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Az Országgyűlés 2014-ben 
május 6-át Jászkun Emléknap-
pá nyilvánította.

A karcagi Millenniumi Em-
lékparkban május 6-án avatták 
fel a Jászkun Redemptio Em-
lékharangját, Györfi Sándor 
Munkácsy-díjas szobrászmű-
vész, érdemes művész alkotását.

A Kováts Mihály Huszárban-
dérium tagjainak és a Kötöny 
Népe Karcagi Íjászkör Egyesü-
let íjászainak bevonulása után 
a redemptio történetét dr. Nagy 
Molnár Miklós, a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum igazga-
tója idézte fel. Mint elhangzott, 
a szatmári béke után sokára kö-
szöntött be az igazi béke szel-
leme, pedig erre ekkor minden 
igaz hazafi vágyakozott. Az or-
szággyűlés (1712-1715), követe-
kül Heves-Külső-Szolnok vár-
megye Orczy István alispánt 
és Almásy Mihályt küldötte ki 
azzal az utasítással, hogy az el-
foglalt birtokok visszaadásá-
ért, Szolnok, Abony, Tószeg és 
a Jászkunkerület Heves-Külső-
Szolnok megyéhez való kapcso-
lásáért küzdjenek.

Az Országgyűlés igen fontos 
határozatot hozott a Jászkun-

kerület ügyében is; sok tekin-
tetben megszüntette a jászku-
nok lealacsonyított helyzetét, s 
elismerte sajátos közjogi állá-
sukat. Az 1715 : XXXIV. t.-c: 
kimondja, hogy mivel a lovag-
rend lemondott örökvételi jo-
gáról: a kunok birtokait és jö-
vedelmeit már csak zálog cí-
mén birtokolja a vételár vissza-

fizetéséig. A visszafizetés fele-
részben a kincstári kamarát, 
felerészben pedig a rendet ille-
ti. A zálogjog megszűnte után 
e törvény erejénél fogva a jász-
kunok kiváltságos helyzetük-
be a nádor fönhatósága és bí-
ráskodása alá azonnal visz-
szahelyeztetnek. Az 1715. jú-
niusában szentesített törvény 

nagy megnyugvást keltett. Bár 
a jászkunok helyzete lényegé-
ben mit sem változott, legalább 
tisztázódott jogi helyzetük, s 
így remélték, hogy szabadu-
lásuk napja rövidesen elérke-
zik. Látták azokat a tornyosuló 
pénzügyi nehézségeket is, me-
lyek területük tényleges kivál-
tását késleltetik, ezért már ek-

kor felvetették az önmegváltás 
eszméjét.

1744-ben jelentést terjesztet-
tek Mária Terézia elé, s abban 
az uralkodó beleegyezését kér-
ték ahhoz, hogy a jászkunok a 
zálogösszeget visszafizethessék, 
s így a Jászkunság földjét visz-
szaválthassák. Még ez évben fel-
terjesztéssel fordultak a jászku-
nok a helytartótanácshoz: kész-
nek nyilatkoztak a teljes zálog-
összeg lefizetésére, és a fegyve-
res felkelés tartamára 1000 lovas 
katonát ajánlottak fel. Miután 
ajánlatukat ekkor nem fogadták 
el, az ügy végleges elintézése ér-
dekében Varró Istvánt, Horváth 
Andrást és Németh Jánost Bécs-
be küldték. A megbízottak tevé-
kenységét nemsokára siker ko-
ronázta. A kerület kiküldöttei 
által kiállított capitulatio után, 
- mely szerint a zálogösszeg el-
ső részletét, 100.000 forintot, 
1745. április hó 24-én, a hátralé-
vő összeget pedig június hó 24-
én lefizetik, - 1745. május 6-án 
kelt diplomájában Mária Terézia 
megengedte a jászkunok meg-
váltását, s visszahelyezte őket ősi 
kiváltságaikba.

(folytatás a 3. oldalon...)

A Jászkun Redemptio Emlékharangjának avatása

Az amerikai függetlenségi há-
ború karcagi hősére, Fabriczy 
Kováts Mihály huszár ezre-
desre, aki 1779. május 11-én 
Charleston városa mellett hősi 
halált halt, pénteken emlékeztek 
a Dérynében a róla elnevezett is-
kola tanulói, pedagógusai és a 
város vezetői. 

- Fabriczy Kováts Mihály vér-
beli katona volt, nyughatatlan 
természet. Élete magán visel-
te a kuruc kor lobogó, változé-
kony kisugárzását, a hajdúk, sza-
bad katonák megfékezhetetlen, 
cselekvő harci vágyát, a magya-
rok virtusát. Minden ütközetben 
élen járt, példás bátorsággal har-
colt. Katonai hivatását 1777-től 
Amerikában folytatta. 1778-ban 
az amerikai kongresszus javas-
lata nyomán a Pulanski-légió ki-
képző tisztjének nevezték ki. Ő 
készítette el az amerikai lovas-
ság első szabályzatát, harcolt az 
angolok ellen, majd Karolinába, 
Lincoln tábornok támogatásá-

ra vezényelték, 1779 tavaszán az 
angolok által fenyegetett Char-
lestonba vonult. A lovasság má-
jus 9-én, a gyalogság 11-én ér-
kezett meg. Az ütközet ezen a 
napon zajlott, a csata kimenete-
le nem volt kétséges, az 54 éves 
Kováts Mihály ezredes, Pulanski 
oldalán harcolva lövést kapott, 
majd erejét vesztve, lezuhant a 
lóról. Az angolok ott temették 
el, ahol megtalálták. Kováts Mi-
hály hősies és küzdelmes életpá-
lyája a mai napig példaképül ál-
lítható a magyarság elé. Hajtsuk 
meg fejünket emléke előtt - kér-
te a jelenlévőktől Kun Szabó Ist-
ván vezérőrnagy, miniszteri biz-
tos (Honvédelmi Minisztérium) 
ünnepi beszédében.

- Kováts Mihályról Ameriká-
ban mi már régóta megemlé-
kezünk, s nagyon örülök, hogy 
szülővárosa is megteszi ezt - 
mondta Donald Ray Baker ezre-
des, honvédelmi attasé, az Ame-
rikai Egyesült Államok Magyar-
országi Nagykövetségének mun-

katársa, aki szólt arról, hogy a 
legendás ezredest George Wa-
shington tábornok is fogadta, s 
nagyon nagy szó, hogy egy ma-
gyar katona, kongresszusi felha-
talmazással lett kulcsfontossá-

gú amerikai tiszt. Kováts ezredes 
halált megvető bátorsággal har-
coló lovassága messze földön hí-
res volt - mondta az ezredes, majd 
zárszóként idézte a hős mondá-
sát, miszerint „Az arany szabad-

ságot nem vásárolhatjuk meg sár-
ga arannyal”. Erre az üzenetre 
minden nemzetnek szüksége van, 
aki maga akarja őrizni szabadsá-
gát - hangsúlyozta.

(folytatás a 3. oldalon...)

Kováts Mihály Emléknapok

Az emlékharang avatásán a redemptio történetét dr. Nagy Molnár Miklós, 
a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója idézte fel
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Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati képviselője 

„városismereti sétára” hívja és 
várja a választókerület lakóit és az érdeklődőket.

(Nagyszülő - szülő - unoka korosztályig.)

Időpont: 
2016. május 25. (szerda) 14.30 órai kezdettel

Úticél: 
A görögkeleti templom megtekintése

Idegenvezető: 
Szerepi Nagy Attila, a templom gondnoka

Találkozó: 
a templom bejáratánál, az élelmiszerüzlet felől

A városismereti sétát esős időben is megtartjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület 

önkormányzati képviselője

Közéleti szilánkok
A Lovasíjász 
igazságai (3.)

A filmet fanyalogva fogadók és a finn-
ugor nyelvi rokonságot evidenciaként ke-
zelők legfőbb baja a Kassai - jelenséggel 
nemcsak az, hogy alapjaiban kérdőjele-
zi meg a tudományos hipotézisüket (lét-
filozófiájukat és világnézetüket), hanem 
a lovasíjászat „nemzetközi” visszaigazo-
lása is. 

Nagyon zavarja őket, hogy nem-
csak Ázsiában (a mongoloknál, a kí-
naiaknál), hanem a Közel-Keleten, de 
Dél-Amerikában, Ausztráliában és Kana-
dában is lelkes követőkre talált a sportág, 
ami azt jelzi, hogy bizony labilis lábakon 
áll az a fajta „internacionalista” kultúra-
elmélet, miszerint a nemzeti értékek csak 
másodlagosak, így a nemzetállamoknak 
sincs jogosultságuk, fel kell, hogy „olvad-
janak egy nagy nemzetköziségben”! Sőt! 
Nincs kimondva ugyan, de a film sugall-
ja: csakis azok tisztelhetik (és szerethetik) 
mások kultúráját igazán, akik önmagukét 
is jól ismerik, tisztelik és szeretik. Ez pedig 
kontinuitás - az ősök tisztelete - nélkül nem 
lehetséges. De Kassai még ennél is ponto-
sabban fogalmaz: „Ne az ősöket kövesd, 
hanem azt, amit az ősök követtek!” Ami 
a mai individualista társadalom-filozófi-
ákban nem a „trendi”, hanem a „megha-
ladott”, csökevényes kategóriába tartozik. 

A liberális fanyalgóknak persze az ősi 
magyar harcművészet felidézése fanatiz-
musra és militarizmusra hajazó. Csak ösz-
szekeverik a fanatizmust a céltudatosság-
gal, a bátorságot, az át nem gondolt vak-
merőséggel. Mert éppen az az egyik eré-
nye ennek a sportnak, hogy nem mások 
legyőzésére, megalázására, és elpusztí-
tására sarkallja gyakorlóit, hanem önfe-
gyelemre. Saját hibáink felismerésére, ki-
küszöbölésére. Legyűrni a félelmeket, a 
kishitűséget, és a közösség többi tagját 
is segíteni ebben a „céltudatosságban”. 
Mert, ha alaposabban megfigyeljük az 
íjász-lovasiskola mindennapjait felvillan-
tó jeleneteket, képsorokat, érezhetjük, ill. 
„láthatjuk” is azt a szeretetet, ami a leg-
felsőbb „kánról” irányul a kezdő gyerekek-
re, és a még ügyetlenkedő felnőttekre, de 
ugyanúgy a lovakra és egyéb állatokra is. 
Nem poroszos vasfegyelem jellemző a fog-
lalkozásokra, hanem a vidám, játékos fe-
gyelmezettség. 

Kaszás Géza különleges atmoszférát 
tudott teremteni filmjében. A gyors snit-
teket ellensúlyozó, lassított, makroközeli 
felvételeivel és a levegőben úszó, drónokra 
szerelt kameráival.  S kihallik a képek mö-
gül a lírai sóhaj is: „Jöjj el szabadság, te 
szülj nékem rendet...”, etc. 

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni 
önkormányzati választókörzetek képviselőinek májusi 

fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  május 18. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Dr. Kanász-Nagy 
László 2. választókörzet  május 17. 17.00-18.00-ig,  
  Városháza 2. terem

Nagyné  
László Erzsébet  3. választókörzet  május 17. 15.30-16.30-ig,  
  Városháza 2. terem

Gyurcsek János  4. választókörzet  május 23. 8.00-10.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  május 17. 14.30-16.30-ig, 
  Városháza 5. szoba

Karcagi  
Nagy Zoltán 6. választókörzet  május 17. 15.00-16.00-ig,  
  Városháza 3. szoba

Szepesi Tibor 7. választókörzet  május 18. 16.00-tól,  
  Kiskulcsosi Ált. Isk.

Pánti Ildikó  8. választókörzet  május 18. 16.00-tól,  
 Kádas György Ált. Isk., Kisújszállási út 45. 

A Tisza-tó Napja rendezvénysorozat első állomása volt a má-
jus 7-én megtartott kerékpáros túra, melyen hagyományosan a 
program szervezésében érintett szervezetek képviselői vesznek 
részt. Idén rendhagyó módon a csapat Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Hajdú-Bihar megyéket is érintette, melynek köszönhetően a 
táv így közel 80 km-es volt. A tó mentén lévő települések idén is 
kitettek magukért, és kulturális bemutatókkal, finom ételekkel 
és frissítőkkel várták a kerékpározókat. A túra az alábbi helye-
ket érintette: Abádszalók - Kisköre Hallépcső - Kisköre szabad-
vízi strand - Tiszanána-Dinnyéshát - Sarud - Poroszló, Tisza-ta-
vi Ökocentrum - Tiszavalk - Tiszabábolna - Tiszadorogma - Ti-
szafüred, Halas tér.

Elstartolt a Tisza-tó napja 
rendezvénysorozat

Óriási Fidesz győzelem az abádszalóki 
időközi polgármester választáson

Az indulás előtti pillanatok. Jobbról: Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Piroska Miklós és Berec Zsolt alelnökök

Abádszalókon soha nem nyert még Fidesz színekben polgármes-
ter, még Fidesz támogatott sem, ezért a Fidesz számára jelentős si-
kernek számít Balogh Gyula nagyarányú győzelme. 

A független Deák Eszter a Jobbik támogatásával indult, a párt 
több nagyágyúját is bevetette a győzelem érdekében: lakossági fó-
rumon kampányolt neki dr. Lukács László György országgyűlési 
képviselő és Novák Előd, a Jobbik alelnöke, illetve utcafórumot tar-
tottak Janiczák Dávid, Ózd jobbikos polgármestere részvételével. A 
Munkáspárt színeiben Juhász Katalin indult.

A választás eredménye: Balogh Gyula (Fidesz) 81,66%, Deák 
Eszter (független) 16,45%, Juhász Katalin (Munkáspárt) 1,88%. 

- „Abádszalókon tört meg a Jobbik lendülete - a település elsöprő 
többséggel választotta meg Balogh Gyulát (Fidesz -KDNP) polgár-
mesternek! Munkájához sok sikert kívánok” - nyilatkozta a térség 
országgyűlési képviselője, dr. Fazekas Sándor. 
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HÍREK
A Jászkun Redemptio Emlékharangjának avatása

(... folytatás az 1. oldalról)
Ez a nagyjelentőségű diploma 

kimondja, hogy mivel a jászku-
nok ezer lovast fegyvereznek fel 
és megváltják magukat az Inva-
lidus-ház zálogjoga alól, kivált-
ságaik megerősíttetnek és az, 
pallosjog adományozásával egé-
szíttetik ki. A diploma a kivált-
ságokat a következőkben rész-
letezi:

1. A jászkunok felett egyedül 
csak főbírájuk és főkapitányuk, 
a nádor és saját bíráik törvény-
kezhetnek, kivéve az egyházi-
bíróság elé tartozó ügyeket és a 
határpereket.

2. A kerület lakói és árui a ki-
rályi harmincadok kivételével 
minden vám- és révfizetés alól 
mentesek.

3. Csak saját kapitányaik előtt 
kötelezhetők megjelenésre.

4. A nádor által kinevezett fő-
kapitány elnöklete alatt szaba-
don választhatják kapitányai-
kat, assessoraikat és egyéb tiszt-
jeiket.

5. Megengedtetik a Jászkun-

kerület megváltása. A kincstár 
részére a jövőben közadót, a ná-
dor részére pedig továbbra is 
évi 3000 arany tiszteletdíjat tar-
toznak fizetni. A hármaskerü-
lethez tartozó földeket, helysé-
geket, szállásokat és pusztákat a 
jászkunok birtokukba vehetik, 
de nem idegeníthetik el.

6. Megengedi a szabadon köl-
tözhető és szabadállapotú jöve-
vényeknek a jászkunok földjén 
való letelepedést és előírja köz-
teherviselésüket.

7. A Jászkun-kerületek összes 
lakósai egyenlő kiváltságokat él-
veznek.

8. A kerület római katholikus 
egyházközségeit kegyúri jog il-
leti meg.

9. A megyei törvényszékek 
módjára a kerületek pallosjog-
gal rendelkeznek.

Végül a záradék leszögezi, 
hogy országos ügyekben a Jász-
kunság területe és népe a királyi 
helytartótanácstól függ.

E kiváltságlevél alapján a 
Jászkunkerület földje és népe 

szabad lett. A nádor joghatósága 
alá visszakerült Jászkunság au-
tonómiáját, közigazgatási, tör-
vénykezési és adózási ügyét az 
1745. november 22-i királyi le-
irat szabályozta, s egyben meg-
szüntette a kerület közjogi kap-
csolatát Heves-Külső-Szolnok 
vármegyével - hangzott el.

Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés és a Kunszövetség elnö-
ke avatóbeszédében azokra az 
őseinkre emlékezett, akik példát 
tudtak nekünk mutatni a Kár-
pát-medencei haza elfoglalásá-
val, megtartásával, a föld meg-
művelésével, megvédésével. 

- Mi, különösen büszkék le-
hetünk felmenőinkre, hiszen 
a megváltás különleges törté-
net, ha belegondolunk abba a 
példamutatásba, amivel őseink 
rendelkeztek, nem ökröt, mar-
hát, paripát, házat vettek, ha-
nem egy megfoghatatlan, de an-
nál értékesebb dolgot, a szabad-
ságot vették meg. Őseink érté-
kelték azt, hogy az embernek le-
het vagyona, marhája, de senki 

és semmi szabadság nélkül. Ez 
példamutató a számunkra is. 
Őseinktől kapott értékeink ma 
is fontosak számunkra, üzene-
tet hordoz gyermekeink, uno-
káink számára is. Kívánom, le-
gyünk méltók ehhez a szabad-
sághoz, viseljük méltón, szere-
tettel, mert nem akármit örö-

költünk, nem akármilyen őse-
inktől. Legyünk erre büszkék és 
adjon erőt mindannyiunknak, 
a harang hangja pedig szól-
jon messzire - mondta az elnök, 
majd megkondította a harangot, 
s azt kívánta messze szálljon el 
a hangja.

DE

(...folytatás az 1. oldalról)
A beszédek után a Kováts Mi-

hály Emlékplakettet Kovács Sán-
dor, a megyei közgyűlés elnöke, 
a Kováts Mihály Baráti Társaság 
Egyesület tagja adta át dr. Sántha 
József nyugalmazott főorvosnak, a 
Karcagi Nagykun Városvédő Egye-
sület tiszteletbeli elnökének, aki 
meghatódva vette át az elismerést, 
majd átadta az iskola részére azt a 
kerámiát, melynek mása Ameriká-
ban van.

A Bodó-díjakat Hábel György er-
dő- és vasútmérnök adta át eddig, ő 
azonban május 4-én elhunyt. Egy-
perces néma felállással emlékez-
tek meg róla a jelenlévők, majd az 
idei díjakat Kovács Sándor, Laczik 
Dénesné, az iskolai alapítvány el-
nöke és Keléné Kállai Erzsébet, az 
SZMK elnöke adta át Darók Il-
lés Dávidnak, Czinege Tamás-
nak, Czombos István Bencének és 
Mándi Mihály Gábornak.

A köszöntők után következő ün-
nepi műsort - Őseink csillagösvé-
nyén címmel - Keserűné Ébner 
Tünde rendezte, előadták az iskola 
diákjai, tanárai.

A rendezvény folytatásaként az 
emlékezők a huszárok vezetésével 
átvonultak a Kováts Mihály Tag-
intézmény elé, ahol megkoszorúz-
ták Fabriczy Kováts Mihály em-
léktábláját, majd a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban Katona 
Mihályné nyitotta meg dr. Kenye-
resné Zagyva Ágnes művésztanár 
festményeiből nyílt kiállítást. Az is-
kolában pedig Elek György hely-
történész és dr. Messik Miklós tar-
tott előadást.

Kováts Mihály Emléknapok

A Kováts Mihály Emlékplakettet dr. Sántha József vette át 
Kovács Sándortól, a megyei közgyűlés elnökétől

Az Őseink csillagösvényén című ünnepi műsorban az iskola 
diákjai és tanárai közreműködtek

A rendezvényen átadták a Bodó-díjakat isA Györffy István Nagykun Múzeumban nyílt meg 
dr. Kenyeresné Zagyva Ágnes művésztanár kiállítása
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A Nemzeti Múzeum kertjében 
került megrendezésre 2016. áp-
rilis 21-22-én A Föld napja – VI. 
Tudományfesztivál, ahol „A leg-
szebb konyhakertek” program is 
képviseltette magát. Standjukon 
ismeretterjesztő játékokon ke-

resztül mutatták be, miért érde-
mes minden lehetőséget megra-
gadni azért, hogy frissen szedett, 
zamatos, saját termesztésű zöld-
ségek és gyümölcsök kerüljenek 
az asztalra.

A Föld napja kiváló lehetősé-

get teremtett arra, hogy az óvo-
dások, iskolások megismerked-
jenek „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei programmal, va-
lamint játékos formában bővít-
hessék tudásukat a konyhaker-

ti kertészkedéssel kapcsolatban. 
A két nap alatt óvodás és isko-
lás csoportok váltották egymást, 
akiknek lehetőségük nyílt ked-
venc zöldségeik veteményezésé-
re is. Ötszáznál több gyermek 
vihetett haza saját maga által el-
vetett magot, amit otthon nevel-

het tovább. A kiállítási standot 
meglátogatta dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
is, aki megtekintette milyen fel-
adatokat kaptak az ide érkező 
gyerekek, sőt a zöldségfelisme-
rő feladatban ő maga is kiválóan 
jeleskedett.

„A legszebb konyhakertek” program A Föld napján

Házi Gyula és felesége, Egri 
Eszter 50 évvel ezelőtt fogad-
tak örök hűséget egymásnak, 
amit most gyermekeik, uno-
káik, rokonaik előtt, családi 
körben megerősítettek. Az öt-
venedik évfordulót meglepe-
tésként az unokák úgy szer-
vezték meg, mint egykor: volt 
kikérés, házasságkötés és lagzi 
is. Az a márciusi este örök em-
lék marad mindannyiuk szá-
mára. 

 
 Az első találkozásuk az egy-

kori Lenin Tsz-hez kötődik, a fe-
leség ott szerepelt, amikor Gyu-
la megpillantotta és első látásra, 
tetőtől talpig megszerette - idé-
zik a kezdeteket, aztán fél év ud-

varlás következett, majd amikor 
Gyulát két évre behívták kato-
nának, már tudta, szíve válasz-
tottja hazavárja.

Így amikor leszerelt, megtar-
tották az eljegyzést, majd a la-
kodalmat is. Aztán elkezdték 
közös életüket, mely bővelke-
dett akadályokban, de közös 
erővel mindent legyőztek. Há-
rom fiuknak - Gyula, aki rend-
őr volt, Zsolt, aki kőműves és 
Robi, aki postás - igyekeztek 
mindent megadni, taníttatták 
őket. Így a munka mellett jó-
szágtartással egészítették ki jö-
vedelmüket.

Ahogy a feleség fogalmazott, 
igyekeztek példát mutatni gyer-
mekeiknek, akikben nem is csa-

lódtak, hiszen mindannyian be-
csületes, dolgos emberek let-
tek. Arra a kérdésre, hogy mi a 
hosszú, boldog házasság titka, 
azt válaszolták, soha nem sza-
bad haraggal lefeküdni, hiszen 
kisebb összezördülések náluk 
is akadtak az elmúlt évtizedek 
alatt, de az a legfontosabb, hogy 
meg kell beszélni a problémákat 
és közösen kell megoldást talál-
ni. S persze az is fontos volt szá-
mukra mindig, hogy a konyha 
a feleség birodalma maradt, a 
férj pedig a kinti, kerti munká-
ért felelt.

Házi Gyula és felesége, nyug-
díjasként ma már a hat csodá-
latos unokának él, az ő boldog-
ságukat szeretnék még megélni.

A hosszú házasság titka

- Április 28-án a sportpálya környékére hirdettük a szemét-
szedési akciót - mondta Szepesi Tibor, a Déryné Kulturális Köz-
pont igazgatója, hogy a közelgő íjászversenyre rendbe tegyük 
a környéket. Az U 11-es csapat tagjai is kivették a részüket az 
akcióból. Másnap Pánti Ildikó, a 8. sz. választókörzet önkor-
mányzati képviselője szervezett szemétgyűjtési akciót körze-
tében. Itt a 167 fő- köztük sok gyermek - 226 zsák szemetet 
szedett össze a környező utcákból, elhagyott telkekről. 

Karcag is csatlakozott az 
országos TeSzedd akcióhoz 
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Az Iskolagyümölcs-program 
immár hat éve tart, célja, hogy 
a gyerekekkel megkedveltesse a 
zöldségeket, gyümölcsöket, és 
hogy tudatosítsa már kisgyer-
mekkorban az egészséges élet-
mód jelentőségét. A helyes táp-
lálkozással, a megfelelő moz-
gással lehetnek csak életerős 
felnőttek. 

A program keretében az álta-
lános iskolákban elsőtől a negye-
dik osztályig, majd az évek során 

minden általános iskolás kisdi-
ák, elsőtől hatodik osztályig kap 
hetente 2 almát és 2 dl almale-
vet. Nagyon sok hátrányos hely-
zetű család van, ahol a gyermek 

az óvodában és az iskolában fo-
gyaszt csak meleg ételt, és csak 
az Iskolagyümölcs-program ke-
retében jut friss zöldséghez, gyü-
mölcsökhöz. 

A Szatmári-Ízek Kft. egyik 
szívügye a kisiskolások egészsé-
ges táplálkozása, ezért is vesznek 
részt szívvel-lélekkel az Iskola-
gyümölcs-programban. A vegy-
szermentes almák mellett min-
den évben külön ajándékokat is 
adnak, szárított almából készült 
cukor, tartósítószer és adalék-

anyag-mentes almaszirommal 
kedveskednek. A kicsiknek szó-
ló „Egészségbarát újság”-ban lé-
vő rejtvények, cikkek a gyere-
kek egészséges életmódra törté-

nő nevelését segítik. A következő 
tanévben négy alkalommal bio-
almalével is erősítik a gyerekek 
egészséges felnőtté válását. 

Az Iskolagyümölcs-program 
népszerűsítésére a Szatmári-Ízek 
Kft. rendezvénysorozatot szer-
vezett az intézményvezetők ré-
szére, és rajtuk keresztül a gye-
rekek felé. 

Karcagon, április 26-án a Cso-
konai Könyvtárban megtartott 
Tudatos, egészséges táplálkozás 
szakmai napon a tiszafüredi, a 
kunhegyesi, a karcagi és a török-

szentmiklósi tankerületek veze-
tői, köznevelési intézményeinek 
vezetői, valamint azon egyhá-
zi fenntartású általános iskolák 
vezetői voltak jelen, akik a Szat-
mári Kft.-vel állnak szerződés-
ben az iskolagyümölcs biztosí-
tására. Az iskolagyümölcs prog-
ramról Molnár Mariann, az FM 
Agrárgazdaságért Felelős Állam-
titkárság szaktanácsadója szólt, 
az ökotermékekről Gencsi Zol-
tán, a Magyar Biokultúra Szö-
vetség alelnöke beszélt. A bio-
termékekről és a hozzákapcsoló-

dó EU szabályozásról dr. Seress 
Zoltán, a Biokontroll Hungária 
Nonprofit Kft. ellenőre tartott 
előadást. A Szatmári-Ízek Kft.-t, 
mely ebben a tanévben 9 me-
gyében, több mint 75 ezer gyer-
meknek biztosítja a 12 féle zöld-
séget, gyümölcsöt, Gulácsi Mi-
hály ügyvezető igazgató mutatta 
be. A Biokirály rajzversenyre és a 
Biokirálynő meseíró pályázatra 
érkezett munkákat is itt értékel-
ték, a legjobb alkotókat díjazták. 
A rendezvény végén bio ételeket 
is kóstolhattak a résztvevők.

Hatéves az Iskolagyümölcs-program

Sikeresen szerepeltek a Szent-
annai Sámuel Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium diákjai 
a Rákóczi Szövetség Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknap-
ja alkalmából meghirdetett tör-
ténelmi tanulmányi versenyen.

A hatvan pályamunka értéke-
lése április 12-én, a Rákóczi Szö-
vetség központi emlékünnepsé-
gén volt az Országház felsőházi 
termében, ahol beszédet Gulyás 
Gergely, az Országgyűlés alelnö-
ke mondott. A pályamunkákat 
Izsák Lajos és Kun Ferenc tanár 
úr zsűrizte és értékelte.

A szentannaisok közül Öreg 
Nanetta (11.B) „Egy kitaszított 
nemzet” és Kovács Lőrinc (10.A) 
„A felvidéki magyarokhoz” című 
költeményével emlékezett meg a 
kitelepített magyarságról. Kamuti 
Gábor (10.B) országos első helye-
zett lett „A felvidékről kitelepített 
magyarság kálváriája két falu tör-
ténelme szemszögéből” című tör-
ténelmi tanulmányával, Valner 
Zsófia Fanni (10.C) országos má-
sodik lett „Egy nyomorgatott, el-
csatolt nemzet” című történelmi 
esszéjével. Csanádi István Márk 
(11.C) az „1947- Lakosságcsere, ki-
mondták az ítéletet felettem bűnös 

vagyok, mert magyarnak szület-
tem” munkájára és Kupai Dániel 
(10.C) „A felvidéki magyarság la-
kosságcseréjének sanyarú sorsa” 
című pályázatára különdíjat ka-
pott a zsűritől. Szép sikereket ért el 
Szűcs Erzsébet (10.C) „A kitelepí-
tett magyarok sorsa, nyomorgása” 
és Monori Veronika (9.C) a „Fel-
vidékről kitelepített magyarok - 
Egy megfosztott nemzet megfosz-
tott élete” című történelmi mun-
kájával. Dicséretes pályázatukat 
elismerő oklevéllel jutalmazták. A 
diákok felkészítője Gyermán Já-
nos Tamás, magyar-történelem 
szakos tanár volt.

Történelmi tanulmányi versenyen a szentannaisok

Április 19-én rendezték meg a Csokonai Könyvtárban a könyv-
tár szakos pedagógusok szakmai délutánját. A rendezvényen na-
gyon sok érdekességről ejtettek szót, ami elsősorban a mai modern 
technikai világot állította szembe a régi, hagyományos világ értéke-
ivel. Dr. Kasuba Jánosné (a Könyvtáros tanárok munkaközösség-
ének vezetője) előadásában elhangzott, hogy milyen sokat változtak 
a diákok könyvtárhasználati szokásai az elmúlt években az internet 
fejlődésével, és mennyiben módosultak a tanulók könyvtárhaszná-
lat adta széles körű lehetőségei. Arra is keresték a megoldást a szak-
mai fórum résztvevői, hogy miképpen lehetne összefésülni a régi- 
és az újvilág adta lehetőségeket, hogyan lehetne megtalálni az össz-
hangot a papíralapú és a digitális világ elemei között. 

Az előadások során elhangzott, hogy a mai oktatási rendszerben 
milyen felelősségteljes feladat hárul a könyvtárosokra, hiszen ke-
vés óraszámban kell ugyanazt a színvonalat elérni egy-egy óralá-
togatás ideje alatt, mint azon kollégáknak, akik jóval nagyobb óra-
számban taníthatják tantárgyukat.

A kellemes hangulatú délutánon a jelenlévő könyvtárszakos pe-
dagógusok ötleteket, tapasztalatokat cseréltek a szép hivatás aktu-
ális kérdéseiről.

Könyvtár szakos pedagógusok 
szakmai fóruma
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A hajdani Györffy István Ál-
talános Iskola 8. a osztályának 
1966-ban végzett tanulói 2016. 
április 30-án újra összegyűltek 
a patinás iskola boltívei alatt, 
hogy megünnepeljék: immár 
50 éve ballagtak el az iskolából.

Érkezéskor még nehéz volt a 
mostani nagymama-nagypapa 
arcokban felfedezni az egyko-
ri kislányok, kisfiúk vonásait, de 
kis idő múlva már a hajdani köz-
vetlenséggel folyt a derűs be-
szélgetés. Aztán az egyik szer-
vező meghatódva sorolni kezd-
te a már elhunyt osztálytársa-
ink nevét, és mi szomorú szív-
vel döbbenünk rá, hogy a 40 fős 
osztályból már csak 29-en ma-
radtunk. Tanáraink közül is csak 
hárman tudtak megjelenni: Ko-
vács Andrásné, dr. Bótáné Ko-
csis Júlia és Szilágyi György. 

A megmaradt diákok közül 
szinte mindenki eljött, hogy lás-
sa-hallja a többieket, és elmond-

hasson egy 5 perces beszámo-
lót az életéről. Nem mindenna-
pi feladat néhány percbe bele-
sűríteni 50 év örömeit, fájdal-
mait, sikereit, kudarcait. S úgy 
tenni ezt, hogy lehetőleg meg-
történjék a csoda: a lelkek ta-
lálkozása. Hiszen ez az, amire 
csak a személyes együttlét so-
rán van esély, mert ekkor hite-
lesítheti a szavakat a gesztus, 

a tekintet, az el-elcsukló hang, a 
bepárásodó szem, vagy a büsz-
kén felragyogó mosoly. És mind-
egyikünk szépen „felelt” az ÉLET 
nevű tantárgyból, bizonyítva, 
hogy annak idején jó alapokat 
kaptunk tanítóinktól, tanáraink-
tól.

Megfogadtuk, ezután évente 
találkozunk. Így legyen!

Gál Ildikó

Fél évszázad öt percben Mesemondónk sikere

A hagyományokhoz híven Berekfürdő Község Önkormányzata 
és Csikos Sándor kunkapitány 2016. április 23-án rendezte meg a 
XIII. Nagykun Vers- és Prózamondó Versenyt. A versenynek ismét 
a Megbékélés Háza Református Konferencia- és Képzési Központ 
meghitt környezete adott otthont. A Györffy István Katolikus 
Általános Iskola 1. a osztályos tanulója, Ábrahám Lea Borka 
az 1-4. évfolyamos kategóriában II. helyezést ért el mesemon-
dásával. Kiemelkedő teljesítményét a Berekfürdő Község Települé-
si és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány Különdíjjal jutalmaz-
ta. Büszkék vagyunk rá!

Szabó Edit tanítónő

Hárman, Kovács Ágota Csen-
ge és Székely Lea, az ütőtanszak 
növendékei, valamint Kovács Ba-
lázs csellista tanuló vettünk részt 
az országos barokk versenyen 
Hatvanban. Tanárainkkal, zon-
gorakísérőinkkel és szüleinkkel 
utaztunk a nagy eseményre. 

A fesztivál kétnapos volt, 32 
iskola 90 tanulója indult egyéni 
műsorral, és 18 kamarazenei pro-
dukció érkezett még a versenyre. 

Mindhárman elámultunk a 
helyszíntől, a csodás Grassalko-

vich kastélytól, Bazsinak annyi-
ra tetszett a díszterem, hogy szíve 
szerint haza is hozta volna. 

Rövid próbalehetőség után elő-
ször Csenge, majd Lea, s végül Ba-
lázs következett. Egymásért sok-
kal jobban izgultunk, mint ma-
gunkért. Lea lebetegedett a verseny 
napjára, de a produkcióját így is 
szépen sikerült előadnia. Minden-
ki nagyon ügyes volt, szépen, mu-
zikálisan játszotta el műsorát.

Az eredményhirdetésig jót kor-
csolyáztunk a főtéren felállított 

műjégpályán. Erre már előre na-
gyon készültünk! A szüleink az-
zal nyugtattak minket az odafelé 
úton, hogy ne izguljunk, mi csak 
korcsolyázni megyünk, előtte épp 
csak zenélünk egy kicsikét. Ez-
után izgatottan siettünk az ered-
ményhirdetésre.

Csenge szíve majd kiugrott, 
amikor meghallotta, hogy meg-
nyerte az első korcsoport verse-
nyét, ez volt az első ütőhangsze-
res egyéni megmérettetése. Lea 
pedig második lett a második 
korcsoportban, ami azért is nagy 
szó és remek teljesítmény, mert a 
csoportja egyik legfiatalabb indu-
lója volt, s 10 évesen, többek kö-
zött 14 évesekkel versenyzett. Na-
gyon örültünk egymás örömének, 
Lea Csenge sikerét hallva még el 
is pityeregte magát örömében, de 
Csenge is vigyorgó arccal tapsolta 
pirosra a tenyerét, amikor meg-
hallotta Lea szép eredményét. 

Bazsi miatt szomorúak vol-
tunk, mert ő is megérdemelt vol-
na egy szép díjat, de a vonósok-
kal valamiért szigorúbbak ezen a 
versenyen, pedig nekünk is voltak 
hibáink. Kis szünet után követ-
kezett a gálahangverseny, jó volt 
látni a többieket, sok szép műsor-
számot hallhattunk. Bár már na-
gyon fáradtak voltunk, itt is si-
került jól szerepelnünk. Nagyon 
szép nap volt, de már jól esett ha-
zaindulni. Boldogan és vidáman 
utaztunk Karcag felé. Köszön-
jük szépen a kíséretet Marika né-
ninek és Kati néninek, és a felké-
szítést Enikő néninek és Klári né-
ninek. Reméljük, jövőre is me-
gyünk! Mi várjuk! 

Székely Lea és 
Kovács Ágota Csenge

Országos barokk versenyen jártunk Hatvanban

A Természet Világa által meghirdetett XXV. Természet-Tudomány Di-
ákpályázat ebben az évben sem múlt el karcagi siker nélkül. Ez a Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 
11. C osztályos tanulójának, Tóth Zoltánnak és szorgalmas munkájának 
köszönhető. Az önálló kutatások, elméleti összegzések kategóriában 
dolgozatával – Egy karcagi hungarikum néprajzi és földrajzi indexei – 
III. díjat ért el. Pénz- és könyvjutalmát ünnepélyes keretek között vehet-
te át március 19-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

Ugyancsak örvendetes, hogy a tanuló Szeghalmon is megméret-
te magát a XXI. Kovács János Országos Földrajzversenyen. A szóbeli 
döntőbe az írásbeli forduló eredményei alapján az országból a leg-
jobb 10 tanuló került, ahol iskolánk diákja 5. helyezést ért el. Mind-
két eredményéhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk neki.

MAJOR
szaktanár

Tóth Zoltán, a Természet 
Világa díjazottja lett
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ÉRDEKESSÉG

…menni. Az itt felsorakozó 
betűk hada taglalni szeretné, 
érdemes-e sokszor szél ellen 
haladnunk, érdemes-e a szelet 
befognunk vitorlánkkal, nem 
kell-e sokszor fordulnunk vala-
milyen irányba, ha haladni sze-
retnénk. A széllel, mint energi-
át termelő forrással, a régi idők-
től kezdve foglalkozik az em-
ber. Dacoltunk vele, használtuk 
irányadóként, mentünk vele, el-
lene és bizony sokat harcoltunk 
is viharnak keresztelve. Vesztes 
hajóroncsok csonthalmazai jel-
zik egy-egy tengerfenéki bo-
lyaként alulmaradásunkat. El-
fújta már a szél sok ember ál-
mát, vagy épp segítette annak 
elérését. Nézhettük, hogy kor-
bácsolja alattunk a tengert, éle-
tünket veszélyeztetve, illetve 
hogyan segít a levegőben ha-
ladnunk valami új felé. Elkezd-
tük dolgoztatni, megpróbáltuk 
a szelídíthetetlent megszelídí-
teni, egy oroszlánidomár sike-
reivel. Építettünk szélmalmo-
kat, Don Quijotén kívül, elő-
ször az emberek nagy örömé-
re. Sok magyar örömére, ahol 
ezek a szemnek tetszetős épít-
mények reneszánsza a 19. szá-
zadra esett, amikor is a ma-
gyarországi szélmalmok szá-

ma majdnem ezer volt. Jobb, 
hogy akkor volt ennyi és nem 
hamarabb. Mert bizony az ad-
digi szélmalmok sokszor fel-
gyulladtak, mert nem tudtuk 
elfogadni, hogy a Kárpát-me-
dencei szélsebesség és a szél-
irány nem állandó. Hiába volt a 
sok nyugati jó példa, ha a mal-
maink sorban gyulladtak fel a 
túlfordulattól, nem kis kárt té-
ve a környékbeli lakosok tulaj-
donaiban. Égtek a települések 
egészen az 1800-as évekig, ez-
után terjedtek el csak a bizton-
ságosabb, általunk is ismert 
szélmalmaink. Előfordult, hogy 
tíz éven belül majdnem kétszáz 
épült belőlük. Az egyik ilyen 
szélmalmot láthatjuk ma is Kar-
cagon, egyedüliként mutat-
va tíz társának régi arcát. Őröl-
tük velük a búzát, kenyered ad-
va magunknak és másoknak. 
Majd gőzfelhő borította be a 
szélmalmokkal teli tájat és vál-
totta le egy korszerűbb techni-
ka földi vitorlásainkat, nagy vízi 
testvéreivel együtt. Néha hara-
gosan ellenünk fordul és viha-
rosan nevet kapva pusztít, de 
mára elmondhatjuk, nagyjából 
uraljuk a szelet, bár befolyá-
solni ma sem tudjuk, inkább a 
szél minket. Fronthatások mö-

gé bújva vagy nyíltan szemből 
lecsapva. Ciklon, hurrikán, táj-
fun, monszun, orkán, tornádó. 

Újra feléledve megújuló ener-
giaként tért vissza hazánkba is, 
bár területünk többnyire nem 

elég szeles ahhoz, hogy nagy 
nyereséggel lehessen telepí-
teni és üzemeltetni a szelek új 
földi képviselőit. Valakinek tet-
szenek, valakinek nem. Több-
féleképpen is tekinthetünk rá-
juk. Egy megújuló áramterme-
lő, vagy egy óriás villanyosz-
lop, karokkal. Sok madár nem 
kedveli, okkal. Nagyon gyen-
ge, vagy nagyon erős szélben 
a turbinák leállnak, nem tud ál-
landó lenni az energia felvétel 
és nem tud tárolva sem lenni. 
Régóta hadakozunk a széllel, 
nem is tudva igazán segíthet-e 
rajtunk vagy sem, megpróbál-
juk túlszárnyalni, gépeket épít-
ve ráutaltságunk megszűnését 
bizonyítva. Ma már óceánokat 
szelhetünk úgy át, hogy nem 
is igazán kell foglalkoznunk az 
időjárással, hiszen tudjuk, hol 
van gond, illetve más ener-
giák felhasználásával haladá-
sunk kiszámíthatóbb lett, kö-
szönet James Wattnak és kor-
társainak. Valahogy az ember 
mindig túljárt a hatalmas, és ki-
számíthatatlan szél eszén. Ta-
lán ez a jelenben is sikerülni 
fog. Vitorlákat fel, vagy le, ha-
ladjunk előre! 

Szél ellen…

Péntek László

A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda 2016. április. 16-án, szom-
bat délután rendezte meg a 
„Sportolj velünk! - családi dél-
utánt”. A Nemzeti Tehetség Prog-
ram „Sportágakat népszerűsí-
tő rendezvények támogatása” 
pályázat megírására a mozgás, 
mint óvodáink kiemelt nevelési 
területe, az egészséges életmód-
ra nevelés iránti elkötelezettsé-
günk, a mindennapi mozgás fon-
tossága inspirálta intézményün-
ket. A megvalósítás helyszíne az 
Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dő volt. A résztvevőket Gulyás 
Ferencné, a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda intézményvezető-
je köszöntötte. Ezután, az erre az 

alkalomra meghirdetett rajzpá-
lyázat értékelése és eredmény-
hirdetése következett. Számos al-
kotás érkezett, melyeken a sport-
tal kapcsolatos élményeiket, ta-
pasztalataikat jelenítették meg 
a gyermekek. A pályamunkákat 
Nagy Tiborné vizuális - kézmű-
ves munkaközösség vezető érté-
kelte. A sikeres pályázat lehető-
vé tette, hogy ezen a napon óvo-
dásaink és szüleik 10 sportág-
gal ismerkedhettek meg. A szak-
osztályvezetőktől, edzőktől, rö-
vid ismertetőt hallhattak, majd 
fiatal, versenysportolók segítsé-
gével lehetőség adódott a sport-
ágak kipróbálására. A rendez-
vény ideje alatt Dr. Vass Éva cse-

csemő - gyermekgyógyász szak-
orvos ortopéd szűrővizsgálatot 
végzett óvodás gyermekeink 
számára. Az érdeklődő szülők-
nek, nagyszülőnek konzultációs 
előadást tartott „A mozgás fon-
tossága egészségünk megőrzé-
se érdekében” Kun Mariann test-
nevelő - gyógytestnevelő, illetve 
Sántháné Antal Mária dietetikus 
szakember a „Táplálkozási szo-
kásainkról!”. A résztvevők szá-
ma arra utal, hogy széleskörű 
volt az érdeklődés programunk 
iránt. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani az Akácliget 
Gyógy- és Strandfürdő vezetői-
nek - Andrási István úrnak és Ko-
csis István úrnak a helyszín bizto-
sításáért, a Karcagi Sportegyesü-
let elnökének - Szepesi Tibor úr-
nak, a szakembereknek, szakosz-
tályvezetőknek, edzőknek – Kun 
László, Jobbágy Gergő, Dr. Király 
Józsefné, Kurucz István, Major 
János, Nagy Tibor, Fodor Csaba, 
Csornai Csaba, Laczi Sándor, Fa-
ragó Krisztián, Nagy Gábor test-
nevelő tanároknak, edzőknek, és 
a fiatal sportolóknak, hogy hoz-
zájárultak rendezvényünk sike-
réhez. 

Balajtiné Sütő Margit
pályázati projektvezető

„Sportolj velünk!- családi délután”
Rendőrségi Hírek

Több hónapon keresztül tartó nyomozás eredményeként a 
Karcagi Rendőrkapitányság nyomozói 2016. május 5-én 4 óra 
körüli időben lakásáról állították elő a rendőrségre azt a férfit, 
aki a megalapozott gyanú szerint, az elmúlt hónapokban több 
helyi lakosnak is kábítószert adott el Karcagon.

A rendőrök házkutatást tartottak a 39 éves gyanúsítottnál, 
amely során különböző kábítószergyanús anyagokat - többek 
között tablettákat és az előzetes szakértői vélemény alapján ma-
rihuánát -, valamint drog árusításához használt eszközöket ta-
láltak. A lefoglalt anyagokat további szakértői vizsgálat alá ve-
tik.

A Karcagi Rendőrkapitányság nyomozói kábítószer-kereske-
delem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gya-
núsítottként kihallgatták B. Istvánt, majd őrizetbe vették és in-
dítványozták előzetes letartóztatásának kezdeményezését.

Kábítószer-kereskedelemmel 
gyanúsítják

Fotó: Bobó
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Felhívás
Roma Gyermek Szépségverseny

Keressük Karcag legszebb ROMA származású óvodás kis-
lányát és kisfiúját (3 - 7 éves korig). A XXII. Karcagi Roma 
Fesztivál 2016. június 10-én (péntek) kerül megrendezésre az 
Ifjúsági Házban (5300 Karcag, Püspökladányi u. 11.). Azok  
vehetnek részt a versenyen, akik 2016. május 20-ig leadják je-
lentkezésüket. 

A versenyre nevezni személyesen a Karcag Városi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Irodájában (5300 Karcag, Kos-
suth tér 14. I. emelet 7. ajtó) hétfőtől - szerdáig 08.00 - 12.00 
óráig, csütörtökön 08.00 - 16.00 óráig lehet. Közösségi portá-
lon (Facebook) is elérhetőek vagyunk, Varga István felhasz-
náló néven. Telefonos elérhetőségünk: 06/30-381-6403 vagy 
06/30-335-7044. 

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, moz-

gássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06/30-206-3327
 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4. 06/30-995-1635
 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 06/30-239-3073

 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19. 06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Adminisztrációs ügyintéző (Kisújszállás),
 - Készlet-és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
 - Banki pénztáros (Törökszentmiklós),
 - Bolti eladó-szaniter áruértékesítő (Kisújszállás), 
 - Bolti eladó (Karcag), 
 - Melegbüfés (Karcag),
 - Pincér (Berekfürdő, Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Nehézgépjármű szerelő (Kisújszállás),
 - Kerékpárszerelő-javító (végzettség nem szükséges) (Karcag),
 - Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó (Kis-

újszállás),
 - Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Karcag),
 - Személygépkocsi-vezető (Kisújszállás),
 - Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője (Kis-

újszállás), 
 - Rakodó gépkezelő, markolós kisegítő (Kisújszállás), 
 - Rakodómunkás (áru-összekészítő, raktáros) (Budapest),
 - Hidegbüfé-eladó (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Kisújszállás).

CSALÁDI- és GYERMEKNAP, SPORTNAP
2016. május 28. (szombat) Liget úti Sportpálya

NYERJE MEG GYERMEKE OSZTÁLYKIRÁNDULÁSÁT!

LABDARÚGÓ-TORNA SZÜLŐKNEK a Liget úti Sportpályán. 
4 + 1 fős csapatok részvételével füves kispályán, 2 x 12 perces játékidővel.
Nevezni csak az osztályközösség szülőiből (férfi-női) összeállított csapatokkal lehet (kizárólag szü-

lő - nevelőszülő - vagy nagyszülő). A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után kerül kialakításra.
Díjazás:
I.  helyezett csapat 20. 000.- forint,
II.   helyezett csapat  15. 000.- forint,
III. helyezett csapat 10. 000.- forint,
hozzájárulás a következő osztálykirándulásához.

KAPITÁNYLABDA BAJNOKSÁG
A csapat összeállítás mérkőzésenként változtatható, de kizárólag az osztályközösségből és a 

hozzátartozó szülőkből, nagyszülőkből állhat. 
Csapatösszeállítás: 12 fő diák (6 fiú-6 lány) 6 fő szülő (3 anyuka, nagymama - 3 apuka, 

nagyapa). A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után kerül kialakításra, a pontos játéksza-
bályok a Déryné facebook oldalán. 

Díjazás:
I.  helyezett csapat 20. 000.- forint,
II.   helyezett csapat  15. 000.- forint,
III. helyezett csapat 10. 000.- forint,
hozzájárulás a következő osztálykirándulásához.
 
ÉLŐ AMŐBA
A csapat összeállítása kizárólag az osztály közösségből, minden további megkötés nélkül le-

hetséges (fiúk, lányok, apukák, anyukák). Egy játékban 4 fő vesz részt, de minden játék után 
változtatható a csapat összeállítása. A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után kerül kiala-
kításra, a pontos játékszabályok a Déryné facebook oldalán. 

Díjazás:
I.  helyezett csapat 15. 000.- forint,
II.   helyezett csapat  10. 000.- forint,
III. helyezett csapat 5. 000.- forint,
hozzájárulás a következő osztálykirándulásához.

NÉPI ÉTEL FŐZŐVERSENY SZÜLŐI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE
Minden benevezett osztály 10 kg burgonya, 1 kg hagyma és 2 szál kolbász kötelező felhasználásá-

val készített étellel nevezhet a versenybe, melyet az osztálylétszámnak megfelelő adagban kell elkészí-
teni, majd elfogyasztani. A hozzávalókat a helyszínen vehetik át ingyenesen az előzetesen regisztrált 
csapatok. Egyéb felszerelésről, hozzávalókról, asztalról, székről stb. mindenki maga gondoskodik.

Díjazás:
I.  helyezett osztály  15. 000.- forint,
II.   helyezett osztály 10. 000.- forint,
III. helyezett osztály 5. 000.- forint,
hozzájárulás a következő osztálykirándulásához.
(Az elkészített étkeket 12. 00-13. 00 óráig bírálja a zsűri.)

„BANYA-FUTÁS”
anyukák és nagymamák részére, kizárólag az osztályból összeállított csapatok nevezhetnek. 
A 8 x 100 m váltófutást fejkendőben, seprűn ülve kell végezni. A váltás seprűátadással történik.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. május 24. (kedd) 12.00 óra
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
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2016. május 13. péntek
17.40 Műsorajánlat
17.45 Megemlékezés a Zsinagógában
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések  
 Vendég: Kalocsai László
 téma: Nagykun Horgász Egyesület 
 Karcagi hírek
 Futó lelkész Karcagon
 Iskolagyümölcs-program
 Megemlékezés 
 Könyvbemutató a Zsinagógában
 A Föld napja 
 Háttér
 Vendég: Ferenczi Béla
 téma: népszerűsítette városunkat
20.10 Ballagás a Szentannaiban
21.00 Ballagás a Varróban

2016. május 14. szombat 
(ism. vasárnap)
18.05 Műsorajánlat
18.05 Ballagás a Varróban
19.05 Ballagás a Szentannaiban
20.05 Ballagás a gimnáziumban

2016. május 17. kedd

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.55 Karcagi hírek
20.25 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise
21.45 Karcag Sport : Karcag SE - Török-
szentmiklósi FC megyei I. osztályú baj-
noki labdarúgó mérkőzés 

2016. május 19. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kis érdekességek: 
 - A Föld napja Kiskulcsoson
 - Határtalanul program Kunhegyesen
 - Tour de Tisza-tó
 - Megemlékezés Kisújszálláson
18.30 Hangverseny a kamarazene je-
gyében
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Polgármesteri hírpercek
 Török delegáció Karcagon
 „Játszd újra” kreatív kiállítás
 Kerékpáros ügyességi verseny
 Háttér
20.10 Május 1-jei városi programok
21.40 Nótacsokor 

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

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 14-15-16. Dr. Domán György Kg., Ady Endre utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

Anyakönyv
Születés

2016. május 9.
Szabó Szilvia – Tóth János
Kg., Madarasi út 9-11.

Tamás Imre

Halálozás
Bíró Sándor 
 (1955)

Karsai László 
 (1963)

Tyukodi József 
 (1936)

Karsai Katalin 
 (1959)

Fazekas Sándor 
 (1932)

Lázók Magdolna Matild
 (1958)

Május 14. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 15. (Vasárnap) 
9-12 óráig 

 Oroszlán Gyógyszertár

 (Kórház utca 4.)

Május 16. (Hétfő) 
9-12 óráig 

 Pingvin Gyógyszertár 

 (Kossuth tér)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 

Györffy István Nagykun Múzeum – 
Karcagi Hírmondó - Karcag

újságíró munkakör 
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
5300 Karcag, Kertész József u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
 - Riportok, tudósítások készítése,
 - Társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sportese-

ményeken, rendezvényeken, sajtótájékoztatókon va-
ló részvétel,

 - Munkája jellegének megfelelően részt vesz délutáni, 
esti, hétvégi eseményeken, rendezvényeken,

 - Beszámoló, híranyag, illetve, kommentár írása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - főiskolai végzettség (humán szak),
 - gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 - büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - médiában való jártasság,
 - szakirányú végzettség,
 - fotózásban való jártasság,
 - „B” kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
 - kreativitás,
 - precizitás, pontosság,
 - csapatban való együttműködés készsége,
 - önálló munkavégzés,
 - kiváló szintű kommunikációs képesség,
 - rugalmasság, alkalmazkodó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz fényképpel, motivációs 

levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fel-
mutatása a munkakezdés feltétele, iskolai végzettséget, 
szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata. Hozzá-
járuló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírá-
latban résztvevők megismerhetik.

Amennyiben rendelkezik médiánál eltöltött gyakorlat-
tal, referencialevél a munkáltatótól.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Györffy István Nagykun Múzeum- Karcagi 
Hírmondó szerkesztősége címére történő megküldésé-
vel (5300 Karcag, Kertész József u. 2.), vagy elektroni-
kus úton a hirmondo@ph.karcag.hu e-mail címen ke-
resztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Ha a pályázatra nem érkezik megfelelő jelölt, a pályázat 
újra kiírásra kerül.

FELHÍVÁS
A Karcagi Rendőrkapitányság felhívja Karcag város 

lakóinak figyelmét, hogy 2016. május 19-én
a Polgármesteri Hivatal belső udvarán 

10.00-16.00 óráig
A „Házhoz megyünk” megelőző programon belül, tájékoztatót 
tartunk a lakásfeltörés, gépkocsi-feltörés, gépkocsilopás megelő-
zése érdekében. Egyben tájékoztatást adunk a „Bike Safe” prog-
ram működéséről, a kerékpárlopások megelőzéséről, és az eltu-

lajdonított kerékpárok felderítéséről.
Karcagi Rendőrkapitányság

Lapzárta: 
2016. május 17. (kedd) 12 óra
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Ingatlan
Karcagon, eladó egy 83 m2-es, kertes 
családi ház, vagy 48-54 m2-es földszin-
ti lakáscsere is érdekel. (Háromféle fű-
tési lehetőség.) Tel.: 06/30-483-6705.

Eladó kockaház (100 m2-es, benne két 
szoba, fürdőszoba, konyha, továb-
bá hozzátartozik egy 60 m2-es alsó-
épület) a főtértől 2 percre. Rendezett 
kerttel, gáz- és cserépkályhafűtéssel. 
Tel.: 06/30-439-4839, 06/30-328-3533. 

Karcagon, teljes közműves, téglából 
épült, kisebb kertes ház, betegség 
miatt sürgősen eladó. (További építé-
si lehetőség bontás nélkül megoldha-
tó.) Tel.: 06/30-635-9662.

Ház eladó Karcagon, a Reggel utca 
26. szám alatt. Tel.: 06/70-248-2208.

Karcagon, az Attila utca 17. szám alat-
ti, üzlethelyiségként használt épület, 
raktárakkal együtt eladó. Tel.: 06/59-
886-690, 06/30-218-9818.

Kertes parasztház, sok melléképü-
lettel, és ugyanott beépíthető telek, 
rengeteg gyümölcsfával, sürgősen el-
adó. Tel.: 06/20-230-1202.

Teljesen felújított, régi típusú ház (2 szo-
ba, 2 konyha, 2 fürdő) eladó, 883 m2-
es telekkel, ipari árammal. Tel.: 06/30-
219-6813.

Karcag csendes, nyugodt kertvá-
rosi részén, 2,5 szobás, jó állapotú, 
összközműves családi kockaház, nagy 
alsóépülettel, tehermentesen eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.

Lebontásra váró ház sürgősen eladó 
Karcagon. Tel.: 06/30-509-5980.

Karcagon, a katolikus templommal 
szemben eladó egy 54 m2-es, III. eme-
leti lakás. (Üresen álló, átlagos állapo-
tú, tehermentes.) Tel.: 06/30-447-3918.

Karcagon, 710 m2-es telek eladó a 
Szív utca 11. szám alatt. Tel.: 06/30-
201-0248.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépítésű, új-
szerű, teljes közműves ház eladó. 
Csere értékegyeztetéssel a második 
emeletig érdekel. Tel.: 06/30-835-1910.

Eladó kocka típusú ház, két szoba, kony-
ha, fürdőszoba, nagy spájz, lakható al-
sóépülettel, terménytárolókkal, ólakkal. 
Tel.: 06/20-258-8997, 06/70-580-2324.

Karcagon, a Kórház utcán földszin-
ti lakás, garázzsal együtt eladó. Tel.: 
06/30-414-7138.

Karcagon, főtérhez, piachoz közel, 712 
m2-es telken teljes közművesített, ipa-
ri árammal ellátott, bontásra, vagy fel-
újításra ítélt ház eladó. A telek alkal-
mas üzleti, vagy ipari tevékenységre 
is. Érdeklődni, Karcagon, a Kacsóh ut-
ca 21. szám alatt. Tel. 06/30-478-2714.

Eladó Karcag központjában egy két-
szobás, I. emeleti, erkélyes, felújított, jó 
elosztású, téglaépítésű, 56 m2-es lakás. 
Irányár: 7,5 M Ft. Tel.: 06/30-527-2980.

Eladó vagy kiadó Karcagon, a Vásárcsar-
noknál üzlet és lakások (vegyes ingat-
lan). Az üzlet szinte mindenre alkalmas, 
jelenleg vendéglátónak van berendez-
ve. (Nagy kirakat, klíma, riasztó, gazdasá-
gi bejárat tartozik hozzá.) Lakások (1 és 2 
szobás, komfortos), valamint új építésű 
családi ház. Mindez 1200 m2-es telken, 
de további építési lehetőség van. (Képek 
megtekinthetők az orzo.5mp.eu olda-
lon.) Tel.: 06/20-563-5087.

Eladó Karcagon, a Kisvénkert, Kék-
virág utcában egy 1,5 szobás ház. 
Fürdőszoba, benti WC, vezetékes víz, 
és gazdasági épület van. Azonnal köl-
tözhető. Tel.: 06/20-563-5087.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tollú csir-
ke konyhakészen eladó. Vágás minden 
pénteken. A megrendelést csütörtök dé-
lig kérem leadni. Cím: Karcag, Soós I. u. 
12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-5160.

Anyakoca, vágásra eladó, jó állapotú 
Simson segédmotort, választott mala-
cot beszámítok. Tel.: 06/30-385-8232.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, szek-
rényt, kredencet, kanapét, asztalt, 
komódot, hokedlit, szennyesládát, 
sózóteknőt, mosóteknőt, bödönöket, 
kannákat, bekötött boros demizsono-
kat, ablakra való spalettákat, és min-
den egyéb régiséget, teljes körű ha-
gyatékot, tollat. Tel.: 06/20-996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egészség-
ügyi intézmények leselejtezett ipa-
ri kellékeit, bútorait megvásárolom! 
(Munkapadok, székek, többfiókos 
szekrények, vasasztalok, búrák, lám-
pák, szertári, orvosi vitrinek, szekré-
nyek stb.) Tel.: 06/20-996-1346.

Használt szivacs, gurulós szoba WC, 
Komár moped, írógép, villanymotor, 
szekrények, fotelok, gyerekheverő, 
gyerek íróasztal, kétszemélyes heve-
rő, kemping tűzhely, hősugárzók, szé-
navágó, 25 literes kaszroj eladó. Tel.: 
06/30-375-9135.

Szekrénysor, rekamié, egy teljes szo-
babútor, konyhaszekrény, sparhelt, 
versenykerékpár, és öreg ház, nagy 
portával eladó. Tel.: 06/20-282-8697.

Eladó 1 db ágyneműtartós heverő, 1 
db gyerek íróasztal, 1 db halasi ajtó. 
Tel.: 06/30-562-5183.

Gránit tányér, vegyes pohár, autórá-
dió, bevásárlókocsi, tárcsás mosógép, 
gázsparhelt, indukciós főzőlap, ke-
resztvágó fűrész, 5 literes tejeskanna 
eladó. Tel.: 06/20-572-6285.

Eladó ipari Minerva bőrvarrógép (egy-
tűs, kéttűs, oszlopos). Tel.: 06/30-520-
2776.

Fúrt kutakhoz szivattyúk, sötétbarna 
teakályha, 3 db mosdókagyló (külön-
böző méretű), új nagy fateknő, bekö-
tött üvegballonok, KF 04 (5 LE) kapá-
lógép eladó. Tel.: 06/30-423-7522.

Eladó zománcos, fehér színű kályhacső (3 
m) hosszú, új létra (3,6 m), hagyományos 
függönytartók, kis méretű, házi termény-
daráló, beton fedlap (190x210 cm), sö-
tét színű dohányzóasztal (160x65x10cm). 
Érdeklődni: Karcag, Szent István sgt. 36. 
szám alatt, 10-17 óra között.

Tornádó elektromos kerékpár, zsí-
rosbödönök, 220 V-os, két hengeres 
kompresszor, 220 V-os cirkula, és szek-
rények eladók. Tel.: 06/59-400-685.

Honda Civic Sedan (’97-es, 1400 m3, 
garázsban tartott, nemdohányzó tulaj-
donostól, szép állapotban, egy év mű-
szakival) eladó. Tel.: 06/30-336-6150.

Eladó 2 db egyszemélyes heverő, 
szekrények, asztalok, székek, kony-
haszekrény, teatűzhely, sparhelt, au-
tomata mosógép, edények stb. Csak 
pénteken, 14-17 óráig. Karcag, Ács ut-
ca 12. Tel.: 06/30-645-1845.

Eladó három fiókos fagyasztó, veze-
tékes gáztűzhely, elektromos seprű, 
porszívó. Tel.: 06/20-258-8997.

Eladó kerti pavilon (10 db), nagytes-
tű suhanó, parapetes konvektor (3 db), 
kürtőskalács készítő gép, fagylaltgép 
(csavaros, két aknás), új női kerékpár, 
MoliMed classic betét (1000 db). Tel.: 
06/20-9670-837.

Csillárok, mosdókagyló, szappantartó, 
konyhai kiegészítő munkapult, kem-
ping kerékpár, gáztűzhely, ajtók, számí-
tógép asztal eladó. Tel.: 06/30-835-1910.

Kovácstűzhely, csákányok, ásók, lapá-
tok, gereblyék, villák, kapák, húsdará-
lók, mákdarálók, diódarálók, kalapá-
csok, birkanyíró ollók, fogók eladók 
Karcagon, a Hunyadi utca 40. alatt. 
Tel.: 06/70-532-6644.

Eladó üstház üsttel (5000 Ft), palac-
kos gázkályha (10.000 Ft), előszoba-
fal (3000 Ft), konyhaszekrény (5000 
Ft), szétnyitható, fehér asztal (6000 
Ft), 4 db fehér, fémvázas szék (6000 
Ft), 2 db gyerekheverő, jó állapotban 
(2mx80cm, 8000 Ft). Érdeklődni 14-17 
óráig. Tel.: 06/30-691-5360.

Eladó fiú felsőruházat, jó minőségű, 
olcsón (200-500 Ft/db áron, kb. 10-12 
éves gyermeknek), és 1 db gyermek-
ülés. Tel.: 06/59-313-697.

400 literes fagyasztóláda, 1-1-es 
Trabant alkatrész, és autórádió eladó. 
Tel.: 06/30-632-3089.

Eladó 50 l-es alumínium lábas és fazék, 
könyvek, használt gyerek és felnőtt ru-
hák, öntvény fürdőkád, fürdőszoba 
felszerelések. Tel.: 06/30-485-5551.

Költözködés miatt eladó bútorok Karca-
gon, a Tőkés utcában. Gurulós, elforgat-
ható TV-állvány, krómozott lábú bárasztal 
4 db székkel, tölgy, fiókos, polcos komód, 
egyedi keménymatracos faragott francia-
ágy. Tel.: 06/20-805-2338.

Kérem azt a hölgyet, aki április 21-én 
(csütörtökön) az Ady Endre utca 2. szám 
alatti ház mellett parkoló (Renault 19, 
bordó színű) személygépkocsimba be-
letolatott, jelentkezzen, mert különben 
feljelentem! Tel.: 06/30-502-4584.

Eladó 125 cm3-es ETZ, 10000 km-el, il-
letve Simson segédmotorkerékpárt 
beszámítok. Tel.: 06/30-385-8232, 
06/59-300-875.

Kedvező áron eladó 1 db, új fekvő 
kondipad, 2 db új tölgyfa, faragott fali-
téka, 1 db világos fenyő falitükör, 1 db 
előszoba fogas, 1 db fehér, összecsuk-
ható kerti nyugágy, 1 db világos, tég-
lalap alakú szobaasztal, 1 db gurulós 
zsúrkocsi, 1 db háromágú csillár. Tel.: 
06/70-300-9730.

1300 m2 szántó, 1,78 ha erdő, Zug II-
ben 10 sor kertföld, lakható épülettel 
eladó. Tel. 06/30-587-9678.

Eladó fali csempe (25x40-es, Cersanit 
Majorka Zefir, B.2, I. o. 13,2 m2), fali csem-
pe (25x35, Cersanit Sonata Siena, A1, I. o. 
14 m2), 6 db fémvázas szék, 1920-as ART 
DECO szalongarnitúra, és egy fésülködő 
szék. Tel.: 06/70-904-8948.

Eladó IKEA Markus professzionális for-
gószék (zöld színű, 18.000 Ft), gázpalack 
(8000 Ft), mini fagyasztószekrény (új ál-
lapotú, 40 l-es, 18.000 Ft), AEG kávé-tea-
főző (új, 6000 Ft). Tel.: 06/70-904-8948.

Eladó egy DAB hidrofor, kiépített szívó- 
és nyomó oldallal, csak csatlakoztat-
ni kell a fúrt kútra. Tel.: 06/70-391-4295.

Társkereső
Azt az egyedülálló, berekfürdői höl-
gyet keresem, aki a következő tele-
fonszámon hívott engem: Tel.: 06/20-
982-3204. János Debrecenből.

 Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet- és 
bársony nadrág, bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László, Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

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

Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást, 
szakirányítást. Tel.: 06/30-785-0690.

Ácsolt ajtók, kapuk készítése, zárak ja-
vítása és cseréje. Karcag, Sütő Kálmán 
ácsmester, Tel.: 06/30-584-2767.

Növényvédelmi szakirányítást, szer-
ződéskötéssel, számlaképesen vál-
lalok. Kenyeres László okleveles nö-
vényorvos. Tel.: 06/30-785-0690.

Lucerna és gyep kaszálását vállalom, 
sodrással együtt. Tel.: 06/30-297-7742.

Kerítések festését, meszelést, falfes-
tést, kisebb bontásokat, bekötések ki-
ásását vállalom Karcag és Berekfürdő 
területén. Tel.:06/70-350-5308.

Kis busz bérelhető (9 személyes). Tel.: 
06/30-945 0824.

Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
valamint Békés megye térségeiben. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térségé-
ben. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
06/70-370-1149.

Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauert, haj-
festést vállalok. Tel.: 06/30-447-3918.

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

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!
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SPORT

Április 30-án a Városi Sportcsarnokban rendezték meg a 21. 
Kurucz Testvérek Emlékversenyt, mely egyben diák I. kötöttfo-
gású országos bajnokság is volt. A 277 versenyzőt Kovács Sán-
dor, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács István, a Magyar 
Birkózó Szövetség alelnöke, a szabadfogású birkózás világbajno-
ka és Kurucz István szakosztályvezető köszöntötte.

A birkózó sport támogatásáért a MBSZ Oklevelét adta át Ko-
vács István alelnök Kálmán Imrénének, Gazsó Imrének és 
Kurucz István Róbertnek.  

Ezután kezdetét vette a verseny, ahol fordulatos mérkőzéseket 
láthattak a jelenlévő nézők, szülők, edzők. 

A diák I-es kötöttfogású országos bajnokság aranyérmesei: 
29 kg: Rafael Dániel (Ceglédi VSE), 32 kg: Lévai Levente (Do-
rogi NC), 3. Balajti Gábor (Karcag), 35 kg: Kiss Benedek (Sze-
gedi VSE), 38 kg: Kovács Gábor (Dorogi NC), 42 kg: Zurai Raj-
mund (Diósgyőri BC), 46 kg: Porteleki Dávid (DBC), 50 kg: 
Balázs Bálint (Tatabányai SC), 54 kg: Déri Dominik (Kaposvá-
ri SI), 58 kg: Kovács Gergely (Dorogi NC), 63 kg: Bazsó Adolf 
(Dorogi NC), 69 kg: Keken Norbert (ESMTK), 11. Kis János 
(Karcag), 76 kg: Kisberdó Balázs (Kertvárosi SE), 85 kg: Borosi 
Henrik (Egri VSE), + 85 kg: Adamecz Tibor (FTC),

A csapatversenyt a Dorog nyerte, 2. Diósgyőr, 3. Kertváros 
lett. A különdíjasok között a legeredményesebb karcaginak já-
ró elismerést Szűcs András edzőtől Balajti Gábor vehette át.

21. Kurucz Testvérek Emlékverseny

Kecskeméten rendezték meg 
az Amatőr Kosárlabda Országos 
Diákolimpia döntőjét. A Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium fiú és leány kosárlabdacsa-
pata is kivívta a jogot a részvétel-
re. A fiúk sorozatban negyedik, 
a leányok harmadik alkalommal 
jutottak be és képviselték Jász-
Nagykun-Szolnok megyét az or-
szágos seregszemlén. A 16 fiú és 
16 leánycsapatot négy négyes cso-
portba sorsolták. 

A csoportmérkőzések során a 
fiúk két győzelemmel kezdtek. A 
csoportelsőségért vívott harcban 
Szombathelytől szoros mérkőzé-
sen kaptak ki, akik végül a dön-
tőig meneteltek. A lányok, miu-
tán Dunakeszi ellen elvesztették 
első mérkőzésüket, a másodikon 
mindenképpen nyerniük kellett, 
hogy életben maradjanak a re-
ményeik, és az 1-8. helyért játsz-
hassanak tovább. Rendkívül ki-
élezett csatában Fehér Adrienn, 
majd Pintér Ági, később Papp 
Enikő ponterősségének kö-
szönhetően fordítani tudtunk, 
de a végén újra a Szekszárd ke-
rült előnybe. Már csak pár má-
sodperc volt hátra, amikor Papp 
Enikő kiszorított helyzetből fél-
horogdobással kosarat szerzett és 
megfordította a mérkőzést. Óri-
ási boldogság uralkodott a csa-
pat házatáján, de még nem dől-
hettünk hátra, az utolsó csoport-
meccset sem volt szabad elveszí-
teni. Fenomenális csapatvéde-
kezésünknek és Rácz Lilla, Csí-
kos Lilla feljavult, ponterős játé-

kának köszönhetően, elképesz-
tő győzelmet arattunk. Mindkét 
csapatunk a nyolc közé jutott. 

A nyolcaddöntőbe a fiúk a fél-
időig tudtak lépést tartani a szer-
bekkel szemben. A későbbiekben 
is mindent beleadtak, hősiesen 
küzdöttek, de már nem sikerült 
nyerniük, így a nyolcadik helyet 
szerezték meg. 

A lányok délután ott folytat-
ták, ahol reggel abbahagyták. 
Sziporkázó játékukkal, kápráza-
tos győzelmet arattak, ezzel be-
jutottak a négy közé.

A döntőbe jutásért a sors újra a 
korábban serdülő korosztályban 

ezüstérmet nyert és volt korosz-
tályos válogatott játékossal felál-
ló Dunakeszit rendelte. Játékosa-
ink megpróbálták a lehetetlent, 
foggal-körömmel küzdöttek, sőt 
a második negyed elején még ve-
zetni is tudtak. Később azonban 
meglépett az ellenfél, de ismét si-
került talpra állni, és szorosabbá 
tenni a mérkőzést. A fordításhoz 
azonban már nem volt erőnk. Le-
ányaink így a bronzéremért játsz-
hattak vasárnap.

A bronzcsatában a tavalyi har-
madik helyezett Keszthely el-
len kellett megküzdeni. Rendkí-
vül fordulatos, gigászi küzdelem 

folyt a pályán. Hol az egyik, hol 
a másik csapat vezetett, de há-
rom pontnál sosem volt nagyobb 
a különbség. A negyedik negyed-
ben fokozatosan felőröltük az el-
lenfelünket, de nagyon sok bün-
tetőt kihagytunk. A mérkőzés 
utolsó percében három pontra 
növeltük az előnyünket, sajnos 
az ellenfél kosarunkra nagyon 
gyorsan válaszolt. Sőt, negyven 
másodperccel a vége előtt ismét 
ők jöhettek, azonban a támadá-
sukat sikerült kivédeni és a lab-
dát megszerezni. Már csak húsz 
másodpercet kellett kihúznunk. 
Az alapvonali bedobást követő-

en a mérkőzés végéig megtartot-
tuk a labdát, így mi örülhettünk 
a győzelemnek. 

Az álom valóra vált: a leányok a 
bronzérem mellé a továbbtanulás 
szempontjából oly fontos 10 több-
letpontot is megszerezték. Külön 
elismerés, hogy az „All Star” csa-
patba beválasztották csapatunk 
egyik tehetséges játékosát, Rácz 
Lillát. Mind a fiú-, mind a leány-
csapat megköszöni a fenntartó-
nak és az iskola vezetésének azt a 
jelentős anyagi és erkölcsi támo-
gatást, amely lehetővé tette az or-
szágos döntőn való részvételt.

A leánycsapat tagjai: Béres 
Ildikó, Csíkos Lilla, Fehér Ad-
rienn, Kálmán Melinda, Lippai 
Anna Lilla, Nagy Klaudia, Né-
meth Csilla, Pandúr Ágnes, Papp 
Enikő, Papp Patrícia, Pintér Ág-
nes, Rácz Lilla, Tóth Virág, Var-
ga Nóra.

A fiúcsapat tagjai: Kele Ádám, 
Kiss László, Kovács Bence, Mé-
száros Gábor, Nagy László, Ör-
si Imre, Papp Tibor, Rácz János, 
Sarkadi Bence, Szentesi Ákos.

Lányok:
3-4. helyért:
Karcag Nagykun – Keszthely Vaj-
da 26-25 (7-8, 7-6, 6-7, 6-4)

Fiúk:
5-8. helyért:
Zalaegerszeg Zrínyi - Karcag Nagy-
kun 40-24 (11-8, 10-6, 10-8, 10-2)
Debrecen Kossuth – Karcag Nagy-
kun 37-22 (11-4, 8-9, 8-2, 10-7)

Őrlős Zoltán

Refis bronzérem Kecskemétről


