
Június utolsó hétvégéje mi 
másról is szólhatna Karcagon, 
mint a Hungarikum birkapör-
költről. Két hét múlva, június 
26-27-én rendezik meg a térség 
egyik legnagyobb gasztronómiai 
eseményét, a XVII. Karcagi Bir-
kafőző Fesztivált. A rendezvény-
nyel kapcsolatos tudnivalókról, 
a programokról Szepesi Tibor 
főszervezőt, a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár igazgatóját kérdeztük.

- Alig néhány nap múlva kez-
dődik Karcag legnagyobb ren-
dezvénye, a nemzetközi hírű fesz-
tivál, amely a város legnagyobb 
eseménye több, mint egy évtizede. 
Hol tartanak most a szervezéssel?

- Az időarányos előkészítő 
munka megtörtént az előző he-
tek, hónapok során. Jelen pil-
lanatban a részletes megbeszé-
lések zajlanak a rendezésben, 
szervezésben résztvevő szerve-
zetek képviselőivel. Munkatár-
saimmal napi kapcsolatban va-
gyunk szinte minden érdekelt-
tel, a különböző területek kép-
viselőivel. Folyik a területen la-
kók kiértesítése, karszalagok át-
adása. Folyamatos a nevezések 
feldolgozása. Jelenleg a nyomdai 
anyagokat, a meghívót, a plaká-
tot várjuk. 

- A fesztivál évről évre egyre 
nagyobb tömegeket vonz váro-
sunkba. Egy kicsit minden évben 
változtatnak a szervezők. Mire 
számíthatunk az idén? Növelik-e 
például a terület nagyságát?

- Igen, a terület bővítésének 
lehetőségét folyamatosan vizs-

gáljuk. Idén a Püspökladányi 
út lesz egy kicsit „meghosszab-
bítva”. Az Ifjúsági Házig ter-
jedő része lesz megnyitva az 
árusok részére. A Kálvin u. 5. 
szám alatti iskolaudvaron pe-
dig „BORUDVAR” kerül kiala-
kításra. 

- Április közepén nyitották 
meg a főzőhelyek foglalásának 
felületét. Gondolom nem ma-
radt sok üres hely.

- A tavalyi évhez képest nö-
veltük a főzőhelyek számát. Je-
lenleg a megnövelt szám mi-
att is van még néhány kiadó he-
lyünk. Ennek ellenére úgy gon-
dolom, hogy a verseny kezdeté-
ig minden hely el fog kelni. 

- Mik a legfontosabb tudniva-
lók a főzők számára?

- A szabályok nem nagyon 
módosultak az előző évihez ké-
pest. A papírmunkát el kell vé-
gezni a szabályok betartása mi-
att. Gondolok itt az „alkalom-
szerű tűzgyújtási” dokumen-
tumokra. Idén nem csak át kell 
adni, de vissza is kell venni a te-
rületet a főzőktől. A tűzoltó ké-
szülékek ellenőrzése, a behajtá-
si térkép, a befizetési igazolás 
azonban a szokásos módon zaj-
lik.

- Pénteken kezdődik a feszti-
vál. Mire számíthat a lakosság? 
Mikor kezdik el építeni a hely-
színeket? Mikortól lesznek lezár-
va az utak, a környező utcák?

- Ebben nincs változás a 
megszokotthoz képest. A feszti-
vál területére a berendezkedést 
szerdán már elkezdjük. Csütör-
tökön épül a múzeumparki be-

rendezések zöme, pénteken pe-
dig a finomítások, simítások 
következnek. A teljes útlezárás 
péntek délelőttől vasárnap délig 
fog tartani. 

- A nyitónapon milyen progra-
mokkal várják az érdeklődőket?

Badacsonytördemic, a dísz-
vendég település, nyitja a fesz-
tivált az Ifjúsági Házban egy 
Badacsonyt bemutató fotóki-
állítással és könyvbemutató-
val. Estére a „Borudvarba” vár-
juk a Tördemic Néptánc Együt-
test is, akik még a péntek es-
te folyamán táncházzal is meg-
örvendeztetik az érdeklődő-
ket. Természetesen megrende-
zésre kerül a Juhszárnyék, ahol 
este vásári komédiás előadásá-
ra hívjuk a gyermekeket. A mú-
zeumparki színpadon a szoká-
sos rendben folynak koncer-
tek, fellépések. A péntek a ha-
gyományoknak megfelelően a 
helyi csoportok, együttesek be-
mutatkozásának ideje. A sort a 
mazsorettek és táncosok nyit-

ják, majd a Mesekaszinó és 
Matcboys együttesek következ-
nek. Azt est sztárvendége Tóth 
Gabi. Az ő műsorát és az estet a 
Seňor együttes koncertje zárja. 

-A fesztivál fő napja a szom-
bat. Évről-évre minden korosz-
tály megtalálja a programok kö-
zött a számára tetszőt. Mivel 
várják most az érdeklődőket?

- A délelőtti felvonulást és a 
megnyitó ünnepséget követő-
en - támogatónk segítségével a 
gyermekeknek kedveskedünk: 
a Holló Együttes fergeteges mű-
sorát láthatják majd a Múzeum-
parkban. Aztán a folklórmű-
soroké a főszerep. A tördemici 
és karcagi néptánc csopor-
tok fellépését egy csángó nép-
tánc együttes műsora fogja szí-
nesíteni. Az eredményhirde-
tést követően pedig a magyar 
nóta kedvelőket várjuk a szín-
pad elé, ahol a megszokott ma-
gas színvonalú nóta műsor zár-
ja a színpadi produkciókat. De 
nem az estet, hiszen az folytató-

dik a Kálvin utcai színpadon. A 
sort Márkus Luca énekes nyit-
ja, majd az Abrakazabra együt-
tes élő koncertje és élőzenéjére 
előbb Radics Gigi, majd Charlie 
nagy koncertje következik. Az 
egész fesztivált pedig DJ Krisz 
zárja, aki hajnalig játssza a friss 
slágereket.  

- Mit üzen azoknak, akik ké-
sőn, illetve vidékről érkeznek, 
meg tudják majd kóstolni a kar-
cagi birkapörköltet?

- Ahogyan nézzük az előké-
születeket, a jelentkezéseket, azt 
kell mondanom, hogy csak re-
ménykedni és bízni tudok eb-
ben. Minden évben azon dol-
gozunk, hogy aki egy kicsit ké-
sőbb, vagy csak az esti koncer-
tekre érkezik a városba az is 
hozzájusson az eseménytől el-
várható gasztronómiai élmény-
hez. A város vendéglátó helyei 
is ilyenkor ezt ajánlják, hiszen 
a nap a karcagi birkapörköltről 
szól, így nincs az a mennyiség, 
mely ne találna gazdára. 

Balogh Andrea
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Karcagi  Hírmondó
Két hét múlva Birkafőző Fesztivál

Június 4-ét – a trianoni béke-
diktátum évfordulóját – 2010-
ben iktatta törvénybe a kor-
mány, mint a Nemzeti Össze-
tartozás Napját. Ezen a napon 
erősíti meg államhatárok fe-
letti összetartozását az elcsa-
tolt területeken, az anyaország-
ban élő, valamint a világban 
szétszóratott magyarság min-
den tagja.

Városunk már a törvény 
megszületése előtt is rende-
zett megemlékezéseket a tra-
gikus nemzetcsonkítás nap-
ján. Az idén is a református 

nagytemplom előtti téren, az 
Országzászló tövében zajlott a 

megemlékezés, amelyen részt 
vett Dobos László polgármes-

ter, Kovács Sándor, a megyei 
közgyűlés elnöke, valamint a 
képviselő-testület több tagja 
is. A rendezvény a Himnusz 
közös eléneklésével kezdő-
dött, majd Nagy Emese adott 
elő egy szép népdalcsokrot.

Ezúttal testvértelepülésünk, 
Bácskossuthfalva polgármes-
tere, Fazekas Róbert mondott 
megemlékező beszédet az egy-
begyűltek előtt. A szónok nem 
pusztán a békediktátum kö-
vetkezményeit és azok törté-
nelmi vetületét említette meg, 
hanem kiemelte, hogy az ösz-
szetartozás erősítése és a ha-

gyományok megőrzése jelen-
tik a magyarság megtartó ere-
jét. Ahogy megfogalmazta: 
hagyományok nélkül nincs 
megmaradás. Ezt követően 
Doma Imre, Bácskossuthfalva 
közösségének tanácstagja is 
szólt röviden a jelenlévőkhöz. 
Beszédének üzenete az volt, 
hogy a mindennapokban ma-
gyarságunkat nyelvünkben, 
kultúránkban és lelkünkben 
is egyszerre kell megélnünk.

A rendezvény zárásaként a 
megemlékezők együtt énekel-
ték el a Szózatot.

-dh-

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján

Az idei Birkafőző Fesztivál sztárfellépői

Tóth Gabi Radics Gigi Charlie
Fotó: Internet
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Közéleti szilánkok
A Nemzeti 

Összetartozás 
Napján 

Nem tudom, ha június 4-én 
megkérdeztek volna néhány karcagi 
állampolgárt, hogy 2010-ben 
miért nyilvánították ezt a napot 
emléknappá, mit válaszoltak volna? 
Trianont nyilvánvalóan említik, a 
számok vonatkozásában viszont 
már nem biztos, hogy pontosak 
lettek volna a válaszok. Nem is 
lehet csodálkozni ezen, hiszen még 
a tankönyvekben is csak durva 
adatok vannak, hogy hány fő is élt 
az elcsatolt országrészekben, és azon 
belül mennyien voltak a magyarok.  
Mert nem árt azt is tudni, hogy 
ugyan Magyarország lakossága 7,6 
millióra csökkent, a trianoni döntés 
összesen 23,4 millió lakost érintett! 
S közöttük nem mindenki volt 
magyar. Most már sokan mondjuk: 
”Magyar az, akinek fáj Trianon.” 
Mégis jócskán vannak, akik ugyan 
magyarnak vallják magukat, és 
ezt a mondatot nacionalistának és 
irredentának találják. Ők a nemzet 
és a társadalom közötti árokásók 
és sárdobálók akiknek jó ez az 
egyharmados megcsonkoltság. Ők 
erre a napra, egy régi, ’57 végi 
Pozsgay Imre cikket szednek elő 
az akkori Petőfi Népe című MSZMP 
megyei napilapból és fennen 
lobogtatva sározzák Pozsgayt, 
az egykori kultuszminisztert, 
majd HNF főtitkárt. Akit éppen 
ők, a „négyigenes” népszavazást 
kierőltetők buktattak meg, nehogy 
véletlenül köztársasági elnök-
jelölt legyen 1990-ben. Különösen 
azoknak van a legnagyobb hangjuk, 
akik később a legtermészetesebbnek 
vették, hogy az SZDSZ koalícióra 
lépjen az MSZP-vel, az MSZMP 
utódpártjával. Az ’57-ben a Nyugati 
téren (Marx tér) pufajkában 
lövöldöző Horn Gyulával nem 
volt semmi bajuk, de a torz, párt-
szemüvegen keresztül láttatott 
Pozsgay elmélkedést és az akkori 
helyzetértékelést szörnyűbbnek 
találják most, mint a géppisztolyból 
leadott sorozatokat. Bizonyára 
azért, mert az utóbbival nem lehet 
vitatkozni…

Ezeknek a hölgyeknek, uraknak 
csak annyit üzennék:”Hátrább 
az agarakkal!” Hiszen akkoriban, 
minden nagy magyarnak voltak ma 
már nem vállalható kinyilatkozásai, 
mondatai, netán versei, prózai 
művei. Még Illyés Gyulának is, aki a 
„Szellem és erőszak” c. alapművében 
a trianoni probléma gyökereit 
feszegeti 1978-ban! És amit az 
aczéli kultúrpolitika – akkor 10, azaz 
tíz(!) év késéssel engedett csak a 
szélesebb olvasóközönség elé!

-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 sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 

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 

Május 28-án negyvenhat na-
pirendi pont került a képvi-
selők asztalára, azonban ezek 
nagy részét zárt ülés keretében 
tárgyalták. 

Napirend előtti kérdések for-
májában a képviselő testület 
foglalkozott a posta melletti ke-
reszteződés forgalmának esetle-
ges, másfajta szabályzásáról. Az 
érintett kereszteződésben gyak-
ran történnek közúti balesetek, 
amelyek legtöbbjét – a Jobbik 
forrásai szerint – vidéki, a vá-
roson átutazó autósok okozzák. 
Andrási András képviselő több 
javaslatot is felvázolt a körfor-
galom kialakításától a rendőr-
lámpa felszereléséig a probléma 
megoldása érdekében.

Dobos László polgármester 
válaszában elmondta, hogy az 
ülést megelőző napokban tör-
tént egyeztetés a megyei közút-
kezelő igazgatójával, amelyen 
részt vettek a polgármesteri hi-
vatal munkatársai és a karca-
gi rendőrkapitány is. A polgár-
mester is megerősítette, hogy 
valóban vidékiek és külföldi-
ek okoznak legtöbbször bal-
esetet. Általában GPS irányítá-
sa mellett vezetnek, amely jel-
zi a főútvonalat, azonban az alá-
rendelt kereszteződést nem. A 
megbeszélésen szó esett arról, 
hogy olyan eszközöket és tech-

nikai megoldásokat kell alkal-
mazni, amelyek még jobban fel-
hívják a figyelmet a keresztező-
désre. (Tulajdonképpen most is 
minden közúti jel és eszköz lát-
hatóan felhívja a figyelmet a kö-
telező megállásra.) Több alter-
natíva is felvetődött az egyez-
tetés alkalmával, többek kö-
zött a körforgalom kialakítása 
is. Ez azonban a szűk hely miatt 
szinte kivitelezhetetlen, hiszen 
a forgalom közvetlenül a lakó-
házak ablakai alatt haladna el, 
meglehetős zaj- és súlyterhelést 
okozva. A közútkezelő szakem-
berei egyelőre még a kereszte-
ződés kiemelésén is gondolkoz-
nak, de a legmegfelelőbb megol-
dás a forgalom-irányító lámpa 
felszerelése lenne. Dobos László 
hozzátette, hogy most azon kell 
dolgozniuk, hogy ez – az egyéb-

ként nagyon drága rendszer – 
megvalósulhasson. Jelenleg a 
rendőrség is fokozott figyelmet 
fordít a kereszteződés forgalmá-
ra és a közútkezelő is újabb, fi-
gyelemfelhívó jeleket fog felfes-
teni az érintett szakaszon. Az 
önkormányzat mindent el fog 
követni, hogy a lehető legjobb 
megoldás valósuljon meg.

Az ülés nyilvános részében 
több helyi rendelet, határozat 
és alapító okirat módosítására 
került sor, valamint elfogadás-
ra került néhány intézményi tá-
jékoztató és beszámoló is. El-
sőként elfogadták az Igazgatási 
és Szociális Iroda gyermekjólé-
ti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolóját, 
valamint az Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő szezonkezdés-
re történő felkészülésének tájé-
koztatóját. Az utóbbi kapcsán 
mind a tájékoztató, mind a hoz-
zászóló képviselők kiemelték 
azt az örvendetes tényt, hogy 
az Országos Tisztifőorvosi Hi-
vatal az év elején engedélyezte 
a gyógyfürdő intézmény meg-
nevezést. A megújulás alapja a 

fürdővíz gyógyhatásán alapu-
ló gyógyászati szolgáltatások, 
amelyek a fürdő területén mű-
ködhetnek.

Módosításra került a Déry-
né Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár alapí-
tó okirata. A módosításra azért 
volt szükség, mert az intéz-
ményhez telephelyként tarto-
zó Szélmalmi Fogadóház felújí-
tásra szorul és törvényi rendel-
kezésnek megfelelően üzemel-
tetésre át kell adni a Karcagi 
„Erőforrás” Kft. részére, amely 
el tudja végezni a szükséges fel-
újítást. Jogszabályi változások 
miatt a Karcagi Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát is mó-
dosították.

Kisebb vita alakult ki az út- 
és járdajavítások szükségessé-
géről és az elvégzendő felada-
tok megállapításáról szóló tájé-
koztató körül. Andrási András 
a Kékvirág utca esetében jelez-
te, hogy nem került fel a leasz-
faltozásra váró szakaszok listá-
jára (kerti utak nem kerülnek le-
aszfaltozásra), pedig – állítása 
szerint – az ott lakók összegyűj-
töttek egy összeget az útalap-
ra. Dobos László megjegyezte, 
hogy az érintett utca nem sze-
repel az elkészítésre váró útala-
pok között. Molnár Pál képvi-
selő hozzászólásában elmond-
ta, hogy tavaly az önkormány-
zat saját pénzen járhatóvá tette 
az utcát. 

Azóta kiderült, hogy a Kék-
virág utcában elkészült az út-
alap és az elmúlt időszakban 
annak javítása is megtörtént az 
önkormányzat által.

-dh-

Testületi ülés

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 

önkormányzati választókörzetek képviselőinek júniusi 
fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 16. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  június 18. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  június 15. 16.30 óra,  
  Városháza 7/A terem

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

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

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  június 15. 16 óra,  
  Városháza 2. szoba

Szepesi Tibor 7. választókörzet  június 15. 16 óra,  
  Kiskulcsosi tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  június 17. 16 óra,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45.
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Ez az osztály a Foglalkoz-
tatási Osztályhoz hasonló-
an már korábban is állami 
feladatokat látott el. A já-
ráshoz csatolással különö-
sebb változás nem érintet-
te az irodát, mindössze any-
nyi, hogy jelenlegi székhely-
ükről hamarosan az egyko-
ri TIGÁZ épületébe fognak 
költözni ( Karcag, Ady End-
re u. 4.).

Munkájukról dr. Nyakacs-
ka Emil járási főállatorvossal, 
az osztály vezetőjével beszél-
gettünk.

– Karcag és környéke az 
ország egyik legnagyobb me-
zőgazdasági területén he-
lyezkedik el, kiterjedt termő-
területekkel, számottevő ál-
lattenyésztéssel. Mekkora te-
rületen látják el feladatai-
kat?

– Illetékességünk hatal-
mas területre terjed ki, a 
karcagi járáson kívül Tisza-
füred és Kunhegyes járás te-
rületein is gyakoroljuk a ha-
táskörünket. Az osztályhoz 
mindössze 5 fő tartozik: két 
fő vágóhídi állategészség-
ügyi szaksegéd – a két nagy 
nagyiváni és egy kunhegyesi 
vágóhídon –, egy fő igazga-
tási ügyintéző és egy járá-
si főállatorvos, akik a karca-
gi székhelyen végzik felada-
taikat. Egy hatósági állator-
vos pedig kisújszállási telep-
helyen dolgozik Kisújszállás, 
Kenderes és Bánhalma tér-
ségében.

Mivel a hatósági állator-
vosunk május 26-ával nyug-
díjba vonult, feladatait egy 
frissen végzett kolléganő ve-
szi át. Ezen kívül a JNSZM 

Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Föld-
művelésügyi Főosztályához 
tartozó további 6 fő hatósá-
gi állatorvos dolgozik még 
a 3 járás területén, közülük 
ketten Karcag, Berekfürdő, 
Kunmadaras területein lát-
nak el feladatokat, akik ez-
zel is segítik az osztályunk 
munkáját.

– Jelenlegi székhelyükről 
hamarosan átköltöznek az 
egyik új járási épületbe. Er-
ről mit lehet tudni? Mikor és 
hova költöznek?

– Most az Ady Endre utca 
2. szám alatt van 
a székhelyünk. 
Várhatóan július 
1-jével a szom-
szédos TIGÁZ 
épületébe köl-
tözünk, másik 
három osztály-
lyal együtt. A mi 
irodánk a föld-
szinten az Ady 
és a Kuthen ut-
ca sarkán talál-
ható külön bejá-
ratnál lesz kiala-
kítva. Az ügy-
felek személye-
sen, telefonon és 
interneten ke-
resztül e-mail-
ben is felvehe-
tik velünk a kap-
csolatot. A hiva-
talos ügyfélfoga-
dási rendtől elté-

rően ügyfélfogadási időn kí-
vül is fogadjuk a betérő ügy-
feleket.

– Milyen hatáskörökkel 
vannak felruházva, melyek 
a legfőbb feladataik? Az élel-
miszer-biztonság az utóbbi 
években egy igen fontos, so-
kat emlegetett témakör…

– Mind az élelmiszer-biz-
tonság, élelmiszer-higié-
nia, mind az állategészség-
ügy, járványügy területén 
számos feladatunk van. Ma-
napság már azt mondjuk, 
hogy az élelmiszerlánc fel-
ügyelete tartozik hozzánk, 
vagyis a „termőföldtől az 
asztalig” szemlélet alapján 
végezzük a munkánkat.

Az élelmiszerekkel kap-
csolatban az egyik kiemel-
kedő feladatunk az újon-
nan nyíló, átalakuló élel-
miszer-forgalmazó helyek 
és vendéglátó egységek kü-
lön engedélyezése bizonyos 
termékkörök árusítása ese-
tén. A másik fontos teendő a 
meglévő egységek folyama-
tos terv szerinti és szúrópró-
baszerű ellenőrzése. Célunk, 

hogy az élelmiszer-forgal-
mazásban érdekelt vállalko-
zók minél pontosabb isme-
retekkel rendelkezzenek az 
élelmiszer-higiéniát, élelmi-
szer-biztonságot illetően.

Fontos tudni továbbá, 
hogy az élelmi-
szer-előá l l ítássa l 
kapcsolatos kérdé-
sekkel a megyei ál-
lategészségügyhöz 
kell fordulni Szol-
nokon.

A saját ma-
guk termelte alap-
anyagokból előál-
lított termékeket 
árusító kisterme-
lők ellenőrzése is a 
mi hatáskörünkbe 
tartozik, továbbá 
az élelmiszer áru-
sítással, főzéssel 
egybekötött ren-
dezvények beje-
lentését is nálunk 
kell megtenni. Ha-
vonta közölt mo-
nitoring terv alap-
ján élelmiszermin-
tákat kell vegyünk különféle 
vizsgálatokhoz.

Azt is fontos kiemelnem, 
hogy egyre több panasszal 
és közérdekű bejelentéssel 
élnek az ügyfelek. A pana-
szokról és a közérdekű be-
jelentésekről szóló 2013. évi 
CLXV. törvény megjelené-
sével szigorúbbá vált a beje-
lentések kivizsgálási rendje, 
így mi is nagyobb figyelmet 
fordítunk ezekre az ügyek-
re. Főként élelmiszer-vállal-
kozásokkal kapcsolatos köz-
érdekű bejelentések érkez-
nek, de nem ritkák az állat-
tartással kapcsolatos pana-
szok sem.

Hangsúlyoznom kell azon-
ban, hogy az állattartások ki-
vizsgálásánál az állatvédelmi 
és állategészségügyi jogsza-
bályok betartatása a felada-
tunk. Egyéb zavaró tényezők 
(zaj, bűzhatás, stb.), szom-
szédjogi viták elbírálása nem 
tartozik a hatáskörünkbe.

– Itt már az élelmiszerek 
területéről átcsúsztunk az ál-
lattartáshoz kapcsolódó fel-
adatokhoz. Ez is egy szintén 
gyakran emlegetett szektor.

– Igen, a másik kiemelt te-
rület az állategészségügy, ál-
latvédelem. A tavalyi évben 
és idén is igyekeztem a le-
hető legtöbb állattartó te-
lepre eljutni – elsősorban a 
járványvédelmi követelmé-
nyek ellenőrzése miatt. Kü-
lönösen azokra a területek-
re látogattam el, amelyeket 

az ország területén, vagy az 
ország területéhez közel elő-
fordult fertőző állatbeteg-
ségek aktuálisan veszélyez-
tettek. Az állatállomány-
ok országos mentesítési kör-
be vont betegségektől va-

ló mentességét folyamato-
san ellenőrizzük a szükséges 
vizsgálatok szervezésével, 
esetlegesen eszközök bizto-
sításával, illetve különféle 
országos monitoring prog-
ramok végrehajtásával.

Az említett vizsgálatokból 
származó mintákat az állat-
orvosok és állattartók folya-
matosan beszállítják az osz-
tályra, ahol a hűtésről, fa-
gyasztásról, valamint a la-
boratóriumba szállításról mi 
gondoskodunk. Fontos meg-
jegyezni, hogy a mintaszál-
lítás napja hétfőről és csü-
törtökről kizárólag (!) szer-
dára változott. Igen sok 
munkát ad a különféle beje-
lentési betegségekhez kap-
csolódó járványok felszámo-
lása és az esetleges kártala-
nítás. Ilyen volt például a ta-
valyi év során a Tiszafüred 
körzetében előfordult lépfe-
ne megbetegedés.

A továbbiakban – a tel-
jesség igénye nélkül – felso-
rolnék még néhány fonto-
sabb feladatunkat, amelyeket 
gyakran kell ellátnunk. Ilyen 
például az állatkiállítások, 
vásárok, valamint az újon-
nan vásárolt haszonállatok 
karanténozásának bejelenté-
se, amelyet nálunk kell meg-
tenni. Az élőállat- és állati 
eredetű melléktermék-szál-
lító járművek engedélyezése 
és az export szállítások lebo-
nyolítása is a mi feladatunk.

Fontos megemlíteni, hogy 

az embert mart ebek meg-
figyeléséről is az állatorvo-
saink gondoskodnak. Hoz-
zánk kell behozni a kezelő-
orvos igazolását, mely alap-
ján az állatot megfigyelés alá 
helyezzük. Legvégül pedig 

megjegyzem, hogy a külön-
féle támogatásokhoz szük-
séges állategészségügyi iga-
zolások a területen dolgozó 
hatósági állatorvosoktól és a 
járási főállatorvostól is egy-
aránt igényelhetőek. A tá-
mogatásokhoz kapcsolódó 
ellenőrzések is részben a mi 
feladatkörünkbe tartoznak, 
továbbá az állatok, tartási 
helyek, tenyészetek nyilván-
tartásával kapcsolatos fel-
adatok is.

– A közeljövőre nézve mit 
tart a legfontosabb célkitű-
zésnek az osztály működését 
illetően?

– A jövőben az újonnan 
mentesítés alá vont betegsé-
gek felszámolása, az állat-
tartó telepek járványvédel-
mi megerősítése, valamint az 
élelmiszer-vállalkozások fo-
kozottabb ellenőrzése a cél. 
Mindezen túl – ahogy az egy 
járási osztálytól alapvető el-
várás – szeretnénk a jogsza-
bályok maximális betartásá-
val működni ügyfeleink leg-
nagyobb megelégedésére.

-dh-

INTERJÚ
Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal V. rész

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Az osztály ügyfélfogadási 
rendje:

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

A Karcagi Járási Hivatal új épületegységét július 2-án adják át
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Több százan látogattak ki 
május 30-án (szombaton) a Li-
get Úti Sporttelepre, a Déryné 
Kulturális Központ által szer-
vezett családi és gyermeknap-
ra, ahol volt szülői focitorna, 
főzőverseny, és sok program a 
legkisebbeknek.

- Kedves Gyerekek! Számo-
tokra a mai nap a legfonto-
sabb ünnep. Ma itt a legkülön-
bözőbb programok várnak rá-
tok. Lesz főzőverseny, kézmű-
ves foglalkozás, számtalan já-
ték és műsor. Kívánom, hogy 
egy kellemes gyereknap em-
lékével menjetek haza, jó idő-
töltést és jó szórakozást kívá-
nok Nektek és szüleiteknek is 

– mondta megnyitójában dr. 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter.

- Remélem a mai nap való-
ban szép lesz, ehhez az időjá-
rás is adott. A rendezők nevé-
ben köszönöm, hogy ilyen so-
kan elfogadták a meghívásun-

kat, és így együtt tudjuk csalá-
di körben tölteni május utol-
só szombatját. A nap a gyerek-
nap jegyében telik, de egyben 
az összetartozásé is, hiszen le-
hetőséget biztosít a szülőknek, 
gyerekeknek az összekovácso-
lásra is a szabad idő kerete-
in belül. Ahogy miniszter úr 
is mondta, lesz itt ma minden, 
ami egy gyereknapon kell. 
Egyetlen feladatunk van csak: 

mindenki érezze jól magát a 
rendezvény végéig - fogalma-
zott Dobos László polgármes-
ter, aki a felnőttektől azt kérte, 
hogy mint felelős szülők, az év 
minden napját tekintsék úgy, 
hogy az a gyermekeké.

- Azt szeretném, ha min-
den gyermeknek minden nap-
ja igazi gyermeknap lenne sze-
retetben, boldogságban eltölt-
ve. A mai napon gyűjtsünk 
erőt ahhoz, hogy ez a szeretet, 
összetartozás kitartson egész 
éven keresztül – kérte a város-
vezető, aki jó szórakozást kí-
vánt a programokhoz min-
denkinek.

A megnyitó után közös reg-
geli torna volt, majd a színpa-
don a Déryné csoportjai lép-
tek fel. Eközben a színpad 
előtt elkezdődtek a kézmű-
ves foglalkozások, az elsőse-
gély bemutatók. Nagyon nép-
szerű volt az arcfestés és a csil-
lámtetoválás, a kisebbek köré-
ben a légvár is nagy sikert ara-
tott. A pályán a szülői focitor-
nán négy csapat mérte össze a 
tudását, s közben az osztály-
közösségek számára készül-
tek a szülők által készített né-
pi ételek is.

A családi nap keretében ren-
dezték meg a II. Nagykun Di-
ák Birkapörköltfőző Versenyt 
is. A megméretést öt karcagi, 

kisújszállási és kunhegyesi is-
kola csapata vállalta. A Kar-
cagi Birkafőzők Egyesülete 
tagjaiból álló zsűri értékelé-
se alapján a versenyt a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola csapata nyerte, 2. lett 
a karcagi Varró István Szakis-
kola, Szakközépiskola pörkölt-
je, a 3. díjat a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kádas György 
Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani In-
tézmény, Diákotthon csapa-
ta kapta, 4. lett a kisújszállási 
Illéssy Sándor Baptista Szak-
középiskola és Szakiskola csa-
pata és 5. helyen a Kunhegyesi 

Nagy László Szakképző Iskola, 
Gimnázium csapata végzett.

A kirakodó vásárban nép-
művészeti termékeket, édes-
séget, ajándékokat is lehetett 
vásárolni. A fiúk körében na-
gyon népszerű volt a sportpá-
lya előtt felsorakozott jármű-
vek – úthenger, kombájn, ku-
kás autó, markoló – kipróbálá-
sa és a tűzoltók által hozott já-
ték is. 

A nap a Cozombolis kon-
certjével zárult és a szervezők 
átadták a szülői focitorna és a 
népi ételek főzőverseny díja-
it is, melyet osztálykirándulás-
ra fordíthatnak a nyertes csa-
patok. 

DE

Több száz résztvevő a gyermeknapi programokon

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Komárom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság az Országos Turul Lépcső-
futó Bajnokságot, melyen kar-
cagi hivatásos tűzoltók is részt 
vettek. A Kő-hegyen pár per-
ces bemelegítés után elkezdő-
dött a verseny, melyen 103-an 
indultak. A versenyzők a Ta-
tabánya legismertebb jelké-
peként szolgáló Turul bronz-
szoborhoz futottak fel úgy, 
hogy a madárhoz vezető 419 
lépcsőfokot kellett legyűrni-
ük. Az elmúlt évek versenye-
ihez képest újdonságnak szá-
mított, hogy legelőször védő-
ruhában, teljes felszerelésben 
és légzőkészülékkel vágtak ne-
ki a Turul lépcsőinek. A plusz 
súlyt (25 kilogramm) tekintve 
érthető, hogy kevesen vállal-
ták ezt. A lánglovagok korcso-
portok szerint futottak.

- Hogyan lehetett felkészül-
ni erre a versenyre? – kérdez-
tük Rózsavölgyi Ildikó tű. 
főhadnagytól, akit kollégái 
neveztek be.

- Nagyon nagy kihívás 
volt ez számomra, igazá-
ból nem lehet rá felkészülni. 

Én az erdei futópályán futot-
tam és két alkalommal Szol-
nokon, a 24 emeletes lépcső-
házában tudtunk gyakorol-
ni. Sportfelszerelésben futot-
tam, így „csak saját maga-
mat kellett felcipelnem a 419 
lépcsőn”– mondja Rózsavöl-
gyi Ildikó, akinek a táv felé-
nél volt a holtpont. A 290 mé-
teres szintkülönbség elég ne-
héz terep volt. Ötven lépcső-
fok után azt gondoltam soha 
nem érek fel, aztán 350 lépcső 
után már biztattam magam, 
hogy sikerülni fog. Végül 3. 
helyezést értem el kategóri-

ámban. A versennyel magam-
nak bizonyítottam, s lehet, jö-
vőre újra elindulok – jelentet-
te ki Rózsavölgyi Ildikó. 

Kőrösi Balázs tű. törzsőr-
mester már tavaly is volt ezen 
a versenyen.

- Akkor kilencedik, most 
hetedik helyen végeztem. El-
ső alkalommal elmentünk 
szintfelmérésként, s azóta ott 
ragadtunk, külön hangula-
ta van a versenynek. Sok is-
merős tűzoltóval is találko-
zik ilyenkor az ember. A leg-
nagyobb kihívást most az el-
ső körben éreztem, hiszen 

kétszer is felfutottam. Elő-
ször védőfelszerelésben (kb. 
25 kg), utána anélkül is. A 
komplett védőruha nekem 
bár nehezebb, jobban bejött, 
mint a sportruházat. A felké-
szülésre sajnos nincs időnk, 
mindig elhatározzuk a ver-
seny végén, hogy a követke-
zőre hetekkel előtte edzünk, 
de sajnos most sem volt rá le-
hetőség. Számomra az utolsó 
pár lépcső volt a legnehezebb, 
hiszen voltak 40-50 centis 
magasságok és olyan is, hogy 
két lépcsőfok között két mé-
tert is futott az ember.

Remélem jövőre már do-
bogós leszek – mondja Kőrösi 
Balázs.

Dániel Sándor tű. főtörzs-
őrmester sem először indult 
ilyen versenyen.

- Ez annyiban volt más, 
mint a korábbi, hogy nem egy 
épületben kellett a lépcsőn 
felfutni, hanem az autópálya 
tövétől a Turul szobor lábáig. 
Itt különböző terepviszonyok 
voltak, változó magasság, lép-
csőhossz. A fele körül érez-
tem azt, hogy még sok van 
hátra, de tudtam, egyszer vé-
ge lesz, s így mentem tovább 

- mondja Dániel Sándor, aki 
a 35 - 40 éves korcsoportban 
2. helyezést ért el tűzoltó ka-
tegóriában, ami azt jeleneti, 
hogy védőruhában és védőfel-
szerelésben versenyzett.

Nagy-Bana Dávid tű. fő-
törzsőrmester negyedik he-
lyen végzett.

- Jól felkészülni csak úgy 
lehet, ha van egyben 400 lép-
csőfok, és azon tud az em-
ber gyakorolni - véli. Mi-
vel ez sajnos csak Szolno-
kon van, így nehéz volt a fel-
készülés. Egy zárt lépcsőház-
ban egyformák a lépcsők, itt 
a terepen azonban nagyobb 
a távolság a lépcsőfokok kö-
zött, a terepviszonyok is vál-
toznak, így végig oda kell fi-
gyelni. Minden lépcsőfokot 
tudatosan kell venni az első-
től az utolsóig. Ha még nincs 
100 lépcsőfok az ember-
ben, akkor könnyebben fut, 
mint amikor már 300-nál jár. 
A lépcsők között nem sza-
bad pihenni, megállni, min-
den lépésnél a túlélés a cél, s 
ha jó eredményt érünk el, az 
még plusz – fogalmazza meg 
Nagy-Bana Dávid.

DE

Lánglovagok lépcsőfutása teljes menetfelszerelésben

A rendezvényt dr. Fazekas Sándor fölművelésügyi miniszter és 
Dobos László polgármester nyitották meg
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Az 1849 márciusában indult 
tavaszi hadjárat számos győ-
zelmes ütközete után, a hadjá-
rat csúcspontjaként a magyar 
honvédsereg 1849. május 21-én 
több hetes ostrom után elfog-
lalta az ország fővárosa felett 
magasodó Buda várát. A kor-
mány döntése értelmében 1992. 
óta ez a nap a Magyar Honvéde-
lem Napja.

A Nagykun Bajtársi Egye-
sület tagjai a jeles napra emlé-
kezve, immár kilencedik alka-
lommal tisztelegtek az egyko-
ri Helyőrségi Művelődési Ott-
hon (ma Ifjúsági Ház és Vá-
rosi Könyvtár) falán a Karca-
gon valaha szolgált alakulatok 
emlékére elhelyezett márvány-
tábla előtt. 

„ Jelképesen meghajtjuk az 
elismerés zászlaját azok előtt, 
akik itt az emléktáblán is sze-
repelnek, azon Karcagon állo-
másozott honvéd alakulatok 
egykori tisztjei és legénysé-
ge előtt, amelyek tevékenysé-
ge nagymértékben hozzájárult 
a település társadalmi, gazda-
sági, kulturális fejlődéséhez – 
mondta emlékező beszédében 
Rab János ny.őrnagy, a Nagy-
kun Bajtársi Egyesület vezetője. 
- A város és a honvédség kap-
csolata mindig szoros és ba-
ráti volt, melynek egyes állo-
másait hosszasan lehetne tag-
lalni. Most csak néhány ese-
ményt, feladatot szeretnék fel-
villantani. Mezőgazdasági be-
takarítási munkák, a laktanya 
közeli vasúti átjáró környékén 
járdaépítések, adott terület, pl. 
a Déli temető gaztalanítása, 
rendbetétele, ár- belvíz elle-
ni védekezés, kulturális tevé-
kenység, ezen belül énekkar 
működtetése, a sport, elsősor-
ban a futball csapat támogatá-
sa, erősítése, stb. A sort azt hi-
szem mindannyian tudnánk 
folytatni. Mára ezekből csak 
az emlékek maradtak. Az egy-
kori laktanya területén jelen-
leg gazdasági vállalkozások 

működnek. Raktárak, műhe-
lyek lettek az egykori katonai 
objektumok. Emlékezzünk a 
nem is olyan régi időkre, he-
lyezzük el a megemlékezés ko-
szorúját ezen az emléktáblán 
annak tudatában, hogy valami 
mégis is megmaradt a karcagi 
honvédség emlékéből.” 

Rab János beszédét követő-
en a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége nevében Fe-
kete István ny. ezredes, a szö-
vetség észak-magyarországi 
régiójának vezetője, Terenyei 
Krisztina százados, a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő és 
Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság 1. Toborzó és Ér-
dekvédelmi Központ tisztje 
(Szolnok), Karcag Város Ön-
kormányzata és Polgármeste-

re nevében dr. Kanász-Nagy 
László önkormányzati képvi-
selő, Teleki Zoltán r. alezredes, 
a Karcagi Rendőrkapitányság 
vezetője, Ladányi Gyula, a me-
zőtúri bajtársi egyesület veze-
tője, valamint a karcagi egye-
sület nevében Bokor József ny. 
alezredes helyezte el az tiszte-
letadás koszorúit az emléktáb-
lánál.

Karcagon a Bajtársi Egyesü-
let volt a kezdeményezője a ka-
tonai emlékek megőrzésének 
és ápolásának. Ezirányú szer-
vezőmunkájuk eredménye lett 
2007-ben az egykori HEMO 
falán lévő emléktábla felavatá-
sa. 2008-ban jelent meg Bokor 
József ny. alezredes „A karcagi 
laktanya története„ című (hi-
ánypótló) munkája, 2010-ben 
pedig -a Honvédelmi Minisz-
térium és a helyi önkormány-
zat segítségével - avattak em-
lékszobát a volt laktanya te-
rületén. Hagyományápoló, az 
emlékeket megőrző tevékeny-
ségük folytatásaként 2012-ben 
kopjafát állítottak a balaton-
kenesei Honvéd Üdülő terüle-
tén az egykori karcagi katonai 
szervezetek emlékének megőr-
zésére.

Elek György 

Koszorúzás a Magyar 
Honvédelem Napján

Még májusban önkormány-
zati vezetőkből, hivatalnokok-
ból, népművészekből, tánco-
sokból és a gasztronómia kép-
viselőiből összeállított népes 
küldöttség utazott Longueau-
ba, Karcag francia testvérvá-
rosába. Az észak-franciaorszá-
gi település ugyanis nagysza-
bású multikulturális rendez-
vénnyel köszöntötte a tavaszt,  
ennek vendégei voltak a karca-
giak. Az út és az esemény ta-
pasztalatairól Dobos László 
polgármestert kérdeztük. 

- Tulajdonképpen egy 
Longueau-ban működő, ide-
genforgalommal és nemzet-
közi kapcsolatokkal rendelke-
ző civil szervezet döntött úgy, 
hogy egy nagyszabású, színes 
forgatag biztosításához meg-
hívja nemcsak a 
testvértelepülése-
it, hanem a test-
vé r t e l e pü l é s e k 
testvértelepülése-
it is. A cél az volt, 
hogy minden-
ki bemutatkoz-
zon, és ezzel meg-
ismerjék egymás 
országait, telepü-
lését, kultúráját. 

- Hány országot 
képviseltek a meg-
jelentek?

- Főként Eu-
rópa keleti felé-
ből Lengyelor-
szágból, Bulgári-
ából, Magyaror-
szágról érkeztek, 
de Németország-
ból, Ausztriából 
és még a Zöld-fo-
ki szigetekről is voltak vendé-
gek és néhány országból több 
küldöttség érkezett. Az egész 
lényege az volt, hogy egymás 
kultúráját még jobban megis-
mertessék, megismerjék és el-
fogadtassák egymással. En-
nek megfelelően szinte min-
den testvértelepüléstől mást 
kértek.

- A karcagiak mit vittek?

- Tőlünk az előzetes egyez-
tetés során azt kérték, hogy le-
hetőség szerint a magyar népi 
kultúrába vezessük be őket. A 
kérésnek megfelelően tánco-
sokat és népművészeket vit-
tünk, de persze a magyar ízek 
sem maradhattak el. Szatmári 
János és fia remekül mutatta 
be a konyhánk jellegzetessége-
it. A népművészeink nagysze-
rű standot állítottak fel, na-
gyon-nagyon szépen táncoltak 
a fiataljaink, és kiválóan főz-
tek a szakácsaink. Úgyhogy 
méltón képviseltük városun-
kat és a Nagykunságot.

- Egy ilyen idegenforgal-
mi lehetőségeket felsorakozta-

tó rendezvény milyen tanulsá-
gokkal szolgált a karcagi szak-
embereknek, hiszen az értékek 
bemutatása, illetve az idegen-
forgalmi lehetőségek kihaszná-
lását régebb idő óta vizsgálja a 
testület.

- Azt tanultuk elsősorban, 
hogy a távolsággal nem törőd-
ve, mindenképpen be kell mu-
tatkozni! Nagyon jól tudjuk, 

hogy a mai világban igazából 
már nincsen távolság. Az em-
berek – üdülni, sőt kirándulni 
is - sok esetben a világ egyik 
részéről a másik részére men-
nek. A repülőterek nyüzsgé-
séből jól látható, hogy nagy 
az igény és a kedv arra, hogy 
a világ más részeit is megis-
merjék. Ha nem mutatkozunk 
be egy-egy ilyen, a franciaor-
szágihoz hasonló fórumon, 
ha nem hívjuk fel magunk-
ra a figyelmet, akkor nem le-
szünk megismerésre érdemes 
(úti)cél, kimaradunk ebből a 
„nyüzsgésből”. Ezt a menta-
litást tehát át kell vennünk a 
franciáktól. Ők azt akarták el-

érni, mégpedig egy civil szer-
vezet kezdeményezésére és 
időt, pénzt fáradságot nem 
sajnálva, hogy ez a sok náció 
megismerje az ő településü-
ket. Mindenképpen tanulsá-
gos történet ez, mert megmu-
tatta, hogy igenis áldozni kell 
a minél igényesebb bemutat-
kozásra. 

Elek György

Jól szerepeltek a karcagiak 
Testvérvárosok fesztiválja Longueauban
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A környék gazdálkodói 
és agrárszakemberei vettek 
részt május 29-én a Debre-
ceni Egyetem ATK Karcagi 
Kutatóintézetének szakmai 
napján és az azt követő faj-
tabemutatón. 

A megjelenteket az intézet 
nevében dr. Zsembeli József 
igazgató köszöntötte, majd 
dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter köszöntő 
sorait Szépe Ferenc, a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
főosztályvezetője tolmácsol-
ta, majd arról szólt, hogy ha-
zánk akkor lehet sikeres, ha 
az agrárkutatást kiemelten 
támogatják, szükség van a 
gazdák és a kutatók együtt-
működésére, hogy a tudás 
és tapasztalatcsere “kétirá-
nyú legyen”. Véleménye sze-
rint Magyarország környeze-
ti adottságai kifejezetten ked-
vezőek a kalászos gabonák, a 
kukorica, az egyes fehérje-, 
olaj- és egyéb ipari, illetve ta-
karmánynövények nemesíté-
séhez, és ezen a téren a kar-
cagi kutatóközpont múlha-
tatlan érdemeket vívott ki – 
mondta a szakember.

A rendezvényen együttmű-

ködési megállapodást írt alá 
az egyetem nevében Komlósi 
István főigazgató, a kutató-
intézet részéről dr. Zsembeli 
József igazgató és Hubai Im-
re Csaba, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Jász-
Nagykun-Szolnok megyei el-
nöke. A megállapodás ér-
telmében a felek töreked-
nek a mezőgazdasági kocká-
zatcsökkentés, a víz- és ener-
giatakarékos gazdálkodás el-
érésére, valamint rögzítették, 
fontosnak tartják a kutatási 
eredmények gyakorlati alkal-
mazását.

Komlósi István főigazgató 

és Szépe Ferenc, a Földműve-
lésügyi Minisztérium főosz-
tályvezetője itt adta át első al-
kalommal a Vezekényi Ernő-
díjat, melyet Gyuricza Csa-
ba, az MVH elnöke vehetett 
át több éves kutatói szakmai 
munkája elismeréseként. 

A konferencián többek kö-
zött előadás hangzott el az 
őszi kalászosok termesztésé-
nek aktuális helyzetéről, az új 
agrártámogatási intézkedé-
sekről, s volt könyvbemuta-
tó is. A szakmai nap a határ-
ban a kutatóintézet kalászos 
növényeinek megtekintésével 
ért véget.

Szakmai nap a kalászos fajtákról
HÍREK

Május 23-án (szombaton) a Kálvin u.9.sz. Általános Isko-
la 1965-ben ballagott 8.a osztályának egykori tanulói emlékez-
tek az együtt töltött évekre. A 42 fős osztályból 25-en voltak je-
len. A félszázados találkozó a Lovagudvari gyülekezővel kez-
dődött, majd az azóta már Kováts Mihály Tagiskolaként műkö-
dő intézmény megtekintésével, és természetesen osztályfőnöki 
órával folytatódott, ahol Kádár Pálné Icike néni kérdéseire vá-
laszoltak a „diákok”.

Ötvenéves osztálytalálkozó

A kör alapító elnöke, Kör-
mendi Lajos író születésnap-
ja (1946. június 6.) tiszteletére 
hagyományos irodalmi meg-
emlékezés zárta a tavaszi elő-
adás sorozatot.

A rendszerváltás után Kör-
mendi Lajos a karcagi művé-
szeti-irodalmi élet irányító-
ja volt: többek közt elindítot-
ta a Jászkunság c. folyóiratot, 
a Karcagi Hírmondót, a Kun-
halom Polgári Kört, a gimná-
zium fordítói körét, a Yorick 
színjátszó kört, és a berekfür-
dői nyári írótábort. Munkás-
sága ma már érettségi tétel.

A Körmendi-emlékdíjat idén 
Sarkadi Kinga érettségiző diák 
vehette át a ballagási ünnep-
ségen. A kör megemlékezésén 
Rideg István tanár úr olvas-
ta fel Körmendi Lajos összes 

művei III. kötetének zársza-
vát, majd a Református Gim-
názium diákjai: Szendrei Bian-
ka, Suszter Judit, Séta Gabriel-
la, Törőcsik Gabriella és Papp 
Attila tolmácsolásában hang-
zottak el részletek Körmendi 
műveiből, amelyhez Domjánné 
Nagy Tünde tanárnő felkészí-
tése is hozzájárult. Válogatás 
hangzott el Körmendi versei-
ből, Az én Karcagom és a Ro-
binson az árokparton c. köte-
tekből. Köszönjük a progra-
mon való közreműködést és 
részvételt!

A Kunhalom Polgári Kör 
nyári szünet utáni tevékeny-
sége várhatóan szeptember vé-
gén folytatódik.

Dr. Varga Gyöngyi, a kör 
elnöke

Kunhalom Polgári Kör

Kedves Olvasóink!
Elérkezett a nyári, augusztus végéig tartó két hetes megjelenés időszaka. Következő lap-

számunk június 26-án jelenik meg. A megszokott nyitvatartási időben várjuk hirdetőinket. 
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék szerkesztőségünkben sze-
mélyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Június 7-én (vasárnap) dél-
után kapott bejelentést a karca-
gi tűzoltóegység, hogy a helyi 
szemétlerakó egy része láng-
ra kapott. A kivonuló egység a 
felderítést követően megállapí-
totta , hogy  a 15-20 méter ma-
gasságú, mintegy 1400 négy-
zetméter alapterületű kommu-
nális szemétdepó felső, kb. 800 
négyzetméteres felszíne gyul-
ladt meg. A tűz gyorsan ter-
jedt, és oltása jelentős mennyi-
ségű vizet igényelt. Vasárnap 
a karcagi tűzoltók mellett már 
kisújszállási, szolnoki, szeghal-
mi és tiszafüredi tűzoltók víz-
szállító járművei is bevetésre 
kerültek, s csak ezen a napon 
mintegy 240 köbméter oltóvi-
zet használtak fel. 

A beavatkozás, a tűz fel-
számolása hétfőn is folyta-
tódott, amikor  mintegy 100 
köbméter oltóvizet használ-

tak fel,  és az üzemeltető kör-
nyezetvédelmi kft. lánctal-
pas, markolókanalas gépjár-
műve is részt vett az elhárítás-
ban. Az utómunkálatok 23 óra 
után fejeződtek be, de az egy-
ségek nem pihenhettek sokáig, 
mert kedden a hajnali órákban 
a lerakó ismét „pipálni” (gő-

zölni és füstölni) kezdett, úgy-
hogy egy egység tűzoltói lap-
zártánkkor (kedden délelőtt) 
ismét a helyszínen dolgoznak. 
Sebők János tü.őrnagy, a kar-
cagi tűzoltók parancsnoka tá-
jékoztatása szerint a kárese-
mény okait tűzvizsgálat tárja 
majd fel.

Kigyulladt a szeméttelep

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. június 22. 

(hétfő) 12 óra

Fotó: Katasztrófavédelem
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OTTHON
Oreo kekszes 

brownie recept
Hozzávalók / 4 adag:
190 g vaj, 190 g fehér csokoládé, 3 db to-
jás, 200 g cukor, 110 g finomliszt, 12 db oreo 
keksz

Elkészítés:
1. A vajat és a csokit összeolvasztjuk.
2. Egy tálban habosra keverjük a tojásokat a 

cukorral.
3. Ha a csokis massza lehűlt, belekeverjük a tojásos masszát és 

a lisztet.
4. A massza felét egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, rára-

kosgatjuk a kekszeket, majd a massza másik felét is ráöntjük.
5. Előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük.

sütési hőfok: 180°C
sütési mód: hőlégkeveréses
tepsi mérete: 20x30 cm

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor kerül megrendezésre az idei Birkafőző Fesztivál?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-
lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben június 22-én 
(hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2 darab belépőt sorsolunk ki a XVII. 
Karcagi Birkafőző Fesztiválra a Déryné Kulturális Központ fel-
ajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Kovácsné Mészáros Judit (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A hét kérdése: Hogyan készülnek a főzők a 
Birkafőző Fesztiválra?

Kolostyák Gyula (49)

A szakmai zsűrit állít-
juk össze, a névsor már ké-
szen van. A idén idén is 
Benke Laci bácsit szeret-
nénk zsűrielnöknek, a tago-
kat is kiválasztottuk. A meg-
hívókat a napokban elküld-
jük majd.

Kiss Károly (67)

Én a „Perzekútor főzőverse-
nyen”, a rendőrök, tűzoltók, 
polgárőrök versenyén fo-
gok főzni a Bajtársi Egyesü-
let tagsága részére. A birkát 
már megnéztem és meg is 
rendeltem. Reméljük a leg-
jobbakat.

Nagygyörgy Jenő (41)

Az idén is jó birkát fogok 
vágni és főzni. Újítást nem 
tervezünk, a hagyományos 
ízeket és szokásokat fogjuk 
képviselni az elkészítésben. 
Aztán hogy jó lett-e  majd a 
közönség dönti el.

Rendőrségi hírek
HÍREK

Elhagyta a helyszínt
Személyi sérüléses bal-

eset történt 2015. május 30-
án 15 óra 30 perc körüli idő-
ben Karcag belterületén a Kis-
újszállási úton, ahol egy sze-
mélygépkocsi vontatott egy 23 
éves karcagi férfi által veze-
tett személygépkocsit. A von-
tatott gépjármű vezetője eddig 
tisztázatlan okból áttért a me-
netiránya szerinti bal oldalra, 
ahol érintőlegesen ütközött a 
vele szembe haladó mezőgaz-
dasági vontató vontatmányá-
val. A férfi elhagyta a hely-
színt, ahova később a baleset 

helyszínelésének idején gya-
logosan visszatért. A karca-
gi lakossal szemben alkalma-
zott alkoholszonda ekkor po-
zitív értéket mutatott. Az el-
járás során a rendőrség szak-
értők bevonásával vizsgálja a 
baleset körülményeit, többek 
között azt is, hogy a gépkocsit 
vezető férfi a baleset bekövet-
kezésének idején is alkoholos 
befolyásoltság alatt állt-e. 

Videójátékot lopott
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság tulajdon elleni szabálysér-
tés elkövetése miatt indított 

szabálysértési eljárást egy 22 
éves karcagi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a férfi 2015. júni-
us 5-én 4 óra 10 perc körüli 
időben munkahelyének rak-
tárából kivitt egy videojáté-
kot az udvarra, ahol elrejtet-
te, hogy később magával vi-
gye. A rendőrök elfogták a fi-
atalembert és előállították a 
Karcagi Rendőrkapitányság-
ra, ahol a nyomozók megál-
lapították, hogy az elmúlt na-
pon is hasonló cselekményt 
követett el. A rendőrök a kar-
cagi lakost szabálysértési őri-
zetbe vették.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság 2015. június 6-án Szolnokon rendezte meg a „Közleke-
dik a család” elnevezésű országos vetélkedő megyei fordulóját. 
A verseny célja, hogy a biztonságos és balesetmentes közleke-
dés érdekében játékos úton felhívja a családok figyelmét a he-
lyes közlekedési ismeretek fontosságára. A versenyen a karca-
gi Vinis család végzett az első helyen. Ők képviselhetik Jász-
Nagykun-Szolnok megyét az országos döntőben, amelyet 2015. 
június 21-én a Hungaroringen rendeznek meg.

Karcagi család nyerte a „Közlekedik 
a család” megyei fordulóját

Fotó: Police.hu

A mezőgazda-
sági betakarítá-
si munkák tűzvé-
delméről volt szó 
június 1-jén hét-
főn, a JNSZ Megyei 
Tűzmegelőzési Bi-
zottság és a Karca-
gi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség 
által a gazdáknak 
szervezett konfe-
rencián. A megjelenteket Hubai Imre Csaba, a NAK JNSZ me-
gyei elnöke, a JNSZ Megyei Tűzmegelőzési Bizottság társelnöke 
köszöntötte, majd előadások hangzottak el az aratással kapcsola-
tos tűzvédelmi előírásokról. Szó volt a gépek felkészítéséről épp-
úgy, mint arról, hogy az aratásban, betakarításban résztvevő dol-
gozóknak milyen munkavédelmi előírásokat kell betartaniuk. A 
NAV részéről pedig az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellen-
őrző Rendszerről kaptak információkat.

Tűzvédelmi konferencia
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Ismét becsengettek a Szent 
Pál Marista Általános Isko-
lába az 1954. évben ballagott 
öregdiákok számára. Az álta-
lunk készített emlékhely előtt 
megálltunk és Várkonyi Pis-
ta osztálytársunk elhelyezte az 
emlékező szalagot. A viszont-
látás reményében búcsúztunk, 
a találkozót a jövő évben is 
megtartunk.

Jó volt együtt lenni!

T. Szabó Pál
az osztálytársak nevében

13. csengetés

POSTALÁDA

HIRDETMÉNYEK
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 
 - Ügynök-szervizvezető, munkafelvevő (Kisújszállás),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Autókereskedő (Kisújszállás),
 - Virágbolti eladó (Kisújszállás),
 - Pultos (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Festékszóró, fényező (Karcag),
 - Fémmegmunkáló, felületi gépkezelő-operátor (Oroszlány),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű - és nehézgép kezelő 

(Karcag),
 - Zöldség- gyümölcsválogatás (Karcag)
 - Gyártósori összeszerelő - betanított munka (Szolnok)

 
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/

MEGHÍVÓ
CSINÁLD! MUTASD! MONDD! 

Játékos ismerkedő nap

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat Karcagi Tagintézménye Kapunyitó – Kapukitáró játékos 
délelőttre szeretettel hívja és várja azon óvodásokat szüleik-
kel, óvónőikkel együtt, akik ősszel MSSST vizsgálatra jön-
nek, vagy öt évesen kötelező logopédiai szűrővizsgálaton 
vesznek részt intézményünkben.

Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 8:30
Helyszín: Karcag, Kisújszállási út 45. 

Programok
 - 8:30-9:00 Regisztráció, intézményvezető köszöntése, 

programok ismertetése.
 - 9:00-10:00 Öt helyszínen ügyességi, fejlesztő feladatok-

kal csapatverseny.
(A vendéglátás a folyóson történik, várakozni a moz-
gásfejlesztő szobában lehet.)

 - 10:00-11:00  Gyerekeknek játék a mozgásfejlesztőben. 
Felnőtteknek kötetlen beszélgetés a szakemberekkel a 
nevelői szobában.

 - 11:00-11:30  Eredményhirdetés

A Bokréta néptánccsoport 2015.04.18-24-ig vendégszere-
pelt Isztambulban a „Gyermek Ünnep” keretében megrende-
zett néptánc fesztiválon, több nemzettel együtt,23 fiatal tán-
cos és 10 kísérő szülő, pedagógus kíséretében. Méltán kép-
viselték Karcagot, és Magyarországot is. A segítő támogatók 
által valósulhatott meg az utazásunk és a programok egy ré-
sze is. Ezúton szeretnénk nekik megköszönni  támogatásu-
kat: Kovács Sándor (JNSZ Megyei Közgyűlés), Karcag Városi 
Önkormányzat, Dobrai és Dobrai Kft., Karcagi Ipari Park 
Kft., Toyota Road Service Kft., Dr. Farkas Béla (Agro Hun-
gária Kft.), Takács István, F. Szabó György, Dr. Szentes Gá-

bor,  Dr. Monori István,  Bene Sándor, Dr. Fazekas Miklós, 
Szekrényesi László, Takács Sándor,  Oláh Kálmán, Kiss Já-
nos, Kun József, Balaskó Zoltán, Örsi Sándor,  Simon István, 
Natúr Komfort Lakástextil, Ökrös Gábor és Ökrös Gáborné, 
Bekecs Erzsébet, Hamari János, Áncsán János, Guba László,  
Guba Zoltán, Pol-Caffé Kft.  Kálmán Éva, Lantos Zsolt, Antal 
István, Lévai Imre és neje, Varga Nándor és Tóth Irén, Somo-
gyi János és családja, Mészáros Zsolt, Kun László, Kerekes La-
jos, Kanász-Nagy László, Mészáros László, Dr. Szabó Miklós, 
Szilágyi János, Farkas Sándor, Csontos Lajos, Armacomp Szá-
mítástechnikai szaküzlet, Hubai Imre, Lévai Ferenc, Fest-É-
Ker Kft., Dr. Bite László és családja, Szopkó László és család-
ja, ifj. Szopkó László, Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., 
Népszer Kft.

Köszönetnyilvánítás

KÖZHÍRELÉS
A Karcag Városi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat 
Elnöke értesíti a város lakos-
ságát, hogy a Karcag Városi 
Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete

2015. június 17-én 
(szerdán) 9 órai kezdettel
általános közmeghallgatást 
tart, melyre tisztelettel meg-
hívom.
Az ülés helye: Polgármeste-
ri Hivatal, Karcag, Kossuth 
tér 1. (2. sz. tanácskozóte-
rem)

(Az általános közmeghall-
gatáson az állampolgárok és 
a helyben érdekelt szerve-
zetek képviselői közérdekű 
kérdést és javaslatot tehet-
nek)

A testületi ülés nyilvános. 
Karcag, 2015. 06. 03.

Varga István s. k.

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár nevében köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik közreműködtek a GYERMEK- ÉS CSALÁ-
DI NAP, SZÜLŐI FOCITORNA és a II. NAGYKUN DIÁK 
BIRKAPÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY programjainak sikeres 
megszervezésében és lebonyolításában:

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ vezetése és munkatársai, Madarász Imre Egyesített 
Óvoda vezetése és óvodapedagógusai, Városi Önkormány-
zat Városgondnoksága vezetése és munkatársai, Karcag Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Karcagi Birkafőzők Egyesülete, 
Karcagi Cserhát Kft., Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság, Karcagi Sportegyesület, Kuntej Zrt., Magyar Vö-
röskereszt Karcagi Területi Szervezete, Magyar Rendezvény 
Mentőszolgálat Egészségügyi Szolgáltató Kft., Nagykunsági 
Környezetvédelmi Kft., Nagy-Szentesi család, „Pusztai Ró-
ka” Nomád Hagyományőrző Egyesület, Tisza-menti Regio-
nális Vízművek Zrt., Út Kurucz Egyéni Vállalkozás, Juhász 
János és Szatmári Péter közterület-felügyelők, Dalma Dance 
Club táncosai, Déryné Kulturális Központ mazsorett és ba-
lett csoportjai.

Szepesi Tibor igazgató

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni 

minden résztvevő pedagógus 
nevében is Gulyás Zsolt plé-
bános, érseki tanácsos úrnak 
a 2015. 06. 08-án (hétfőn) du. 
17.30-kor rendezett miséjét, 
melyet Pedagógus Nap alkal-
mából tartott. 

Megemlékezett az el-
hunyt pedagógusokról. Mi-
séjéből kitűnt a pedagógu-
sok iránt érzett tisztelete, és 
munkájuk elismerése. Rész-
letesen kifejtette, hogy mi-
ért nehéz ma pedagógusnak 
lenni, és az elvárásoknak 
megfelelni. 

Köszönjük plébános úr! 

Mátyusné Kiss-Pál Róza 
a Nyugdíjas Pedagógus Klub 

vezetője

Köszönet
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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).

Június 13-14. Dr. Domán György Kg., Ady Endre u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Június 20-21. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20 939 4650.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015.05.30.
Csordás Kinga – Kovács József
2015.05. 30.
Mészáros Ágnes Mária - Mile 
János Születés
Bakó Ivett – Jóni Ferenc
Kg. Északi u.8. Letícia Ivett
Berényi Mária – Tóth Tamás
Kg. Táncsics krt. 1-3.

Fruzsina Frida
Szilágyi Anikó- Szabó József
Kg. Hunyadi u.12.

Zalán Márk
Kovács Ilona- Örsi Sándor 
Gábor
Kg. Csokonai u. 28.  Sándor
Lázók Anita - Seres Attila Zsolt
Nyár u.28. Attila Zsolt
Varga Erika- Nagy Lajos
Kg. Arany J.u.28. Zsombor
Márkus Edit – Szlahotka Csaba
Kg. Cserepes u.26. Boglárka

Halálozás
Szűcs Imre
 Karcag (1935)
Elek Lászlóné (Kiss Eszter)
 Karcag (1934)
Balogh Ferencné 
(Majoros Erzsébet)
 Karcag (1933)
Kiss Sándor 
 Karcag (1954)
Kohári Gáspárné (Nagy Róza)
 Karcag (1949)
Mészáros István 
 Karcag (1951)
Murvai Sándor
 Karcag (1950)
Háló János 
 Karcag (1939)
Kiss Istvánné (Bőr Mária)
 Karcag (1932)
T. Szabó Istvánné (Sóti Irén)
 Karcag (1932)

Június 13. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

(Kiss Antal u. 3.)
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Június 14. (Vasárnap)
 9 - 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár (Kórház u.4.)
Június 20. (Szombat) 
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó 
József u.14.)

 9 - 20 óráig Alma 
Gyógyszertár (Kisújszállás 
u. 34.) (Tesco)

Június 21. (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

2015. június 12. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Gyermeknap Berekfürdőben
18.35 Kaleidsozkóp - JNSZ Megyei híradó
19.05 Gyermeknap Karcagon
20.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dobos László - polgármester
 Téma: várospolitikai kérdések
 Karcagi hírek
 Patikanap
 Könyvhét
 Lépcsőfutó Tűzoltók
 Tűzmegelőzés aratás előtt
 Háttér
 Vendég: Kovács Sándor Megyei  
 közgyűlés elnöke
 Téma: aktuális politikai kérdése
20.20 Orbán Viktor miniszterelnök 
szolnoki sajtótájékoztatója
21.00 Karcagi Tükör
 Nyugdíjas találkozó az Akácliget 
fürdőben 2.

2015. június 16. kedd
18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.05.31 
19.05 Karcagi Hírek
19.30 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2014.05.31  
20.40 Karcag Sport : Kisújszállási SE - 
Karcagi SE megyei I.osztályú
Bajnoki labdarugó mérkőzés

2015. június 18. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Ballagás Karcagon 1
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Birkafőző fesztiválra készülve
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Kolostyák Gyula
 Téma: Birkafőző fesztiválra készülve
20.10 Ballagás Karcagon 2
21.00 Ballagás Berekfürdőn

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

K Ö Z H Í R E L É S
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – 

Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészség-
biztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet alap-
ján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél 
idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2015. június 15-től – 2015. augusztus 10-ig

végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:
Hétfő: 12,30-tól – 16,30-ig
Kedd: 08,30-tól – 12,30-ig
Szerda: 12,30-tól – 16,30-ig
Csütörtök: 08,30-tól – 12,30-ig
Péntek: 08,30-tól – 12,30-ig

augusztus 10. (hétfő)  12,30-tól – 16,00-ig

2015. július 1-én (szerdán) és 2015.augusztus 8-án a szűrés 
szünetel!

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy 
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdő-
gondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és 
betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy ta-
nulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az 
alábbiak szerint történik: 
 - 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, 

orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,
 - 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni 

kell (1.700,-Ft), postai csekket a szűrés helyén lehet kérni a 
tavalyi nem megfelelő.

 - Felbélyegzett borítékot kell vinni és kiküldik az eredményt. 
K a r c a g, 2015. június 4.

Rózsa Sándor
jegyző

A Szentannai Középiskola felvételt 
hirdet pálinkafőző munkakör 

betöltésére.

A munkáltató által elfogadható iskolai végzettségek: érett-
ségi és szakirányú OKJ-s végzettség. Minimum 3 év szak-
mai tapasztalat.

Foglalkoztatási jogviszony MT alapján. Bérezés megegye-
zés szerint.

Előny: jövedéki ügyintéző képesítés.
Jelentkezni rövid szakmai önéletrajzzal lehet írásban, 

vagy elektronikus úton.
Cím: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium
5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
E-mail cím: sztannai@externet.hu
Tel.: 59/312-744 Fax: 59/311-451
Jelentkezési határidő: 2015. június 30.

Horgásztábor
Augusztus 2-7-ig gyermek és ifjúsági horgásztábor (be-

töltött 10 éves kortól 18 éves korig).
Helye: Szajol, Godó panzió
Jelentkezni: Június 18-ig a 06/30-357-6722 telefonszámon.
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 Ingatlan
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás el-
adó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30-385- 
4300.
Eladó vagy kertes házra cserélhető 
Karcagon a Széchenyi sgt. 67/A alat-
ti, 2. emeleti 2 szobás, jó állapotú 
lakás. Tel.: 06/30-390-0291, 06/30-
715-4404.
Karcagon az Epreskert utca 2. szám 
alatt két szobás, verandás családi 
ház (három féle fűtési lehetőséggel) 
alsóépülettel és garázzsal eladó. A 
ház felújításra szorul. Tel.: 06/59-
311-838.
Központban 94 m2-es, 3 szobás, 
összkomfortos (3 féle fűtési lehe-
tőség) családi ház eladó, illetve la-
káscsere értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/20-504-3708.
Karcagon a Szent István sugárúton 
régi típusú parasztház (két szoba, 
konyha), gazdálkodásra alkalmas 
nagy portával eladó. Tel.: 06/30-
596-1695, 06/30-659-2931.
Karcagon összkomfortos, jó állapo-
tú 2,5 szobás (84 m2+49m2 alsóépü-
let) családi ház alkuképes áron sür-
gősen eladó. Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon az Új utcában két szo-
bás ház eladó. Tel.: 06/59-313-692, 
06/70-466-1574. 
Lebontásra váró kis ház 500m2-es 
portával eladó,Karcag, Kisújszállási 
u. 39/A alatt. Irányár: 1 millió forint. 
Tel.: 06/30-478-5721.
Karcagon eladó összkomfortos 
családi ház többféle fűtési lehető-
séggel (vegyes tüzelés, központi 
fűtés, gázkazán, három helyiség-
ben pedig cserépkályha található). 
Gazdasági épület és garázs is van 
(83 m2). Tel.: 06/30-483-6705.
Garázst vásárolnék a Szent István 
sugárút 1-5 udvarán, a garázssor 
közepe táján. Tel.: 06/59-313-167.
Eladó 100 m2-es lakás (2 szoba+ 
nappali), vagy csere is érdekel ki-
sebbre, vagy lakótelepi lakásra. Tel.: 
06/30-891-3303.
Bánhalmán 2 szobás, összkomfor-
tos kocka ház 1500 m2-es telken, 
szőlővel, gyümölcsössel, azonnali 
beköltözéssel sürgősen, alkuképe-
sen eladó, vagy elcserélhető, karca-
gi, kunhegyesi családi házra, lakás-
ra. Tel.: 06/20-580-8946.
Karcagon főtérhez, piachoz kö-
zel 712 m2-es telken közművesí-
tett, ipari árammal ellátott, bon-
tásra, vagy felújításra ítélt ház el-
adó. A telek alkalmas üzleti vagy 
ipari tevékenységre is. Érdeklődni 
Karcagon, a Kacsóh u. 21. szám alatt 
Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon 3 szobás kertes ház 
melléképületekkel, garázzsal el-
adó. Továbbá egy ker tes ház 
és egy 500 m2-es külön leválasz-
tott telek SÜRGŐSEN ELADÓ vagy 
ELCSERÉLHETŐ termőföldre, autóra, 
vagy házra. Ugyanitt 40 db szék el-
adó. Tel.: 06/20-230-1202.
Családi ház beépíthető telekkel 
áron alul eladó. Bontásra is alkal-
mas. Ugyanitt búza és kukorica el-
adó. Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-
257-2045.

1 szobás, fürdőszobás ház a fürdő 
közelében, egy személynek olcsón 
kiadó, az udvarkarbantartást is vál-
lalva. Tel.: 06/20-461-1470.
Városközponthoz közeli, kertes há-
zat keresek albérletbe, vagy részlet-
fizetéssel megvételre, melyben für-
dőszoba, két szoba, vegyes tüzelés, 
fúrott kút, alsóépület és nagy porta 
van. Tel.: 06/30-649-9998.
Karcagon a Kórház u. 1/A alatt, kö-
zel a fürdőhöz 73 m2-es társasházi 
lakás ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ, 
főtér közeli kertes, nagy udvaros 
házra. Tel.: 06/30-530-3834.
Karcagon teljes közműves, téglá-
ból épült, kisebb kertes ház eladó 
(lakrész 50 m2+25 m2 tároló). Tel.: 
06/30-635-9662.
B u d a p e s t  X I I I .  k e r ü l e t é b e n 
(Kodolányi Főiskola szomszédságá-
ban), újépítésű házban, 1+2 félszo-
bás, amerikai konyhás lakás ELADÓ! 
Tel.: 06/30-968-8020. 
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Ugyanitt tavalyi cef-
re eladó. Karcag, Ágota utca 27. 
Érdeklődni reggel 8 óráig, délben, 
és este 18 óra után. Tel.: 06/59-400-
802.
Rokkantkertben zárt kertföld lak-
ható épülettel eladó. (Víz és villany 
van.) Tel.: 06/30-606-3271.
Karcagon két szobás összkomfor-
tos kis családi ház eladó. Tel.: 06/30- 
954-8215. 
Két szobás tégla, kis családi ház, 
gáz és cserépkályhafűtéssel eladó. 
Karcag, Zádor u. 28. Tel.: 06/70-414-
2622.
Két szoba nappalis ház, lakható al-
sóépülettel eladó, vagy kisebbre, il-
letve központban lévő lakásra cse-
rélhető. Érdeklődni: Karcag, Arany 
János utca 4. szám alatt.
Eladó két szoba, összkomfortos ker-
tes ház, akár berendezéssel együtt 
is. Melléképületek, fúrott kút az ud-
varban. Érdeklődni: Karcag, Rába 
utca 51.
Karcagon főtér közeli 3 szobás össz-
komfortos ház eladó vagy debre-
ceni lakásra cserélhető. Tel.: 06/20-
502-6183.

Állat
Tájékoztatom vásárlóimat, hogy a 
kopasztott csirke értékesítés au-
gusztus közepéig szünetel. Tóth 
Zoltán Karcag, Soós István u.12. 
Két félperzsa keverék kiscica ingyen 
elvihető. Tel.: 06/70-329-2792.
Hízó és búza van eladó! Tel.: 06/59-
300-875, 06/30-385-8232.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelán tárgyakat, 
díszeket, illetve régi konyhai hasz-
nálati eszközöket, teljes körű ha-
gyatékot, tollat. Tel.: 06/20-996-
1346, 06/20-241-0846.

Karcagon az Epreskert út 2. szám 
alatt, használt bútorok, szőnyegek, 
régi könyvek, színes tv, háztartási 
kisgépek, mázsa és üstház eladók. 
Tel.: 06/59-311-838.
Hajlított vázas női kerékpár, önjá-
ró benzines fűnyíró, férfi MTB ke-
rékpár újszerű állapotban, robi ka-
pa, és robi kapa-utánfutó, új kere-
kesszék eladó. Tel.: 06/30-261-0785.
Opel Astra 1,4 benzines 92’-es (195 
ezer Ft), és Suzuki Swift 1.0-es, 94’-
es (215 ezer Ft) műszakival, kivá-
ló állapotban eladók! Tel.: 06/30-
218-9720.
Hajdu automata mosógép, kis-
és nagyméretű álló terráriumok, 
iPhone 3 (8 gb), iPhone 4 (16 gb), és 
2db kamillaszedő eladó. Tel.: 06/30-
336-6150.
Jawa 207-es és 210-es segédmo-
tor kerékpár kifogástalan állapot-
ban sürgősen eladó. Tel.: 06/30-
568-1296.
Hűtő (60 literes), és szobai rokkant 
kocsi eladó. Tel.: 06/30-391-0298. 
Önjárós benzines fűnyíró, 24-es és 
26-os női MTB kerékpár, és újsze-
rű 26-os férfi MTB kerékpár, vala-
mint gáztűzhely robi kapa utánfu-
tóval, mosógép, centrifuga eladó. 
Tel.: 06/30-261-0785.
Egygombos szalagcserép (18 Ft/db) 
és kúpcserép (200 Ft/db), valamint 
fiú kerékpár eladó (18 ezer Ft). Tel.: 
06/70-452-5970.
Eladó 200 liter szilvacefre (5000 Ft), 
120 literes gázbojler (10.000 Ft), új 
vezetékes telefonkészülék nagyot-
hallóknak (3000 Ft), új Wamsler 
üvegajtós szobai kályha (45000 Ft), 
és új vászonból készült fűző (5000 
Ft), varrógép asztallal (8000 Ft), rizs-
lámpa eladók! Tel.: 06/70-337-8039.
2db (45x145cm-es) üvegfal beüve-
gezve, és 1 db halasi ajtó eladó. Tel.: 
06/30-562-5183.
ELADÓ! 28-as női kerékpár hajlított 
vázú, és 10 db bakelit magyar nótás 
lemez,10 db vasúti betontalp. Tel.: 
06/30-646-6307.
Főtér közelében zárt udvar kiadó, 
kerti parti céljából hétvégékre (1-
2 napra). Székek asztalok adottak. 
Ugyanitt nagyterem is kiadó alkal-
mankénti megbeszélésekre, torná-
ra, stb. Tel.: 06/30-696-5288. 
Vastag vázas női kerékpár, 24-es 
és 26-os női MTB kerékpár, erősítő 
hangfalakkal, robikapa, és robikapa 
utánfutóval, benzines fűnyíró, gáz-
tűzhely eladó! Tel.: 06/30-261-0785.

Alig használt csempeberakásos le-
mezkandalló, hődobozos füst-
csővel, szikrafogó alátéttel el-
adó. Érdeklődni az esti órákban, 
Karcagon a Sándor utca 15. alatt. 
Schwinn Csepel 28-as női verseny- 
kerékpár, és Simson segédmotor- 
kerékpár, valamint egy faeszterga 
eladó. Tel.: 06/30-558-3129.
Egyedi, gyöngyhímzett menyasszo-
nyi ruha eladó, esetleg bérbe adó. 
Tel.: 06/20-461-1470.
Régi szőttes terítők, ablakra va-
lók, falvédő, zongoratakaró, gyűj-
teményből eladók. Tel.: 06/59-312-
562. 
Eladó egy rekamié+2 fotel (35 ezer 
Ft), előszobafal (6 ezer Ft), és felújí-
tott női kerékpár (12 ezer Ft)továb-
bá használt ruhák és lábbelik. Tel.: 
06/30-853-0018.
Szögvas elemből készült (2 m x 1,50 
m-es) kerítéselemek eladók. Tel.: 
06/30-518-1425. 
Kerti szerszámok, műanyag kan-
nák, juta zsákok, bontott ablakszár-
nyak,5 literes befőttes üvegek,25 li-
teres lábas, és 3 db szódásüveg el-
adó. Tel.: 06/59-300-926, 06/30-421-
4074. 
Szekrénykiürítés! Megunt, hasz-
nált női cipők, ruhák olcsó áron! 
(Karcag, Kisfaludy u. 4.)
4 db 14-es acél felni (175x65-ös), 
4db párnázott szék, gázkonvektor, 
bontott cserépkályha, süldők és 39-
es új surranó eladó. Tel.: 06/70-566-
6571.
197x125-ös beltéri üvegajtó, 70x210-
es beltéri ajtó, 52x48-as fürdőszoba 
ablak, 270x80x140-es kocsmai pult, 
felújításra szoruló asztalos mun-
kapad és kézi gyaluk eladók. Tel.: 
06/70-327-4657. 
Beton és tégla törmelék, valamint 
vályog ingyen elvihető. Tel.: 06/70-
327-4657.
Német gyártmányú alig használt 
kerekesszék (50 ezer Ft) és újra kár-
pitozott kerekesszék (20 ezer Ft) el-
adó! Tel.: 06/30-966-5492.
Szőlőprés, harmonika ajtó, háti per-
metező, két égőfejes gáztűzhely el-
adó. Tel.: 06/59-300-540.
Öntöttvas lábas, olajradiátor, kávé-
főző, tyúketető, kerékpár, gázpa-
lack, táskavarrógép, nagy lábasok, 
vájdlingok eladók. Tel.: 06/20-502-
6183. 

Alacsonyvázú női kerékpár, ben-
zines fűnyíró, robi kapa utánfutó-
val, erősítő hangfalakkal, fűnyíró és 
robi kapa alkatrészek (motorok, ke-
rekek, vázak), valamint 24-es és 26-
os MTB kerékpár eladó! Tel.: 06/30-
261-1245.

Dióbél eladó. Tel.: 06/20-406-6768.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! 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, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. Varga Mihály Karcag, Kuthen ut-
ca 32. Tel.: 06/30-529-6038.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérel-
ne és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást és szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester Tel.: 
06/30-584-2767.

FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS  MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
Tel.: 06/30-447-3918.

Cserépforgatást, tetőjavítást, és tel-
jes körű építőipari munkákat válla-
lunk. Tel.: 06/30-599-9238.

A BHG soron a Nemzeti Dohánybolt 
minden nap reggel 5.00 órától 
- 21.00 óráig, valamint vasárnap 
és ünnepnapokon is nyitva tart. 
Mostantól TELEFONFELTÖLTÉS is le-
hetséges üzletünkben! Várom leen-
dő vásárlóimat! Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.

Kerítések festését, javítását, me-
szelést, bontást, elhanyagolt házak 
rendbetételét vállalom Karcag és 
Berekfürdő területén. Tel.: 06/20-
807-4711.

Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag Szent 
István sgt. 9. Tel.: 06/30 219 6813.

Cipzár bevarrást, függönyszegést, 
kisebb átalakításokat, ágynemű hu-
zat varrását vállalom. Tel.: 06/70-
527-0343.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola

pályázatot hirdet matematika-kémia szakos tanár, vala-
mint magyar-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.június 30.
Az állás betöltésének időpontja: 2015. augusztus 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.július 15.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.
nagykunreformatus.hu webcímen.
A pályázattal kapcsolatosan további információ az aláb-
bi elérhetőségen kérhető: Nagy Béla (info@ reformatus.eu) 
06/59-311-248.
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SPORT

2015. 05.29. (péntek)
Karcag- Kunhegyes 6-0 (3-0)

(Karcag: 200 néző.) 
Játékvezető: Szénási Gábor
Segítői: Mozsár Gergely, 

Kóródi Ferenc
Karcag: Belényesi- Do-

mokos A., Domokos R., 
Szentannai, Németh M., Ko-
vács L., Szívós G., Nagy R., 
(Szőke N.) Orosz (Bukovszki), 
Szőke R., Székely.

Edző: Orosz István

Az utolsó hazai mérkőzést 
- a gyermeknapi rendezvé-
nyek miatt - nem szombaton, 
hanem pénteken rendezték 
meg. Az ellenfél a Kunhegyes 
együttese volt, amely nem tu-
dott komoly ellenállást ki-
fejteni. Megemlítendő, hogy 
Szénási Gábor először veze-
tett játékot, de ennek ellenére 
kiválóan teljesített. A mérkő-
zés előtt köszöntötték a baj-
nokságot nyert ifjúsági csapa-
tot is. 

A mérkőzés krónikája: A 
2. percben gyors karcagi tá-
madás után Szívós G. 18 mé-
terről küldött lövése a bal al-
só sarokban kö-
tött ki. (1-0) A 
9. percben Szí-
vós G. lövését 
védte Csontos. 
A 15. percben 
Domokos A. el-
húzott a bal ol-
dalon, beadását 
Székely közel-
ről a kapu fölé 
emelt. Egy perc 
múlva növel-
te előnyét a ha-
zai csapat. Ko-
vács L. elment 
a jobb oldalon, 
középre adását 
Domokos R. fej-
jel -, bár a kapus 
beleért- a háló-
ba továbbította a labdát. A 24. 
percben Domokos A. átadá-
sával Székely egyből, fordu-

lásból kapura lőtt, de Csontos 
hárítani tudott. Egy perc múl-
tán Domokos A. elfutott a bal 
oldalon, Nagy lövése elzúgott 

a felső léc fölött. A 44. percben 
Domokos A. kapta jobb olda-
lon, bevezette a labdát a kapu 

felé,majd lazán a jobb sarokba 
emelte. (3-0)

A 60. percben Nagy R. in-
dításával Domokos A. elro-

hant a bal oldalon, beadá-
sát hárították a védők. A 67. 
percben Domokos A. elé pat-

tant a labda, de nagy helyzet-
ben a kapu fölé bombázott. A 
70. percben Domokos A. már 
harmadszor végzett el egy-
más után szögletet, és az ötös 
sarkánál Szőke N. a jobb sa-
rokba fejelt. (4-0)

A 75. percben Domokos A.-t 
buktatták a védők a 16-oson 
belül, 11-es. A sértett bünte-
tőjét Csontos kiütötte Domo-
kos R. elé, aki a kapuba bom-
bázott. (5-0) Két perc múltán 
egy lendületes támadás során 
a visszapasszolt labdát Domo-
kos A. a 16-osról a kapu köze-
pébe bombázta. (6-0)

Jók: Domokos A., Domokos 
R., Szívós G., Szőke N., illetve 
senki. 

Orosz István: Szép időben, 
jó közönség előtt szép ered-
mény. 

Csillag László: Nem vitás, 
hogy a jobbik csapat nyert, 
gratulálok a hazai csapatnak.

B.I.

Megyei I. osztályú bajnokság
L A B D A R Ú G Á S

Kováts DSE Karcag II.- 
Jászárokszállás SE (5-13)

Karcagi győzelmek:
Egyéniben: Nagy Norbert 

3 győzelem, Csornai Csaba 2 
győzelem.

Csornai Csaba: A tabella 
második helyezettje kemény 
diónak bizonyult, és megér-
demelten nyerte meg a mérkő-
zést. 

Kelet-magyarországi 
újonc-és serdülő 
ranglista verseny

Május utolsó hétvégéjén a 

Városi Sportcsarnok adott he-
lyet ennek a rangos utánpótlás 
versenynek, ahol az országrész 
és Budapest legjobb verseny-
zői vettek részt. Színvonalas 
mérkőzéseken, nagy küzdel-
meket láthattak az érdeklő-
dők. 14 sportegyesület nevez-
te be versenyzőjét az U-11 és 
U-13-as korosztályban. 

A Kováts DSE színeit újonc 
korosztályban ifj. Dobó Ist-
ván, serdülő korosztályban 
ifj. Dobrai István képviselte. 
Mindketten tudásuk legjavát 
nyújtották a rendkívül erős 
mezőnyben. A legjobb karcagi 
versenyzőnek járó különdíjat 
az említett játékos vehette át. 

B.I.

Megyei I. osztályú 
csapatbajnokság

Fotó: KLBK

A Bajnoki Döntő hazai  né-
zőcsúcsot és karcagi győ-
zelmet hozó első mérkőzé-
se után a visszavágón sem le-
hetett más a cél kosarasaink 
számára, mint a győzelem 
!Törökszentmiklósra a má-
sodik meccsre, majdnem tel-
jes kerettel, valamint a leglel-
kesebb „Ultras” szurkolókkal 
felfegyverkezve utazott a csa-
pat.

A mérkőzést a Bercsényi 
Gimnáziumban rendezték, 
majdnem teltház előtt ját-
szottak a csapatok. Az első 
negyedben átvette az irányí-
tást csapatunk, főként Erdei 
jóvoltából egészen a nyolca-
dik percig vezettünk, az utol-
só két percben azonban a ha-
zaiak fordítottak. A második 
negyedben  feljavult a véde-
kezésünk. Vincze és Pásztor 
folyamatosan labdát szerez-
tek ellenfelüktől és támadás-
ban  továbbra is sziporkázott 
Erdei, valamint Fábián, így a 
félidei pihenőre már előnnyel 
fordult csapatunk az „Ultras” 
óriási biztatása mellett.

A harmadik negyedben ki-
egyenlítetté vált a mérkőzés, 
,Kovács „Isu” és Erdei ko-
saraival nem változott a já-

ték képe. A záró felvonásban, 
még maradt egy-két extra 
megoldás csapatunk minden 
tagjától, és higgadtan, baj-
nokokhoz méltóan sikerült a 
végjátékban bebiztosítani a 
BAJNOKI CÍMET!

Természetesen a pezsgő-
fürdő sem maradhatott el a 
mérkőzés lefújása után, s tel-
jesen megérdemelten vehette 
át a megérdemelt aranyérmét 
a JNSZ-Elnökségétől minden 
csapattag. SZÉP VOLT FIÚK!

Törökszentmiklósi KSE - 
Karcagi SE 66:77 /29:22, 9:23, 
18:16, 10:16/

Karcagi SE: Erdei J.28/ 
12p., Fábián 18/3p., Kovács 
I.13/6p., Vincze M.8p., Tóth 
I.4p.,

Csere: Pásztor Gy.5p., Si-
mon L., Deák Z., Hajdú G., 
Edző: Rideg László

Fodor Csaba: Igazi bajno-
ki döntő volt! Izgalmas, for-
dulatokkal teli, de sportsze-
rű, és a kosárlabda játék min-
den szépségével tele! Teljesen 
megérdemelt ez a győzelem! 
Egész szezonbeli teljesítmé-
nyünkre raktuk fel a koronát, 
melynek részese volt minden 
csapattag és a lelkes „Ultras”, 
akik remek hangulatúvá tet-

ték ezt a mérkőzést is! Köszö-
net a sípmestereknek a kor-
rekt játékvezetésért, s gratu-
lálunk a miklósiaknak, akik 
nem adták fel a viszonylag si-
ma első mérkőzés után sem 
ellenünk. Szép volt fiúk! Jö-
vőre is. HAJRÁ KARCAG!

A 2014/2015-ös JNSZ - 
Kosárlabda Bajnokság 1. 
helyzett Karcagi SE csapatá-
nak tagjai:

Erdei József, Fábián Pé-
ter, Kovács István, Vincze 
Mihály, Tóth Imre, Pásztor 
György, Simon László, Deák 
Zoltán, Hajdú Gábor, Sebők 
Zoltán, Kovács Máté, Szepe-
si Balázs, 

Edző: Rideg László, Fodor 
Csaba

2015.06.13-án /szombaton/ 
Megyei Bajnokok Tornájára 
várunk minden kosárlabda 
kedvelőt!

A program: 13.30. Karcagi 
SE-Hajdú-Bihar bajnok

15.00. Bács-Kiskun bajnok-
Csongrád bajnok

16.30. 3-4.helyért
18.00. 1-2.helyért
HAJRÁ KARCAG!

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

Bajnok a Karcagi SE
Megyei Felnőtt Bajnokság Megyei I. osztályú bajnokság

Kisújszállás-Karcag 2-8 (1-3) 
Karcag: Fábián - Nagy I., Daróczi, Kupai D., Lázók N., Németh 
E., Szajkó, Kabai S., Hamar, Balogh J., Balogh Cs.
Cserék: Orosz, Szabó E.,Kónya, Majláth
Edző: Varga János
Góllövők: Vékony (2), Hamar (4), Balogh J. (2), Balogh Cs., Szabó E.
Varga János: Így kerek az egész, hogy a szomszéd várost ide-
genben is le tudtuk győzni. 

B.I.

Ifjúsági mérkőzés


