlített 
többi személy vonatkozásában 
- tekintettel arra, hogy nem ve-
lem együtt, egy háztartásban 
élő a Polgári Törvénykönyv 
szerinti közeli hozzátartozóim, 
illetve hozzátartozóim - nyilat-
kozatot nem tehetek. Javaslom, 
kérdésükkel keressék meg őket. 
Magamat és feleségemet ká-
rosultnak nem tartom, de ko-
molyan aggódunk azok iránt a 
karcagi lakosokért, akik az ösz-
szes megtakarításukat veszí-
tették el az évtizedes pénzügyi 
csalássorozatban és ezáltal ki-
látástalan helyzetbe kerültek.”

Információink szerint az 
üggyel kapcsolatban megke-
rült szerződések száma körül-
belül nyolcszáz, ezen szerződé-
sek egy része nem karcagi érde-
keltségű. Eddig, mintegy négy-
százan tettek feljelentést. 

Tájékoztatást kértünk a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rend-
őr-főkapitányságtól az ügy fej-
leményeiről, kihallgatásokról. 
Kérdéseinkre a következő vá-
laszt kaptuk: 

„Elektronikus úton hatósá-
gunkhoz 2015. április 28-án 
érkezett megkeresésével kap-
csolatban a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-főkapi-
tányság megyei kommunikáci-
ós szerve 2015. április 14-én 22 
óra 29 perckor közleményt tett 
közzé a rendőrség honlapján 
(http://www.police.hu/hirek-
es-informaciok/leg frissebb-

hireink/bunugyek/a-gyanu-
sikkasztas). Megkeresése tár-
gyában tájékoztatom továbbá, 
hogy a nyomozás jelenlegi ada-
tai szerint az ügyben több száz 
feljelentés érkezett, amely szám 
az eljárás során folyamatosan 
növekszik. A nyomozók számos 
házkutatást és lefoglalást haj-
tottak eddig végre. A vállalko-
zás felelős vezetőjének jelenle-
gi tartózkodási helye a nyomoz-
hatóság előtt nem ismert, ezért 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság a 
körözését elrendelte. Újságírói 
kérdése az információs önren-
delkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi 
CXII törvény 3.§ 4. pontja sze-
rinti bűnügyi személyes ada-
tokra irányul, - vagyis olyan in-
formációra kérdez rá, amely 
egy konkrét személy büntető-
eljárásában való érintettségét 
érinti - ezért az adatkérés nem 
teljesíthető. A nyomozhatóság a 
nyomozás érdekeire való tekin-
tettel az adott üggyel kapcsolat-
ban több információt jelenleg 
nem kíván adni.”

Kedden délelőtt sikerült elér-
nünk Dobrai Sándorné férjét, 
aki elmondta, hogy semmilyen 
információval nem rendelkezik 
felesége hollétével kapcsolat-
ban. Őt is kihallgatták elmon-
dása szerint „másnap Budapes-
ten”. Nem kért rendőri védel-
met, és tudomása szerint a lá-
nyai nem tartózkodnak itthon.

Már négyszáz károsult tett feljelentést
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Közéleti szilánkok
Pletykák és 
a piramis-

játékok (2.)
A pletykák „fokozódnak” – 

említette a minap egyik ismerősöm, 
feltehetően Bacsó Péter filmjének 
Virág elvtársára gondolva. 
Bevallom, amikor az előző számban 
leírtam a pletyka szót, még nem 
gondolkodtam rá, hogy vajon ki-
milyen értelemben használja. Az 
alkalmi asztaltársaság elég furcsán 
nézett rám, amikor azt mondtam, 
én bizony nem hallottam korábban 
még pletykákat sem arról, hogy 
a Kun-Mediátor Kft. betéteket 
is gyűjtöget. Ugyan – mondta 
egyikük - ő már 6-7 éve hallotta, 
X.Y.-tól. „Pedig neked kellett volna 
tényfeltáró cikket írni, nem olyan 
marhaságokat, mint szoktál”- szólt 
oda egyikük. (Persze, ahogy azt 
Móricka elképzeli.) És ahogy telnek 
a napok, egyre többen lesznek akik a 
múltban (is) „jól tájékozottak voltak”. 
Hát igen. 

De nézzük meg az ilyen hírverés 
természetrajzát. A pletyka a Néprajzi 
lexikon szerint: alkalmi, bizalmas 
közlés, amely a valóságot negatív 
irányba taszítja”. A szócikk szerzője 
(J.K.) hozzáteszi : „Kettős jellege miatt 
a közösség gyakorolja, de tiltja is”, 
mert segít fenntartani a társadalmi 
normákat, de ugyanakkor 
bomlasztja is a közösséget. Nos, a 
hétköznapi és a politikai pletykákra 
vonatkozóan is - itt van a kutya 
elásva! Talán már megérti az alelnök 
asszony, hogy pletykákra alapozva  
politikai üzeneteket közvetíteni, 
nem igazán lehet. És nem lehet az 
„illegális baloldali sejtek” pletykáira 
hivatkozva a borzalmas – Varga – 
Fazekas -féle - karcagi diktatúrát 
ecsetelni . „Szinte Jeanne d’Arc-ot 
fölülmúló bátorság”-ot emlegetve  
( az idézet egy barátomtól) hogy: 
„ide mer jönni, a Kossuth tér 
mozaikköveire” a pártjuk elnökével. 
És közben szörnyülködik, hogy a 
szimpatizánsoknak el kell bújniuk 
a teret körülvevő fák mögé, mert 
jön a retorzió. Ők akkor a nappal, 
és nem a „sötétben” bujkálók, - jut 
eszembe az ’57 tavaszán az utcákat 
elárasztó plakátok szövegéről. Azon 
ugyanis a ”TE, sötétben bujkáló 
ellenforradalmár: RESZKESS!” felirat 
díszelgett. Na, akkor volt itt diktatúra 
– és nem kicsit, hanem nagyon...

-ács-

KÖZÉLET

FM hírekMegyei hírek

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.
06-30-9951635

 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 

Soros ülését tartotta 2015. áp-
rilis 24. (péntek) délelőtt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés. Napirend előtt közös ja-
vaslat elfogadására tett javaslatot 
Fehér Petra (FIDESZ-KDNP) és 
László Ágnes (FIDESZ-KDNP) 
az M4 Abony-Fegyvernek sza-
kasza megépítésének folytatása 
kapcsán. A javaslatot valameny-
nyi frakció támogatta. Kovács 
Sándor a téma kapcsán többször 
is hangsúlyozta, hogy a döntés-
hozóknál ki kell állni a leállított 
munka folytatása mellett, hi-
szen ez a megye, a térség érdeke. 
Emellett a Fegyvernek utáni, a 
román határig vezető útszakasz 
megépítésének szükségessége is 
vitathatatlan. 

Részletes, rendkívül átfogó 
szóbeli beszámoló hangzott el 
a JNSZ Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 2014. évi te-
vékenységéről, és az idei évi ter-
vekről Varga Béla tűzoltó ezre-
des, az igazgatóság vezetője ré-
széről. 

A települési szilárdhulladék 
elszállítása kapcsán tárgyalt na-
pirend során több képviselő is a 

nagy mértékű kör-
nyezetszennyezés-
re hívta fel a figyel-
met. Kovács Sán-
dor indítványoz-
ta, hogy a megyei 
közgyűlés tagjai – 
mint időben legkö-
zelebbi konkrét te-
vékenység – is csat-
lakozzanak a május 
15-17. között meg-

valósuló ország hulladékgyűjtő 
„TESZEDD!” elnevezésű kam-
pányhoz. 

A képviselők a Szolnoki Tör-
vényszékre és a Szolnoki Köz-
igazgatási és Munkaügyi Bíró-
ságra összesen 55 fő ülnök meg-
választásáról is döntöttek.  

A JNSZ Megyei Parlagfű-
mentesítési Alapra idén benyúj-
tott pályázatok elbírálása is na-
pirendi pontként szerepelt. A 
2015. évi 7,83 millió forint keret-
összegű Megyei Parlagfű-men-
tesítési Alapra összesen 11,27 
millió forint összegű támogatási 
igényt nyújtottak be. A pályáza-
ti kérelmek nagyságrendje miatt 
a Megyei Közgyűlés egységesen 
arányosan csökkentett, átlago-
san 63,45% támogatást ítélt meg 
minden településről egy pályá-
zónak és Szolnok városból ket-
tő pályázó részére. A kiírásnak 
megfelelően elsőbbséget kapott 
az önkormányzat által benyúj-
tott pályázat. Így 56 db pályázó 
részesül mindösszesen 7,83 mil-
lió forint támogatásban a par-
lagfű-mentesítési feladatok ellá-
tására.  

Megyei közgyűlés
Nagy a felelősségünk abban, 

hogy a hungarikumokon ke-
resztül az évszázadról évszá-
zadra átadott kiváló minőség 
ismertető jegyeit meg tudjuk 
őrizni az utókornak – mondta 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter az Európai Par-

lamentben a Hungarikumok 
című fotókiállítás megnyitó-
ján. A miniszter kiemelte, a 
Hungarikum törvényt a Ma-
gyar Országgyűlés ellensza-
vazat nélkül fogadta el, ame-
lyet követően kibontakozott a 

hungarikum mozgalom. En-
nek megfelelő eszköze a nem-
zeti értékpiramis, amely a he-
lyi értéktárakon, a Magyar Ér-
téktáron és a Hungarikumok 
Gyűjteményén keresztül biz-
tosítja egyedi nemzeti értéke-
ink fennmaradását. Pelczné 

Dr. Gáll Ildikó EP alelnök 
asszony kezdeményezésére 
megrendezett fotókiállítás a 
Hungarikumok Gyűjteményé-
be eddig felvett 45 kiemelkedő 
nemzeti értéket mutatja be.

Hungarikum kiállítás

2015. május 1. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Rajzpályázat eredményhirdetése
18.30 Egészség Klub
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Millinkhoffer Rita
 Téma: Törökországban voltak a  
 néptáncosok
 Karcagi hírek
 - Járási Hivatal kialakítása
 - Strandszezonra készülve
 - Kurucz Testvérek Emlékverseny
 - Omega koncert volt
 Kórház a kertvárosban
20.10 Karcagi Tükör
 Kátai Alapítvány Bál

2015. május 5. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.04.12
19.20  Karcagi Hírek 
19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.04.12

20.45  Karcag Sport: Karcagi SE - Túrkevei 
VSE megyei I.osztályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

2015. május 7. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Ballagás : Szentannai
18.35 Ballagás: Varró
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Csontos György
 Téma: Birkapörkölt az Európai  
 Parlamentben
 Karcagi hírek
 - Fizika verseny
 - Rendőrségi hírek
 - Elkészült a piac
 - Íjászverseny
 Kórház a kertvárosban
20.10 Karcagi Tükör
 Kun Hagyományok Napja

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
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A karcagi születésű Hor-
váth József kapta a közel-
múltban a Roma Sajtóköz-
pont Aranypánt-díját. Nem 
könnyű vele interjú időpon-
tot egyeztetni, de a héten egy 
délelőtt haza tudott jönni, s 
Karcagon beszélgettünk éle-
téről.

Mint megtudtuk, három 
testvére van és ő a legkisebb, 
így testvérei pátyolgatták, és 
persze ha kellett, megvédték a 
nagyobbaktól is.

- Mindig éreztem a szere-
tetüket annak ellenére, hogy 
sokszor borsot törtem az or-
ruk alá, bár nem voltam rossz 
gyerek, csak csíntalan. A déli 
külvároson nőttem fel. Anyu-
kám, amíg kellett nevelt ben-
nünket, aztán elment dolgoz-
ni, de sajnos több betegsége 
lett és most rokkantnyugdíjas. 
Az apám a vasútnál dolgozott, 
onnan százalékolták le.

- Milyen jó emlékeid vannak 
gyerekkorodból?

- Az Arany János Általános 
Iskolába jártam, szerettem ta-
nulni, kitűnő tanuló voltam. 
Már az oviban tudtam írni, ol-
vasni úgy, hogy nem tanított 
senki. Tesóim, amikor tanul-
tak, csinálták a házijukat kér-
dezgettem őket mindenről, ők 
meg magyaráztak, bár nem 
hitték, hogy értem is. Aprán-
ként így ragadtak rám a dol-
gok. Iskolában sem sokat ta-
nultam, elég volt figyelnem 
az órán, s ragadtak a dolgok. 
Nem kellett erőfeszítéseket 

tennem az ötösért Felsőben a 
történelmet nagyon szerettem, 
főleg az ókort. Innen jött az is, 
hogy jogász leszek.

Persze akkor társai stré-
bernek, vagy ahogy Józsi fo-
galmazott, kis kockának tar-
tották a tudásért, de egyéb-
ként ugyanolyan gyerek volt, 
mint bárki a külvároson. Bár 
sok balhéban benne volt, ar-
ra azonban mindig 
vigyázott, hogy a 
jó híre megmarad-
jon, s ne hozzon 
soha szégyent szü-
leire. Őket segítve 
már akkoriban el-
ment dolgozni is.

- Nyaranta men-
tem kapálni, me-
zőgazdasági mun-
kára. A pénzt oda-
adtam szüleimnek, 
akik tanszereket, 
ruhát vettek belőle. 
A tesóim is így tet-
tek, nagyon büsz-
kék voltak ránk a 
szüleink ezért. Na-
gyon jó testvérek 
vagyunk ma is. Az 
önállóságom 14-15 
éves koromban el-
kezdődött, anya-
gi gondok és a szü-
leim válása miatt a Gandhi 
Gimnáziumot ott kellett má-
sodikban hagynom, Karcagra, 
a Szentannai Sámuel Gimnázi-
umba jöttem haza tanulni.

- A történelem helyett ekkor 
lett kedvenced a biológia?

- Tulajdonképpen igen, bár 

sok tanulmányi versenyen vol-
tam, mert minden érdekelt. 
Amikor a tekóban ültem a bi-
ológia órán és Kolostyákné 
Pljesovzsky Zsuzsanna tanár-
nő valamit kérdezett, válaszol-
tam, aztán megint. Óra végén 
odajött s megkérdezte, nem 
volna-e kedvem részt venni bi-
ológia versenyen. Bár félváll-
ról vettem a dolgot, harmadik 

lettem, aztán voltunk Csur-
gón, majd a TUDOK-on, ahol 
országos nagydíjas lettem, 
ahol érdekes témát kutattam, 
a drogról kérdeztem társaim. 
A droggal kapcsolatban min-
dig elutasító voltam, de láttam, 
hogy a telepen ez terjed, ezért 

tartottam fontosnak, hogy fel-
hívjam a veszélyeire is a figyel-
met. Amikor a tudományos 
háttérnek is utána olvastam, 
megtetszett a biokémia. Akkor 
agykutató is szerettem volna 
lenni. Érettségi után a Debre-
ceni Egyetemre jelentkeztem, 
2006-2009 között végeztem a 
Bsc-t, alapokleveles biológus-
ként, aztán 2011-től 2013-ig a 

mester diplomát, 
molekuláris gene-
tikusként. 2009-től 
folyamatosan mo-
lekuláris biológus-
ként dolgozom.

- Roma szárma-
zásod miatt ért-e 
a diákéveid alatt 
hátrány?

- Az egyetemen 
éreztem először, 
nem számít a szár-
mazásom, csak az, 
mit tettem le ku-
tatóként az asz-
talra. Amikor el-
kezdtem dolgozni, 
azt éreztem meg-
találtam a helyem. 
A mesterdiploma 
alatt egy speciá-
lis kutatásban vet-
tem részt. Most 
doktoranduszként 

a tanszéken a szájüregi rákos 
projektben veszek részt - ma-
gyarázza Józsi, akit az Arany-
pánt-díjra egy szakmai barát-
ja ajánlott.

- Bár sok reményt nem fűz-
tem hozzá, úgy gondoltam 27 
évesen még nem tettem le any-

nyit szakmailag az asztalra. 
Amikor megtudtam, hogy be-
jutottam a legjobb tíz ember 
közé, a 10. hellyel is elégedett 
lettem volna. Az eredményhir-
detésen nagyon meghatódtam, 
amikor kimondták a nevem. 
Nagyon jólesett, hogy az ame-
rikai nagykövet is gratulált – 
vallja be a fiatal díjazott, akit 
barátnője, Oláh Regina Szidó-
nia is mindenben támogat és 
nagyon büszke rá.

- Mennyiben változott meg 
az életed a díj óta?

- Gyökeresen felfordult, bár 
bennem semmi nem változott. 
Régi gyerekkori álmom volt 
olyan karriert felépíteni, hogy 
az egész ország megismerjen, 
büszke lehessen rám a csalá-
dom, hogy cigányként kiemel-
kedtem. Most ez kezd tuda-
tosulni bennem. Próbálok to-
vábbra sem lekezelőnek tűnni. 
Ebben példaképem Csermely 
Péter, a nagyszerű tudós, akit 
még a középiskolás versenyek 
alatt ismertem meg – árulja el 
Józsi, aki továbbra is szokásos 
életét éli. Ha a laborban befeje-
zi a munkát, hazamegy, főz va-
lami finomat vagy lemegy az 
edzőterembe, s levezeti a feles-
leges energiákat. Bár nagyon 
ritkán van itthon, de amikor 
tud jön, és nővére, Melinda 
nyolc hetes kislányát, Kendrát 
babusgatja. Családalapításra ba-
rátnőjével még nem gondol-
nak. Távlati terveiben ameri-
kai kutatás is szerepel.
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HIRDETMÉNYEK

A karcagi születésű roma díjazott

Horváth József Amerikába készül

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS 
KARCAGON

Néptáncosok kísérik énekelve a májusfát a főtérre
Útvonal: Nagykun Látogatóközpont – Dózsa Gy. u. 

– Kossuth tér
Májusfa díszítése
Májusfa ünneplése, közös ének, tánc.
A program táncházzal zárul, a talpalávalót a PI-

PÁS zenekar húzza!
Helyszín: Kossuth tér, SÉTÁLÓ utca
Időpont: 2015. május 5. (kedd) 17 óra

A díszítéshez kérjük, mindenki hozzon magával 
1 méter hosszú, színes selyemszalagot!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A rendezvény az NKA Közművelődés és Népmű-
vészet Kollégiuma támogatásával valósul meg. 

Meghívó
A Redemptio a jászok és kunok éle-

tében évszázadokra volt hatással, meg-
határozta a térség gazdasági és kulturá-
lis fejlődését. Az önmegváltásban részt 
vevő települések lakóiban napjainkban 
is él őseik tettének emléke. Ezt az em-
lékezetet méltányolta, ismerte el a Ma-
gyar Országgyűlés 2014-ben hozott ha-
tározata, amely május 6-át, a Jászkun 
Redemptio kihirdetésének napját, nem-
zeti emléknappá nyilvánította.

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt 
a Múzeumparkba

2015. május 6-án 19.00 órára

a Jászkun Redemptio 270. évfordulója 
alkalmából rendezett emlékező ünnep-
ségünkre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuá-
lis állásajánlatai:
 - Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Anyagtételező (Karcag),
 - Állatgondozó (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Kőműves (Kisújszállás),
 - Mázoló, szobafestő (változó a munkavégzés helye),
 - Mázoló, szobafestő (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője, betanított varrodai munkás 

(Kisújszállás),
 - Fémmegmunkáló, felületi gépkezelő-operátor (Orosz-

lány),
 - Gyártósori összeszerelő - betanított munka (Szolnok),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű - és nehézgép ke-

zelő (Kisújszállás).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Fog-
lalkoztatási 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.mun-
ka.hu/
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Április 16-án Egészségnap-
ra várta a szülőket a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda SZIM 
Tagóvodája. Az egész napos 
program délelőtti részében a 
szülők gyermekeikkel együtt 
játékos testnevelés foglalkozá-
son vehettek rész, melynek ke-
retében játékos testmozgásra, 
képességfejlesztő játékokra ke-
rült sor. Balajtiné Sütő Mar-
git tagóvoda vezetőtől megtud-
tuk, hogy második alkalom-
mal rendezik meg az Egészség-
napot. Tavaly a helyes táplálko-
zás köré építették a programot, 
az idén pedig természetesen a 
mozgást és a sportot, valamint 
a készségfejlesztést állították a 
középpontba.

Délután már inkább a szü-
lőknek szóltak a rendezvé-
nyek, amikor Szepesi Ti-
bor a Karcagi Sportegyesület 
munkájáról tartott tájékozta-
tót, majd pedig bemutatkoz-
tak a sportegyesület szakosz-
tályai is. A program zárása-
ként A mozgás fontossága az 
egészségünk megőrzése érde-
kében címmel tartott előadást 

Kun Mariann testnevelő – 
gyógytestnevelő.

A Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda valamennyi tag-
intézménye részt vett továbbá 
az idén is megrendezett Játszd 

Újra Kreatív Alkotó Kiállítá-
son, melynek megnyitójára 
április 21-én került sor a kul-
túrpalotában. Az eseményen 
hat kézműves tehetséggon-
dozó műhely mutatkozott be. 
Gulyás Ferencné intézmény-
vezető a következőket nyilat-
kozta az eseménnyel kapcso-
latban: A környezettudatos ne-

velés intézményünkben nagyon 
fontos szerepet kap a gyerme-
kek nevelése során. Hét úgyne-
vezett „Zöld Óvodánk” van – 
akik ezt a címet már korábban 
elnyerték – és ennek keretében 
négy évvel ezelőtt indítottuk el 
ezt a programot. Szülők, óvo-
dapedagógusok, gyerekek újra-
hasznosítható anyagokból, ott-
hon és az óvodában készítenek 
különféle játékokat, eszközö-
ket, használati tárgyakat. Ez-
úttal is ezek kerültek kiállítás-
ra. Ennek az a célja, hogy meg-
mutassuk mi mindent lehet sa-
ját kezűleg már a kidobásra 
szánt anyagokból előállítani. 
Ezekkel a gyerekek otthon még 
egy darabig játszhatnak is, hi-
szen itt az óvodában is számos 

eszközt, játékot készítünk pél-
dául kasírozással és még más 
kreatív technikákkal.

A zenés, táncos, mesemon-
dással egybekötött nagy sike-
rű megnyitón számtalan szép, 
ötletes és praktikus tárgyat te-
kinthettek meg az érdeklődők.

-dh- 

Mozgalmas tavasz az óvodákban 

Ki gondolná, de az idén már 
harminc éves lett a csapat, 
amelynek frontembere, szerve-
zője, menedzsere (és lendülete) 
az énekes, Perge Tibor. Kérdé-
sünkkel őt kerestük meg.

- Az évforduló miatt szeret-
nénk minden alkalmat meg-
ragadni ahhoz, hogy az ed-
dig született nótákat előadhas-
suk. Elővesszük tehát a dala-

inkat a régmúlt-
ból és mostaná-
ban talán és vég-
re lesz egy új nó-
tánk is. A múlt 
héten pénteken 
az Ifiházban volt 
egy koncertünk, 
ahol a Historica 
együttessel lép-
tünk színpad-
ra. Nekik ko-
rábban a ven-
dégeik voltunk 

Budapesten, most mi hív-
tuk meg őket. Május else-
jén Tomajmonostorán, a falu-
napon fogunk játszani, eddig 
úgy néz ki, hogy a Boney M. 
előzenekara leszünk egy het-
venperces műsorral. (Az, hogy 
előttük lépünk fel az nekem is 
meglepetés.) Május 22-ére a P. 
Mobil együttest hívtuk meg 
Karcagra. Ez azért is érdekes, 

mert a P. Mobil eddig két alka-
lommal (1982-ben és valami-
kor az 1980-es évek közepén) 
játszott nálunk. Most a régi ta-
gokkal és fiatalabb zenészek-
kel kiegészülve ismét ők szól-
nak majd itt a nagyteremben 
az ifiházban. Ez a mi szerve-
zésünk. Aztán jön a Birkafőző 
Fesztivál, amire szintén készü-
lünk, mégpedig annyira, hogy 
mindenkit elhívunk, aki va-
laha játszott velünk, még kül-
földről is hazajönnek erre az 
alkalomra, illetve talán a leg-
első Seňor formációt is sikerül 
összehoznunk. Egy örömze-
neszerű bulit szeretnénk ösz-
szehozni. Van kilátásban egy 
motoros találkozónk is, július 
2-án és azzal még nincsen vé-
ge, mert augusztus 20-án is jó 
volna színpadra lépni, de ezen 
még dolgozunk.

Elek György  

Megkérdeztük: Mire készül a Seňor együttes?

2001-ben alakult meg a Nagy-
kunsági Szalonkavadászok Ba-
ráti Köre, amely 2008-tól kez-
dődően a Szalonka Kupa elne-
vezésű agyaggalamb lövészeten 
verbuválja össze a baráti társa-
ságot. Az idén április 11-én ke-
rült megrendezésre a verseny, 
mellyel kapcsolatban Varga 
Szabolcs, a rendezvény házigaz-
dája nyilatkozott lapunknak.

- Maga a bará-
ti kör a Nagykun 
Vadásztársaság 
tagjaiból össze-
verődött csapat, 
akikkel NEFAG 
Zrt. területén, 
Apavárán kezd-
tünk szalonkára 
vadászni. Hogy 
a baráti találko-
zókat még jobb 
hangulatban fe-
jezzük be, az 
idény végére szerveztük ezt a 
kupasorozatot, amely immár 
nyolcadik éve kerül megren-
dezésre. Aki vadászik az tud-
ja, hogy a szalonkavadászat az 
egyik legszebb vadászati mód.

– Mi a szépsége a szalonka-
vadászatnak?

– Természetes vadról van 
szó, tehát mesterséges körül-
mények között nem lehet te-
nyészteni. A szalonka egy vo-
nuló madár, a déli, mediterrán 
országokból ilyenkor vonulnak 
föl a költőhelyükre. A vadásza-
ti módját húzásnak nevezzük. 
Két napszakban lehet húzni – 
van egy hajnali és egy esti hú-
zás. Olyan jó röpkészségű ma-
dárról van szó, amelyik a fecs-
ke és a bagoly közötti moz-
gásokat – bármelyiket – tud-

ja imitálni. Mivel nagyon nagy 
távolságokat tesz meg, ezért 
hajlamos a szép, lassú röptére, 
de ha kell sebesen is tud repül-
ni, akár több száz kilométert is 
megtéve éjszakánként. A sza-
lonka jelenleg nem vadászha-
tó faj, de monitoringozni lehet, 
tehát vizsgálati céllal elejthető. 
Az idén is monitoringoztunk, 
így most is megtartjuk ezt a 
kupát.

- Mit kell még tudni erről a 
kupáról? Mitől fontos ez önök-
nek?

– Ez egy baráti találkozó, így 
nem is a versengés a legfonto-
sabb, hanem a találkozás. An-
nak idején a vadászatokat kö-
vetően záróeseményként ösz-
szeültünk és beszélgettünk. 
Egy ilyen alkalommal javasol-
ta Nyitrai Karcsi bácsi, hogy 
jó lenne akár egy ilyen jelle-
gű rendezvény is, ezzel is erő-
sítve a baráti kapcsolatokat. A 
továbbiakban is inkább az az 
elsődleges, hogy összefogjuk 
az azonos érdeklődésűeket és 
egy kellemes hétvégét töltsünk 
együtt. Közösségépítő jellege 
van az egésznek.

-dh-   

VIII. Szalonka Kupa

Jó hangulatban, nótacsokorral, vidám versekkel, közös játék-
kal, majd zenével és tánccal köszöntötték a végre-valahára el-
érkezett tavaszt a Déryné Kulturális Központ Életet az évek-
nek Nyugdíjas Klubjának tagjai. Az április 14-én a Déryné eme-
leti nagytermében megrendezett mulatságra -szokás szerint – 
meghívták a városban működő más testvérklubokat és az Idő-
sek Otthona és a Idősek Klubja tagsága is képviseltette magát. A 
kulturális központban működő Nótaklub előadása megalapoz-
ta a jó hangulatot, s ismét nagy sikert aratott az Idősek Klub-
ja közös játéka is. A kollektív süteménykóstolás alatt már szólt a 
talpalávaló, mert a délután hátralévő része tánccal telt el.

A tavaszt köszöntötték
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A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ kez-
deményezésére a Györffy Ist-
ván Tagiskola kivitelezésében 
került sor április 21-én a Ta-
vaszi zsongás című rendez-
vényre. Kovács Miklósné és 
Káposztási Nóra tanárnők, 
az Ifjúsági Házban és a Mú-
zeumparkban lezajlott ren-
dezvény karcagi koordináto-
rai, „a közösségi aktivitás hi-
ánya és a túlzott online jelen-
lét” problémájához kapcsoló-
dó rendezvény megszervezé-
sét választották. A két hely-
színre tervezett és nagyon 
sok gyereket megmozgató 
esemény a szabadidő hasz-
nos eltöltésének lehetősége-
ire igyekezett ráirányítani a 
figyelmet, nem kerülve ki a 
pálya-orientáció lehetősége-
it sem. 

Az Ifjúsági Házban vetél-
kedőt és vitakört rendeztek az 
érdeklődőknek, de a tűzoltó-
ságra és rendőrségre is elláto-
gathattak a fiatalok. A Múze-
umparkban egész sor helyszí-
nen játékos bemutatók, fog-

lalkozások hívták fel a figyel-
met a szabadidős tevékenysé-
gek sokaságára, s ennek meg-
felelően hímezni és horgolni 
ugyanúgy lehetett, mint fociz-
ni, az elsősegélynyújtást gya-
korolni, a vadászat mestersé-
gével ismerkedni, sakkozni, 

szellemi totót kitölteni és így 
tovább.  Az egyes helyszíne-
ken pontokat lehetett szerezni, 
amelyek pénzt értek, ponto-
sabban a Job-shop-ban levásá-
rolhatók voltak. (A shop áru-
készletét civilszervezetek, az 
önkormányzat, a diákönkor-
mányzat, és a szülők ajándé-
kaként kapták a délután szer-
vezői.) 

A Múzeumparkban valóban 
nagy volt a zsongás, s a fog-
lakozásokat látogatók között 
szülőket, sőt, egész családokat 
is felfedeztünk. A rendezvény-
nek a szülők megszólítása is 
a célja volt – mondta  Kovács 
Miklósné, - mert a pályázat 
ugyan egy alkalomra szól, de 
feladatunk az is, hogy egy év-
re tervezzünk. Májusban egy 
flashmobbal, villámcsődület-
tel jelentkezünk, szeptember-

ben pedig újra megpróbálko-
zunk egy hasonló közösségi 
rendezvény szervezésével.

- Nagyon jó kezdeménye-
zésnek tartom ezt, hiszen egy-
részt közösségfejlesztő hatá-
sa van, más részről pedig a 
szabadidő hasznos eltöltésé-
nek újabb lehetőségeire hív-
ja fel a figyelmet – értékelte a 
Tavaszi zsongást Plósz Csilla, 
a Karcagi Általános Iskola ve-
zetője, aki szerint ez nagyon 
fontos, hiszen a 21.századra 
felnőtt generáció szabadideje 
nagy részét a számítógép előtt 
tölti, a hagyományos elfoglalt-
ságok legtöbbjét alig ismeri. –
Nekünk pedagógusoknak az 
is a feladatunk, hogy ilyen és 
ehhez hasonló lehetőségekkel 
hívjuk fel ezekre a figyelmet.

Elek György

HÍREK

A hét kérdése: Állít-e májusfát?

Kohári Róbert (22) 
Nem idehaza ugyan, de ter-
vezünk májusfa állítást.

Lazics Szilveszter (21) 
Öt vagy hat éve minden má-
jus elsejére vittünk májusfát, 
az idén is lesz ilyen. 

Kézsmárki Tibor (62) 
Régebben mindig állítottunk 
május fát, de a koromnál fogva 
ma már nincs ilyen programom.

HIRDETMÉNYEK

Tavaszi zsongás - Legyen ez egy Job(b)nap!

Április 22-én soros ülést 
tartott a Karcag Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, amelyen 
részt vett Pánti Ildikó városi 
képviselő is. Az ülésen három 
napirendi pont megtárgyalá-

sára került sor. 
Ezúttal elfogad-
ták a nemzetisé-
gi önkormányzat 
2014. évi költség-
vetésének végre-
hajtásáról szóló 
előterjesztést, va-
lamint a tavalyi 
p é n z m a r a d v á-
nyuk felhaszná-
lására vonatkozó 

javaslatot is. Emellett döntöt-
tek a városi és a nemzetiségi 
önkormányzatok közötti meg-
állapodás felülvizsgálatára vo-
natkozó előterjesztésről is.

-dh-

Ülésezett a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége szere-

tettel meghívja az egykor karcagi laktanyában szolgálatot 
teljesített katonákat a 2015. május 23-án (szombaton) tar-
tandó rendezvényünkre.
Program:
11.00 Emléktábla koszorúzás
Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11. Karcagi Ifjúsági 

Ház (volt HEMO épülete)
Emlékszoba megtekintése
Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület), 1. 

emelet
12.00 Bajtársi találkozó-ebéd
Helyszín: Karcag, Rákóczi u. 3. Egyesületek Háza (a volt le-

ány kollégium épülete)
A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 
1500 Ft.
Jelentkezési határidő: 2015. május 15. 
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve 
a 06/70-256-6551, vagy a 06/70-459-7290 telefonszámokon. 

Vezetőség

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.

Katonai Toborzás Karcagon az 
Ifjúsági Házban 2015. május 5-én 

10.00 órától!

A sereg az idei évben is több száz munka-
vállaló jelentkezését várja szerződéses kato-
nai szolgálatra. Elsősorban lövész, felderí-
tő, díszelgő, illetve – „C” kategóriás gépjár-
művezetői engedély megléte esetén – gép-
járművezetői munkakörök tölthetők be, de 
a legbátrabbak akár ejtőernyős vagy búvár 
beosztásokba is beadhatják pályázatukat. 
A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, 
magyar állampolgárság megléte, belföldi 
lakóhellyel való rendelkezés, legalább 8 ál-
talános iskolai végzettség és büntetlen elő-
élet. A hivatásos és szerződéses katonák 
utánpótlása ma már csak toborzás útján 
történik, az érdeklődők toborzó előadást 
hallgathatnak meg az Ifjúsági Házban (ko-
rábbi elnevezése HEMO) Karcag, Püspökla-
dányi út 11. 2015. május 5-én 10.00 órától.
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Magán állatorvosi 
ügyelet

Az ügyelet Karcag, Berekfürdő te-
rületére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 
16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 1-2-3. Dr. Domán György 
Kg., Ady Endre u.58. Tel.: 06/30 434 5950.

Anyakönyv
Házasságkötés

Kállai Erzsébet- Kele Imre

Születés

Seres Ibolya –Tyukodi János

Karcag, Tiszta u. 12. 

Ibolya Leila

Halálozás

Cs. Nagy Ferencné 

(Szikszai Julianna)

 Karcag (1921)

Május 01. Ünnep nap! 
(Péntek)

 9 - 12 óráig Oroszlán 
Gyógyszertár (Kórház u. 4.) 

Május 02. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

(Kiss A. u. 3.)
 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 Oroszlán 

Gyógyszertár (Kórház u. 4.)

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!

Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program része-
ként - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy 

barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesz-
szen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyü-
mölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 
 - az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
 - rendelkezik saját tulajdonú, vagy számára megművelésre átengedett 

balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti 
zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák: Balkon (erkélyen kialakított ), Mini (10 – 50 m2), Nor-
mál (50 m2 felett), Zártkert 1. (zöldség), Zártkert 2. (gyümölcsös), Zártkert 3. 
(vegyes zöldség és gyümölcs)

 - Közösségi: csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2015. május 20. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
 - Karcag Városi Önkormányzat – Portán elhelyezett gyűjtődoboz,
 - Falugazdász Iroda – 5300 Karcag, Püspökladányi út 14.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy an-
nak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a 
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez 
ez elengedhetetlen lesz!

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés, és indokolt esetben külön-
díjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb 
konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
 - Bronz kisplasztika – Györfi Sándor, Munkácsy díjas és Magyar Örökség-

díjas karcagi szobrászművész alkotása,
 - Oklevél - miniszteri aláírással, 

melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: két alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) törté-
nik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: várhatóan szeptemberben, a Lovas Napok keretén belül.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Karcag, 2015. február 09. 
 Kovács Szilvia 
 alpolgármester, ötletgazda 
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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.
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 a kórház közelében 4 
szobás, 2 garázsos, kertes ház 
extrákkal eladó. Tel.: 06/30-627-
7789.
Karcagon Kórház u. 8 szám alatti, 
II. emeleti, 51 m2-es felújított la-
kás 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.
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 a Reggel utcában ker-
tes családi ház eladó. Tel.: 06/70-
248-2208.
Garázst vásárolnék a Szent 
István sugárút 1-5 udvarán, a ga-
rázssor közepe táján. Továbbá el-
adnám 3 db hagyományos füg-
gönytartómat. 06/59-313-167.

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 hőszigetelé-
sű, alacsony rezsijű 2. emeleti 
(tetőtéri) lakás. Nettó 33,95 m2 
(bruttó 42,41 m2). Központi fű-
tés, klíma, egyedi konyhaszek-
rény, villanytűzhely, szekrény-
sor. Irányár: 140.000 Ft/ nettó 
m2. Tel.: 06/30-985-4098.

Karcagon 44 m2-es kis házrész el-
adó. Szoba-konyhás, fürdőszo-
bás, gáz és cserépkályha fűtésű. 
Irányár: 2,5 millió forint. Ugyanitt 
mosógép, centrifuga, TV eladó. 
Tel.: 06/30-921-1871.

Eladó lakás Karcag központjá-
ban, 57 m2-es 3. emeleti, tavaszi 
költözéssel. Tel.: 06/30-298-0276.

Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m2-es telken teljes közmű-
vesített, ipari árammal ellátott, 
bontásra, vagy felújításra ítélt 
ház eladó. A telek alkalmas üz-
leti vagy ipari tevékenységre is. 
Érdeklődni: Karcag, Kacsóh u. 21. 
szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon a Széchenyi sugár-
út 50. szám alatt, földszinti, 35 
m2-es, egyszobás lakás eladó. 
Érdeklődni hétköznapokon a kö-
vetkező telefonszámon: 06/20-
985-8864.
Karcagon az Új utcában két szo-
bás ház eladó. Tel.: 06/59-313-
692, és 06/70-466-1574.
Hosszútávra keresek albérletet 
két fő részére. (Nagy portával, 
és gazdálkodásra alkalmas le-
hetőséggel, gáz és vegyes tüze-
léssel, fúrott kúttal). Tel.: 06/30-
649-9998.
Budapest XI I I .  kerületében 
(Kodolányi Főiskola szomszédsá-
gában) 1+2 félszobás, amerikai 
konyhás lakás, új építésű házban 
augusztustól kiadó. Tel: 06/30-
968-8020.

Állat
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.
Fehér húsjellegű hízó, és rágott 
koca eladó. Tel.: 06/30-385-8232.
Malac van eladó (11 db, 9 he-
tes), valamint tavaszi árpa. Tel.: 
06/30-458-4238.

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.
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 u. 4. szám alatt. 
Színes televízió eladó (Vestel tí-
pusú). Tel.: 06/30-385-6456.

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 üdülési utalvány (érvényes-
sége: 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.
Zab van eladó, és napraforgó kis-
bálás szalma! Tel.: 06/56-312-666, 
06/30 282 0454.
Kerti szivattyú, 5 tonnás olaj-
emelő, személygépkocsira tető-
csomagtartó, rally kormány el-
adó, villany fúróra cserélhe-
tő. Tel.: 06/30-472-6237, vagy a 
06/59-314-243.
Video lejátszó eladó (felvevő-
lejátszó, LG típusú). Érdeklődni 
hétköznapokon a következő te-
lefonszámon: 06/20-985-8864.
Motorkerékpár (Simson SB 51-
es) eladó. Érdeklődni hétköznap-
okon a következő telefonszá-
mon: 06/20-985-8864.
Eladó jó állapotban lévő, házi ké-
szítésű, asztali körfűrész és egy 
variálható babakocsi. Tel.: 06/59-
300-628.
Mosógép, centrifuga, 28-as női 
kerékpár eladó! Tel.: 06/59-314-
892.
Bontott teli ajtó (100 x 200-as) 
tokkal együtt eladó. Tel.: 06/30- 
389-7867.
Eladó egy 220 V-os körfűrész 
(400 mm-es). Tel.: 06/59-314-123.
28-as Csepel női kerékpár, 24-
es lányka MTB, 26-os jó állapotú 
MTB, mosógép, centrifuga, robi 
kapa utánfutó eladó. Vásárolnék 
gáztűzhelyet, robikapát, akár 
rosszat is. Tel.: 06/30-261-0785.
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 fűnyíró 
eladó! Tel.: 06/30-363-7951.
Renaultra 4 db 13-as kerék gumi-
val, Nissanra 4 db 14-es acélfelni, 
Mercedes Vitora 4 db 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. 
Jól működő Hanseatic színes 
TV olcsón eladó! Tel.: 06/20-391 
5618.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 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.
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, meszelést, 
festést, kerítésjavítást és festést, 
kisebb bontást) vállalok Karcag 
és Berekfürdő területén. Tel.: 
06/20-807-4711.
A Szendrei Üvegező Bt. vállal 
üvegezést, képkeretezést, egye-
di tükrök készítését, Rehau nyí-
lászárók forgalmazása, beépíté-
sét, javítását. Redőnyök, szalag-
függönyök, rovarhálók, reluxák 
szerelését, forgalmazását. Tel.: 
06/30-684-4941. Cím: Karcag, 
Villamos u. 21. 
Cserépforgatást, tetőjavítást, és 
teljes körű építőipari munkákat 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 
FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. május 4. 

(hétfő) 12 óra

Az Elektronikai Hulladékhasznosító 
Kft-hez eddig leadott Önéletrajzok ke-
zelése 2015. április 30-val megszűnik!

Kérjük azokat, akik jelentkezésüket 
továbbra is fenntartják, adjanak be 

ÚJ, FÉNYKÉPPEL ellátott ÖNÉLETRAJZOT.

Az Önéletrajzban kérjük feltüntetni: személyes adato-
kat, iskolai végzettséget, megszerzett szakmát, szakmákat,  
munkahelyeket, ott végzett munkát, jogosítványokat, en-
gedélyeket és a PONTOS elérhetőséget (telefonszám, vagy 
email cím).

Jelenleg cégünkhöz az akár csak 8 ált. osztályt végzett dol-
gozókon kívül többféle szakember jelentkezését is várjuk. 

Az Önéletrajzokat az allas@e-hull.hu e-mail címre el-
küldve, illetve személyesen leadva a Kft Portáján, vagy 
postai úton az 5300 Karcag, József nádor u. 6. sz. címen 
fogadjuk.

Kovács Szilvia HR igazgató
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SPORT

Immár kilencedik alkalom-
mal rendezték meg Földesen a 
régió egyik legrangosabb em-
lékversenyét, amellyel Csapó 
Gézára emlékezhettünk. A vi-
adalon tizenkilenc szakosztály 
178 versenyzője vett rész külön-
böző korosztályokban. Karca-
got most nyolc versenyző kép-
viselte. Ők hét érmet be is gyűj-
töttek, két arany, három ezüst 
és két bronzérem formájában. 

Szakmai vezeté-
sünk ezzel elége-
dett is lehetne, ha 
nem tennénk ma-
gasabbra a mércét, 
ugyanis verseny-
zőink technikai-
lag többre képesek. 
Nem mindenki bir-
kózta azt, amit már 
elvárhatnánk tő-
le, viszont ez egy 

jó felmérő volt a fejlődés tekin-
tetében. Eredmények: Gyermek 
korosztály, 26 kg. Marusi János 
III. Diák II. korosztály  26 kg. 
Csanádi Zoltán III. 29 kg. Or-
das Tibor I. 54 kg. Kis János II. 
Diák I. korosztály, 35 kg. Balajti 
Gábor II. (egy súlycsoporttal fel-
jebb indult) 46 kg. Újfalvi Lili II. 
(fiuk között). Serdülők, 69 kg. 
Újfalvi Csaba I.  

Szűcs András

Nyolc karcagi gyermek hét érmet 
hozott Földesről

Martfű-Karcag 1-7 (0-4)
Martfű: 60 néző 
Játékvezető: Rábi Zsolt
Segítői: Pátgi Zsolt, Kiss 

Anikó
Karcag: Agócs – 

Szentannai, Orosz, Szívós Gy., 
Domokos R., Németh M., Ko-
vács L., Szívós G., Nagy R., 
Domokos A., Szőke R. (Erdei)

Edző: Orosz István
A karcagi csapat a vala-

mikor szebb napokat megélt 
martfűi csapathoz látogatott. 
Elég hamar megkezdődött a 
gólgyártás, Szőke R betört a 
16-oson belülre, majd elhúz-
ta a labdát a kifutó kapus mel-
lett, aki lerántotta a csatárt. 
11-es! A játékvezető a kapuvé-
dőt kiállította. Mivel tartalék-
kapus nem volt nevezve, ezért 
egy védőre húzták rá a kapus-
mezt. A büntetőt Székely D. a 
jobb alsósarokba rúgta. (0-1)

Ezután beindult a gólgyártás. 
A 10. percben Kovács L. lab-
dáját Szőke R. a kapu közepé-
be lőtte. (0-2)

A 28. percben ismét Szőke 
R.,majd egy perc múlva Szé-
kely szerzett gólt - (0-3) (0-
4) lett az eredmény. A máso-
dik félidő is karcagi rohamok-
kal kezdődött, az 51. percben 
Szőke R., már a harmadik gól-
ját szerezte meg (0-5). Az 54. 
percben Domokos A. balról 
belőtt labdája egy védőről vá-
gódott a hálóba (0-6).

A 67. percben egy vendég-
akció során Domokos A. a bal 
alsó sarokba gurított (0-7).

Két perccel a mérkőzés vé-
ge előtt a hazai csapat meg-
szerezte a becsület gólját. Szé-
kely elszaladt a védők mellett, 
majd 25 méterről kapura lőtt, 
és a labda Agócs kezét érintve 
a hálóba vágódott (1-7). 

Orosz István: Hamar eldőlt 
a mérkőzés.

Földi Tibor: 80 percet ját-
szani emberhátrányban egy 
karcagi csapat ellen lehetetlen 
küldetés, gratulálok a vendég-
csapatnak. 

B.I. 

Megyei I. osztályú mérkőzés

Az országos hírnévnek és 
elismertségnek örvendő tor-
nát több mint két évtizede 
hívta életre a nagy birkózó di-
nasztia legfiatalabb tagja, az 
akkor már a hetvenes éveiben 
járó id. Kurucz István (1928-
2007). Az évente megrende-
zett versenyre az ország min-
den részéből, több alkalom-
mal a szomszédos országok-
ból (Romániából, Szerbiá-
ból, Ukrajnából) is érkeztek 
birkózók, néhány éve pedig 
(több alkalommal is) magyar 
bajnokság lett, vagyis az évek 
alatt országos sportesemény-
nyé vált.

Április 25-én immár husza-
dik alkalommal töltötték meg 
a Városi Sportcsarnokot a ver-
seny résztvevői, akik az idei 
tornára, - amely egyben a Di-
ák II-es Kötöttfogású Országos 
Bajnokság volt, - a szokottnál 
nagyobb számban neveztek. A 
sportolókat, szüleiket, a szak-
osztályok edzőit és szakembe-
reit dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, ország-
gyűlési képviselő köszöntöt-
te. Beszédében kiemelte, hogy a 
Kurucz család öt férfitagja által 
képviselt sportág, köszönhető-
en a nemzedékről nemzedékre 
öröklődő családi elkötelezett-
ségnek, ma is markánsan jelen 
van a város sportéletében. 

-  A Kurucz család tagjai tet-
ték lehetővé, hogy a KSE kere-
tein belül működő szakosztály 

mellett egy ilyen emlékverseny 
is megrendezésre kerüljön. A 
Kurucz testvérek, - akik an-
nak idején versenyeztek - nem 
akármilyen példával szolgáltak 
azoknak, akik a nyomdokuk-
ba lépnek. Azt mutatják, hogy 
vidékről, kisvárosi, sőt, falusi 
környezetből is el lehet jutni a 
kitartáson és a munkán keresz-
tül a dobogó legfelső fokára.

- A mai alkalom azt bizo-
nyítja számunkra, hogy a ha-
gyomány nemcsak az emlékek-
ben marad meg, hanem a min-
dennapokban is – mondta meg-
nyitójában Németh Szilárd, a 
Magyar Birkózó Szövetség el-
nöke, országgyűlési képvise-
lő, aki szerint Karcagon Kurucz 
István, Karcag  város vezeté-
se és a Magyar Birkózószövet-
ség eredményes együttműködé-
sének köszönhető, hogy a jubi-
leumi emlékverseny immár a 

huszadik alkalommal is töret-
len sikerrel került megrende-
zésre. -  Itt szeretnék köszöne-
tet mondani a versenyzőknek, a 
felkészítőknek valamint azok-
nak, akik hosszú időn keresz-
tül végzik az edzést a gyere-
kekkel, és elhozták őket az or-
szág minden pontjáról, emelve 
ezzel is a magyar birkózás csil-
lagát... Köszönetet szeretnék 
mondani a tanító néniknek és 
az óvónéninek, akik hittek ab-
ban ,hogy érdemes a birkózást 
választani. Mi is hiszünk ab-
ban, hogy az iskolákkal, a test-
nevelő tanárokkal együtt kell 
működni és hogy a Magyar 
Birkózó Szövetség, egy-egy te-
lepülés, egy-egy város, egy-egy 
vállalkozó összefogásával még 
sok ilyen szép versenyt tudunk 
megrendezni.

Németh Szilárd a megnyi-
tót követően, a sokéves áldozat-

kész munka, és a sportág támo-
gatása elismeréseként diplomá-
val tüntette ki Szepesi Tibort a 
KSE ügyvezető igazgatóját és 
Kis János vállalkozót.

Az utóbbi idők legnagyobb 
Diák II Magyar Bajnokságá-
nak is nevezhető karcagi tor-
nán 14 súlycsoportban 65 szak-
osztály 227 versenyzője lépett 
szőnyegre. A legtöbb bajnoki 
címet és érmet a Ferencvárosi 
TC, a Dorogi NC és az ESMTK 
versenyzői szerezték meg, ezek 
az egyesületek végeztek a pont-
verseny élén. 

A Karcagi SE színeiben há-
rom versenyző indult. Közü-
lük Kis János ( az 54 kg-os súly-
csoportban) bronzérmet szer-
zett, Ordas Tibor pedig remek 
teljesítménnyel - két győzelem 
és két vereség után - a hetedik 
helyen végzett. A bajnokság ke-
retében gyermek korosztály-
ban (8-9 évesek) két súlycso-
portban is rendeztek versenyt. 
Itt két aranyéremnek tapsol-
hattak a karcagiak. A 27 kg-os 
Tarjányi Gergő, valamint a 32 
kg-os kategóriában Kovács Ta-
más diadalmaskodott. Az em-
lékverseny szervezői díjazták a 
legeredményesebb karcagi ver-
senyzőt, a legtöbb tusgyőzel-
met elérő birkózót és a legjobb 
bírót is. Varjú Mátyás kovács-
mester két díjat ajánlott fel a 
2014-es év legeredményesebb 
karcagi versenyzőinek. A ku-
pákat ő adta át Domokos Sá-
rának és Balajti Gábornak. Dr. 

Szabó Mihály és dr. Szabó Er-
zsébet pedig a súlycsoport első 
helyezettjeit jutalmazta. 

- A versenyeken is lemérhe-
tő volt a karcagi sportolók fej-
lődése. Ha eltelik még egy-két 
év, és a karcagi birkózók vál-
tozatlan körülmények kö-
zött tudják folytatni a felké-
szülést, akkor ennél lényege-
sen szebb eredmények is lehet-
nek, de már ezzel is elégedet-
tek vagyunk – értékelte a ha-
zaiak eredményeit Kurucz Ist-
ván, a szakosztály vezetője, a 
torna szervezője és házigazdá-
ja. - A mezőny egészét tekint-
ve pedig, végignézve a döntő-
ket, úgy látom - látjuk, hogy az 
első hat súlycsoport példaérté-
kűen magas színvonalat muta-
tott. A többi is remek volt, de 
az első hat az valóban a „csú-
csot” mutatta. Ezek a gyere-
kek, úgy állóképességileg mint 
technikailag, már a korukat 
meghatározó érettséggel és fej-
lettséggel bírnak. Véleményem 
szerint ebben is meglátszik a 
sportágfejlesztési programnak 
a hatása, az hogy már az ilyen 
fiatal versenyzőkkel is egy-
re többet tudnak foglalkozni 
az edzők. A versenyen részt-
vevő sportolóknak és edzőik-
nek gratulálunk! Ezúton sze-
retném megköszönni a Sport-
csarnok munkatársainak 
munkáját, a szülők, a nagyszü-
lők és a verseny támogatóinak 
önzetlen segítségét!

Elek György

XX. Kurucz Testvérek Birkózó Emlékversenye

Ifjúsági mérkőzés
Martfű-Karcag 0-6 (0-2)

Karcag: Fábián- Németh E., 
Kupai D., Daróczi, Majláth, 
Ungi, Szőke N., Hamar, Ba-
logh Cs., Szajkó, Balogh J.

Cserék: Szabó, Kabai, Oros, 
Lázók.

Edző: Varga János
Góllövők: Ungi, Székely R. 

(öngól), Szajkó, Balogh J., Ha-
mar.


