
A magyar forradalom és sza-
badságharc 169. évfordulója al-
kalmából március 14-én (ked-
den) ünnepi műsorral emléke-
zett Karcag városa az 1848/49-es 
hősökre. Azokra a bátor magya-
rokra, akiknek cselekedetei hatá-
sára megkezdődött a polgári át-
alakulás. A magyar nemzet tör-
ténelmének leghíresebb háborús 
konfliktusának tartott harccal a 
nemzeti identitás egyik alapkö-
vét tették le a márciusi ifjak.

Az ünnepi megemlékezés a Ti-
zenhárom almafa című táncjáték-
kal kezdődött a Déryné Kulturá-
lis Központban, amelyet a Debre-
ceni Népi Együttes táncosai ad-
tak elő Wass Albert azonos című 
regénye nyomán. A székely és er-
délyi népek zenei és tánckultúrá-
ját bemutató programot Szepesi 
Tibor, a Déryné Kulturális Köz-

pont igazgatója nyitotta meg, aki 
köszöntötte a megjelenteket a ma-
gyar forradalom és szabadságharc 
169. évfordulója tiszteletére rende-
zett városi ünnepségen. A táncjá-
ték után a Kultúrpalota elől indult 
az országzászló a felvonási helyé-
re, a református templom elé. A 
zászlót a Kováts Mihály Huszár-
bandérium huszárjai és a Nagy-
kun Honvédbanda tagjai kísér-
ték, majd a forradalmi megemlé-
kezés a szemközti Petőfi szobor-
nál folytatódott. Az ünnepségen 
Kocsis Máté, Budapest-Józsefvá-
ros polgármestere mondott kö-
szöntőt. Beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy nemzetünk történelme so-
rán a hazafiaknak több alkalom-
mal kellett megküzdeniük a kül-

ső elnyomással és az idegenke-
zű irányítással, amely jó példa le-
het a mai kor emberei számára is. 
– Tisztelt ünneplők! 1848. márci-
us 15-e adja a nemzeti büszkesé-
günk alapját. Jó újra és újra visz-
szagondolni arra, amit a márciu-
si ifjak vezetésével hőseink akkor 
tettek. Megértették a körülöttük 
zajló európai eseményeket, és vol-
tak olyan bátrak, hogy összefogva 
cselekedni mertek. Használták az 
eszüket, és hallgattak a szívükre – 
fogalmazott az ünnepség szónoka, 
majd arról beszélt, hogy talán azért 
is olyan fontos a magyarok számá-
ra a szabadság, mert merünk bíz-
ni önmagunkban, hiszünk abban, 
hogy a szabad akaratot és a nem-
zeti önrendelkezést képesek va-
gyunk jóra használni. – A márciu-
si ifjak és minden magyar számá-
ra a szabadságharcosok emléke 
büszkeséggel tölthet el bennünket, 

de örökségük számunkra felelős-
séggel is jár. Mindenkoron, min-
den magyarnak meg kell tennie 
azt, amire hazánk érdeke kötele-
zi. Küzdeni önrendelkezésünkért, 
és gyarapítani a nemzetet – foly-
tatta Kocsis Máté, majd az aktuá-
lis helyzetről beszélt. – Ha ma Ma-
gyarországra tekintünk, egy biz-
tos lábakon álló, gyarapodó, a fej-
lődés útján járó országot látunk. 
Látótávolságon belülre került egy 
olyan büszke, boldog nemzet ké-
pe, amely jólétet, biztonságot és 
kiszámítható jövőt kínál a felnö-
vekvő generációnak. Manapság 
azonban Európában olyan időket 
élünk, amely éberségre int ben-
nünket. Az újkori népvándorlás, 
és a valósággal kapcsolatot vesz-

tett brüsszeli elit megkésett, rossz 
válaszai mára valós fenyegetést je-
lentenek Magyarország számára – 
mondta Budapest-Józsefváros pol-
gármestere, majd ismét visszaemlé-
kezett elődeink cselekedeteire. 

– Ők nem fogadtak el rossz 
kompromisszumokat Béccsel, mi 
miért fogadnánk el Brüsszellel? 
1848 arra emlékeztet bennünket, 
hogy rajtunk kívül senki nem fog-
ja gyarapítani a ránkhagyottakat, 
rajtunk kívül senki nem fogja meg-
védeni hagyományainkat, kultú-
ránkat, és senki nem fogja képvi-
selni helyettünk a saját érdeke-
inket. Halljuk meg a ’48-as hő-
sök üzenetét, és cselekedjünk ne-
kik tetszően. Adjunk tiszteletet 
más népeknek, és követeljük meg 
a magunkét. Erre hív minket már-

cius 15-e. Kedves megemlékezők! 
Magyarország jövője ma rajtunk 
áll, mindannyiunkon. Ne tétlen-
kedjünk, ne legyünk restek, ne le-
gyünk gyávák, és ne fújjunk visz-
szavonulót. Tisztelet a bátraknak, 
Isten óvja Magyarországot! – zár-
ta beszédét Kocsis Máté. Budapest-
Józsefváros polgármesterének ün-
nepet méltató, és a ma emberének 
feladatot adó szavai után Nagy Dá-
niel, a Szentannai Sámuel Középis-
kola és Kollégium kilencedik osz-
tályos tanulója elszavalta Pető-
fi Sándor Nemzeti dal című művét.

Az emlékező gondolatok után 
a Karcag Városi Önkormányzat 
és a Polgármesteri Hivatal nevé-
ben Dobos László polgármester, 
Gyurcsek János alpolgármester 
és Rózsa Sándor jegyző helyezett 

koszorút a Petőfi szobor talapza-
tára, majd dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, vá-
rosunk és térségünk országgyűlé-
si képviselője és Kocsis Máté, Bu-
dapest-Józsefváros polgármestere 
emlékezett a kegyelet virágaival a 
forradalom hőseire. Őket követve 
a járás vezetői, az intézmények, a 
pártok és a civil szervezetek kép-
viselői is elhelyezték koszorúikat 
az emlékműnél. 

A Petőfi és Kossuth szobrok 
koszorúzását követően a diákok 
fáklyás felvonulásához csatlakoz-
hattak az érdeklődők, amely a Vá-
rosháza előtti térről indult, majd 
oda is ért vissza a megszokott út-
vonal érintését követően.

Kapás Mónika
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A Karcagi Rendőrkapitányság 
2016-ban az elmúlt 7 év legmaga-
sabb nyomozás-eredményességi 
mutatóját érte el. Az illetékességi 
terület növekedése ellenére is, a 
nyomozás-eredményességi muta-
tónk a 14 kiemelt bűncselekmény 
kapcsán mind megyei, mind or-
szágos szinten kimagasló volt - 
mondta az évértékelő értekezlet 
után Teleki Zoltán r. alezredes, 
kapitányságvezető.

 
- Hogyan értékeli a tavalyi 

évet, s melyek voltak a jellemző 
bűncselekmények?

- A meghatározott stratégi-
ai célokat teljesítettük, amelyek 
közül az egyik legjelentősebb 
volt Magyarország külső határa-
inak és belső biztonságának fo-
kozott védelme, az illegális mig-

rációs nyomás elleni hatékony 
fellépés. Kiemelt célunk volt to-
vábbá a polgárok szubjektív köz-
biztonságérzetét befolyásoló jog-
sértésekkel szembeni hatékony 
fellépés, településeink közbiz-
tonságának javítása, az együtt-
működő, segítő, támogató jelle-
gű rendészeti tevékenység, pár-
beszéd az állampolgárokkal, ön-
kormányzatokkal, társszervek-
kel, civil szervezetekkel. 

Kevesebb 
bűncselekmény

Az illetékességi területünkön 
lévő településeken 2016-ban to-
vább csökkent a regisztrált bűn-
cselekmények száma, amely az 
elmúlt 10 év legalacsonyabb ér-
téke. A megnövekedett felada-

tok ellenére, a nyomozás-ered-
ményességi mutatót tovább sike-
rült javítani, így 2016-ban az el-
múlt 10 év legmagasabb értékét 
produkálta a kapitányság. A 14 
kiemelten kezelt bűncselekmény 
száma 2016-ban, az illetékessé-
gi terület növekedése ellenére is 
2,47%-kal, míg a bázisévhez ké-
pest 35,86%-kal csökkent.  

(Folytatás a 4. oldalon...)

Egyre kevesebb a bűncselekmény

„Halljuk meg a ’48-as hősök üzenetét!”

A forradalom és szabadságharc 
169. évfordulója

Az ünnepség szónoka Kocsis Máté, 
Budapest-Józsefváros polgármestere volt

Karcag Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal nevében Dobos László polgármester, 
Gyurcsek János alpolgármester, és Rózsa Sándor jegyző koszorúzott
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KÖZÉLET

Megyei hírekKözéleti szilánkok
Közmondások 
és falfirkák (3.)

Györffy István már 1936-ban pontosan 
válaszolt arra a kérdésre is, hogy „ki a ma-
gyar”? Azt is tudta, hogy „ki a kommunis-
ta”, noha ezt nem definiálta olyan plasztiku-
san, mint a „liberális törzsökös magyar”-t. 
Noha évekkel később, az ötvenes években 
Györffyt is igyekeztek „nacionalistának” be-
állítani, csak hát nagyon nehéz volt. Ő aztán 
abszolút pontosan fogalmazta meg, hogy a 
„magyarság az nem a vér szerinti szárma-
zás, hanem a lélek kérdése”. Ismerte ’48 üze-
netét is. A magyar nemesség a jobbágyfel-
szabadítással lemondott előjogairól, kivált-
ságairól, most pedig a (nemesi) középosz-
tálynak meg kell erősödnie, és a néppel a 
lélekben való egyesülés a magyarság meg-
maradásának a feltétele. 

Ezt a „nemzetpolitikai stratégiát” húz-
ta át a világháború és az utána következő 
kommunista diktatúra. Persze, ki gondol-
ta volna ’36-ban, hogy húsz év múlva egy 
világtörténelmi jelentőségű lázadás lesz 
nemcsak a hazai, hanem a „nemzetközi” 
kommunista diktatúra ellen? Mert a szoci-
alista és kommunista eszmék nemzetközi 
„proletárdikatatúrát” vizionáltak. A cél va-
lami homályos „nemzetközivé válás” volt. 
(Így aztán, elég komikusan hangzott pl. a 
KMP rövidítés feloldása: Kommunisták Ma-
gyarországi Pártja.) Ugyanis kevés idő után 
kiderült, mindenki pontosan látta, hogy ez 
csak porhintés, fából vaskarika. Vannak 
ugyan, akik „nemzeti kommunistának” 
mondják magukat, de alig különböznek a 
„nemzeti szocialistáktól”. A szocialista, il-
letve a kommunista állam kizsákmányo-
lása pedig a gaz imperialista (kapitalizmus 
legfelsőbb foka) állam kizsákmányolásától. 

Felmerül hát a kérdés: „Ki a kommunis-
ta” ma? (A „szocialistáról” nem is beszél-
ve!) Természetesen senki, válaszolják külö-
nösen az Ungváry-félék (konkrétan a fia-
tal „történész” Ungváry is). Ugyanis nincs 
„eszme”, illetve az „eszme” megbukott. Már 
’56-ban kiderült, hogy a magyarság nem 
olyan „szocialista lovat” akart. De azt sem 
nagyon válaszolják meg, hogy valamikor  
„ki volt a kommunista”, illetve a szocialis-
ta. Milyen nemzetközivé váló világért har-
colt volna a felmenője: apuci, anyuci vagy 
a nagymama? Így hogy lehet beilleszkedni 
egy „demokratikus többpártrendszerbe”? 

Persze, akinek „nem inge, ne vegye ma-
gára”, kommunista az, aki annak vallja ma-
gát? Vagy a néhai Koba bácsi definicíója ér-
vényes: „Mi kommunisták, különleges em-
berek vagyunk”! Hatvan évvel ezelőtt má-
zolták nagy betűvel a kerítésekre a szöve-
get, mert annyi plakát nem volt: „te, sötét-
ben bujkáló, rémhírterjesztő ellenforradal-
már: reszkess!” 

 -ács-

Kisújszállás újratelepülésének 300. és a reformáció 500. esztendejé-
ben a Városháza dísztermében tartották március 4-én a XVI. Nagy-
kunsági Hagyományőrző Bált huszonöt kiskun, nagykun és jász tele-
pülés vendégeivel. A bál kezdetén a történelmi zászlókat a Nagykun 
Nádor Huszárbandérium tagjai hozták be, közreműködött Nagy Ist-
ván tárogatós, majd Kovács Sándor, a megyei közgyűlés és a Kun-
szövetség elnöke köszöntötte a vendégeket. Itt adták át a Nagykun 
Kapitányok Illéssy Díját is. Horváth György emeritus nagykunka-
pitány ismertette a döntést, amelynek értelmében az Illéssy Díjat - 
Györfi Sándor, Karcag város emeritus nagykunkapitánya, szobrász-
művész alkotását - dr. Ducza Lajos főiskolai docens, kisújszállási 
helytörténész kapta az elmúlt évtizedekben a Nagykunságról és a vá-
rosról összegyűjtött adatokért, és azok közzétételéért. Az ünnepi mű-
sorban fellépett a 48-as Olvasókör Népdalköre és ifj. Angyal Ferenc 
citerás, valamint a Nagykun Ifjúsági Táncegyüttes. Halász János or-
szággyűlési képviselő pohárköszöntőjében a hagyományok ápolásá-
ról és a továbbadásuk fontosságáról szólt.

Nagykunsági Hagyományőrző Bál

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosokat, hogy a 100-as számú 
vasútvonal Kisújszállás – Karcag állomások közötti szakaszán 

„NAGYGÉPES VÁGÁNYSZABÁLYOZÁSI MUNKÁK” 
végzése miatt az alábbi két vasúti átjáró lezárásra kerül:

A forgalomkorlátozások helye és ideje:
01152 hrsz-ú és 01072 hrsz-ú utak (Karcagpusztai út) és a 
100 vasútvonal 1531+48 hm. szelvényében lévő vasúti átjáró:

2017. március 29. (szerda) 20.00 – március 30. (csütörtök) 06.00 és
2017. április 07. (péntek) 20.00 – április 08. (szombat) 06.00 óra 
között

01090 hrsz-ú út (Magyarkai bekötőút) és a 100 vasútvonal 
1587+38 hm. szelvényében lévő vasúti átjáró:

2017. március 31. (péntek) 20.00 – április 01. (szombat) 06.00 és
2017. május 03. (szerda) 20.00 – május 04. (csütörtök) 06.00 óra 
között

Az útlezárások miatt a közlekedők megértését és 
türelmét kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat

Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2017. március 20-tól (hétfőtől) 
új irodánkban várjuk 
kedves hirdetőinket.

(A Nimród Bio Szálloda mögött, 
a volt munkásőr laktanya épületében, 

a földszinten.)

Kedves Olvasóink!
Kezdetét veszi a 

nyári időszámítás, 
amely október utolsó 

vasárnapjáig tart. 
Kérjük, ne feledjék 

március 26-án 
(vasárnap) 

hajnali 2 órakor 3 órára 
átállítani óráikat!
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- Nem tudtam róla, de titkon 
reméltem, hogy egyszer majd én is 
tulajdonosa lehetek ennek a szép 
díjnak. Az iskola vezetősége ter-
jesztett fel a Karcag Város Sport-
jáért Díjra, elismerve ezzel a mun-
kásságomat, a sport területén elért 
eredményeimet. Tizenötödik tan-
évemet kezdtem meg szeptember-
ben, és az ez idő alatt elért sport-
eredményeimet gyűjtötték össze a 
kedves kolléganőim, alátámasztva 
ezzel a sport terén végzett munká-
mat.

- Érettségi után, 1996-ban pe-
dagógiai asszisztensként dolgoz-
tam a Györffy István Általános 
Iskolában még Pánti Ildikó igaz-
gatónő vezetése alatt. Megtetszett, 
több példaképem is lett itt, és úgy 
gondoltam, hogy megpróbálko-
zom a tanári pályával. Nyíregy-
házán kezdtem meg tanulmánya-
imat az akkori Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán. 2002 óta 
dolgozom itt, a mostani nevén 
Györffy István Katolikus Általá-
nos Iskolában, ahol minden év-
ben szeptembertől a tanév végé-
ig vannak saját programjaink, il-

letve egyéb, más iskolák és egye-
sületek által szervezett sportver-
senyek, sportrendezvények, ame-
lyekbe bekapcsolódunk.

- Elmondhatom, hogy igazán 
színes. Általában az időjáráshoz 
vannak igazítva a sportesemények. 
A szeptember még duatlonnal, 
mezei futással kezdődött, októ-
berben, novemberben pedig jöt-
tek a teremsportok, a teremfoci, 
a lábtenisz, a tollaslabda, decem-
berben pedig a kosárlabda. Január, 
február az az úszóverseny idősza-
ka, majd utána jönnek a triatlon 
és az atlétika versenyek. Ezek mel-
lett a városi sportversenyeken is 
részt veszünk, amelyeket az isko-
lák egymás között rendeznek meg. 

- Régen volt úszóversenyünk, 
de mivel változtattak a kerettan-
terven, így az úszásórákat ki kel-
lett vennünk. Lehet úszást oktat-
ni, de azt csak kilenc alkalom-
mal, ami viszont nagyon kevés 
ahhoz, hogy versenyt tudjunk 
szervezni. Amikor Öko-Iskola 
lettünk, elindult a „Dobd be ma-
gad” vetélkedő. Ez egy sorver-
seny, a szelektív hulladékgyűjtő-
be kellett időre bedobálni külön-

böző hulladékokat, illetve előze-
tesen, hulladék anyagból kellett 
valami újrahasznosított dolgot 
készíteni. Itt nem igazán tudtunk 
már megújulni, és ekkor jött a 
„Mozdulj Györffy!”. Az ingafu-
tással – amit mérnünk kell min-
den évben – megpróbáljuk egy 
kicsit megversenyeztetni a gyere-
keket a jobb teljesítmény elérésé-
nek reményében. Eddig úgy tű-
nik, hogy sikerrel, mert az osztá-
lyok próbálnak küzdeni egymás 
ellen. Osztályonként az első há-
rom fiút és lányt értékeljük, va-
lamint évfolyamonként bajnokot 
is hirdetünk. Idei újításunk, hogy 
a „nyílt futamon” bárki részt ve-
hetett, aki bírta tüdővel és szuf-
lával, így kipróbálhatta, hogy mit 
kellett teljesítenie a gyerekeknek.

- Egy országos versenyre eljutni 
rengeteg munkával jár, hiszen van 
egy körzeti döntő, aztán van egy 
megyei elődöntő, majd egy me-
gyei döntő, aztán pedig az orszá-
gos elődöntő, és az országos dön-
tő. Ezek a versenyek akár egy-egy 
napot is igénybe vehetnek, vala-
mint nem gondolná senki, hogy 
nag yon sok papírmunka elő-
zi meg. Nyilatkoztatni kell a szü-
lőt arról, hogy a gyermeke nem 
beteg-e, ezután elviszem őket a 
sportorvoshoz. A sportorvosi en-
gedély után nevezhetünk az adott 
versenyre, de e mellé még ki kell 
tölteni egy olyan nyilatkozatot is, 
ami azt igazolja, hogy az adatokat 
csak és kizárólag a Magyar Diák-
sport Szövetség által használjuk 
fel. A nevezési lapot az igazgató-
nő aláírja, és ha valakinek esetleg 
még nincs érvényes diákigazolvá-
nya, akkor még egy papírt ki kell 
állítani a tanulói jogviszony iga-
zolására. Ez egy nagyon hosszú 
folyamat, és türelem kell hozzá, 
de ha dolgozunk, akkor azt tisz-
ta szívvel és ép ésszel tesszük. Sze-
rintem ez a karcagi csapatra és a 
testnevelő kollégákra nagyon jel-
lemző. Sokszor kapunk dicséretet 
egy-egy verseny után, hogy ered-
ményesen dolgoztunk, és korrek-
tek voltunk. Ez nekünk egy elég-
tétel, és talán ezek az apró jutal-

mak hajtanak bennünket, amiket 
a szülőktől és más kollégáktól ka-
punk. 

- A KSE úszó egyesületében va-
gyok edző, így az úszásoktatás 
ilyen. Ez elég felelősségteljes mun-
ka, hiszen teljesen más közegben 
dolgozunk a gyerekekkel. Szak-
köri szinten tartok heti rendsze-
rességgel edzéseket a tanulóknak 
labdarúgás és asztalitenisz sport-
ágakból.

- Sportpályázatok révén olyan 
új sportági eszközökhöz jutot-
tunk az elmúlt években, amelyek 
nincsenek benne a tanrendünk-
ben, viszont érdekli a gyereke-
ket. Ilyen például az asztalite-
nisz is, amihez a Sport Legyen a 
Tied programnak köszönhetően 
egy nagy értékű eszközcsoma-
got kaptunk. Felmenő rendszer-
rel próbálunk tehetségeket kutat-
ni, és mozgásra buzdítani. 

- Úgy gondolom, hogy még 
mindig a kedvenc tantárgyak kö-
zé tartozik a testnevelésóra. A he-
ti öt óra lehetőséget biztosít ar-
ra, hogy a tantervi követelmény 
mellett önfeledten játszhassanak 
a gyerekek. Többféle sportjátékot 
kipróbálhatnak a tanulók, amely 
által fejlődik az állóképességük, 
a kitartásuk, a kreativitásuk és a 
személyiségük. Én bízom benne, 
hogy az általam tartott testneve-
lésórákon több gyerekben is fel-
keltem az érdeklődést a mozgás 
és a sport iránt. Sajnos tudomásul 
kell vennem azt is, hogy vannak 
olyan gyerekek, akik nem szíve-
sen lépnek pályára, és kerülik a 
tornatermeket.

 - Igen, ezzel is foglalkozom. 
Szabadidőm igazából nem sok 
van, hiszen a sportrendezvények, 
versenyek nagyon sok hétvégémet 
lefoglalják. Ez természetesen nem 
panasz. Puli tenyésztéssel foglal-
kozom, ami nem könnyű feladat. 
Az őshonos magyarfajta tenyész-
téséért, a fajta fenntartásáért fele-
lősséggel tartozunk. Minden nyá-
ron örömmel várjuk a családom-
mal közösen a kis pulik születé-
sét. Minden nagyképűség nélkül 
mondhatom, hogy nagyon szép 
kis pulik szoktak születni. Hiszen 
a puli az puli. A másik hobbim a 
birkafőzés, amellyel már bejártam 
országot-világot a családommal 
együtt. Az új szenvedélyem pedig 
a vadászat. A szabadidőm minden 
percét tevékenyen, aktívan töltöm 
el. A peca-suli pedig úgy alakult 
ki, hogy amikor nem vadászunk, 
akkor horgászunk. Így arra gon-
doltunk, hogy miért ne adhat-
nánk ilyen élményeket azoknak 
a gyerekeknek, akik amúgy nem 
tudnának kimenni a pecapartra.

- Természetesen a családom-
ra, a két fiamra és a feleségemre. 
Arra, hogy támogatnak, hiszen 
mindez csak úgy működhet, ha 
otthon közös nevezőre jutunk, és 
ha tudnak időnként nélkülözni. 
Szerencsés vagyok, mert most a fi-
aimat is tanítom, így akár egy is-
kolai program családi esemény is 
lehet egyszerre. Ilyenkor a mun-
ka, a család, a hobbi együtt van, és 
ez így könnyebb.

- Szeretnék a munkában be-
csülettel helyt állni, és megújul-
ni. Szeretném, ha a kezem alatt 
felnövő gyerekek nem félnének a 
sporttól, a mozgástól. Ha a min-
dennapjaik szerves részét képez-
né a mozgás. Mindezt példamu-
tatással lehet elérni. 

Kapás Mónika

„Ha dolgozunk, akkor azt tiszta 
szívvel és ép ésszel tesszük”

– Interjú Kun László pedagógussal – 

Vidám hangulatban zajlott a beszélgetés az idei 
Karcag Város Sportjáért Díj büszke tulajdo-
nosával. Kun László, a Györffy István Katoli-
kus Általános Iskola testnevelés-földrajz sza-
kos tanára időnként viccelődve, máskor kellő 
komolysággal, de mindvégig nagy tisztelettel és 
őszintén beszélt a munkájáról, valamint a gye-
rekekkel való kapcsolatáról. Az interjú során 
azt is elárulta, hogyan lehet összeegyeztetni a 
számtalan szabadidős tevékenységét a dolgos 
mindennapokkal.

- Gratulálunk a díjhoz! Szá-
mított rá?

- Mit tudhatunk a szakmai 
munkásságáról? Hogyan lett 
testnevelés-földrajz szakos 
tanár?

- Milyen rendezvények is 
ezek pontosan? Mennyire 
színes a paletta?

- Vannak-e még kitűzött cé-
lok, amiket megvalósítana?

- Mire a legbüszkébb az éle-
tében?

- Szabadidejében pedig ku-
tyatenyésztéssel is foglalko-
zik…

- Mennyire szeretik a gyere-
kek a testnevelésórákat? Még 
mindig úgy fogják fel, hogy 
végre egy laza tantárgy, ami-
re nem kell tanulni?

- Milyen lehetőségek van-
nak arra, hogy új sportok-
kal ismerkedjenek meg a 
gyerekek?

- Van olyan sport, amit szak-
kör szinten oktat?

- Hogyan néz ki egy verseny, 
ha nem „hazai” pályára ké-
szülnek?

- Milyen sportversenyeket 
szerveznek a Györffy-ben?
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A Karcag-Tilalmas városrész 
legidősebb lakosát, Nagy Sán-
dorné Szilágyi Annát 90. szü-
letésnapja (1927. február 28.) al-
kalmából március 2-án az ön-
kormányzat és a maga nevé-
ben Nagyné László Erzsébet, 
a kórház főigazgatója, a telepü-
lésrész képviselője köszöntötte. 
Annuska néni Álmosdon szüle-
tett és 1963-ban, amikor agrár-
mérnök férje a Tilalmasi Állami 
Gazdaságban kapott munkát, 
akkor költöztek ide. Három lá-
nyuk és két fiuk született. Ami-
kor a gyerekek nagyobbak let-
tek, Annuska néni az állami gaz-
daságban az üzemi konyhán 
helyezkedett el, onnan ment 
nyugdíjba is. Férje sajnos már 
meghalt, azóta egyedül él. Nem 
költözött be a városba, ma is a 
volt tanyaközpontban él. Ra-

jongással veszik körül gyerme-
kei, a 9 unokája és a 10 déduno-
kája. Mint mondta, nagyon jó 
gyerekei vannak, mindegyikre 
büszke. 90 évesen is kertészke-
dik Annuska néni, már várja a 
tavaszt, a jó időt, hogy vetemé-

nyezzen, sétálgasson Tilalma-
son. Ma is mindennap süt-főz. 
Kedvence a jellegzetes karca-
gi kelt tésztás sütemény, a fer-
dinánd, de a töltött káposztát 
akár heti kétszer is megfőzi, s 
szereti a húslevest is.

A legidősebb tilalmasi lakost köszöntötték

(...folytatás az 1. oldalról)

A nyomozás-eredményességi 
mutató ebben a kategóriában is az 
elmúlt 10 év legmagasabb értékét 
mutatja. A közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 2016-
ban, a bázisévhez képest 31%-kal 
csökkent. A polgárok szubjektív 
közbiztonságérzetét befolyásoló 
jogsértésekkel szemben hatéko-
nyan tudtunk fellépni. A települé-
seink közbiztonsága javult. 

Illetékességi területünkön szán-
dékos emberölés és emberölés kí-
sérlete bűncselekmény elkövetése 
nem történt. Garázdaság bűncse-
lekmény vonatkozásában 2015-höz 
képest 25%-kal nőtt a regisztrált 
bűncselekmények száma, amely-
nek oka kizárólag az illetékességi 
terület növekedése. A területünkön 
elkövetett bűncselekmények legna-
gyobb része vagyon elleni bűncse-
lekmény volt, azon belül is a lopás, 
a betöréses lopás dominált. Az el-
múlt 7 év vizsgálata során megál-
lapítható, hogy a lopás bűncselek-
mény az illetékességi területün-
kön regisztrált bűncselekmények 
számának kiemelkedő részét tette 
ki, 54%-65,1% között ingadozott a 
2010-2015. években. 2016-ban az 
összes regisztrált bűncselekmény-
nek csupán a 40,2%-át tette ki e 
bűncselekmény-kategória. A lopás 
bűncselekmények számában az il-
letékességi terület növekedése elle-
nére is 9,6%-os csökkenést értünk 
el, ami meggyőződésem szerint az 
illetékességi területünkön élő la-
kosság szubjektív közbiztonságér-
zetét jelentősen javította. A nyo-
mozás-eredményességi mutató, a 
2015. évi adathoz képest is 10,2%-
ot nőtt.

Személygépkocsi-lopás a terü-

letünkön nem jellemző. Minden-
képp pozitív, és a hatékony köz-
területi jelenlétet támasztja alá 
az, hogy 2016-ban ilyen típusú 
jogsértést nem regisztráltunk. A 
statisztikai adatokban megjelenő 
2 eset egy 2015-ről áthúzódó el-
járás kapcsán jelentkezett.

Az állampolgárok szubjektív 
közbiztonságérzetét negatívan be-
folyásoló rablás bűncselekmények 
száma - az illetékességi terület nö-
vekedése ellenére is csupán - két 
darabbal nőtt. Ki kell emelni, hogy 
az összes rablás bűntett elkövetőjét 
felderítettük. 

Nőtt a közterületi 
jelenlét

A rendészeti tevékenységün-
ket bemutatva elmondható, hogy 
2016-ban a korábbi évhez viszo-
nyítva a közterületi óraszámban és 
a közterületre vezényelt létszám-
ban is közel 12%-os növekedés kö-
vetkezett be. A fokozott ellenőrzé-
seket, a rendezvények biztosítását 
a helyi polgárőrök, közterületfe-
lügyelők és mezőőrök bevonása is 
segítette.

A nyári idényre tervezett prog-
ramok lebonyolításában való köz-
reműködésre, a turisták bizton-

ságérzetének javítása érdekében a 
rendőri jelenlét biztosítására nagy 
hangsúlyt fektettünk. A terüle-
ti szerv folyamatos támogatásá-
nak, kollégáim, a polgárőrség és 
az egyes rendészeti feladatot ellátó 
személyek áldozatkész munkájának 
köszönhetően a turisták biztonság-
ban pihenhettek területünkön. 

Fokozott 
ellenőrzések

A fokozott ellenőrzések a bűn-
cselekmények megelőzését, az it-
tas gépjárművezetők, utazó bűn-
elkövetők elfogását, a színesfém-
lopások visszaszorítását, az idős-
korúak és a veszélyeztetett korosz-
tály sérelmére elkövetett bűncse-
lekmények kiszűrését célozták. A 
közterületi állomány intézkedé-
seinek száma tovább emelkedett, 
jelentősen nőtt az elfogások, elő-
vezetések száma. A 12 települé-
sünk mindegyikén található kör-
zeti megbízotti működési terület, 
a körzeti megbízotti létszámunk 
teljes mértékben feltöltött. 

A közlekedésbiztonsági hely-
zet kapcsán elmondható, hogy a 
személyi sérüléses balesetek ala-
kulásában a 2015-ös évhez képest 
27%-os növekedés következett 

be, amelynek oka az illetékességi 
terület növekedésében keresendő, 
hiszen közútjaink száma a duplá-
jára növekedett. A korábbi illeté-
kességi területet tekintve a közle-
kedési balesetek számában stag-
nálás mutatható ki.
Fontos a megelőzés
A bűn- és baleset-megelőzési te-

vékenységünkre 2016-ban is nagy 
gondot fordítottunk. Eredményes 
együttműködést folytatunk a he-
lyi jelzőrendszeri tagokkal. Az is-
kolai bűnmegelőzési tanácsadó a 
2016/17-es tanévben 3 középisko-
lával együttműködési megállapo-
dás keretében végezte a prevenci-
ós feladatokat.

Szeptember hónaptól végrehaj-
tottuk a tanévkezdéssel kapcsola-
tos rendőri feladatokat, valamint 
folytattuk az Iskola rendőre prog-
ram gyakorlati végrehajtását is. A 
közlekedésbiztonság szempont-
jából veszélyeztetett iskolák előtti 
rendőri jelenlétet megszerveztük 
és folyamatosan biztosítottuk. Je-
lentős szerepet vállaltunk továb-
bá a városi rendezvények, ünnep-
ségek, iskolai ballagások zavarta-
lan, balesetmentes lebonyolításá-
ban.

Hatékony fellépés
- Melyek az idei év kiemelt fel-

adatai?
Továbbra is fontos az állampol-

gárok szubjektív közbiztonságér-
zetét befolyásoló jogsértések elle-
ni hatékony fellépés biztosítása, 
Magyarország külső határainak és 
közbiztonságának, közrendjének 
fokozott védelme, az illegális mig-
ráció elleni hatékony fellépés, ezzel 
kapcsolatban a határvadász-tobor-
zás eredményes folytatása, a közle-
kedésbiztonsági helyzet további ja-
vítása. Kiemelt figyelmet kell for-
dítani a különösen veszélyeztetett 
korosztályok (a gyermek- és idős-
korúak) sérelmére elkövetett bűn-
cselekményekre, az iskolai erőszak 
megfékezésére, és a családon belü-
li erőszak megelőzésére. Tovább-
ra is fontos az egységes rendésze-
ti arculat kialakítása, az intézke-
dési kultúraváltáshoz kapcsolódó 
vezetői elvárásoknak való megfe-
lelés, a szolgálati rend és fegyelem 
terén elért eredmények megtartá-
sa. Tovább kell javítani az együtt-
működő partnerekben kialakult 
képet, valamint továbberősíteni 
az állampolgárok rendőrség irán-
ti bizalmát. Ezen célkitűzésnek je-
lentkeznie kell az állampolgár-
okkal történő találkozás minden 
platformján. A Karcagi Rendőr-
kapitányság új épületének építése 
során a szükséges feladatok elvég-
zését minden erőnkkel támogat-
ni fogjuk. A feladatok minél jobb 
megvalósítása érdekében elenged-
hetetlen a rendőrkapitányság és az 
önkormányzatok, valamint a Kar-
cagi és Kunhegyesi Járási Hivatal 
közötti konstruktív, kölcsönös tá-
jékoztatáson alapuló munkakap-
csolat fenntartása.

DE

Egyre kevesebb a bűncselekmény

A Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM Tagóvodája, Zöld bá-
zisintézmény szervezésében március 20-án délelőtt Öltözz Zöldbe - 
Zöld Óvoda flashmob volt a Múzeumparkban a tavaszi napéjegyen-
lőség jegyében. Szabóné Szentesi Mária tagóvoda-vezetőtől meg-
tudtuk, megyénk Zöld óvodáiban egyszerre tartották meg ezt a ren-
dezvényt a nagycsoportos óvodások és az óvó nénik bevonásával.

Tavaszi flashmob
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OTTHON

Omlós duplacsokis keksz

 - 130 g finomliszt
 - 140 g vaj
 - 200 g cukor
 - 1 db tojás
 - 1 tk vanília kivonat
 - 1 tk sütőpor
 - 40 g cukrozatlan kakaópor
 - 60 g csokoládé

1. A puha vajat a cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a vanília kivonatot, és tovább 
keverjük.

2. Hozzáadjuk a tojást, majd újból keverjük. Beleszitáljuk a lisztet, a sütőport és a kakaó-
port, majd gyorsan összegyúrjuk.

3. Hozzáadjuk az apróra vágott csokoládét, és fólián hosszú, rúd alakúra formázzuk.
4. Hűtőbe tesszük 3 órára, majd kivesszük, ujjnyi vastag szeletekre vágjuk, és sütőpapír-

ral bélelt tepsire helyezzük. 170 °C-ra előmelegített sütőben kb. 15-20 percig sütjük. 
Akkor jó, ha a keksz közepe még kissé lágy, amikor kivesszük.

5. Hagyjuk langyosra hűlni, és azonnal fogyasztjuk, vagy jól záródó dobozba tesszük.

Jó étvágyat!

Hozzávalók (4 adag)

Elkészítése Fotó: Internet

Játsszon Ön is 
a Karcagi Hírmondóval!

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen 

névvel, címmel és telefonszámmal adhatják le 

szerkesztőségünkben 

2017. március 27-én (hétfőn) 12 óráig. 

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt 

sorsolunk ki az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 

felajánlásában.

A nyertest telefonon értesítjük.
Előző lapszámunk nyertese: Főző János (Karcag)

Nyereményjáték

Március 1-jén, a polgári vé-
delem világnapján került sor a 
Karcagi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség 2016. évi évértékelő 
tiszti értekezletére a tűzoltó-pa-
rancsnokság tantermében.

Az értekezleten jelen volt Ma-
tuska Zoltán tűzoltó ezredes, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója és Dobos László pol-
gármester is. Lévai Kálmán tűz-
oltó ezredes, kirendeltségvezető 
évértékelő beszédében kitért a 
katasztrófavédelem feladatainak 
elvégzéséhez szükséges személyi 
és tárgyi feltételekre. Elmondta, 
hogy közel teljes létszámban lát-
ják el a feladatokat, de néhány 
ember kiesése is megérződik. Je-
lenleg 3 újonc tanul iskolában - 
remélhetőleg 2017 második felé-
ben már ők is erősíteni fogják a 
csapatot. Az állomány képzett-
ségét tekintve megfelelő, ugyan-
akkor bizonyos feladatkörökhöz 
továbbképzések szükségesek. A 
lelkesedés a kirendeltségen belül 
biztató; rövidesen ezen pozíciók 
élén tisztek állhatnak. Varga Im-
re hadnagy ennek első ,,fecskéje-
ként” március 1-jével kapta meg 
tiszti csillagát – emelte ki a kiren-
deltségvezető. 

A tárgyi feltételek kapcsán szó-
ba kerültek a katasztrófavéde-
lem munkáját segítő gépjármű-
vek, amelyek megfelelő állapot-
ban vannak. A szakfelszerelések 
úgyszintén – ezzel kapcsolatban 
köszönetét fejezte ki a karcagi és 

tiszafüredi önkormányzatoknak 
az ezredes.

A katasztrófavédelem szerve-
zeti ágai közül a tűzoltósági szak-
terület áttekintésével folytatódott 
tovább a beszámoló. 3 járáson be-
lül összesen 19 település (közel 
100.000 lakos) tartozik a kiren-
deltséghez, és 2 hivatásos, 3 ön-
kormányzati, valamint 2 önkén-
tes tűzoltó egyesület látja el a tűz-
oltás és műszaki mentés feladata-
it. Az 5 tűzoltóság felszerelésének 
részét képezi 5 gépjárműfecsken-
dő, 2 vízszállító, 1 gyorsbeavat-
kozó, és az elmúlt évtől 1 magas-
ból mentő. 

A tűzesetek száma az elmúlt 
években visszaesett – ennek ér-
dekében speciális intézkedése-
ket tettek. Többek között a lakos-
ság felvilágosításával, önkéntesek 
szervezésével igyekeztek csök-
kenteni az ijesztő 2012-es szám-
adatokat.

A tűzoltás és a műszaki men-
tés mellett a tűzesetek vizsgálata 
is a kirendeltség hatáskörébe tar-
tozik. Ennek gyakorlásához va-
lós kárhelyszíneket produkálnak, 
ahol helyszíni szemlét, és egyéb, 
a vizsgálathoz kapcsolódó felada-
tokat végezhetnek el, hogy meg-
állapítsák a tűzeset okát. Mivel ez 
egy mesterséges helyzet, az ered-
mény könnyen ellenőrizhető. Er-
re a célra bocsátotta a tűzoltóság 
rendelkezésére a kunmadarasi 
önkormányzat a repülőterét.

A polgári védelem olyan szak-
terület, amelyhez jelentős meny-
nyiségű adminisztratív munka 

köthető (előrelátás, nyilvántar-
tás, oktatás, toborzás). Sikeres-
ségének mutatója többek között, 
ha a civilek hatékonyan tudnak 
részt venni a védekezésben árvíz 
esetén. 

Számos területet említett még 
az ezredes a katasztrófavédelem 
illetékességi köréből (vízügyi véd-
művek, vízelvezető rendszerek el-
lenőrzése, befogadóhelyek szem-
lézése, riasztóeszközök ellenőrzé-
se, stb.), majd az utánpótlás kér-
déséről ejtett szót, amely szintén 
kiemelt feladatköre a katasztrófa-
védelemnek. 

A mindent átfogó hatósági 
szakterületen belül a hatósági el-
lenőrzések terén jó eredmények-
ről számolt be, fejlesztendő te-
rületként pedig a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást emelte ki. 
Az elhanyagolt kémények jelen-
tős veszélyforrások, a hideg te-
lek pedig csak súlyosbítják a kö-

rülményeket. Különösen fontos, 
hogy ezekbe a feladatokba a Ha-
tósági Osztályon dolgozó kollé-
gák mellett másokat is bevonja-
nak, így például a készenléti szol-
gálatot ellátókat, katasztrófavé-
delmi megbízottakat, hivatásos 
parancsnokhelyetteseket, és né-
hány esetben a közbiztonsági re-
ferenseket is. Összegzésként a 
szerteágazó feladatkört hangsú-
lyozta az ezredes, amelyet értéke-
lése szerint a Karcagi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség megfele-
lőképpen ellát.

Matuska Zoltán tűzoltó ezre-
des, igazgató a „magasból men-
tő hazatérése évének” titulál-
ta 2016-ot, majd megerősítette, 
hogy sem a karcagi kirendeltség 
illetékességi területén, sem me-
gyei, sem országos szinten nem 
volt jelentősebb káreset az elmúlt 
évben. Ez részben a katasztrófa-
védelem felkészültségének, rész-

ben rajtuk kívül álló okoknak 
köszönhető. Azzal is egyetértett, 
hogy a karcagi kirendeltség meg-
felelően végzi a munkáját, vala-
mint kiemelte a civil szféra mun-
kájának jelentőségét. A civilek 
fontos erőtartalékokat képesek 
mozgósítani, ezáltal a kataszt-
rófavédelem sokrétű feladatkö-
re kézben tarthatóbb. Az önkén-
teseken túl az igazgató köszöne-
tet mondott az önkormányzatok-
nak, járási hivataloknak is a se-
gítségükért. 

A kéményseprőiparhoz fűző-
dő feladatokat ő is komoly, keze-
lendő kérdésként jelölte meg, ki-
térve arra, hogy – bár vagyonbe-
li sérelmek igen – tragédia az el-
múlt évben szerencsére nem tör-
tént.

Dobos László polgármester el-
ismerését fejezte ki a kirendeltség 
munkája iránt, amely párosulva 
a szerencsével, nagyobb kataszt-
rófáktól mentes évet eredménye-
zett. Örvendetes tényként emlí-
tette meg a magasból mentő ha-
zakerülését, és arról biztosított, 
hogy továbbra is azon munkál-
kodnak, hogy minél korszerűbb 
eszközök álljanak a kirendeltség 
rendelkezésére. 

Orvos Anetta, a Magyar Vö-
röskereszt Karcagi Területi Szer-
vezetének munkatársa pedig a 
két szervezet együttműködésével 
kapcsolatban fejezte ki örömét, 
és sok sikert kívánt a kirendelt-
ség jövőbeni munkájához.

Erdei Orsolya

Évértékelő értekezlet a katasztrófavédelemnél

Dobos László polgármester gratulált a 
kirendeltség munkájához

Ki a legidősebb tilalmasi lakos?
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Zöld óvoda címet nyert el év 
végén a Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Jókai úti tagóvodá-
ja. Az intézményben február 28-
án a „Legyen neked is konyhaker-
ted!” program keretében előadás-
ra várták az érdeklődő szülőket, 
vendégeket, akiket - köztük Kar-
cagi Nagy Zoltán önkormányzati 

képviselőt - Romhányi Sándorné 
tagóvoda-vezető köszöntött. Az 
óvoda kertészkedő dolgozói - Ke-
lemen Lajosné, Ferencziné Szé-
kely Erika és Puskás Sándorné - 
idén olyan gyakorlati tanácsokat 
adtak a magvetésről, palántázás-
ról az érdeklődő szülőknek, gye-
rekeknek, amelyben újrahasz-

nosított eszközöket használtak 
fel. Az elmélet után a felnőttek 
és a gyerekek együtt vetették el 
a zöldség, saláta, paprika, para-
dicsom magvakat műanyag po-
harakba, amelyeket kikelés után 
mindenki maga gondoz majd.

DE

Zöld óvoda lett a Jókai úti tagóvoda

Az 1901-ben átadott katoli-
kus templom kertjében már a 
templom állagát is veszélyezte-
tik a lehulló hatalmas vakola-
tok. A télen a templomtorony-
ból már több kilós darabok hul-
lottak le, ezért is van már máso-
dik éve egy ideglenes tető a be-
járat előtt. A lehulló vakolatok-
kal rohamosan romlik az épület 
állaga, valamint a szép fenyőfák 
is túlnőtték itt magukat. Mára 
gondot jelent a terjeszkedő gyö-
kerük. A fenyőfa a talaj felszí-
nén engedi a gyökerét, így már a 
járdát több helyen felnyomta. A 
szakemberek véleménye az, ha 
nem szeretnénk hogy a templo-
munk is rongálódjon, ezektől a 
fáktól el kell búcsúzni. Termé-

szetesen örökzöldekkel majd 
pótolni fogjuk a fákat - tudtuk 
meg Gulyás Zsolt plébánostól, 
érseki tanácsostól, aki kéri a la-

kosság megértését és támogatá-
sát, hiszen a fákat azért szeret-
nék kivenni, hogy megóvják a 
templomot is.

Örökzöldekkel pótolják a kivágott fákat

Egy hagyományos disznótort tartott március 4-én a Civi-
lek Házában a Karcagi Nyugdíjas Polgári Egyesület. A tagság 
az elmúlt tizenhat év alatt Béres Sándor vezetésével, aki egy-
ben az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke, országo-
san is az elsők közé került taglétszámmal és a programjaival is. 
Az egyesület irodalmi színpadának tagjai tavaly több nyugdí-
jas Ki mit tud?-ot is megnyertek, és már készülnek az idei meg-
mérettetésekre is.

Hagyományos disznótor

A Nőnap alkalmából március 8-án 
a Karcagi Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztályának rend-
őrei a kapitánysághoz tartozó telepü-
léseken közúti ellenőrzést tartottak.

Karcagon, a református templom 
előtt állították meg a járművezető-
ket, s az ellenőrzéskor a passzív biz-
tonsági eszközök - gyermekülés, be-
kapcsolt biztonsági öv - használa-
tát is nézték a rendőrök, hiszen azok 
életeket menthetnek.

A szabályosan közlekedő női ve-
zetők részére egy-egy szál virágot 
adtak át a rendőrök, akik a kisebb 
szabálytalanságokért most csak fi-
gyelmeztették a sofőröket.

Virágot adott a kapitány
Meghívó

A Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőközössége 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. március 25-én, szombaton a 
14.00 órakor kezdődő

Aprólábak Néptánc Gálára,
amely a Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár 
földszinti színháztermében kerül megrendezésre.
A gálán intézményünk valamennyi gyermektánc 

tehetségműhely csoportja bemutatkozik.

A rendezvényre belépőjegyek az óvodákban 
térítésmentesen igényelhetők.

Közlemény
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a III. számú gyermek 

háziorvosi körzetben (dr. Zsurka Erzsébet volt 
rendelőjében) újra elkezdődik a gyerekek betegellátása. 

A körzetet Korvinné dr. Hegedűs Ilona fogja 
működtetni 2017. április 1-től az alábbiak szerint:

Rendelési idő:
Hétfő:  13.30-16.00
Kedd:  8.00-10.30
Szerda:  13.30-16.00
Csütörtök:  8.00-10.30
Péntek:  8.00-10.30
A rendelések első félórájában lehetőség lesz időpont kéré-
sére a 06/59-311-056-os telefonszámon!

Orvosi tanácsadás:
Hétfő:  12.00-13.30
(Elsősorban előjegyzésre, az évenkénti státuszvizsgálatra, 
a védőnő által már megszűrt gyerekek fogadására.)

Védőnői tanácsadás:
Szerda:  12.30-13.30
(Elsősorban 2 éven aluli egészséges gyerekek fogadására, 
védőoltások beadására itt kerül sor.)

A körzethez tartozó utcanévjegyzék megtalálható a 
www.karcag.hu oldalon!

Dobos László
polgármester



2017. március 24. 7

HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
A Karcag Városi Önkormányzat 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-
sága meghirdeti a karcagi lakóhely-
lyel rendelkező hallgatók és tanulók 
2017. I. félévi tanulmányi támogatá-
sáról szóló pályázatát, amely egy nap-
tári évben egyszer igényelhető.

A pályázati felhívás és az adatlap 
letölthető a www.karcag.hu oldalról, 
vagy kinyomtatott formában elvihető 
a Karcagi Polgármesteri Hivatalból.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri 
Hivatalhoz kell benyújtani.

(Karcag, Kossuth tér 1. fszt. 52. iroda).
A beadás határideje:

2017. március 31. 
Az elbírálás határideje:

2017. április 20. 
Karcagi Polgármesteri Hivatal

Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos program részeként
meghirdeti Karcagon

„A legszebb konyhakertek” programot
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondoz-
za azt, termesszen benne a maga és a családja számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

Az év kiemelt témája: „Hasznos rovarokat a kertbe!"

A programban való részvétel feltétele:
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bé-
relt földterületen.

Nevezési kategóriák:
◆ Balkon: erkélyen kialakított ◆ Zártkert 1. - Zöldség
◆ Mini: 50 m2 alatt ◆ Zártkert 2. - Gyümölcsös
◆ Normál: 50 m2 felett ◆ Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
◆ Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2017. május 20.
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása,

  vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
◆ Karcag Városi Önkormányzat (portán elhelyezett gyűjtődoboz)
◆ Falugazdász Iroda (5300 Karcag, Püspökladányi út 14.)

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük, ha fotó-
kat készítenek a balkonról, kertről, amely segíti a bírálók munkáját. 
Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen.

Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-

lyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommentes és hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő le-

gyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazá-

sa, öntözésnél csatorna/esővíz használata, madárbarát kert ki-
alakítása, azaz van benne madáretető, -itató, és -odú, ha a kert-
ben minél többféle fűszer és gyógynövény található, és a ker-
tet több generáció műveli.

8. Az év témája: „Hasznos rovarokat a kertbe” – külön előny, ha 
a kertművelők minél több: 
•	 hasznos rovart csalogatnak be, tartanak kertjükben, 
•	 biztosítanak nekik életteret, különböző „rovarszállók”, „darázsga-

rázsok”, vagy egyéb rovarbarát helyek kialakításával,  
•	 illetve minél több mézelő növényt tartanak kertjükben a mé-

hek számára.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés, és indokolt esetben 
különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.
Országos díj – Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász, Magyaror-
szág érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy El-
ismerő Oklevél, amelyet az országos eredményhirdetésen ünne-
pélyes keretek között dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
ter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) 
történik előzetes időpontegyeztetés alapján.

Eredményhirdetés 2017 őszén a Lovasnapon. 
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Kovács Szilvia
alpolgármester

A KARCAGI ESKRIMA ISKOLA 
TAGFELVÉTELT ÉS 

INGYENES NYÍLT EDZÉST HIRDET 

Időpont: 2017. április 08. (szombat)
Gyerek csoport (7-14 éves korig): 15.00-16.00 óráig
Felnőtt csoport: 16.00-18.00 óráig
Helyszín: Varró István Szakiskola tornaterme 
 Karcag, Varró utca 8.
Honlap: eskrimakarcag.hu
Telefon: 06/70-630-0277

Lapzárta: 
2017. március 27. 

(hétfő) 12 óra

Eskrima - Extrém Hatékony 
Önvédelem edzésekre gyerek és 

felnőtt csoportokba
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2017. március 24. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Térségünk
Emlékmű átadása Kunmadarason
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin    
 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Hodos Julianna
 Téma: Kormányhivatal
 Karcagi hírek - hírek, információk  
 városunkról
 - Polgári egyesület télbúcsúztató
 - Tiszator
 - Magyar ápolók napja
 - Nemzeti ünnepünk - összefoglaló
 - Megyei sajtónap
 - Közlekedésbiztonsági akció
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Vendég: Törőcsik István
 Téma: Brain Drain - feltörekvő 
 karcagi zenekar
20.20 Sportolókat köszöntöttek a Vá-
rosházán
21.30 Műsor a Vadászbálon

2017. március 28. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.00 Karcagi hírek

19.30 A Hit Szava – római katolikus 

szentmise

20.30 XI. Kevi Böllértalálkozó - Dáridó 

Lajcsival és sztárvendégeivel - Jolly és 

Suzy

20.50 XI. Kevi Böllértalálkozó - össze-

foglaló

2017. március 29. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Programajánló

18.10 Ápolók köszöntése

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 

magazin    

 Aktuális kérdések - stúdióbeszélgetés

 Téma: Orvosbálra készülnek

 Karcagi hírek - hírek, információk  

 városunkról

 - Öltözz zöldbe!

 - Palástban c. könyv bemutatója

 - Wolf György Sakkverseny

 - Interjú az emlékmű avatásánál

 - Balázs Fecó Karcagon

 Háttér - stúdióbeszélgetés

 Téma: könyvbemutatóra készülve

20.20 Szak-Ma-Bál 2017.

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2017. március 07.
Nagy Anikó - Lőrincz János 
Csaba

2017. március 07.
Ökrös Andrea - Gulyás 
Krisztián 

Születés
2017. március 08.
Horváth Henrietta - Péntek 
Krisztián
Kg., Kertész József utca 5.

Zsombor Krisztián

2017. március 17.
Bon Viktória - Szűcs Lajos 
Péter
Kg., Kossuth tér 7-9.

Péter

2017. március 17.
Kiss Rita - Mészáros József 
Kg., Pacsirta utca 38.

József Milán

Halálozás
Halmai Sándor 
 (1938)

Halmai Sándorné 
(Pap Róza)
 (1938)

Erdei István 
 (1942)

Március 25. (SZOMBAT)
8-13 óráig 

 Berek Patika 

 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 

 Kulcs Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Március 26. (VASÁRNAP)
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Március 25-26. Dr. Domán György Karcag, Ady Endre utca 58.  Tel.: 06/30-434-5950

Felhívás
2017. április 1-től 2017. április 6-ig terjedő időszakban 

történik a rókák veszettség elleni immunizálása. Karcag 
város közigazgatási területére 2017. április 1. naptól 22. 
napig ebzárlat és legeltetési tilalom kerül elrendelésre. 
Ez idő alatt az ebeket úgy kell tartani, hogy közterület-
re ki ne szökhessenek. Közterületen a zárlat alatt csak pó-
rázzal és szájkosárral lehet kutyát vezetni. A vakcinát rej-
tő kapszulát csalétekbe rejtik, ami 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 
cm magas, szürkésbarna színű. A vakcina emberre ve-
szélyt nem jelent, de sebre, nyálkahártyára kerülése ese-
tén azonnal orvoshoz kell fordulni. A közigazgatási terü-
leten talált elhullott vadon élő, vagy háziállatot azonnal 
jelenteni kell a legközelebbi állatorvosnak.

Rózsa Sándor
jegyző



2017. március 24. 9

Ingatlan
Karcagon, főtérhez közel, 712 m2-es 
telken, teljes közművesített, lebon-
tásra, vagy nagy felújításra szoruló 
ház eladó. Érdeklődni: Kacsóh utca 
21. szám alatt. Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon, a Kisvénkertben, a Kékvirág 
utcában, 10 sor kertföld (fele felkerít-
ve, rajta lakókocsi) eladó. Tel.: 06/30-
216-9216.

Karcagon, a Dózsa György út 9. 
szám alatt, 54 m2-es, téglaépíté-
sű, földszinti lakás alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/30-412-8066.

Karcagon, a Hunyadi utca 15. szám 
alatt ház eladó. Tel.: 06/59-313-692.

Karcagon, a Pipacs utcában épí-
tési telek eladó (alap+villany). Tel.: 
06/30-349-4316.

Városközpontban, komfort nélkü-
li kertes ház (gáz- és cserépkály-
hás) 1 fő részére kiadó. Tel.: 06/30- 
647-6496.

Karcagon, háromszobás, összkom-
fortos családi ház, teljes közmű-
vel és központi fűtéssel (gáz- és ve-
gyes tüzelésű kazán) eladó. Kisebb 
csere is érdekel. Tel.: 06/59-300-
129. 

Karcagon, a központban, kétszo-
bás, felújított, földszinti lakás el-
adó. Tel.: 06/30-683-2647.

Egyszoba, összkomfortos bútoro-
zatlan lakást vagy lakrészt bérelnék 
Karcagon. Tel.: 06/30-754-7290.

Nyaraló eladó Berekfürdőn! A Vad-
galamb utca 5/b alatt, 96 m2 alapte-
rületű, földszint és tetőtér beépíté-
sű nyaraló, teljes berendezéssel el-
adó. Érdeklődni Szűcs Sándornénál 
lehet a 06/59-312-048, vagy a 
06/30-984-4985-ös telefonszámon. 

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

Garázs eladó Karcagon, a Szent 
István sugárút 1-5. alatt. Tel.: 06/30-
675-8319.

Karcagon, a Sándor utca 4. szám 
alatt eladó egy háromszobás, össz-
komfortos lakóház 1000 m2-es tel-
ken. Ára: 6 M Ft. Tel.: 06/20-476-0217.

Karcagon, a Reggel utcában, fel-
újításra szoruló kis ház eladó. Tel.: 
06/30-944-8364.

Eladó Karcagon, az Ács utca 12. szám 
alatti ház (háromszobás, összkom-
fortos, akár két család részére is al-
kalmas, 20 m2-es alsóépülettel, gaz-
dasági épületekkel, garázzsal, gáz- 
és cserépkályhafűtéssel. A telek 
nagysága 1204 m2, akár társasház 
építésére is alkalmas. Tel.: 06/30-967-
5578, 06/30-645-1845. 

Kétszobás családi ház, lakható al-
sóépülettel eladó. Tel.: 06/20-258-
8997, 06/70-580-2324.

Régi típusú ház eladó. Kívül-belül 
felújított (víz, villany, gázvezeték-
cserével, aláfalazva, két sor szige-
teléssel). Lakáscsere érdekel. Tel.: 
06/30-219-6813.

Állat
Galambfiók van eladó. Cím: Karcag, 
Fecske utca 14.

Három darab hízó eladó. Tel.: 06/59-
314-547.

Ajándékba elvihető egy 5-6 éves 
középtermetű szuka kutya (felnőtt- 
és gyerekszerető). Csak kutyasze-
rető gazdinak! Tel.: 06/59-300-454.

Japán kakasok eladók, vagy jér-
cére cserélhetők. Ár: 1.500 Ft/db. 
Ugyanitt friss tojás és házi készí-
tésű tészták kaphatók. Tel.: 06/70-
251-9442.

Vegyes
Mindennemű régiség és teljeskörű 
hagyaték felvásárlás! Bútorokat, 
festményeket, órákat, porceláno-
kat, dísztárgyakat, paraszti haszná-
lati tárgyakat, eszközöket, bödönt, 
kannát, állványos babafürdőkádat, 
mosóteknőt, sózóteknőt, kanapét, 
konyhaasztalt, kredencet, komó-
dot, stb. vásárolnék. 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.

Eladó pelenkázós gyerekágy (na-
rancsszínű). Tel.: 06/59-300-454.

Eladó mobilkemence (sütőfelület 
75x110), zsírosbödönök, 2 db Barkas 
kerék (13-6,70), 220 V-os cirkula, 220 
V-os kompresszor, robi 151 (járó-
kerékkel, pótkocsival, rotakapával). 
Tel.: 06/30-216-9216.

MTZ-50-es Zetor, pótkocsi, hóto-
ló, KCR-2000-es markoló, szárzúzó, 
rendsodró, vetőgép, eke, Nissan 
lassújármű, betonkeverő és lábas 
vasszín eladó. Tel.: 06/20-316-0136.

Számítógépasztal, színes TV, 150 
l-es hűtő, kenyérsütő gép, elekt-
romos zöldségpároló, elektromos 
kávé- és teafőző, önetető, önitató 
eladó. Tel.: 06/30-651-6640.

Őrölt, édes és erős fűszerpaprika ter-
melőtől eladó. Cím: Karcag, Rákóczi 
utca 13. Tel.: 06/70-943-3479. 

Karcagon, 4 részes világos színű 
szekrénysor, 2 db ágyneműtartós he-
verő, alig használt (fenyőfából ké-
szült, lakkozott) asztal, 6 db faragott 
székkel eladó. Tel.: 06/30-527-2980.

Vetőmagnak való Lófogú kuko-
rica van eladó 1.500 Ft/kg áron 
Karcagon, a Forint utca 8. szám 
alatt. Tel.: 06/30-590-0818.

Helyhiány miatt bútorok és egyéb 
használati tárgyak eladók. Cím: 
Karcag, Kisfaludy utca 4. Érdeklődni: 
16.00 óra után.

Singer varrógép eladó. Tel.: 06/30-
754-7290.

Jó állapotú, bontott hódfarkú cse-
rép, faanyag és vályog eladó. Tel.: 
06/30-312-2728.

Változás az ERZSA TURIBAN! Minden 
hétfőn teljes árucsere! H-CS: 2.590 
Ft/kg, P-SZ: 1.790 Ft/kg. Szeretettel 
várok mindenkit Karcagon, a Kertész 
József utca 8. szám alatt!

Trapézlemez többféle színben kap-
ható 1.450 Ft/m2-től (kerítésnek, te-
tőnek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-
4197.

Háromfázisú gyalugép üzemké-
pesen eladó Karcagon, a Nap utca 
3/a szám alatt.

Bontatlan és jó állapotú cserép-
kályha (6 sor magas, 4 sor széles, 
35.000 Ft) eladó. Érdeklődni: 14-16 
óráig. Tel.: 06/30-691-5360.

Jó állapotú 3-2-1-es ülőgarnitú-
ra, 130 cm hosszú könyvespolc, 
ágytakaró (240x250-es, steppelt, 
2 db párnával) eladó. Tel.: 06/30-
422-7676.

Bontásból származó, de jó állapo-
tú Sanplast fürdőkabin, zuhany-
tálca (90x90-es), 170-es fürdőkád, 
fehér színű fürdőszobaszekrény, 
mosdószekrény, tükörrel együtt 
eladó. Tel.: 06/30-978-4069.

Akció az ERZSA TURIBAN! Minden 
szombaton válogasson egy szatyor 
ruhaneműt, mindössze 599 Ft-ért! 
Cím: Karcag, Kertész József utca 8. 

Számítógép-monitor, 26-os női 
kerékpár, ágyazható kanapé, 2 db 
fotel, asztal (4 db székkel) eladó. 
Tel.: 06/30-363-7951.

Ruhaneműk (férfi), cipők, fénycső 
armatúra, marmonkanna, ruhás-
kosár, slag, szemetes (10 literes), 
festmény, fotel (2 db), dohányzó-
asztal, mákdaráló, kézi szerszá-
mok, csavarok, és sok más hasz-
nos holmi eladó. Tel.: 06/30-849-
2295.

Német alapnyelvet tanítanék ku-
tyusom pórázon sétáltatása elle-
nében. Hívd Ica nénit! Tel.: 06/30-
944-6062.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársonynadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

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

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester, 
tel.: 06/30-584-2767.

Üvegezés-képkeretezés!  Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag, 
Szent István sgt. 14. Tel.: 06/30-
219-6813.

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

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképe-
sen vállalok. Kenyeres László ok-
leveles növényorvos, tel.: 06/30-
785-0690.

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

Kertekben, fülke nélküli kistrak-
torral talajmarózást vállalok. Tel.: 
06/30-466-4479.

Utánfutóval kisebb-nagyobb fu-
varokat vállalok, akár távolságit 
is. Tel.: 06/30-265-4197.

APRÓHIRDETÉS

TISZTELT HIRDETŐINK!

SZERKESZTŐSÉGÜNK 

A HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Hirdessen Ön 
is a Karcagi 

Hírmondóban!

Apróhirdetés 
már 200 Ft-tól!

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 13.30 óráig

Kedd: 8.30 - 15.00 óráig

Szerda: 8.30 - 10.00 óráig

Csütörtök: 8.30 - 10.00 óráig

Pénteken nincs hirdetésfelvétel

Kedves 
Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 
meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék telefonon a 

06/59-312-415-ös 
telefonszámon!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 - Építészmérnök, építésztervező (Karcag),
 - Középiskolai földrajztanár - földrajz-bármely szakos kö-

zépiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai informatika tanár - informatika-bármely 

szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Középiskolai magyartanár - magyar nyelv és irodalom- 

bármely szakos középiskolai tanár (Kenderes),
 - Mérlegképes könyvelő, pénzügyi ügyintéző (Karcag),
 - Idegenforgalmi ügyintéző (Berekfürdő),
 - Üzletvezető (Karcag),
 - Bolti eladó (Kunmadaras),
 - Pultos (Karcag),
 - Kisállatgondozó (Kisújszállás),
 - Pék, édesipari termékgyártó-pék, cukrász, szakács- (Kun-

madaras),
 - Pék (Karcag),
 - Általános asztalos (Karcag),
 - Esztergályos (Kisújszállás),
 - CNC marós (Kisújszállás),
 - Kőműves (Karcag),
 - Szobafestő (Karcag),
 - Egyszerű ipari foglalkozás - betanított munkás (Kunma-

daras).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (06/59-
795-168) vagy e-mailben (karcagjh.fogl@jasz.gov.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/
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SPORT

Megyei I. o. csapatbajnokság

Jászkisér SE – Kováts DSE II. 
Karcag: 4:14
Karcagi győzelmek: 
Páros: 
dr. Farkas Béla – Nagy Norbert 1
Dobrai István – Czombos Bence 1
Egyéni: 

dr. Farkas Béla 4
Nagy Norbert 4
Dobrai István 3
Czombos Bence 1

A mindig erős és egységes jász-
kiséri csapat ellen dr. Farkas Béla 
és Nagy Norbert száz százalékos 

teljesítménye, Dobrai István jó já-
téka bőven elegendő volt a biztos 
győzelemhez.

Országos Veterán 
Ranglistaverseny (Gödöllő)

A Kováts DSE versenyzője, Sku-
máth István újabb nagyszerű ered-
ményt ért el az 50-59 évesek kor-
csoportjában. A rendkívül erős 
mezőnyben bronzérmet szerzett 
kimagasló játékával.
A következő időszak eseménye:

Március 26. 11.00 óra: Kováts 
DSE Karcag – Gyulai AK (Kováts 
M. Tagiskola)

Csornai Csaba

Erős mezőnyben remekeltek
Megyei I. osztályú 

labdarúgó bajnokság

Karcag – Tiszaföldvár 2-0 (1-0)
Első hazai mérkőzésére készül-

hetett a karcagi csapat. A harma-
dik fordulóban Tiszaföldvár volt 
az ellenfél. A karcagi együttes az 
alábbi összeállításban vette fel a 
küzdelmet:

Fekete – Farkas S., Orosz, Szívós 
G., Kovács L., Szentannai, Ku-
pai K., Terjék, Balogh J., Erdei, 
Székely.

Cserék: Nagy I., Daróczi, Katona, 
Bencsik.

Edző: Orosz István.
Már a találkozó 5. percében gól-

helyzetbe került Balogh J., de a 
labda a jobb kapufa mellé került. 
A 12. percben Orosz hosszú indí-
tással szöktette Balogh J-t, de a ka-
pujából kifutó Huszár még elkapta 
előle a labdát. Az első kapura lövés 
a 20. percben Hadad révén való-
sult meg a vendégek részéről. Egy 
perc múlva Erdei egyedül húzott a 
kapu felé, de nagy helyzetben a ka-
pusba lőtt. A 23. percben megszü-
letett az első gól. Erdei meglódult a 
bal oldalon, majd kb. 20 méterről 
a bal alsó sarokba bombázott (1-
0). A 34. percben Terjék 30 méte-

res szabadrúgása a sorfalról lepat-
tant Székely elé, aki egy csel után 
25 méterről laposan lőtt, de a lab-
da centiméterekkel elsuhant a bal 
kapufa tövénél.

A 40. percben Székely lapos lö-
vését Huszár vetődve még szög-
letre tudta tolni. Az 56. percben 
Szentannai szögletét a védők rövi-
den hárították, és a lepattanó lab-
dát Székely közelről a hálóba to-
vábbította (2-0). A 74. percben Szé-
kely kiugratta Terjéket, de a csa-
tár a kifutó kapusba lőtte a labdát 
– odalett a gólhelyzet. A 83. perc-

ben egy gyors hazai támadás so-
rán Erdei egy csel után a bal kapu-
fára lőtt. A 88. percben Kovács L. 
elnyargalt a bal oldalon, már csak a 
kapussal állt szemben, de a bal ka-
pufa mellé helyezett. Amint a mér-
kőzés képe is mutatja, a karcagi 
csapat akár nagyarányú győzelmet 
is arathatott volna. A találkozó vé-
gén a csapat szakvezetője, Orosz 
István elmondta: - Sajnos egy na-
gyon alacsony színvonalú mérkő-
zésen szereztük meg a győzelmet.

B.I.

Biztos karcagi győzelem született

Március 4-én rendezték meg az Országos Diákolimpia karate ver-
senyeinek döntőit. A Szentesen sorra kerülő országos seregszemlén 45 
egyesület 360 karatése lépett tatamira. Gyarmati Imre vezetőedzőtől 
megtudtuk, hogy a karcagi szakosztályt öt fiatal versenyző képviselte.
Karcagi eredmények:

Junior KATÁ-ban – formagyakorlatokban – Szabó Klaudia di-
ákolimpiai bajnok lett.

Serdülő középsúlyban Magyar Levente a 3. helyen végzett.
A többi karcagi fiatal (Farkas Norbert, Mile Vivien és Fehér Le-

vente) nem jutott be a döntőbe.
B.I.

Szabó Klaudia diákolimpiai bajnok lett

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját 2017. március 25-én 10.30 órakor a

a Karcagi Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő

II. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS BIRKÓZÓ KÖTÖTTFOGÁSÚ 
DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐRE, AMELY EGYBEN A 

XXII. „KURUCZ TESTVÉREK” BIRKÓZÓ 
EMLÉKVERSENYE 

       Program:

 - A verseny előtti napon koszorúzás a 
temetőben

 - 10.30 órától ünnepélyes megnyitó
 - A megnyitó után selejtezők
 - Várhatóan 15.30 órától döntők és 
eredményhirdetés, a verseny zárása

Tisztelettel köszönjük, ha elfogadja meghívásunkat és 
jelenlétével emeli rendezvényünk színvonalát!

 Szepesi Tibor Szűcs András Kurucz István
 KSE mb. ügyvezető vezetőedző  szakosztályvezető


