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Karcagi  Hírmondó
XI. Kun Hagyományok Napja

Hagyományőrző majális a Zuglógerben
Az már sokéves gyakorlat, 

hogy a tavaszköszöntő majálist 
a Pusztai Róka hagyományőr-
zői által alapított Kun Hagyo-
mányok Napja eseményei, és a 
Zuglógerben melléjük telepe-
dő, sokszor igen népes kirako-
dóvásár, a sátrat állító és tag-
jaikat ezen alkalmakkor meg-
vendégelő szervezetek meg-
mozdulásai jelentik. Így volt 
most is! Igaz, a szép napos és 
ballagásos csütörtökre napta-
lan, felhős, szeles, de végtére is 
egyáltalán nem hideg vagy ko-
mor - és szerencsére eső nélkü-
li - péntek köszöntött.

A tizenegyedik Kun Hagyo-
mányok Napját a hagyomány-
őrző lovasok mellett még a Kar-
cag Talpasíjász Kör e napra 
meghirdetett versenyének más-
félszáz sportembere köszöntöt-
te, és természetesen az érdek-
lődők, akik között dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
niszterrel is találkoztunk. A ha-
gyományok napjának versenye-
it és bemutatóit a szokásos tá-
rogatómuzsikát, majd Kovács 
Sándor, a megyei közgyűlés el-
nöke, a Kunszövetség vezetője 
köszöntőjét követően, a lovas és 
gyalogíjászok közös nyílzápora 
nyitotta meg.      

A nap célja, a Pusztai Ró-
ka évtizedes elhatározása alap-

ján az, hogy felelevenítsék a no-
mádként Magyarországra köl-
töző, s a Kárpát medencében 
az évszázadok alatt földműve-
lővé és magyarrá lett kunok ősi 
kultúráját, mindazt, amit abból 
ennyi évszázad után megőrizni, 
újratanulni, rekonstruálni lehe-
tett. A Zuglóger gyepén jurtát 
állítottak, szárnyékot ültettek - 
bemutatni e hagyománykör bé-
késebb oldalát is, mert az ese-
mények zömét természetesen 
a lovakhoz, lovagláshoz kötött, 
pontosabban nomádok harcá-
szati tudását, szilaj játékait és 
ügyességét megmutató progra-
mok jelentették. A Puszták Né-
pe címen rendezett lovasviadalt  
két részre, felnőttek és gyerekek 
versenyére bontották, ami azt 
az örvendetes tényt is hangsú-
lyossá tette, hogy a legelső Kun 

Hagyományok Napja óta el-
telt évtized alatt, nyeregbe ült 
az új generáció, amely – láttuk 
is – már tanulja azt, amit lehet 
és kell.

A viadal résztvevői egy spe-
ciális feladatokra berendezett 
pályán mutatták be a lovast és 
a lovat egybeforrasztó köny-
nyűlovas harci technikát, a ket-
tejük összeszokottságát igény-
lő feladatoktól a fegyverek 
biztoskezű használatáig. Nem 
maradhatott el a lovasbírkózás, 
a köböre bajnokságra pedig az 
idén három csapat nevezett. 

A kunok kultúrájának másik 
rétege az, ami már magyarrá 
válásuk után, mint földműve-
lő, pásztorkodó, a Nagykunsá-
got lakó néprajzi csoportra jel-
lemző. A nap eseményei ezek-
re is ráirányították a figyelmet. 

A pásztorszállásnál, amellett, 
hogy nemezelni is várták az ér-
deklődőket, a pásztorok és a pá-
kászok munkaeszközeivel is-
merkedhetett, aki akart, Nagy 
Emese énekelt, illetve néhány 
hangulatos történetet mon-
dott el a híres karcagi juhászról, 
Gyökeres Andrásról. 

A versenyek alatt a karcagi 
kutyatenyésztők jóvoltából ma-
gyar pásztorkutyák bemutató-
ja folyt, a Bokréta magyar nép-
táncokat mutatott be, az Irin-
gó pedig a legkeletebbre élő ma-
gyarok táncaiból kínált ízelítőt. 
Persze egyéb kínálással is talál-
koztunk, mert egész sor mester 
hozta el munkáit, de a vásárban 
(nagyon finom) lekvárt épp úgy 
lehetett kapni, mint fagylal-
tot, cukorkát, gulyást vagy kis-
ostort. Egyszóval, a hagyomá-
nyok (hagyományaink) napján 
tanulni, kikapcsolódni és szó-
rakozni, magyarul „majálisoz-
ni” is remekül lehetett. Az ese-
ménysor legvégére tartozik, 
hogy a majálisozásban kipihent 
Pusztai Rókák vasárnap elin-
dultak a redempciós emléktú-
rára.

A zuglógeri eseményekkel 
párhuzamosan másféle (bár ro-
kon) küzdelem is folyt. A szom-
szédban lévő erdei tornapá-
lya néhány ösvényének arra al-
kalmas zugait ugyanis a Kö-

töny Népe Nagykun Hagyo-
mányőrző Íjfeszítő Viadal töl-
tötte ki. A viadalt már másod-
jára hirdették és rendezték meg 
a karcagi talpasíjászok, mégpe-
dig igen nagy sikerrel, mert fő-
ként az ország keleti tájairól 
(többek között Miskolc, Szeged, 
Békéscsaba, Orosháza, Tisza-
füred, Sárrétudvari, Szolnok és 
Jászberény városokból, de még 
a határon túlról, Nagyszalon-
táról és Nagyváradról is) jöttek 
nyilazók. A számos egyesüle-
tet képviselő 147 fős versenyzői 
gárda mindenesetre azt mutat-
ja, hogy az ifjú karcagi verseny 
felzárkózni látszik a honi íjászat 
más, patinás eseményei mö-
gé. Ahogy a rendezők részéről 
megkérdezett Molnár Ferenc 
elmondta, a sok versenyt látott 
sportemberek kiválónak minő-
sítették a szervezést, mindössze 
a célok sorrendjében javasoltak 
változtatást, amire természete-
sen figyelemmel lesznek majd. 

Az viszont biztos, hogy a ta-
vaszi erdő fái között lezajlott 
íjászverseny – a szép környezet 
miatt – az egyszerű nézelődő-
nek is valódi majálisi élményt, 
akár régi korokat idéző, kicsit 
egzotikus érdekességet jelentett. 
Viadalszervező íjászcsapatunk-
nak és a versenyzőknek gratu-
lálunk!  

Elek György

Továbbra is körözi az 
Interpol Dobrai Sándornét, a 
Kun- Mediátor Kft. tulajdo-
nosát. Még nem jutottak nyo-
mára a hatóságok. Egyes fel-
tételezések szerint egy távo-
li országban bujkál. Infor-
mációk szerint 2015. ápri-
lis 13-án éjszaka együtt ment 
el családjával a városból, ám 
családtagjai azóta előkerül-
tek, őket a rendőrség kihall-
gatta. A Kft. kisebbségi tulaj-
donosa tett egy sajtónyilatko-
zatot, melyben közölte, hogy 
Dobrai Sándorné családtag-
jai, így ő sem tudtak a cégben 
folyó pézügyi tevékenységről, 
melyet az országos sajtó „suf-
ni- brókerkedésként” emleget. 

A Dobrai család tagjai nem 
tartózkodnak a városban, az 
általuk üzemeltetett vendéglá-
tóegység is bezárt a múlt hé-
ten. Április 28-án (kedden) si-
került Dobrai Sándorné férjé-
vel interjút készítenünk, aki 
elmondta, hogy budapesti tar-
tózkodási ideje alatt kihall-
gatták a Gyorskocsi utcában, 
néhány kérdést tettek föl ne-
ki a rendőrök, majd elenged-
ték. Felesége hollétéről érdek-
lődve azt nyilatkozta, hogy 
április 13-án, hétfőn reggel 
úgy indult munkába Dobrai 
Sándorné, mint máskor, sem-
mit nem beszéltek meg előre. 
Nem tudott semmit a pénz-
ügyeiről, mint ahogy jelenle-

gi tartózkodási helyéről sem. 
Családjáért viszont nagyon 
aggódik. 

Hétfőn reggel az egyik ke-

reskedelmi tv csatorna élő be-
jelentkezésben nyilatkoztatta 
a károsultak által felkért ügy-
védet, illetve néhány helyi la-

kost az üggyel kapcsolatban 
a Kun- Mediátor Utazási Iro-
da előtt. Az egyik interjúalany 
üzent is Dobrai Sándornénak 
a kamerákon keresztül. 
Nyolcszáz-ezer károsultja van 
a Kun-Mediátor-ügynek, a 
nyomozás idején már ötszáz 
feljelentés érkezett, a bejelen-
tett kár 10 milliárd forint kö-
rüli - közölte a károsultak 
egy részét képviselő Dobrossy 
István ügyvéd. Elmondta: a 
Kun-Mediátor hitelezői jogo-
sultak felszámolást indítani a 
kft. ellen és ha eredménnyel 
járnak, a felszámolónak joga 
és kötelessége, hogy nyomoz-
za, hová lett a pénz, amelyet a 
károsultak befizettek.

Ötszáz feljelentés a Kun-Mediátor ügyben

A múlt héten a Püspökladányi úti vendéglátó egység is bezárt

Fotó: Hangyási Attila
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Közéleti szilánkok
Arany és az 

Ágnes asszony
(avagy, lehet-e közbeszéd 

a halálbüntetés, vagy 
csak a halálhörgés?)

Arany János nem szerepelt az 
idei magyar írásbeli érettségi tételei 
között. Utoljára 2012-ben lehetett 
választani a Tetemrehívás című 
balladájának az elemzését. Így az a 
karcagi emelt szintű maturandus, 
aki hallott arról, hogy Arany 1863-
ban – amikor a Figyelő c. folyóiratát 
megszüntetve, elindította a Koszorú 
c. tágabb tematikájú lapját, már 
éppen 10 éve, hogy megírta az Ágnes 
asszony c. balladáját, amelyben a 
bűn és bűnhődés bonyolult lélektani 
összefüggéseit vizsgálja, művészi 
ábrázolással. Aki ismeri a balladát 
tudja: Ágnes asszony életfogytiglant 
kap , míg szeretője, a férje gyilkosa 
halálbüntetést.    

Mindez, az idei érettségi és 
a halálbüntetés miniszterelnöki 
fölvetése kapcsán jutott eszembe. És 
jelen van társadalmunk szövetéből 
is a szálakra bontható dilemma: 
melyik a nagyobb büntetés, a halál 
vagy az életfogytiglani elzárás? Mert 
az utóbbi, az elítéltek legtöbbjénél 
maradandó, és egyre elhatalmasodó 
elmebajt okoz, sok kriminál- 
pszichológus szerint. Gondolom, 
sok olvasóban is fölvetődött már ez 
a kérdés.

Éppen ekkor hallgattam egy 
régóta ismert hölgy megjegyzését 
is, aki ráadásul nem is érintett a Kun 
Mediátor vezetőjének ügyében(!), 
hogyha tőle tízmilliót csalt volna 
el „mit csinálna az elkövetővel”. 
Hirtelen felindulásában mondhatta, 
mert ha jobban belegondol, ez az 
egyik legrosszabb verzió, mint ama 
pletyka is: „már 80 éves banyává 
plasztikázták, s álcázott műlábbal 
tologatják egy messzi földrészen”. 
Ismerősöm egyes számot említett, 
de hát azt nehéz elképzelni, hogy 
egy ilyen volumenű szélhámosságot 
egyedül el lehessen követni.

Persze vannak kivételek. 90 évvel 
ezelőtt V. Lustig, aki egy társával 
ugyan, de eladta az Eiffel tornyot, 
majd később, de azt már egyedül-  
Al Caponét is átverte ötvenezer 
dollárral…S még kapott tőle, plusz 
ötezret „sikerdíjként”. Persze, Ő sem 
úszta meg, az Alcatrazba zárták 20 
évre, de jóval szabadulása előtt, egy 
tüdőgyulladás elvitte.

-ács-

KÖZÉLET

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 

Emlékezés Tóth Imrére
Szomorú szívvel rendezgetem gondolataimat, amikor a 

kiváló tanárra, kedves kollegára és jó barátomra, Tóth Im-
rére emlékezem.

Tanári pályáját 1971-ben kezdte Karcagon, az akkor még 
Mezőgazdasági Szakközépiskolának nevezett intézmény-
ben. Nyugdíjazásáig hű maradt első munkahelyéhez.

Matematika szakos tanárként azt a tantárgyat oktatta, 
amitől a diákok nagy része retteg, és megtanulhatatlannak 
tart. Sokszor hallhatta, hogy „nem értem, nem tudom a 
megoldást Tanár úr”. Imrétől mindig megérkezett a válasz, 
az egyszerű és jól érthető magyarázat. Mint a jó orvos, aki 
láz esetén kutatja annak okát, úgy kereste Ő is a kudarcok 
gyökerét, és ha kellett, visszatért az alapok megértetéséig. 
Arra törekedett, hogy enyhítse a diákokban a matematika 
iránti ellenérzéseket. Alapos, türelmes és kitartó munkára 
ösztönözte, nevelte őket. Nyugalmat és türelmet sugárzó 
személyiségét, jó hangulatú tanóráit szerették tanítványai.

Sokszor volt osztályfőnök, ami nagy kihívás és feladat. 
Imre jól érezte ennek a felelősségét. Úgy irányítgatta diák-
jait, mint egy jó apa. Arra ösztönözte őket, hogy bízzanak 
önmagukban, hasznosítsák képességeiket a lehető legjob-
ban, és következetesen haladjanak céljaik felé. Tudjanak 
méltósággal veszíteni, de legyenek büszkék a sikereikre.

Tanártársai szerették csendes, jó humorát. Igazi társa-
sági ember volt. Élete végéig ápolta és megtartotta baráti 
kapcsolatait. Nem felejtjük a Vele töltött kedves órákat.

Igazi sportrajongó volt. Nagy sakkcsatákat vívott kollé-
gáival, barátaival. Nemcsak a szellemi sportot szerette, di-
ákként rendszeresen sportolt, későbbiekben pedig gyak-
ran járt meccsekre, figyelemmel kísérte és élvezettel néz-
te a közvetítéseket.

Hosszú évekig vezetőtársam volt az iskolában, így ta-
pasztalhattam kitartó és alapos munkáját, kreativitását, 
azt a jó munkakapcsolatot, amit kollegáival kialakított. 
Következetes volt  a munkában, ezt másoktól is elvárta.

És most megdöbbenéssel vettük tudomásul a megváltoz-
tathatatlant. Aki annyi nehéz feladatot hibátlanul meg tudott 
oldani, az utolsó, a legnagyobb már meghaladta az erejét.

Kedves Imre! Te sokkal jobb és értékesebb ember voltál 
annál, hogy ez a néhány gondolat igazán megmutathatná a 
teljes valód. Aki ismert és szeretett, gondolatban kiegészíti 
saját érzéseivel és emlékeivel.

Búcsúzom Tőled!
Isten veled Drága Barátom!

Z. Tóth György

Április 30-án (csütörtök) hu-
szonkét napirendi pont meg-
tárgyalásához ült össze a kép-
viselő-testület. A napirend első 
fele javarészt az évenként ilyen-
kor szokásos beszámolókból 
állt. Ilyen például a város köz-
rendjének és közbiztonságának 
helyzetéről összeállított rend-
őrségi tájékoztató volt, amely-
ből az derült ki, hogy a 2014. év 
sok tekintetben javuló tenden-
ciát mutatott, például a regiszt-
rált bűncselekmények száma, 
vagy a közúti balesetek száma 
is jelentősen csökkent az azt 

megelőző időszakhoz képest. 
(A beszámolóval kapcsolatban 
bővebb írást fogunk közölni a 
közeljövőben.)

Szintén ilyen anyag volt a 
Karcag Városi Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló beszámoló, 
valamint a hozzá tartozó javas-
lat, amely a tavalyi büdzséből 
származó pénzmaradvány fel-
használásáról szólt. A 429.110 
ezer forintnyi pénzmaradványt 
az áthúzódó és az idei évben el-
látandó feladatokra fordítja az 
önkormányzat. Ezt a két napi-
rendi pontot két ellenszavazat 
mellett fogadták el az egybe-
gyűltek, csakúgy, mint a 2014. 
évi ellenőrzési jelentést, vala-

mint az önkormányzat felügye-
lete alá tartozó költségveté-
si szervek ellenőrzési jelentései 
alapján készített éves összefog-
laló jelentést. Ezek a jelentések 
– ahogy a címükben is olvasha-
tó – a költségvetési szervek re-
vizori ellenőrzésének eredmé-
nyét részletezik.

Ez alkalommal az a beszá-
moló is a képviselők asztalá-
ra került, amely a Madarász 
Imre Egyesített Óvodában fo-
lyó tehetséggondozó tevékeny-
ségről, az akkreditált kiváló te-
hetségpont szervezett keretei-

ről, szakmai feladatairól szólt. 
A beszámoló részletesen bemu-
tatja a harminc tehetséggon-
dozó műhelyben folyó mun-
kát, amelyek a környezeti, ze-
nei, gyermektánc, dráma/me-
se, mozgás, kézműves és a lo-
gika területein fejlesztik a gyer-
mekek készségeit.

Ezen az ülésen a képviselők 
megszavazták azt a javaslatot, 
amely Szepesi Tibort ajánlot-
ta a Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tár igazgatói feladatainak ellá-
tására. A kiírt határidőig egyet-
len pályázat érkezett be. Szepe-
si Tibor igazgatói megbízatása 
2020 áprilisáig, öt évre szól.

-dh-  

Testületi ülés

Megvédtük a 
magyar termő-
földet a speku-
lánsoktól - érté-
kelte az egyéves 
földtörvényt dr. 
Fazekas Sán-
dor földműve-
lésügyi minisz-
ter. A tárcave-
zető hozzátet-
te: ma a magyar 

földművesek azok, akik valóban területhez jutnak. Arról is be-
szélt, hogy nyilvántartási jellegű változtatásról döntött az Or-
szággyűlés az állami földvagyon kezelésével kapcsolatos tör-
vény módosításával, a nemzeti parkok továbbra is megkapják a 
működésükhöz szükséges keretet, a természetvédelmi értékek 
megőrzését jogszabály garantálja.

A kormány megvédte a magyar 
termőföldet a spekulánsoktól

Fotó: Internet
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INTERJÚ

Nem kell tudományos köny-
vek tömegét átolvasni, elég 
csak a nagyszülők emlékeze-
tét elővenni annak igazolásá-
hoz, hogy a juhok, a juhászat 
hármas – a tej, a hús és a gyap-
jú után várható – haszna mi-
att mindig megbecsült része 
volt úgy a parasztgazdaságok-
nak, mint a termelőszövetkeze-
tek állattenyésztő ágazatának. 
A 20.század folyamán persze a 
juhászatok is számos hullám-
völgyet vészeltek át, s a világ-
ban olyan hatások is jelentkez-
tek, amik jelentősen alakítot-
tak a feléjük támasztott elvá-
rásokon. (Gondoljunk csak a 
legelőterület, a tejfeldolgozás 
változásaira, korábban a mű-
szál térhódítására és így to-
vább.) A Karcagi Kutatóinté-
zetben a juhászati és gyepgaz-
dálkodási osztály vizsgálja az 
ágazat fejlesztési lehetőségeit 
az alföldi feltételek között. Az 
osztály vezetője dr. Csízi Ist-
ván.  

- A hungarikummá tett bir-
kapörkölt révén a juh a város 
mezőgazdaságának legismer-
tebb „terméke”. Manapság mi-
lyen állapotban van az ágazat?

- Bevezetőnek csak any-
nyit, hogy a magyarországi juh-
tenyésztés virágkora talán a 
19.század első felében volt, ami-
kor az állomány 17 millióra sza-
porodott fel a történelmi Ma-
gyarország területén, de a nagy 
merinó-piac még ebben az év-
században, az ausztrál és az új-
zélandi gyapjú megjelenésével 
összeomlott. Itt Karcagon, dr. 
Bellon Tibor egyik adata sze-
rint, az állatállományt „lecse-
rélő” 1863. évi aszályt követően, 
1868-ban 83 ezer juhot találtak, 
de ez a létszám később már fo-
lyamatosan csökkent. A legelső 
nagy apadás az 1. világháború 
után jelentkezett, az új határok-
kal létrehozott Magyarorszá-
gon, majd a 2. világháború után 
a kirabolt országban mindössze 

300 ezer juhot találtak. Hazánk-
ban csak a '80-as évekre kúszott 
fel az anyajuh létszám 3 millió-
ra, melyből Karcagra 30-35 ezer 
esett. Tudomásunk szerint je-
lenleg 2500-3000 anyajuh van a 
karcagi határban.

- Hány tenyésztőnél?
- Ez a mi 600 anyajuhos te-

lepünk ma már talán a legna-
gyobb a városban. Van még egy-
két 300-400-as állomány. Ezek 
között ott találjuk például Sza-
bó Zoltán nyáját, amit én min-
tának tartok. Összesen hetven-
egynehány regisztrált juhtartó 
van Karcagon, akiknek túlnyo-
mó része sajnos 100 darab alatti 
állománnyal bír.

- Azt látni lehet, hogy az állo-
mány ma elég tarkabarka, a me-
rinó megmentése érdekében pe-
dig egy-két éve már konferencia 
is volt itt a városházán. Milyen 
a tenyésztésre rendelkezésre álló 
állomány?

- Úgy mondjuk, hogy a rend-
szerváltást 90 százalékban meri-
nó állomány kezdte, ami azon-
ban ma már merinó jellegűnek 
nevezhető. Vagyis van benne 
merinó vér is, de valóban tirke-
tarka, össze-vissza keresztezett 
állományokról van szó. A te-
nyésztő ugyanis, amikor meg-
hall egy terminál hús- vagy teje-
lőfajtát, akkor egy tenyészkossal 
átkeresztezi az állományát, vi-
szont két év múlva már teljesen 
más genotípussal kezd. Ezért az-

tán a karcagi állományok ma-
napság „mindenféle színben” 
tündökölnek. Nekünk, mivel 
profitorientáltak vagyunk, abból 
a magyar merinóból van törzs-
tenyészetünk, ami az elmúlt év-
ben FM rendelet nyilvánított 
veszélyeztetett fajtává, mert a 
törzskönyvezett anyák száma 
már 4000 egyed alá csökkent az 
országban. A környéken egyéb-
ként ezt a fajtát keresik a gazdák, 
főleg azok, akik fűbéren hajtják 
ki. A merinó ugyanis jól bírja a 
nyári forróságot, ráadásul bár-
mikor hajlandó termékenyül-
ni – és a kisebb állománnyal bí-
ró gazdák sűrűbben szeretnének 
bárányt. A merinón túl még a 
Berrichon du cher francia fajtá-
ból van egy törzstenyészetünk. 
Ezt az országban először hoztuk 
létre, de azóta féltucatnyi helyen 
megjelent már. A másik francia 
húsfajtából, a Blanc du Massive 
Central-ból nincsen törzstenyé-
szetünk ugyan, de nagyon sze-
retjük, mert anyavonalnak kivá-
lóan alkalmas.

- Az imént említett 2500-
3000-as juhlétszám elég kevés-
nek tűnik. Ennyire beszűkültek a 
lehetőségek?

- Mint minden ágazatnak, en-
nek is megvannak a pozitív és 
negatív oldalai. Az idült prob-
lémák között említhető, hogy a 
juhászat szereplői kiöregedtek. 
A baromfiágazatban és a sertés-
tenyésztésben is iparszerűvé le-
het tenni a tartást, a juhászat 
azonban erősen legelőhöz, te-
rülethez és főként minőségi ál-
latgondozóhoz kötött. Termé-
szetesen itt is vannak lehetősé-
gek, mint pl. ezen a telepen, ahol 
önitató, és széna körbála önete-
tő rendszer is rendelkezésre áll 
A minőségi munkaerő azon-
ban ezek mellett is nagyon fon-
tos, gyakorlat-orientált juhász-
képzés azonban régóta nincsen. 
Az állattartásnak minden egyes 
szegmense évi 365 napos elfog-
laltságot jelent, és a juhászatban 
ez különösen így van. Az értéke-

sítésben több változás is észlel-
hető, hiszen a táplálkozási szo-
kások is változóban vannak. A 
húsbárányt ma már 20 kiló fe-
letti súlyban keresik, tehát 20-30 
kilogramm közötti súlyban ér-
demes bárányt eladni. Pl. a fran-
ciák kifejezetten ezt keresik, és 
az olaszok részéről is egyre in-
kább erről szól a dolog. Ma már 
ez éri meg a húsiparnak, ugyan-
is jelentős a félkész konyhai ter-
mékek térhódítása. Ugyanak-
kor a húsvéti bárány a legalacso-
nyabb kategória, mert abban az 
időszakban óriási mennyiségű 
bárány érkezik ki Romániából, 
és lenyomja az árakat.

A gyapjút, nagyon nagy pan-
gás után, az utóbbi években már 
bálázzák és Kínába exportál-
ják. A hazai piac főként a vágó-
állat-értékesítést jelenti. Van-
nak az ún. mustra anyák, amik-
re – mivel a birkapörkölt hazája 
vagyunk – szinte korlátlan a ke-
reslet, azaz nincs az a vágóbir-
ka, amire ne lenne azonnal há-
rom vevő. A hazai kereslet ez-
zel tulajdonképpen le is zárult, 
mert a húsvéti tejesbárány fo-
gyasztása elsősorban olasz spe-
cialitás. A fejést már öt-hat éve 
abbahagytuk, mert az a legjobb 
minőségű munkaerőt kívánja 
meg, s ugyanezért ma már or-
szágszerte mindössze féltucatnyi 
helyen fejnek. Máshol minden-
ütt abbamaradt a juhfejés, ami-
nek egyértelműen a munkaerő-
hiány az oka. Végezetül pedig 
meg lehet említeni, hogy mi itt 
a telepen az állatok trágyájából 
biokomposztot készítünk, amit 
csomagolva és ömlesztve is érté-
kesítünk. 

- Az értékesítéssel kapcsolat-
ban sokszor lehet hallani a szö-
vetkezés előnyeiről, és mond-
juk más megyékből példákat is 
tudunk ilyenekről. Nálunk ala-
kult-e valamilyen közössége a 
juhtartó gazdáknak, gazdasá-
goknak?

- Hát az országban jó pár 
ilyen összejött, kiemelném a be-

rettyóújfaluit és a dunántúlia-
kat. Karcagon és a Nagykunsá-
gon tudomásom szerint nincsen 
ilyen. A berettyóújfalui szövet-
kezet több mint százezer anya-
juh gazdáit tömöríti, és ők pél-
dául egységesen olcsóbban szer-
zik be a báránytápot, sokkal na-
gyobb árat tudnak elérni ez egy-
séges bárányért, azonos geneti-
kájú kosokat használnak. Ezál-
tal aztán egységesebb az állomá-
nyuk és egységesebb a termékük 
is. És ez már olyan komoly tár-
gyalópartner, amire a külföld is 
odafigyel.

- A feldolgozással, ha jól sej-
tem, szintén elég gyengén ál-
lunk...

- Mivel a karcagi és a túrkevei 
rendezvények kitűnő reklá-
mot csináltak neki, a mustra-
anyák sorsa itt a Nagykunsá-
gon egyértelműen a birkapör-
költ, de a belföldi bárányfo-
gyasztás az még szinte semmi. 
Belföldi vágóhíd egy nagyon jó 
van, a hetesi, a Dunántúlon. Ott 
valóban heti egy kamionnyi bá-
rányt tudnak feldolgozni, rész-
ben belső értékesítésre, de a vi-
lág több országába is szállíta-
nak. Ez a vágóhíd azonban nem 
tudja feldolgozni a teljes hazai 
báránykínálatot, és sajnos ki va-
gyunk szolgáltatva az élőbárány 
exportnak. A bárány nem olyan 
mint a gabona, hogy hetekre be-
tárolom, hanem ha arra készen 
áll, maximum két héten belül el 
kell adni. Ezt a kereskedők per-
sze ki is használják, és termé-
szetesen itt is megvan a lánc-
kereskedelem. Azért is lenne jó 
egy szövetkezet errefelé is, mert 
az a hizlaldájával kikerülhet-
né ezt. De addig is, minden te-
nyésztőnek érdemes  nagyon in-
tenzíven figyelni az aktuális pá-
lyázatokat és pályázatból, meg 
más lehetséges forrásból fejlesz-
teni a tartástechnológiát, amely 
a versenyképesség további fon-
tos forrása lehet.

Elek György 

A karcagi juhtenyésztésről - jelenidőben

Április 21-én a Városi Könyv-
tárban érdekes és jó hangula-
tú interaktív előadás keretében 
mutatta be legújabb, Nyugi-
nyögi ko(ó)r című kötetét Balla 
M. Anna írónő. A pszichológus 
szerző – amint a könyv címe is 
elárulja – ezúttal a nyugdíjas 
korosztályt szólítja meg, de im-
már „belülről”, mert, mint la-
punknak adott interjújában el-
mondta, az idén januárban ma-
ga is nyugdíjas lett.

 
- Pszichológus munkám mel-

lett több mint negyedszázadot 

húztam le orvosi és egészségügyi 
szaklapok főszerkesztőjeként. A 
szerkesztőségbe az évek során 
nagyon sok hasznos információ 
gyűlt össze a témával kapcsolat-
ban, amiket önálló egységként 
kezeltem. Így állt össze (született 
meg) egy időseknek szóló, köny-
nyedebb hangvételű, ismeretter-
jesztő anyag. Amikor nyugdíjas 
lettem úgy gondoltam, közrea-
dom ezeket a sajátos humorral 
„ízesített” hasznos információ-
kat, egyfajta útmutatót kínálva 
a nyugdíjba vonulóknak. Nem 
feledve természetesen azt sem, 

hogy ebben a nyugi korban, már 
a kór-ral is találkozunk.   

Az írónő saját életén, tapasz-

talatain keresztül mutatja be a 
nyugdíjas életszakasz fontosabb 
testi és lelki problémáit és ismér-

veit, hangsúlyozva a kötet írási-
ban, hogy a nyugdíjazást senki 
se tragédiaként élje meg, hanem 
– ahogy írja: „mindig legyen 
előtted cél”! Vagyis használják 
ki az életszakasz adta új lehető-
ségeket és tegyék hasznossá ma-
gukat. Ehhez adhatnak ötleteket, 
tanácsokat a könyv jó humorral 
megírt eszmefuttatásai. A kötet 
második tartalmi részét jelentő 
Függelék-ben ugyanakkor mint-
egy száz oldalon az életkornak 
megfelelő hagyományos és al-
ternatív gyógymódok, tanácsok, 
észrevételek olvashatók.

Nyugi-nyögi ko(ó)r - Egy könyv a nyugdíjas korosztálynak
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HÍREK

Ötven évvel ezelőtt, 1965. június 5-én ballagott 8.B osztály 
tagjai tartották szombaton osztálytalálkozójukat egykori isko-
lájukban, a mai Kováts Mihály Általános Iskolában. A 42 fős 
lányosztály osztályfőnöke Molnár Anna tanárnő volt, alsó-
ban pedig Kárpáti Jenőné. Az órát a „pótosztályfőnök” Dobos 
Istvánné tanárnő tartotta, s a megjelent diáklányok - akik ma 
már nyugdíjas nagymamák, dédnagymamák -, rengeteg isko-
lai élményt idéztek fel. Sajnos nyolcan már nem élhették meg 
ezt a második találkozót - első alkalommal 43 év után találkoz-
tak -, rájuk egyperces néma főhajtással emlékeztek az osztály-
társak. Az élet számos területén lettek sikeresek a lányosztály 
tagjai, akik most a Tápiógyörgyén lakó Molnár Istvánné Ba-
logh Erzsébet hívó szavára vidékről - Budapest, Tiszakécske, 
Veszprém, Berekfürdő, Tiszaderzs, Pilismarót, Jászberény, 
Tápiógyörgye, Túrkeve, Székesfehérvár, Dunaalmás, Kisújszál-
lás - is hazajöttek a találkozóra.

DE

Ötven éves osztálytalálkozó a 
Kovátsban

Az 1965-ben végzett 8. B osztály tagjai

Az idei tavasz több olyan versenyt is hozott, amelyen jó ered-
ménnyel szerepeltek  a Ferenczi család  alapította Szélmalom 
Kennel kutyái. 2015. április 11-én Nyíregyházán a Tiszántúli 
Ebtenyésztők Sportegyesülete (TESE) szervezett CAC kiállítást. 
Az itt nevezett német-juhász szukánk (Karcagi Bátor Nelly) 
K.I. CAC és Hungária fajtagyőztes lett (tulajdonos Ferenczi 
Andrea). Triniti Von Sharlatán dobermann szukánk szintén el-
ső helyezést ért el (tulajdonos Ferenczi Sándorné). A hobby ka-
tegóriában indítottuk a Marcipán nevű  sharpei szukát , amely 
a „legszebb hobby” címet kapta.

Eg hét múlva következett a miskolci CACIB Kutyakiállítás, 
ahol Karcagi Bátor Nelly K.I.CAC és CACIB címeket kapott és 
ezzel Karcag legeredményesebb német-juhász szukája, illetve 
HCH várományos lett.

Ferenczi Sándorné és Ferenczi Andrea

Tavaszi eredmények

Április 23-án az Ifjúsági 
Ház emeleti termében került 
sor a karcagi Vöröskereszt 
projektzáró rendezvényére, 
amely az elmúlt egy évben le-
zajlott Az önkéntesség fejlesz-
tése Karcagon és Kisújszállá-
son egy Önkéntes Pont és egy 
Információs Pont kialakítása 
révén című pályázat záróak-
tusa volt.

A rendezvényen szép 
számmal megjelent önkénte-
sek előtt Nagy Ágnes Ildikó, 
a megyei szervezet vezetője 
beszélt az önkéntesség fon-
tosságáról, sőt annak évszá-
zadokra visszanyúló történe-
tét is összefoglalta. Az est to-
vábbi részében táncos, zenés 
műsorral köszönték meg a 
projektben résztvevők mun-
káját.

Lapunk kérdésére a Ma-
gyar Vöröskereszt Karcagi 
Szervezete részéről Patkóné 
Hegedűs Anetta foglalta ösz-
sze a pályázat lényegét:

Ez a pályázat a Széchenyi 
2020 és az Európai Szociális 
Alap támogatásával valósulha-

tott meg, amely tavaly 
május elsején indult 
és most április 30-
án fejeződött be. Az 
egyik legfőbb cél az 
volt, hogy az önkén-
tességet kiterjesszük 
mindkét településen 
– nyilván a Vöröske-
reszt alapjában véve is 
önkéntesek segítségé-
vel dolgozik és ennek 
a minél szélesebb kör-
ben történő elterjesz-
tése volt a célkitűzé-
sünk. Különböző ren-
dezvényeken vettünk 
részt, szórólapoz-
tunk, mellette kéz-
műves foglalkozásokat szervez-
tünk gyerekeknek és sebimitá-
ciós bemutatókat is tartottunk. 

A pályázaton belül voltak 
olyan ismeretátadó csoportok 
amelyekbe önkéntes alapon le-
hetett jelentkezni elsősegély-
nyújtás oktatására, családi élet-
re való nevelésre, illetve beteg-
látogatónak. Ennek keretében 

jártunk például Karcagon az 
önkormányzatnál, a Kataszt-
rófavédelemnél, strandfürdő-

ben. A pályázat lehetővé tet-
te egy oktató defibrillátor be-
szerzését és ennek köszönhe-
tően azt is meg tudtuk taníta-
ni a jelentkezőknek, hogy kell 
élesben használni egy ilyen esz-
közt. Beszereztünk egy csecse-
mő ambubabát is, és például 
baba-mama klubokban tudtuk 
bemutatni, hogy kell csecsemőt 
újraéleszteni. Ebben védőnő is 
segítségünkre volt. Bölcsődé-
ben, óvodákban is megfordul-
tunk ezzel. 

A beteglátogatói tanfolyamra 
pedig olyan önkénteseket ke-
restünk, akik szívesen elmen-
nének vagy kórházba, vagy 
idősek otthonába beszélgetni 
olyan idős emberekhez, akiket 
nem látogatnak sűrűn. 

Összesen 163 fő regisztrált, 
akik önkéntes szerződéssel is 
rendelkeznek, és 3312 órát tel-
jesítettek. Az ismeretátadó cso-
portokban pedig közel 800 fő 
vett részt.

-dh-

Egy éves projektet zárt a Vöröskereszt

A Karcagi Rendőrkapitányság 
és a Városi Balesetmegelőzési 
Bizottság április 22-én tartot-
ta a kapitányságon a kerékpáros 
ifjúsági versenyeit: Kerékpáros 
Iskola Kupa (csapat verseny) és 
a Ki a mester 2 keréken? (egyé-
ni verseny). A verseny karcagi 
rendőrségi fordulóján két isko-
la (Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola és a Karca-
gi Általános Iskola Györffy Ist-
ván Tagintézménye) vett részt. 
A versenyzőket Antal Júlia al-
ezredes, közlekedésrendésze-
ti alosztályvezető köszöntötte, 
majd a huszonkilenc felsős di-
ák először elméletben adott szá-
mot közlekedési ismereteiből, 
majd a rendőrség előtt berende-
zett ügyességi pályán a gyakor-
latban is bizonyították ügyessé-
güket. A verseny díjait Ling Ró-
bert alezredes, rendészeti osz-
tályvezető adta át. Eredmények: 

Ki a mester két keréken? LÁ-
NYOK: 1. Béres Anna, 2. Sza-
bó Éva, 3. Sánta Tímea Judit. 
FIÚK: 1.: Nagyfejeő Flórián, 2. 
Kiss Milán, 3.: Kiss Zoltán. Ke-
rékpáros Iskola Kupa LÁNY: 1. 
Sz. Nagy Nóra Janka, 2.: Szarka 
Petra, 3.: Szabó Ronetta Amina. 
Kerékpáros Iskola Kupa FIÚ: 1. 
Antal Attila, 2.Korsós Dorián, 
3.: Vinis Máté.

Ők eredményeik alapján a 
májusi megyei döntőre is be-
jutottak. Kurucz István, a Vá-
rosi Balesetmegelőzési Bi-
zottság tagja, két különdíjat 
ajánlott fel. A Ki a mester 2 
keréken? versenyzői közül ezt 
Szathmári Richárd, a kerék-
páros Iskola Kupa versenyzői 
közül Halasi Péter kapta.

DE

Kerékpáros verseny
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INTERJÚ

A hét kérdése: Mi a véleménye a főtér-felújítási munkákról?

Olajos Sándor (65)
Hamarabb is nekiláthattak 
volna, de most már végre elké-
szült a Városháza, a Déryné  és 
ahogy mondják a csarnokon is 
voltak munkák. A Déryné sze-
rintem nagyon szép. Ilyen ta-
lán a legelső átadásakor volt 
utoljára. Jó volna, ha folytatód-
na a főtéri épületek felújítása.

Kovácsné S. Éva (57)
Ez a szép főtér igazán meg-
érdemelte, hogy a két leglá-
togatottabb épület külseje 
megújuljon. Nagyon szép lett 
mindkettő. Remélem a követ-
kező években más épületeket 
is munkába vesznek majd.

Szendrei Zoltán (49): 
Azt hiszem a Városháza és a 
Déryné felújítása is nagyon 
jól sikerült, nagyon szép a 
park is. Szerintem régen volt 
ilyen kellemes a főtér ké-
pe. Csak megjegyzem: lenne 
még épület, amin lehetne ja-
vítani...

A járási hivatalok 2013. janu-
ár 01. napjával kezdték meg mű-
ködésüket. A Karcagi Járáshoz 
Karcag, Berekfürdő, Kisújszállás, 
Kenderes és Kunmadaras telepü-
lések tartoznak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal Karcagi Já-
rási Hivatalának székhelye a Kar-
cagi Városházán (Kossuth tér 1. 
sz.) található.

A Járási Hivatal szervezeti fel-
építésében és feladatköreiben is 
jelentős változás történt 2015. áp-
rilis 01. napjától. Az önálló szak-
igazgatási szervek megszűntek, és 
a feladataik a Járási Hivatalba in-
tegrálódtak. 

Cikksorozatunkat azzal a céllal 
indítjuk, hogy a lakosság segítsé-
gére legyünk a könnyebb eligazo-
dásban, hiszen számos hivatalos 
ügyet ma már nem a Polgármes-
teri Hivatalban, hanem a Járási 
Hivatal irodáiban kell elintézni. 
Sorozatunk első részében a Ha-
tósági Osztály mutatkozik be, de 
a járásról általánosságban is szót 
ejtettünk Lévai Olgával, a Karca-
gi Járási Hivatal hivatalvezető-
helyettesével, aki egyben a Ható-
sági Osztály irányítását is ellátja.

– Talán kezdjük ott, hogy mi-
lyen osztályok tartoznak a Járási 
Hivatalhoz, hiszen ez az egyik leg-
fontosabb közérdekű információ.

– A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Karca-
gi Járási Hivatalának székhelye 
a karcagi Városháza épületében 
található a Kossuth tér 1. szám 
alatt. Jelenleg a következő osztá-
lyokból áll a Járási Hivatal: Ha-
tósági Osztály (Kossuth tér 1.), 
Okmányirodai Osztály (Kos-
suth tér 1.), Gyámügyi Osztály 
(Kossuth tér 1.), Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály (Ady Endre utca 2.), Épí-
tésügyi Osztály (Madarasi út 
27.), Foglalkoztatási Osztály /ko-
rábbi munkaügyi kirendeltség/ 
(Madarasi út 27.), Földhivata-
li Osztály (Kossuth tér 1.), Nép-
egészségügyi Osztály (Városud-
var 2.).

Nagyon fontos megjegyez-
ni, hogy 2015. július 1-jével a Já-
rási Hivatal új épülettel gyara-
podik, mégpedig a volt TIGÁZ 
épületével az Ady Endre utcán, 
ahová a Földhivatali Osztály, az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-
lategészségügyi Osztály, a Nép-
egészségügyi Osztály, valamint 
az Építésügyi Osztály kerül áthe-
lyezésre. Emellett a Karcagi Járá-
si Hivatal székhelye továbbra is a 
Városháza épületében marad.

– A Hatósági Osztály marad a 
Városháza épületében. Hogy mű-
ködik ez az osztály, milyen fel-
adatokat lát el?

– Jelenleg a Városháza föld-
szinti 48-as, 49-es és 50-es iro-
dájában dolgoznak és fogadják 
az ügyfeleket a munkatársaink: 
5 fő szociális-igazgatási ügyinté-
ző, 2 fő szabálysértési ügyintéző, 
1 fő szociális-igazgatási ügyinté-
ző, aki egyben környezetvédelmi 
és védelmi referens is.

A Hatósági Osztálynak Kisúj-
szálláson (Kisújszállás, Szabad-

ság tér 1. sz.), Kenderesen (Ken-
deres, Szent István út 56. sz.), 
Kunmadarason (Kunmadaras, 
Kossuth tér 1. sz.) vannak ki-
rendeltségei, továbbá Berekfür-
dőn (Berekfürdő, Berek tér 15. 
sz.) ideiglenes ügysegéd látja el 
a feladatokat. Kisújszálláson 2 
fő szociális-igazgatási ügyintéző, 
Kenderesen 2 fő szociális-igaz-
gatási ügyintéző, Kunmadara-
son 1 fő szociális-igazgatási ügy-
intéző dolgozik.

Az osztály nagyon sokrétű fel-
adatkört lát el. A szociális ellátá-
sok biztosítása mellett – 
amire még később visz-
szatérnék – ide tartoz-
nak a közneveléssel, kör-
nyezet- és természetvé-
delemmel, kommuná-
lis igazgatással kapcsola-
tos feladatok (például te-
mető fenntartással ösz-
szefüggő feladatok, vagy 
temetkezési tevékenység 
folytatásának engedélye-
zése). Továbbá szintén 
hozzánk tartozik az ide-
genrendészeti, állampolgársági, 
ipari és kereskedelmi igazgatási 
ügyek ellátása is, mint például a 
távhőszolgáltató bejutásának el-
rendelése a felhasználási helyre, 
ha a felhasználó, illetve díjfize-
tő nem teszi lehetővé a költség-
megosztó mérőeszköz leolvasá-
sát, vagy ellenőrzését.

Ezt követően említhetem a 
vízügyi igazgatási, vagy termő-
földekkel kapcsolatos ügyeket, 
leltározási feladatok szervezését, 
koordinálását, de még a fegy-
veres biztonsági őrséggel, ter-
mészetvédelmi őrszolgálattal és 
mezőőrséggel történő kapcsolat-
tartást is, csakúgy, mint a sza-
bálysértési hatósági feladatokat. 

Nem utolsó sorban a Helyi Vé-
delmi Bizottság munkájának 
előkészítése és működtetésének 
megszervezése is ehhez az osz-
tályhoz tartozik.

– Ahogy az előbb említette, tér-
jünk vissza a szociális ellátások-
kal kapcsolatos feladatokra! Mi-
ért olyan lényeges ez a feladatkör?

– A szociális ellátásokkal kap-
csolatos feladatok teszik ki a Ha-
tósági Osztály feladataink leg-
javát és erről bővebben is fon-
tos beszélni, mivel meglehető-
sen sok embert érintenek a la-

kosság körében. Mindjárt az el-
ső ilyen feladat az aktív korú-
ak ellátása megállapításának jo-
ga, amely – jogszabályváltozá-
sok következményeként – az ön-
kormányzattól átkerült a Járási 
Hivatalhoz. Járási szinten több, 
mint 3400 ügyiratot vettünk át. 
Az aktív korúak ellátása a hát-
rányos munkaerő-piaci helyzetű 
aktív korú személyek és család-
juk részére nyújtott ellátást je-
lenti, amelynek két típusa a fog-
lalkoztatást helyettesítő támoga-
tás, valamint az egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti támo-
gatás. Karcagi járási szinten je-
lenleg több, mint 2200 fő része-
sül ilyen ellátásban.

Az osztály által nyújtott to-
vábbi szociális ellátások az ápo-
lási díj, az időskorúak járadé-
ka, a közgyógyellátás, továbbá az 
egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság megállapítása. 

Mindenképpen fontos megje-
gyezni, hogy ezekkel az ügyek-
kel kapcsolatban már nem az 
önkormányzathoz kell fordulni, 
hanem a Járási Hivatal Hatósági 
Osztályához.

A másik legnagyobb terület a 
szabálysértési igazgatás, amely 
feladatkörön belül a Járási Hiva-
tal általános szabálysértési ható-
ságként jár el. A leggyakrabban 
előforduló szabálysértések a be-
csületsértés, veszélyeztetés ku-
tyával, csendháborítás, köztisz-
tasági szabálysértés, az óvodai 
nevelésben való részvételi kö-
telezettség és a tankötelezett-
ség megszegése. A szabálysér-
tési hatóság a szabálysértési el-
járás lefolytatása, intézkedések, 
büntetések kiszabásán túl, ellát-
ja a bíróság által kiszabott egyes 
szankciók végrehajtását is.

Ezt a meglehetősen szerteága-
zó feladatkört a legfontosabba-
kat érintve így lehet összefoglal-
ni. Természetesen a hozzánk for-
duló ügyfeleknek minden fon-
tos információt készséggel meg-
adunk az adott ügyekben, hiszen 
az osztályon dolgozó munkatár-
sak fő célja az ügyfelek teljes kö-
rű tájékoztatása, segítése, a szak-
szerű, gyors ügyintézés.
Az osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: -
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

-dh-

Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal I. rész 
Hatósági Osztály

Rég volt február eleje, amikor bezárt, mert kezdődtek a bel-
ső munkálatok. A tetőcsere, a csatorna felújítás, a vastraver-
zek festése elhúzódott, egy hónapot számoltak rá a befejezésre, 
de végül elkészült. Visszatértek a pihenőre kényszerült árusok, 
megnyitottak zöldségesek, kiszínesedtek virágárusok asztalai, 
ismét vehetünk tejtermékeket, húsféléket, és kinyitottak az üz-
letek is. Tehát:  április közepe óta a Vásárcsarnok ismét várja a 
vásárlókat!

Ismét nyitva a Vásárcsarnok!
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POSTALÁDA

OTTHON
Meggy

Hozzávalók:

 - 25 dkg nápolyi (va-
níliás, tejszínes, cso-
kis)

 - 1 dkg puha vaj
 - 40-50 ml langyos tej
 - meggylé (pár csepp 

citromlével)
 - cukor
 - fenyő tűlevél (feke-

te fenyő)
 
Robotgéppel daráljuk össze a nápolyit, öntsük rá a tejet, 
majd adjuk hozzá a vajat és keverjük össze.
Formáljunk belőle kis golyókat, szúrjunk bele szárnak 
megmosott leszárított tűleveleket.
Mártsuk meggylébe és azonnal forgassuk meg cukorban.
Rövid időre tegyük hűtőszekrénybe.
Jó étvágyat!

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezték meg a XI. Kun Hagyományok Napját?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben május 11-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.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A 2005-ös tanévben született az 
ötlet, hogy a karcagi Szentannai 
Sámuel Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium szervez egy, a 
természettudományos műveltséget 
népszerűsítő versenyt. A városban 
és az iskolában is nagy hagyomá-
nya van a tehetséges tanulók támo-
gatásának, tehetségük kibontakoz-
tatásának. Ezek a hagyományok is 
ösztönöztek minket arra, hogy az 
ötletet megvalósítsuk. A versenyt 
az első két évben kistérségi isko-
lák körében hirdettük meg, később 
a nagy érdeklődésnek köszönhető-
en az ország minden középiskolá-
jának tanulói nevezhettek és meg-
mutathatták tudásukat, felkészült-
ségüket. A névadóra nem véletle-
nül esett a választásunk, ugyan-
is Avram Hershko Nobel-díjas ter-
mészettudós városunk szülötte és 
díszpolgára is, akire méltán lehe-

tünk büszkék, akit méltán állítha-
tunk a felnövekvő nemzedék pél-
daképévé. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy Gergely János immu-
nológus professzor úr is támogat-
ta ötletünket és szívesen vállalta a 
verseny fővédnökségét. Ő egy má-
sik olyan jelentős tudós ember, aki 
Karcagon született és innen indult 
pályafutása.

Versenyünk kiemelt célja a diá-
kok korszerű természettudományi 
műveltségének, világképének, gon-
dolkodás- és szemléletmódjának 

formálása, a tudo-
mány történetére, a 
kiemelkedő alkotók 
munkásságára vo-
natkozó ismeretek 
alakítása és a tudo-
mány, a tudomá-
nyos kutatás, mint 
társadalmi tevé-
kenység bemutatá-
sa, gyakorlása.

A nevezés feltétele egy esszé ké-
szítése bármilyen kémiai, biokémi-
ai, orvostudományi, biotechnológi-
ai vagy környezetvédelmi témából. 
Az önálló megfigyelést, kísérletet, 
kutatást tartalmazó pályaműve-
ket a bírálók előnyben részesítik. A 
legszínvonalasabb munkákat be-
nyújtó csapatok meghívást kap-
nak a döntőbe. Ez három részből 
áll: a beadott esszé ismertetését és 
védését értékeljük. Ezután elektro-

nikus teszttel mér-
jük fel a tanulók tu-
dását a kémia, bi-
ológia, fizika tan-
tárgyak adott év-
folyamnak megfe-
lelő tananyagából, 
Avram Hershko éle-
tének és munkássá-
gának mozzanatai-
ról, valamint a ma-
gyar Nobel-díjasok 

tevékenységéről. Az elméleti isme-
retek mit sem érnek a gyakorlat-
ban való alkalmazhatóságuk nél-
kül, ezért kap helyet egy laborató-
riumi gyakorlat is a versenyfelada-
tok között. A versenyzők a kísérle-
teket egy írásbeli feladatlap útmu-
tatása alapján végzik. A tanulók 
az adott szempontok szerint meg-
figyelik a tényeket, jelenségeket, fo-
lyamatokat, megfigyeléseiket rög-
zítik a feladatlapon.

Tapasztalataink szerint a diá-
kok a felkészülés és versenyzés so-

rán sok hasznos ismeret birtokába 
jutnak, közben számos területen 
fejlődik jártasságuk, új készségekre 
tesznek szert.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
az elmúlt tíz évben harmincöt tele-
pülés negyvennégy iskolájából több 
mint hatszáz diák vett részt verse-
nyünkön. Nagyon megtisztelő szá-
munkra, hogy számos olyan iskola 
is van, ahonnan rendszeresen ne-
veznek tanulókat, akik rendszerint 
magas színvonalon teljesítenek. 

Úgy érezzük, hogy a verseny el-
érte célját, a résztvevők széleskörű 
elméleti és gyakorlati felkészültség-
ről tettek tanúbizonyságot és a ver-
senyzők jelentős része felsőoktatá-
si intézménybe kerülve természet-
tudományos területen folytatta ta-
nulmányait.

Köszönettel tartozunk a fősze-
replőknek, a szervezésben - lebo-
nyolításban részt vevő tanár kol-
légáknak, a zsűri tagjainak és ter-
mészetesen az iskola mindenko-
ri fenntartójának illetve miden tá-
mogatást nyújtó segítőnek.

Bízunk abban, hogy továbbra is 
lesz lehetőségünk a megkezdett út 
folytatására és a természettudo-
mányok iránt érdeklődő diákok tö-
retlen lendületére továbbra is szá-
míthatunk.

Egyedné Szűcs Judit, 
Gyökeresné Tóth Mária, 

Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna
verseny felelősök

Immár tíz éves az Avram Hershko természettudományi verseny

Háztartási 
jótanácsok

Szódabikarbóna 
rovarcsípésre:

A szódabikarbóna eny-
híti a rovarcsípések tüne-
teit, mint a viszketés, a 
bőrpír és a fájdalom. Ke-
verjünk össze 3 teáskanál 
szódabikarbónát, egy te-
áskanál vízzel és a masz-
szával többször dörzsöl-
jük be a csípéseket.

A Kátai Gábor Kórház vezetése, dolgozói, valamint a 
Kátai Gábor Alapítvány hálás köszönetet mond mind-
azoknak, akik elfogadták a meghívást, és megtisztelték 
jelenlétükkel az alapítvány jótékonysági estjét. 

Külön köszönet illeti azokat, akik személyes adomá-
nyaikkal, tombola tárgyak felajánlásával, vásárlásával, 
valamint a licitáláson való részvételükkel hozzájárultak 
az alapítvány céljának megvalósításához.

Támogatók: Agrohungária Kft., Agrosprint Kft., Akác-
liget Fürdő, Aqua-General Kft., AVON, Balajti József, 
Beauty Box Szépségszalon Csokainé Perlaky Tímea, Be-
rekfürdői Község Önkormányzata, Berek-Víz Kft., Betánia 
Gyógyszertár, Bio-bolt, Csodaest Kft., Delta M 2004 Kft., 
Diagnosticum Zrt., Dobos László polgármester, Dr. Far-
kas Béla (mezőgazdász), Dr. Farkas Béla és Dr. Juhász Zsu-
zsanna, Dr. Fazekas Katalin, Dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, Dr. Gondos Miklós és Gondos Ágnes, 
Dr. Horváth József és Dr. Varga Gizella, Dr. Kádár Sándor, 
Dr. Kanász Nagy László, Dr. Kapusi Lajos és Dr. Vass Éva, 
Dr. Kovács László ügyvéd, Dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Laka-
tos Linda és Majorosné Baksa Erzsébet, Dr. Sántha József, 
Dr. Szántai Katalin és Dr. Szalai András, Dr. Zsembeli Jó-
zsef, Fazekas Lajosné, Fidelitas, FLÓRA virágüzlet, Greiner 
Bio-One Kft., Gulyás Zsolt plébános, GYER, Györfi Sán-
dor, Hodos Bálintné, Hubainé Tóth Krisztina Virágbolt, id. 
Kurucz István, Integra-Consulting Zrt., Ipari Park Kft. – 
Varga Nándor, Kabai László, Kálmán Lajos – Expert L M 
Bt., Kálmánné Nagy Mária, Kanász Nagy Optika, Kátai 
Gábor Kórház Intenzív Osztály, Kátai Gábor Kórház Köz-
ponti Labor, Kegyelet Kft., Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iro-
da, Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke, KTKT Idő-
sek Otthona, Kumánia Hotel és Gyógyfürdő, Kutató In-
tézet, Laboncz Kft., Magyar Ágnes, Magyar Vöröskereszt 
Karcagi Területi Szervezete, Mészárosné Hakucsák Eri-
ka, Mészáros Zsolt, Nagy Imre és Nagyné László Erzsé-
bet, Natúr Komfort Bugán-Varga Zita, Nimród Bioszálloda 
és Bioétterem, Orthoprofil Kft., Orvosi Ügyelet Kft., 
Pannonlog Zrt., Petradec Kft., Qualite ’96 Kft., Sanamed 
Kft., Sanatmetal Kft., Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, 
Somogyi Gabriella és férje, Sutura Kft., Sysmex Hungária 
Kft., Szabóné Tóth Gabriella, Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium, Szentesi Lajos és ne-
je, Szepesi Tibor, Szikra Zoltán és Szikráné Szőllősi An-
na, Szilágyi Lajos és neje, Tőkés Kerámia, Tyukodi László, 
Tyukodi Lászlóné

... és sokan mások, akik név nélkül helyezték el a tombo-
lára felajánlott tárgyakat.

Köszönetnyilvánítás
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Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást kapod 
meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető tévécsator-
nánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. Az elérhető 
ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág cso-
magra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Nap: Karcag, Szent István sugárút 17. (Armacomp szaküzlet)
május 7., 21. és június 4., 18. 10.00 és 18.00 óra között 
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

15
05
11
-A

IN_33012729_Majusi_TVC_KarcagiHirm_220x307.indd   1 4/27/15   2:43 PM
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HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 9-10. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.:06/30 218 5722.

Anyakönyv
Házasságkötés

Disznós Ildikó- Kurucz Zsolt

Születés

Süveges Renáta - Kovács Attila

Karcag, Temető u. 1. 

Attila

Halálozás

Tőkés Pál

 Karcag (1931)

Balogh Istvánné 

(Sípos Katalin)

 Karcag (1935)

Május 09. (Szombat)
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó 

J.u.14.)

 9 – 20 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 

(Kisújszállási u. 34.) 

(Tesco)

Május 10. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Pingvin Patika 

(Kossuth tér)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

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!

MEGHÍVÓ
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége szere-

tettel meghívja az egykor a 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.

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

 - Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Anyagtételező, ételkihordó (Karcag),
 - Autókereskedő (Kisújszállás),
 - 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 keze-

lő (Kisújszállás),
 - Szervizvezető, munkafelvevő (Kisújszállás).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

2015. május 8. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Ballagás : Szentannai
18.35 Ballagás: Varró
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Csontos György
 Téma: Birkapörkölt a Parlamentben
 Karcagi hírek
 - Fizika verseny
 - Rendőrségi hírek
 - Elkészült a piac
 - Íjászverseny
 Kórház a kertvárosban
20.10 Karcagi Tükör
 Kun Hagyományok Napja

2015. május 12. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.04.19.

19.05  Karcagi Hírek 
19.35 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.04.19.
20.35  Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola Ballagása , 
ünnepi istentisztelet

2015. május 14. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Vöröskereszt projektzáró
18.30 Ovis konyhakertek
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Kun-Mediátor ,,átverés,, a  
 pszichológus szemével
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Rendőrségi tájékoztató a 4.sz  
 főút melletti gyilkosságokról
20.10 Karcagi Tükör
 Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető:  
06/30/223-8844

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

a www.karcagtv.hu oldalon,  
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is
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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, beépí-
tett konyhaszekrény mosoga-
tógéppel, jó minőségű gáztűz-
hellyel. Műanyag nyílászárók-
kal felszerelt, laminált padlós. 
Ajánlott befektetésként is (di-
ákok részére albérletként ki-
adni). A lakás július hónapban 
üresedik, így szeptemberig 
bármilyen variációra alakítható. 
Érdeklődni lehet a 06/30-535-
1131-os telefonszámon.
Két szobás, verandás, fürdő-
szobás családi ház, gáz illet-
ve cserépkályhafűtéssel eladó. 
Karcag, Erdei u. 27. Tel.: 06/30 
302 0599, 06/59 314-123.
Központban 94 m2-es, 3 szo-
bás, összkomfortos (három féle 
fűtési lehetőség) családi ház el-
adó, illetve lakáscsere érték-
egyeztetéssel. Tel:. 06/20-504-
3708. 
Komfort nélküli ház főút mel-
lett, vállalkozásra alkalmas por-
tával 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 
alatt, II. emeleti, 51 m2-es fel-
újított lakás sürgősen eladó. 
Tel:06/30 627 7789.
A vásárcsarnokkal szemben, 
két szoba összkomfortos lakás 
kiadó. Érdeklődni 16 óra után. 
Tel.: 06/59-311-055.
H á z  e l a d ó  K a r c a g o n  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 
eladó. Továbbá egy kertes ház 
és egy 500 m2-es külön levá-
lasztott telek, ami cserélhető 
termőföldre, autóra, vagy ház-
ra. Ugyanitt 40 db szék eladó. 
Tel.: 06/20-230-1202.
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 
eladó. Szoba-konyhás, fürdő-
szobás, gáz és cserépkályha fű-
tésű. Irányár: 2,5 millió forint. 
Ugyanitt mosógép, centrifuga, 
TV eladó. Tel.: 06/30-921-1871.
Karcagon a Széchenyi sugár-
út 50. szám alatti, földszinti, 35 
m2-es, egyszobás lakás eladó. 
Érdeklődni hétköznapokon a 
következő telefonszámon: 
06/20-985-8864.
Karcagon az Új utcában két 
szobás ház eladó. Tel.: 06/59-
313-692, 06/70-466-1574.
Ház eladó Karcagon a Deák 
Ferenc krt. 69 szám alatt, 
ugyanitt használt bútorok el-
adók. Tel.: 06/59-313-595.
Karcagon a Kórház u. 1/A alatt, 
közel a fürdőhöz 73 m2-es tár-
sasházi, kétszintes, 3 szobás, 
teljesen felújított lakás eladó, 
vagy elcserélhető, főtér közeli 
kertes nagy udvaros házra. Tel.: 
06/30-530-3834.
Karcagon eladó összkomfor-
tos családi ház, többféle fűté-
si lehetőséggel (vegyes tüze-
lés, központi fűtés, gázkazán, 
három helyiségben pedig cse-
répkályha található). Gazdasági 
épület és garázs is van. (83 m2). 
Tel.: 06/30-483-6705.
Két szoba nappalis ház, lakható 
alsóépülettel eladó esetleg el-
cserélhető. Tel.: 06/59-400-954, 
06/30-518-1425.
Karcagon teljes közműves, tég-
lából épült kisebb kertes ház 
eladó. Lakrész 50 m2 + 25m2 tá-
roló. Tel. 06/30-635-9662.
Főtéren (Szent István sugár-
úton) garázs hosszútávra kiadó. 
Tel.: 06/30-439-7451. 

Karcag Liliom utca 9 szám alat-
ti, 100 m2-es, 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, cserépkályha és gáz-
fűtéses, légkondicionált, két-
szintes lakás eladó. A házhoz 
garázs, nyári konyha, fáskam-
ra és egy kis kert is tartozik. Tel.: 
06/70-551-4445, vagy  06/52-
310-102. Érdeklődni az esti 
órákban. 

Karcagon az Erdei utca 25. 
szám alatt, két szobás kocka-
ház, gazdálkodásra alkalmas 
alsóépülettel 4 millió forin-
tért eladó. Érdeklődni az esti 
órákban. Tel.: 06/30-261-1040, 
06/30-210-1290.

Karcagon 56 m2-es, Kossuth té-
ri erkélyes, harmadik emeleti 
lakás eladó. Tel.: 06/59-311-975, 
és a 06/30-385-4300 számon.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, tégla családi ház 
sürgősen eladó az Ágota utca 
27. szám alatt. Érdeklődni reg-
gel 8 óráig, és este 18 óra után. 
Tel.: 06/59-400-802.

Állat
Kopasztott rántani való és vá-
gó csirke, nagy kakas kapható 
minden pénteken, csak rende-
lésre, amit csütörtök délig le-
het leadni. Karcag, Soós István 
u.12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30- 
244-5160.

Fehér húsjellegű hízó, és rá-
gott koca eladó. Tel.: 06/30-385 
8232.

Szeretnék egy középterme-
tű, hangoskodó kutyakölyköt 
befogadni. Tel.: 06/59-311-817, 
vagy 06/30-455-6995.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelán tár-
gyakat, díszeket, illetve régi 
konyhai használati eszközöket, 
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. 
eladók. Tel.: 06/59-400-685.

OLCSÓN, JÓT! Használt köny-
vek, játékok, gyermek és fel-
nőt t  ruhák ,  c ipők 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.

Eladó két fő részére szóló, 50 
% os üdülési utalvány (érvé-
nyessége: 2016.05.17). Továbbá 
mustárszínű konyhaszekrény, 
gázkályha, zománcozott birka-
főző üst (60, 30, 15 literes) el-
adók. Tel.: 06/59-314-189.

Zab van eladó, és napraforgó 
kisbálás szalma! Tel.: 06/56-312-
666, 06/30-282-0454.

Video lejátszó eladó (felvevő-
lejátszó, LG típusú). Érdeklődni 
hétköznapokon a következő te-
lefonszámon: 06/20-985-8864.

Motorkerékpár (Simson SB 51-
es) eladó. Érdeklődni hétköz-
napokon a következő telefon-
számon: 06/20-985-8864.

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.

Hajlított vázas női kerékpár, 
mosógép, centrifuga, robikapa 
utánfutó, benzines fűnyíró, 
gáztűzhely eladó. Tel.: 06/30-
261-0785.

P Ó LÓ  VÁ S Á R  A Z  E R Z S A 
TURIBAN (akció: női, férfi 300 
Ft/db áron, továbbá 3-at fi-
zet, 4-et vihet)! Az AKCIÓ ide-
je 05.08-tól - 05.15-ig tart. 
Címünk: Karcag, Kertész József 
u. 8. (A 100 Ft-os bolt szom-
szédságában).

Vásárolnék gyermek etetőszé-
ket! Tel.: 06/30-497-9616.

Hajdu Zerowatt automata, és 
Hajdu keverőtárcsás mosógép, 
24-es fiú MTB kerékpár eladó. 
Tel.: 06/30-336-6150.

Eladó egy masszírozó fotel, és 
egy 56 tojásos csibekeltető. 
Tel.: 06/30-484-1572. 

Tüzifa (tölgy) kb. 30 mázsa, 
2000 Ft/q áron és 15 pár ga-
lamb, eladó vagy elcserélhe-
tő, gázpalackra, konyhai moso-
gatóra, szárnyasra, nyúlra. Tel.: 
06/30 315 1509.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 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 
bérelne és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást és szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter Tel.: 06/30-584-2767.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok. 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 fes-
tést, kisebb bontást) vállalok 
Karcag és Berekfürdő területén. 
Tel.:06/20-807-4711.

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 11. 

(hétfő) 12 óra

Az Elektronikai Hulla-
dékhasznosító Kft. pályáza-
tot hirdet Műszaki igazgató 
és Termelésvezető munka-

körök betöltésére.

Fényképes önéletrajzo-
kat a puskas.laszlo@e-hull.
hu és a kovacs.szilvia@e-
hull.hu e-mail címekre 

várjuk.
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SPORT

2014.10.21-én Martfűn ren-
dezték meg a megyei mezei fu-
tóbajnokságot, ahol a refis II. 
korcsoportos lányok az 1. he-
lyet szerezték meg. Így jogot 
szereztek az országos döntőn 
való indulásra. Egyéniben is ki-
magasló eredményeket értek el 
a lányok, mert 1., 3., 4., 5. helyet 
szerezték meg a megyei verse-
nyen. A lányokkal minden hé-
ten megpróbáltunk készülni 
az országos versenyre, minden 
alkalmat kihasználtunk a fel-
készülésre, partnerek voltak a 
gyerekek és a szülők is. Hosz-
szú felkészülés után 
elérkezett a bizo-
nyítás. 2015.04.14-
én Gödöllőn ren-
dezték meg az Or-
szágos Mezei Futó-
bajnokság Döntőjét, 
38 csapat, több mint 
250 versenyzővel. A 
verseny délben kez-
dődött, mindenki-
nek egy órával a ver-
seny előtt igazoltatá-
son kellett részt ven-
ni, és mindenki meg-
kapta a saját nevére 
szóló, chipes rajtszá-
mát. Ez azért volt jó, 
mert a beérkezésnél egy számí-
tógép segítségével tudták a ver-
senyzőket értékelni. A kislány-
ok nagyon izgultak a verseny 
előtt, amikor meglátták a nagy 
területet, és azt a millió ver-
senyzőt, aki azon a napon rajt-
hoz állt a különböző korcso-
portokban. Próbáltam nyug-
tatni őket, és bíztatni, mert vol-
tak olyan csapatok, akik egyen 
melegítőben, egyen futócipő-
ben érkeztek a versenyre, és ön-
bizalomtól duzzadva melegítet-
tek. Mivel nekünk az első ilyen 
fellépésünk volt országos ver-
senyen, nagyon izgultak, hogy 
milyen eredményt fognak elér-

ni. Én titkon az első-hatba vár-
tam őket, azt már nagyon nagy 
eredménynek értékeltem volna. 
A rajtnál beosztották az egyéni 
versenyzőket és melléjük me-
gyénként a csapatokat. A zász-
lós felvezető ember után elraj-
tolt a mezőny. Sajnos nem iga-
zán szerencsés napot fogtak ki 
a versenyzők, mert igen erős 
szélben kellett lefutniuk a kiírt 
1500 m-t. Szerencsésen el tud-
tunk rajtolni, a taktikánk pedig 
az volt, hogy minél jobban el-
rajtoljunk a mezőny elejével, és 
a szél miatt utazni a többi ver-

senyző háta mögött, majd a cél-
egyenesre befordulva azonnal 
minden erőnket mozgósítva, 
minél előrébb végezni a verse-
nyen, mert itt  csapatként küz-
dött mindenki. A csapatver-
seny kiszámítása úgy történt, 
hogy a csapat öt főjéből a leg-
jobb négy eredményt számí-
tották a verseny csapateredmé-
nyébe. A lányok nagyon kihaj-
tották magukat, egy kis frissí-
tő elfogyasztása után visszasé-
táltunk a kocsinkhoz. Az ered-
ményhirdetés előtt nagyon kí-
váncsi voltam, hogy mégis mi-
lyen eredményt értünk el, és én 
egyedül elmentem megnézni 

a végső sorrendet. A csapatnál 
csak az első-hat eredményt ér-
tékelték és írták ki. A nagy tö-
megbe én is odafértem a hir-
detőtáblához és elsőnek a ha-
todik helyezést kezdtem olvas-
ni, majd egyre feljebb halad-
va már az első helynél tartot-
tam, és amikor olvastam a ne-
vünket nem akartam hinni a 
szememnek. Meg is kérdeztem 
a mellettem jegyzetelő másik 
kollegát, hogy tényleg a Kar-
cagi Nagykun Református Ált. 
Isk. van csapata van-e az első 
helyen. A válasza „igen” volt. A 

gyerekek nem akar-
ták elhinni a vég-
eredményt, csak ak-
kor észlelték, hogy 
igaz, amikor fel kel-
lett állniuk a dobo-
gó felső fokára. A 
díjakat a Pest- me-
gyei Közgyűlés el-
nöke adta át. Min-
den versenyzőnek 
külön babérkoszorú 
és érem volt a jutal-
ma, a győztes csapat 
még egy szép serleget 
is kapott. A közös fo-
tózás után a győztes 
csapat tagjai fogadták 

a gratulációkat és a szülők nagy 
tapsviharát és öleléseit. 

Nagyon nagy eredménynek 
értékelem az Országos első he-
lyet. Az iskola történetében ez a 
legnagyobb eredmény, amit ta-
nulóink a sportban elértek. Na-
gyon büszke vagyok a csapatra 
amelynek tagjai: Szabó Sára Li-
li, Szabó Zsanna Liza, Karsai 
Zsaklin, Illés-Tóth Lotti, Tóth 
Noémi. 

Köszönöm nekik a kitartó és 
lelkes egész éves munkájukat. 
Köszönöm mindenkinek, aki 
segítette a felkészülésünket.

Orosz István testnevelő

Szenzációs sportsiker a Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskolában

Képen (balról - jobbra): Szabó Zsanna Lili, Szabó 
Sára Liza, Karsai Zsaklin, Illés-Tóth Lotti, Tóth No-
émi 4.a osztályos tanulók és Orosz István testnevelő

Kováts DSE Karcag- Mező-
túri AFC 12-6
Karcagi győzelmek:

Párosban: Dr. Hubert Attila- 
Imrei Ferenc 1 győzelem, Csornai 
Csaba- Csiszár Csaba 1 győzelem.

Egyéniben: Dr. Hubert Attila 
3 győzelem, Imrei Ferenc 3 győ-
zelem, Csiszár Csaba 3 győze-
lem, Csornai Csaba 1 győzelem.

Csornai Csaba: A nagyon 
kellemetlen játékstílusú és kép-
zett játékosokból álló Mező-
túr ellen, biztos győzelmet arat-

tunk. Következő bajnoki mér-
kőzések Kováts DSE Karcag-
Nyírmada (rangadó) 2015. má-
jus 9-én, szombaton 11 órakor. 

Kováts DSE Karcag- Fehér-
gyarmat 2015.május 10-én va-
sárnap 16 órakor. Mindkét mér-
kőzést a Kováts Mihály Tagis-
kola tornatermében rendezik. 

Megyei II. osztályú bajnok-
ság: az utolsó összevont fordu-
lót május 9-én, szombaton ren-
dezik a Megyei Asztalitenisz 
Szövetség Sportcsarnokában, 

városunkat két csapat képviseli, 
közülük az I. csapatnak van esé-
lye dobogós helyezést elérnie. 

Április 26-án, Szolnokon a 
Tiszavirág Arénában rendez-
ték meg az országos veterán 
ranglista sorozat aktuális ren-
dezvényét, melyen a Kováts 
DSE-t Kovács Sándor és Börzsei 
Krisztián képviselte, kiváló já-
tékkal mindketten a főtáblára 
kerültek, ahol az I. fordulóban 
nagyszerű győzelmet arattak. 

B.I.

NB III- Alföld-csoport

Szolnokon négy csapat harcolt az országos döntőbe jutást jelen-
tő egy helyért. Sajnos már megszokott dolog, hogy nem tudunk a 
legerősebb összeállításban pályára lépni. Az év legfontosabb mér-
kőzésein ismét két meghatározó játékos hiányzott a csapatból. 
Ennek ellenére a kecskeméti csapat ellen (bár rengeteg hibával 
játszottunk) végig sikerült szorossá tenni a mérkőzést. Mindig si-
került pár ponttal vezetni, csak az utolsó két percet nem bírtuk, 
és innen fordított az ellenfél. A Bajaiak ellen egy kicsit csalódva 
léptünk pályára. Kétszer is meglépett az az ellenfél, de mindig si-
került felzárkóznunk. Két perccel a vége előtt, egálnál, óriási zic-
cert hibáztunk. A továbbiakban csak az ellenfélnek sikerült ko-
sarat dobnia. Sajnáljuk az elszalasztott lehetőséget, de így is igen 
szép eredményt értünk el. Sok nagy csapatot megelőzve eljutot-
tunk a régiós döntőbe. „Csak” az utolsó akadályon nem sikerült 
átjutnunk. Gratulálok az egész csapatnak az éves munkához! A 
következő szezonban a Gyermek Bajnokságban folytatjuk.

Karcagi Oroszlánkölykök – Kecskeméti KA
46-53 (9-10, 12-11, /5-6/, 11-12, 9-14)
Nagy Máté (8), Hamar Ágoston (2), Karsai Zsaklin (5), Oláh 

Ferenc (3), Kántor Boglárka (3) , Nagyfejeő Flórián (1), Antal 
László (3), Kálmán Balázs (5), Kiss Soma, Dobos Levente (2), 
Kardos Panna (6), Lukács Gábor (8).

Karcagi Oroszlánkölykök – Bajai Bácska
42-49 (9-11, 4-10, /8-3/, 9-12, 12-13)
Nagy Máté (1), Hamar Ágoston (4), Karsai Zsaklin (4), Oláh 

Ferenc (3), Kántor Boglárka (1) , Nagyfejeő Flórián (13), Antal 
László, Kálmán Balázs (7), Kiss Soma (1), Dobos Levente, Kar-
dos Panna (3), Lukács Gábor (5).

Őrlős Zoltán

U11 RÉGIÓS JAMBOREE

L A B D A R Ú G Á S

K O S Á R L A B D A

ASZTALITENISZ

Karcag- Túrkeve 4-1 (1-1) 
(Karcag 300 néző)

Játékvezető: Csontos Dávid 
Segítői: Kiss Attila, Rusz Ta-
más. 

Karcag: Agócs- Szentannai, 
Orosz, (Bukovszki), Domokos 
R., Németh M., Kovács L., (Er-
dei) Szívós G., Nagy R., Domo-
kos A., Szőke R., (Szívós Gy.), 
Székely. Edző: Orosz István

Egyperces gyászszünettel kez-
dődött a mérkőzés, a nemrég el-
hunyt Mészáros Péter vállalko-
zó emlékére, aki támogatója és 
törzsszurkolója volt a labdarú-
gó csapatnak. Kellemes, tava-
szias időben kezdődött a kun-
sági rangadó. Hazai támadá-
sokkal folytatódott a mérkő-
zés, amely a 6. percben góllá 
érett. Egy jobboldali támadás 
során Székely nyolc méterről 
a kapu közepére lőtt (1-0). Rá 
egy percre Kántor ügyetlenke-
dett el egy helyzetet az ötösön. 
A 14. percben egyenlített a ven-
dégcsapat, egy jobbról érkező 
beadást Nagy Péter a jobb sa-
rokba lőtte (1-1). Ezután a kar-
cagiak mezőnyfölénybe kerül-
tek, először Domokos A. lövé-
se elzúgott a kapu fölött, majd 
testvére Roland szabadrúgá-
sa lepattant a védőkről. Ké-
sőbb Szívós G. ,és Székely lövé-
sét blokkolták a védők. Majd a 

félidő végén Domokos A. nagy 
lövését Lakatos szögletre ütöt-
te. A második félidőben Nagy 
R. szabad rúgása a sorfalról le-
vágódott. Majd Orosz lövé-
sét védte Lakatos. Később Ba-
logh R. 35 méteres szabadrúgá-
sát védte Agócs. Majd két perc 
múlva Nagy R. beadását Szőke 
R. nagy helyzetben a kapu fölé 
fejelte. Az ellentámadás során 
Szentmiklósi elfutott a jobb-
oldalra, de nagy helyzetben a 
jobb kapufa mellé lőtt. Rá egy 
percre megszerezte a vezetést a 
hazai csapat. Domokos A. a 70. 
percben elfutott a védők között 
és a kifutó kapus mellett a kapu 
közepébe lőtt (2-1). A 77. perc-
ben Nagy R. és Domokos A. 
összjáték után, utóbbi Lakatos 
mellett a balsarokba lőtt (3-1). 
Ezután szétesett a vendégcsapat 
játéka, a karcagiak sorra vezet-
ték a támadásokat. A 86. perc-
ben Domokos A. szép összjáték 
után beállította a 4-1-es vég-
eredményt. Jók: Domokos A., 
Domokos R., Németh M., Nagy 
R., Lakatos, Szabó G., Nagy R.

Varga László: Gratulálok 
Karcag győzelméhez. 

Orosz István: A mezőny fö-
lényünk a II. félidőben már gó-
lokban is megmutatkozott. 

B.I. 

Megyei I. osztályú Bajnokság 


