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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata,

a Karcagi Ifjúsági Ház,
és a Polgármesteri Hivatal

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját
az 1848/49- es forradalom és szabadságharc tiszteletére

tartandó városi ünnepségekre

Időpontja: 2008. március 15.

Programok:
9:45  Országzászló felvonása a Kossuth téren
 Közreműködnek:Fülöp János tárogatós,
 és a karcagi huszárok
10:00  Ünnepi istentisztelet a református templomban
 Igét hirdet:Nagytiszteletű Zsoldos Tibor református 

lelkész, a Debreceni Dóczy Református Gimnázium 
vezető vallástanára

11:00  Ünnepi önkormányzati ülés a Városházán
 Himnusz
 Az ünnepi önkormányzati ülést megnyitja
 Dobos László alpolgármester
 Ünnepi köszöntőt mond: 
 Zakariás István,
 Szepsi város  polgármestere
 Kitüntetések átadása
Műsor:
 Közreműködik: 
 Jámbor József  színművész
 Koppány Mária előadóművész
 Kobzos Kiss Tamás előadóművész
 Szózat
12:25  Karcagi huszárok  felvonulása a Kossuth téren
12:30  Ünnepi megemlékezés a Petőfi Sándor- szobornál
 Köszöntőt mond: Kovácsné Kerekes Katalin 

önkormányzati képviselő
 Nemzeti ünnepünkre emlékezik:
 Halász János országgyűlési képviselő,
  Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere
 Koszorúzás a Petőfi Sándor – és  a Kossuth Lajos – 

szobornál
 Közreműködik:
 Jámbor József színművész
 Fülöp János tárogatóművész
 Karcagi huszárok elvonulása
18:00 Dörner György Érdemes művész 
 zenés műsora a Karcagi Ifjúsági Házban

A Déryné Művelődési Központ 
hatodik alkalommal biztosí-
tott lehetőséget az alkotó ked-
vű és tehetségű, illetve tudá-
sukat, ügyességüket bemutat-
ni szándékozó karcagiaknak, 
merthogy az alkotás, az elő-
adás közönség elé való, az meg 
közhelyszámba megy, hogy a 
puding próbája az evés. 

A rendezvény, a versen-
gés nélküli színpadra lépé-
si és kiállítási lehetőség az el-
ső évtől kezdve nagy népsze-
rűségnek örvend. Talán az al-
kotók újabb korosztályainak 
jelentkezése, kívánsága ered-
ményezte, de az idén a szer-
vezők jócskán kitágították az 
életkori határokat, mert a ko-
rábban kiírt 12-26 helyett, 3-
tól 99 éves korig tették lehető-
vé a bemutatkozást. Tehát az 
óvodáskorúaktól a nagyszülő-

kig minden generáció képvi-
seltette magát a pénteki „Ki-
rakat”-on a Dérynében. Ös-
szesen negyvenen jelentkez-
tek, a legidősebb bemutatkozó 
79 évesen vitte el kézimunkáit 
a kiállításra. (A mozgósítottak 
létszáma lényegesen több, hi-
szen sok csoport jelentkezett.) 

Február 22-én délután telt 
ház fogadta a produkciókat. 

A legnépszerűbb (továbbra is) 
a tánc, mégpedig a manapság 
divatos formákban és műfa-
jokban, mint disco, rapp, bre-
ak. Két néptánc-műsor is volt, 
s nem hiányzott a Művelő-
dési Ház mazsorett csoport-
ja sem. Az igazi, színpadra va-
ló előadások között öt vers-
mondót, két énekest, egy me-
semondót hallhattunk és egy 
költemény színpadi változa-
ta is előadásra került. Az elő-
adások szünetében nyílt meg 
a Kirakat kiállítása. Huszon-
egy (egyéni és csoportos) alko-
tó küldte el munkáit: képeket, 
rajzokat, kézimunkákat, ame-
lyek osztatlan sikert arattak. 
Megjegyzem, a korábbi évek-
ben mintha nagyobb lett volna 
a tárlat, de hát nem késő. Jövő-
re is lesz még alkalom.

Elek György

Az Agrárinnovációs Műhely 
Közhasznú Egyesület civil 
(társadalmi) kezdeménye-
zésre alakult 2006 júliusában 
azzal a céllal, hogy a Kisúj-
szállás, Kunhegyes, Karcag, 
Püspökladány, Berettyóújfa-
lu földrajzi tengelyen, vagy-
is a Nagykunság nyugati fe-
lén és a Sárréten összefogja 
a gazdálkodókat, a magán-
személyeket, valamint a kis- 
és közepes mértékű vállalko-
zásokat. 

Természetesen integrá-
ló szereppel működik, segít-
ve a gazdálkodók munkáját, 
projekteket készít, pályázato-
kat kutat fel és pályázatokat 
ír - „vagyis komplex munkát 
végzünk” - mondja dr. Czim-
balmos Róbert, a Debreceni 
Egyetem AMTC Karcagi Ku-

tató Intézetének munkatár-
sa, az egyesület alapító tagja. 
A jó munka egyik első ered-
ménye volt az Észak-Alföldi 
Régió Fejlesztési Ügynökség 
Kht. által kiírt Baross Gábor 

projekt pályázatának elnye-
rése. A közel egy éves mun-
kát adó pályázat zárása volt 

Kirakat – ilyenek vagyunk

Konferencia gazdálkodóknak

Folytatás a 2. oldalon

Orbán Viktor Karcagon
A Fidesz elnökével készített interjú 

az 5. oldalon olvasható
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Közéleti szilánkok
Múlt heti jegyzetemben emlí-

tettem Filep István 1956. novem-
ber 4-én, a Karcagi Hírmondóban 
megjelent írását. Ennek újraköz-
lésével búcsúzom tőle.

Szalon-
forradalmárok

Ott vannak minden forradalomnál. 
Nem tévedés: csak -nál és nem -ban. 
Megvárják, amíg a barrikádok harco-
sai vérük hullatásával kivívják a győ-
zelmet, s diadaluk után egy pillanatra 
kifújják magukat. Ezt a politikai holt-
pontot használják ki ők, előjönnek biz-
tos pincéikből, frissen borotválva és 
tiszta ingben, átlépik a forradalmárok 
tetemeit, keresnek egy jó akusztiká-
jú utcasarkot vagy teret, s a vérben és 
lángokban álló város népének kerek 
mondatokban nyilatkoztatják ki, men-
nyire egyetértenek mindazzal, ami tör-
tént, ott voltak ők is soraikban, cso-
dálják az ifjúság és a nép hősiességét, 
mely felszabadította a hazát. De ezzel 
még nem tettek sokat, kövessék őket, 
hogy nyomukban járva megindulhas-
son az igazi demokrácia felvirágozta-
tása, stb. stb.

Az elgyötört, sebesült, kiéhezett hő-
sök egyelőre alvással, pihenéssel, se-
beik bekötözésével vannak elfoglalva, 
fülükben még a harc dübörög, nem is 
nagyon hallják, vagy bánják, mit mond 
a szalon-forradalmár, aki ezt a hallga-
tást beleegyezésnek veszi. Lelép a bar-
rikádról, keres egy belövés-biztos iro-
dahelyiséget és szervezkedni kezd a 
forradalom nevében, amely ugyebár 
megbízta őt ezzel, mert hiszen kell, aki 
harcol és kell, aki szervez. Hogy mit, ki-
nek, mire, az a zavaros órákban nem 
fontos. Így történik meg aztán, hogy 
mire a barrikádok hősei letehetik a 
fegyverüket, s maguk látnának a ren-
dezkedéshez, már ott találják e buzgó 
ügyeskedőket, akik pimaszul megkér-
dezik tőlük, hogy mit óhajtanak?

Eddigre már kész álláspontjaik, elvi 
határozataik, országot-megmentő ter-
veik vannak, kiépítették ismeretségi 
körüket, besündörögtek mindenhová, 
ahová azt álforradalmiságuk valódi-
vá igazolása szükségessé tette. Mi, for-
radalmárok – mondják vállveregetve 
azoknak, akik közül ezrek haltak meg. 
Talán még arra is képesek lesznek, 
hogy a zavarosban való halászásukat 
rendcsinálásnak, rehabilitációnak, tisz-
talap kezdésnek tüntessék fel. De akik 
ott voltak a páncélosok pergőtüzében, 
akik puszta kézzel harcoltak 36 ton-
nás acélszörnyek ellen, akik megtorol-
ták egy tű eltulajdonítását is, akik éle-
tükkel váltották meg ezt a nemzetet a 
szabadságra, nem fogják sokáig tűr-
ni a szalon-forradalmárok jólfésült és 
jól vasalt sündörgönceinek parazitás-
kodását. Nem fogják tűrni, hogy ami-
kor életre-halálra, foggal és körömmel 
harcolnak a nemzet jövőjéért, ezt a jö-
vőt megpróbálja akárki is ezek közül 
magának kisajátítani.

A legjobb értelmű éberség ma 
szükségesebb, mint valaha. A harcot 
megnyertük. De vigyázzunk, hogy e 
buzgó ügyeskedők miatt el ne veszít-
sük – a békét. 

HÍREK
Nótakedvelők 

figyelem!

Tisztelettel közöljük Önök-
kel, hogy az ügydöntő szava-
zásra való tekintettel, a 2008. 
március 9-ére beharangozott 
nőnapi műsorunk 2008. áp-
rilis 6-án (vasárnap) 15 órai 
kezdettel kerül megrendezés-
re.

A részletekről később érte-
sítjük a kedves érdeklődőket.

Megértésüket köszönve:
a Karcagi Nótásfiúk

A Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ keretén belül 
működő Értelmi Fogyatéko-
sok Napközi Otthona dolgo-
zói és gondozottai, valamint 
a törvényes képviselők nevé-
ben ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Karcagi Nagy 
Zoltán képviselő úrnak, hogy 
lehetőséget biztosított a 2008. 
január 20-án és 2008. február 
17-én megrendezésre került 
Zenés Vasárnap Délután cí-
mű műsorán való részvételre.

 Szociális Szolgáltató 
Központ

Kezünkben az életük
Kérjük Önöket, hogy támo-

gassák SZJA 1 %-ával a Kar-
cagi Kátai Gábor Kórház Újszü-
lött-Csecsemő és Gyermekosz-
tályának közhasznú, „Gyerme-
képség” alapítványát.

Adószámunk: 18829637-
1-16. Számlaszámunk: OTP 
11745073-20009599.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a református is-
kola iránt érdeklődő kedves szü-
lőket, hogy a 2008/2009-es tan-
évre érvényes jelentkezési lapok 
átvehetők az iskola titkárságán,
munkaidőben 730-1600-ig
Telefonszám: 400-577

Iskolavezetés

a 2008. február 21-én a Kuta-
tó Intézetben tartott „Innová-
ció és összefogás jelentősége a 
vidékfejlesztésben” című kon-
ferencia, amelyen a tudomá-
nyos-gyakorlati beszámolók 
között egy új szerveződés, a 
Róna Juh Klaszter is bemu-
tatkozott. Mielőtt félreérthe-
tő lesz, sietek közölni, a Ku-
tató Intézet az egyesület te-
lephelye, s dr. Blaskó Lajos, 
az intézet vezetője messzeme-
nően támogatja a Műhelyben 
folyó munkát. A klaszter pe-
dig egy új (nekem legalábbis 
az) együttműködési forma, 
amely egy földrajzi egységen 
belül a hasonló gazdasági te-
rületen működő vállalkozá-
sok és a kapcsolódó (vagy-
is a tevékenységet valamilyen 
arányból kiegészítő, segítő) 
intézmények csoportja. A Ró-

na Juh Klaszter célját és szak-
irányát vélhetően mindenki 
kitalálja.

Az elmúlt hét közepén 
megrendezett konferencián 
a házigazda dr. Blaskó Lajos 
megnyitója után Daróczi La-
jos (Agrárinnovációs Műhely 
KHE.), dr. Debreczeni Fe-
renc, Dr. Grasselli Norbert, 
az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség vezető 
munkatársai, dr. Jávor And-
rás rektorhelyettes (DE), dr. 
Neupor Zsolt FVM Vidék-
fejlesztési Képzési és Szakta-
nácsadási intézet munkatár-
sai szóltak a vidékfejlesztés 
lehetőségeiről, míg Monori 
István, a Róna Juh Klasztert 
mutatta be. Ebéd után két – 
ipari és mezőgazdasági szek-
ció – vitatta meg az agrárium 
térségi fejlesztésének a kérdé-

seit. A mezőgazdasági szekció 
előadói dr. Kukovics Sándor 
egyetemi magántanár, Pé-
ter Gábor (MVH Szolnok) és 
Monori István (Agrárinno-
vációs Műhely KHE), az ipari 
szekció előadói Rákóczi And-
rás (Záhonyi Térség Logiszti-
kai Klaszter), dr. Lits József-
né (JNSZ Megyei Kereskedel-
mi és Ipar Kamara), Varga 
Nándor, a Karcagi Ipari Park 
ügyvezető igazgatója voltak. 
A szervezők egy helybeli me-
zőgazdasági és egy ipari kis-
vállalkozás bemutatkozását is 
lehetővé tették, s így Kiss Mi-
hály karcagi aranykalászos 
gazda és Szűcs János vállal-
kozó szólt a gazdálkodási, 
vállakozási lehetőségekről a 
maga területén.

Elek György 

Konferencia gazdálkodóknak

A tavasz közeledtével megkezdődött a közterületek faállomá-
nyának pótlása, a faültetés. A múlt hét végén a főtér keleti ol-
dalán ültettek csemetéket. Értesüléseink szerint a fásítás a két 
városi benzinkútnál és a Madarasi úton folytatódik majd.

Tisztelt Érdeklődők!
A Bátorító Pedagógusok Individuálpszi-

chológiai Műhelye (BÁPEDIM) 2008. áp-
rilis 19-én (szombaton) 9-17 órakor „NE-
VELNI KELLEMESEN IS LEHET” cím-
mel találkozót szervez Karcagon. Az in-
dividuálpszichológiai (bátorító nevelés) 
gyakorlati megvalósításának bemutatása, 
megtapasztalása. 

Bevezető előadást tart: Benczéné Tímár 
Irén gyógypedagógus, pszichológus, szuper-
vizor, individuálpszichológiai tanácsadó, az 
Alfred Adler Módszertani Egyesület elnöke, 
Győr. 

Az előadás címe: Nehéz ma gyermeknek 
lenni és gyermeket nevelni?!

További előadók: hazai és nemzetközi 
szinten elismert szaktekintélyek, akik a hall-
gatósággal „együtt játszanak” igény szerin-
ti korcsoportokban. (Önismereti, kommuni-
kációjavító, konfliktuskezelő stb. Kérjük, ér-
deklődésével, igényével, ötleteivel segítse to-
vábbi szervező munkánkat!)

A találkozó célja, hogy ismeretanyagot 
nyújtson az individuálpszichológia fogalmi 

rendszerének megismeréséhez, valamint be-
tekintést biztosítson az individuálpszicho-
lógiai módszerek alkalmazási területeibe. 
Az individuálpszichológia segítő módsze-
rei a közösségek fejlődését, az interperszoná-
lis konfliktusok megoldását, a szülői-, neve-
lői szemlélet fejlődését lélektani eszközökkel 
szolgálják. 

Az egész napos programra bárki bejelent-
kezhet, aki boldogabbá, érthetőbbé, élhetőb-
bé szeretné tenni kapcsolatait, vagy csak el-
hiszi, hogy ezen egyáltalán lehet változtatni.

A Bátorító Pedagógusok Találkozóját Kar-
cag Város Önkormányzatának támogatásával 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pe-
dagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó 
(Karcag, Püspökladányi út 11. Tel.: 59/312-
712, e-mail: szele_e@enternet.hu Szele Éva, 
nev.tan@ovikarcag.hu) valamint a Báto-
rító Pedagógusok Individuálpszichológi-
ai Műhelye (Szolnok, Szapáry út 10., posta-
cím: 5084 Rákócziújfalu, Táncsics út 27. Tel.: 
56/444-062 vagy 06/20-397-2394, e-mail: na-
ki12@t-online.hu Nagyné Kasza Ilona) kö-
zösen rendezi.

Meghívó
Beiskolázási 
Tájékoztató

Tájékoztatjuk a refor-
mátus iskola iránt érdek-
lődő kedves szülőket ar-
ról, hogy a  2008/2009-es 
tanév 1. osztályába lehet 
jelentkezni.

Beiskolázási szülői tá-
jékoztatónkat 2008. már-
cius 3-án /hétfőn/ 17:00 
órai kezdettel tartjuk az 
iskola I. emeleti díszter-
mében.

Szeretettel várjuk az ér-
deklődő szülőket!

Iskolavezetés

Kérjük, hogy 
ebben az évben 
is támogassák 

a

Kunszövetséget 
a SZJA és 

az iparűzési adó 
1%-ával.

Adószámunk: 
18237106-1-16

Köszönettel:
A Kunszövetség 

ügyvivő testülete
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Par la men ti Nap ló

Lebeg a forint, lebeg az ország
Egyébként sem hírszegény világunk-

ban a március 9-i népszavazás „beindí-
totta” a hírgyárakat. Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök hónapokig meg sem 
szólalt a parlamentben, most minden al-
kalomra jut egy-egy lendületes bejelen-
tés, újabb tervekről, programokról, né-
pi részvényről. Hétfőn például új vízió-
kat ígért a kormányfő, holott a régiekkel 
is van még elég bajunk. Ugyancsak hét-
fői hír volt, hogy megállapodást írt alá a 
magyar és orosz kormányfő a Déli Áram-
lat nevű gázvezeték magyarországi sza-
kaszának megépítéséről. A közös cég 
közös költséget is jelent, Gyurcsány Fe-
renc erről annyit mondott: néhány milli-
árd dolláros nagyságrendről van szó.

Ez utóbbi hír amiatt is figyelem-
re méltó, mert a parlament múlt héten 
kezdte meg a 2007-2020 közötti ener-
giapolitikáról szóló vitát. (Azon senki ne 
akadjon fenn, hogy egy 2007-től szóló 
anyagot miért 2008-ban tárgyal a par-
lament? Ilyen időket élünk…) Ebben a 
dokumentumban egy sor nincs arról, mi 
lesz a Nabucco és a Déli Áramlat közöt-
ti választással. Csak röviden: Az oroszok 
a Déli Áramlat megépítését szorgalmaz-
zák, hiszen így a jövőben is csak tőlük 
tudnánk földgázt vásárolni. Igaz, ez a 
vezeték más útvonalon, a Fekete-tenger 
alatt jönne, Bulgárián, Szerbián keresz-
tül Magyarországra. A Nabucco megépí-
tését az Európai Unió sürgeti, mert ez-
zel Közép-Ázsiából származó gázt kap-
nánk, vagyis csökkenhetne a függésünk 

Oroszországtól. Dokumentum ide, vagy 
oda, a kormányt nem érdekelte, mit 
gondol erről a kormányzati hatalmat – 
elvileg – ellenőrző parlament, sietve alá-
írták a megállapodást. Mintha Magyar-
országnak fontosabb lenne az Oroszor-
szághoz ragaszkodás, mint a függőség 
csökkentése… Joggal kapnak hát lábra 
híresztelések, találgatások. Egyik képvi-
selő kollégánk már egyenesen arról be-
szélt, hogy Gyurcsány Ferenc – belát-
va, miszerint távozása már csak idő kér-
dése -, a volt német kancellár, Schrőder 
taktikáját választotta. (Ő távozása után 
250 ezer eurós fizetésért az orosz Gaz-
prom felügyelő bizottságának tagja lett, 
azóta pedig az orosz terjeszkedés lelkes 
szorgalmazója.) Gyurcsány Ferenc is va-
lami hasonlót gondolhatott el magának, 
hiszen egyre többször foglal állást hazai 
érdekekkel szemben. (Lásd például álla-
mi vagyon sorsa.)

Alig volt idő ennek a lépésnek kö-
vetkezményeiről gondolkodni, már-
is jött egy másik hír: a jegybanki alap-
kamat változatlanul 7,5 százalék marad, 
de megszűnik a forint ingadozási sávja. 
A hír első részét nagyjából mindenki ér-
ti, marad az alapkamat. De mit kezdjünk 
a második részével? Hol lebeg ezután a 
forint? Nálunk 2001 óta létezett az in-
gadozási sáv. Ez azt jelentette, hogy ha 
a forint túl erős lett, vagy túl gyenge, és 
megközelítette ennek a sávnak a szélét, 
akkor a jegybanknak be kellett avatkoz-
nia. Ettől kezdve nem történik ilyen, tel-

jesen a piac dönti el, mi lesz a forint ár-
folyamával. Kinek lesz ez jó? Elvileg se-
gítheti a lépés, hogy Magyarország 
megfelelő euró-árfolyamon csatlakoz-
zon majd az euróval fizető többi ország-
hoz. Ugyanis ha a piac árazza be a forin-
tot, akkor talán kisebb lesz a „nem meg-
felelő” árfolyam veszélye. Mivel azon-
ban Magyarország ma fényévekre van 
attól, hogy reálisan lehessen az euró be-
vezetéséről beszélni, a dolog nem oszt, 
nem szoroz. Parlamenti berkekben in-
kább mindenki arra gondol, hogy alku 
született a kormány és a jegybank kö-
zött. A népszavazás előtt a kormánynak 
az volt fontos, hogy a kamat ne nőjön, 
így az államadósság kamatterhei se je-
lentsenek újabb kiadást. (Erre volt esély 
a magas infláció miatt.) A jegybank rá-
állt, cserébe kaptak egy olyan döntést, 
amit már régóta szorgalmaztak. Ettől 
persze még semmi nem változik. Tény, 
a szlovák gazdaság ma 18-szor nagyobb 
ütemben nő, mint a magyar. A kamat-
szint, a magas elvonások, az infláció és 
munkanélküliség magas szintje lassuló 
országot, érezhető lemaradást sejtet a 
szomszéd országoktól.

Mindezek a hírek természetesen nem 
tudták hátrébb sorolni a népszavazás 
ügyét. A vizitdíj összegének 1000 forint-
ra emeléséről szóló tervek csak azt erő-
sítették meg: kevesebb ilyen figyelem-
elterelő hír születne meg, ha március 9-
én nem lenne népszavazás.

Varga Mihály

„A Hortobágy legendája”
2008. március 3-án (hétfőn) 1430 órakor a Déryné Mű-

velődési és Ifjúsági Központ mozitermében, a Karcagon is 
forgatott „A Hortobágy legendája” című film kerül be-
mutatásra.  A vetítésre az alkotók is meghívást kapnak.  
A filmben olyan neves színészeket láthatunk, mint Eper-
jes Károly, Molnár László, Pokorny Lia, Csányi Sándor, 
Törköly Levente, Reviczky Gábor, Újlaki Dénes, Vikidál 
Gyula, Szarvas József és Szirtes Ági.

A filmet rendezte: Vitézy László, producer: Kálomista 
Gábor, gyártásvezető: Budjosó Iván.

Készítette: a Megafilm Kft.
Helyfoglalás korlátozott számban igényelhető személye-

sen a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban vagy az 
59/503-224-es telefonszámon!

Fizetett politikai hírdetés

Hirdetmény
A Karcag-Apavárai Földtulajdonosi Közösség 

közgyűlést tart
2008. március 19-én 9 órakor a 

Karcag-Apavárai vadászházban.
Napirendi pontok:
1. A földtulajdonosi közösség beszámolója a 2007/2008-

as vadászati évről.
2. A földtulajdonosi közösség 2008/2009-es vadászati 

tervének ismertetése.
3. A közös képviselő beszámolója a földtulajdonosi kö-

zösség előző évi pénzügyi gazdálkodásáról.
4. A földtulajdonosi közösség éves pénzügyi tervének 

megtárgyalása, elfogadása.
5. Egyebek.
A közgyűlésen a határozathozatal a tulajdoni hányad 

arányában számított szótöbbséggel történik.
Amennyiben a földtulajdonosok – a Magyar Állam kivé-

telével – a vadászterületen külön-külön 30 hektárt el nem 
érő földtulajdonnal rendelkeznek, és e tulajdonosok a ha-
tározathozatal időpontjáig közös képviseletükről másként 
nem gondoskodnak, az 1996. évi LV. törvény 12. § szerin-
ti kérdésekkel kapcsolatos jognyilatkozatokat a tulajdonos 
törvényes képviselőjeként az érintett föld fekvésének he-
lye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője te-
szi meg. A települési önkormányzat jegyzője teszi meg a 
szükséges jognyilatkozatokat annak a 30 hektár feletti tu-
lajdonnal rendelkező nem állami tulajdonosnak a nevében 
is, aki a meghirdetett határozathozatalon nem vett részt és 
képviseletéről sem gondoskodott. A 30 hektárnál nagyobb 
földtulajdonnal rendelkező földtulajdonosok szavazati jo-
ga önálló.

A meghatalmazásokra a PTK előírásai vonatkoznak.
Rózsa Sándor

jegyző

TÁNCHÁZ
2008. márciusától a ha-

gyományőrzés jegyében 
táncházat indítunk.

Várjuk olyan fiatalok je-
lentkezését, akik szeretik a 
hagyományos magyar tán-
cokat, és egy jó társaság-
ban eltöltenének egy estét, 
vagy délutánt.

A következő táncok el-
sajátítására van lehetőség:

- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű tán-

cok.

A Táncház időpontjai 
március hónapban:

Március 8. (szombat) 
17:00 – 19:00 óráig.

Március 22. (szombat) 
17:00 – 19:00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház 

emeleti nagyterem
A Táncházat vezeti: 
Nagy Emese

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztel állampolgárokat, hogy Karcag város területén ke-
reskedelmi ügynöki tevékenységet folytató magánszemélyeknek, illetve 
gazdasági társaságoknak az ügynöki tevékenységük végzéséhez a Pol-
gármesteri Hivatal előzetes engedélye nem szükséges, és a Hivatal ilyen 
tevékenységek végzéséért semminemű felelősséget nem vállal.

Rózsa Sándor
jegyző
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Erdélyi misszió
Február 25-én a Gábor Áron 

Gimnázium matematika – áb-
rázoló geometria szakos ta-
nárnője, Nagy Éva volt a kör 
vendége, aki Püspökladány-
ból származik és a Debreceni 
Egyetemen végzett, valamint 
műszaki menedzser diplo-
mát is szerzett. Már öt éve ta-
nít és három éve él Karcagon, 
amit egyre jobban megismert 
és megszeretett. Előtte három 
évig szülővárosában két álta-
lános iskolában tanított. Jelen-
leg a gimnáziumi oktatás és az 
osztályfőnökség mellett nagy 
odaadással vesz részt a karcagi 
csoport vezetőjeként az erdélyi 
magyar lakta szórványtelepü-
lések kisdiákjainak Vasárnapi 
Iskola elnevezésű programjai-
ban és nyári táborában.

A havonta sorra kerülő fog-
lalkozásokat önkéntes munka-
ként végzi néhány tanár kollé-
gájával együtt a Fekete-Körös 
völgyében, a Belényesi meden-
cében található településeken. 
A Bihar megyében lévő, jó-
részt református magyar fal-
vak: Belényes, Várasfenes, Kö-
röstárkány, valamint Nagy-
várad környékén Pusztaújlak 
és Derna tartoznak a karcagi 
pedagógusok tevékenységi kö-
rébe.

A havonta egyszer, szomba-
ton délután és vasárnap dél-
előtt ismétlődő találkozókra 
különböző korú iskolások jár-
nak el lenyűgöző lelkesedés-
sel és szeretettel, értékelve az 
együvé tartozás szellemét, ma-
gyarságuk megerősítését. Já-
tékos, leleményes formákban, 
cselekedtető, mozgásos tevé-
kenységekkel ismerkednek 
meg őseink életével, régi mon-
dák, regék, mesék, dalok, né-
pi motívumok segítségével. Él-
vezik a kedvelt és megszokott 
versenyeket, játékokat. A na-
gyobbak segítik a kisebbeket, 
végtelenül hálásak minden fi-
gyelmességért, kedves ajándé-
kért (füzet, írólap, ceruza, ra-
dír, könyv), amelyet az önkén-
tes nevelők és felajánlók ado-
mányként juttatnak nekik.

Megkapó képsorok tanús-
kodnak arról, ahogy már óvo-
dás kortól kezdve, a fiúk és lá-
nyok türelmes kézműves el-
foglaltságain át, az iskola és 
a templom udvarán való kö-
zös játékokig vidáman, öröm-
teli együttműködéssel töltik a 
várva várt hétvégét. A tiszte-
letes urak családjai és a szülők 
segítségével az egyház szerény, 
de méltó helyiségeiben megfe-
lelő körülményeket teremtenek 
a gyerekeknek a fent vázolt cé-
lok megvalósításához, a ma-
gyar kultúra minél teljesebb 
megismeréséhez. A nyári tá-
borban próbára tevő gyönyö-
rű kirándulásokkal, az étkezé-
sek biztosításával, emlékezetes 
és leleményes programokkal 
halmozzák el a hálás résztve-
vőket.

Köszönet illeti az önzetlen 
segítséget nyújtókat, a prog-
ramban részt vevő tanárokat 
(a karcagi gimnáziumból Nagy 
Évát, Szathmári Lajosnét, Sel-
meczi Editet, Sípos Ferencnét, 
Bíróné Varga Tündét, Juhász 
Józsefet és Bojtos Gábort, va-
lamint a Nagykun Református 
Általános Iskolából Földváriné 
Simon Ilonát, Takácsné Csikós 
Anikót és Földvári Mártát) a 
sok ötletért, küldetésük telje-
sítéséért, amelynek folytatásá-
hoz további erőt és sok sikert 
kívánunk! Reméljük, hogy a 
Vasárnapi Iskola Alapítvány 
március elsejei karcagi rendez-
vénye is hozzájárul ehhez.

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetele már-
cius 3-án, hétfőn fél hattól ke-
rül sorra a Déryné MIK első 
emeleti klubtermében, amely-
nek vendége Urbán Erzsébet, 
a Gábor Áron Gimnázium 
végzős diákja lesz, aki kiemel-
kedik a rajz és műalkotások 
elemzése tárgyhoz kapcsolódó 
alkotó tehetségével és eredmé-
nyeivel. A díjnyertes műveivel 
illusztrált beszélgetésre szere-
tettel várjuk az érdeklődőket!

V. Gy.

Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia és a Balkán címmel 
hirdetett országos középis-
kolai történelmi-hadtörténe-
ti-diplomáciatörténeti vetél-
kedőt a Kodolányi János Fő-
iskola, a Duna Televízió, a 
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum, a Hadtörténetírás Ala-
pítvány, a Honvédelmi Mi-
nisztérium Kommunikáci-
ós és Toborzó Főosztálya és a 
Rubicon történelmi folyóirat.

A vetélkedőre minden ma-
gyarországi és Kárpát-me-
dencei középiskola három-
fős csapata nevezhetett a kér-
dések megválaszolásával. Az 
írásbeli feladatokat legered-
ményesebben teljesítő 25 csa-
pat került a vetélkedő közép-
döntőjébe, amely internetes 

formában zajlott le 2007. de-
cember 11-én.

A 2008. február 2-án meg-
tartott székesfehérvári szó-
beli döntőbe az öt legjobb 
eredményt elérő magyaror-
szági és a legjobb eredményt 
elérő határon túli csapat ke-
rült. A végső megmérettetést 
a veszprémi Ipari Szakközép-
iskola és Gimnázium diákjai 
nyerték, a kolozsvári Báthory 
István Elméleti Líceum tanu-
lói előtt. A bronzérmes po-
zícióért holtverseny alakult 
ki a szombathelyi és karcagi 
diákok között, a vasiak javá-
ra végül egy karikatúraelem-
zés döntött.

A 2008. február 2-i székes-
fehérvári döntő eredménye:

1. Ipari Szakközépisko-
la és Gimnázium, Veszp-

rém 2. Báthory István El-
méleti Líceum, Kolozs-
vár 3-4. Nagy Lajos Gimná-
zium, Szombathely, Gábor 
Áron Gimnázium, Karcag
5. Móra Ferenc Gimnázium, 
Kiskunfélegyháza 6. Weöres 
Sándor Gimnázium, Buda-
pest.

A döntőbe jutott csapa-
tok helyezésüktől függetle-
nül, felkészítő tanáraikkal 
együtt egy háromnapos ki-
ránduláson vehetnek részt 
(Vajdaság, Szerémség), mely-
nek során megtekinthetik a 
történelmi helyszíneket.

A csapat tagjai: Cseppentő 
Erzsébet, Fazekas Ilona, Ho-
dos Anett

Felkészítő tanár: Bojtos Gá-
bor

Országos történelmi vetélkedő döntője 
a Kodolányi János főiskolán

Pályázat hirdetmény
A karcagi Kátai Gábor Kórház mb. fő-

igazgatója pályázatot hirdet 
informatikus 
állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
- középfokú informatikai végzettség,
- részletes szakmai önéletrajz,
- magyar állampolgárság.

Juttatások, információk:
- bérezés: Kjt. alapján,
- jelentkezési határidő: 
  2008. március 15.

A pályázat benyújtásának helye:
Dr. Kapusi Lajos mb. főigazgató
Kátai Gábor Kórház 
Karcag, Zöldfa u. 48. Tel.: 59/507-101.

Dr. Kapusi Lajos
mb. főigazgató

Pályázat hirdetmény
A karcagi Kátai Gábor Kórház mb. 

főigazgatója pályázatot hirdet 
Pénzügyi-számviteli csoportvezetői 

állás betöltésére.
Pályázati feltételek:

-  államháztartási szakon szerzett diploma,
-  mérlegképes könyvelői képesítés,
-  minimum 5 év költségvetési számvitelben 

szerzett tapasztalat,
-  részletes szakmai önéletrajz,
-  magyar állampolgárság.

Juttatások, információk:
-  bérezés: Kjt. alapján,
-  jelentkezési határidő: 2008. március 15.

A pályázat benyújtásának helye:
Bank Júlia mb. gazdasági igazgató
Kátai Gábor Kórház 
Karcag, Zöldfa u. 48. Tel.: 59/507-188.

Dr. Kapusi Lajos
mb. főigazgató

Szabó Zoltán írta Nagyvá-
radról 1942-ben, hogy „Er-
dély kapujában áll és nyugat fe-
lé néz”. Ugyancsak ő nevezi a 
költők kedvesének is. Ez utób-
bin elgondolkodva azt hiszem 
tán nincs is másik magyar vá-
ros, amellyel az irodalomtör-
ténetben, az országos irodal-
mi események szülőhazájaként 
Budapestnek osztoznia kell. 
Épp az idén emlékezhetünk 
majd meg az új idők nyitánya-
ként megjelenő Nyugat folyó-
iratra és a Holnap antológiára. 
Az utóbbit Nagyvárad jegyzi, 
mégpedig olyan nevekkel, mint 
Ady Endre, Babits Mihály, Ba-
lázs Béla, Dutka Ákos, Emőd 
Tamás, Juhász Gyula és Mik-
lós Jutka. Hetük versei renget-
ték meg akkoriban, 1908 ko-
raőszén, az irodalmi világot 
idehaza. A literatúrából tud-
juk – márkás nevek lettek ők, 
az antológia pedig helyet ka-

pott az irodalomtörténetben, s 
a tankönyvekben is. Leginkább 
mégis Ady Endre neve harsá-
nyul elő közülük, aki a szá-
zadforduló néhány esztende-
jét töltötte itt és sohase szakadt 
el Váradtól, mint ahogy az sem 
tőle. Kultusza máig utolérhető. 
Gondolom ezt annak a könyv-
nek az olvastán, amit febru-
ár elején (egy évvel a romániai 
megjelenés után) mutattak be a 
Városi Csokonai Könyvtárban. 
A könyv szerzője Tüzes Bálint 
tanár, költő, irodalomtörténész, 
címe pedig Forrongó századelő: 
Beszélgetések Tóth Jánossal A 
Holnap korszakáról. Az alcím-
ben megnevezett  Tóth János 
az 1957-ben alapított, nagyvá-
radi Ady Endre Emlékmúze-
um, a Mülleráj vezetője, Ady-
kutató, s mint a könyvből kide-
rül, a kor Nagyváradának élő 
adatbázisa. (A Mülleráj erede-
tileg Müller Salamon kávéháza 

egyben Ady törzshelye volt an-
nak idején.) Az irodalomtörté-
nész és a kultúrtörténet kutató-
jának közös munkája tehát ez a 
kötet, amelyet Ady Endre kö-
ré építettek fel, de legalább an-
nyira nagyváradi helytörténet, 
korszak-pillanatkép, mint Ady 
itteni kapcsolatainak miniatűr 
enciklopédiája. Sínes, érdekes 
világ keresztmetszete ez, benne 
valami negyven életsors-port-
réval  (zömmel újságírók, lap-
szerkesztők, művészek, mecé-
nások arcképeivel), események, 
helyszínek, történések vagyis a 
huszadik század eleji Nagyvá-
rad, s e „forrongó” századelő 
irodalmi-szellemi életének be-
mutatásával.   

(Tüzes Bálint: Forrongó szá-
zadelő: Beszélgetések Tóth Já-
nossal A Holnap korszakáról. 
Nagyvárad: Europrint Könyv-
kiadó, 2006. 135 old., ill.)

Elek György  

Mátyás király mesemondó verseny 
Február 21.-én került megrendezésre a Mátyás király me-

semondóverseny a Városi Csokonai Könyvtárban. A verseny 
időpontjának kiválasztását a Reneszánsz Év mellett, Mátyás 
király február 24-ére eső névnapja adta. 

Az elhangzott mesék - amelyek többsége Mátyás királyról 
és egy öregemberről szólt - azt mutatták meg, hogy egy-egy 
történetnek milyen sok változata maradt fenn. 

Köszönjük a gyerekeknek a szép meséket és a tanító nénik-
nek a felkészítést! Jutalmuk egy-egy Mátyás királyról szóló 
könyv. 

Végeredmény: 1. Szabó Luca (Kováts Mihály Általános Is-
kola, 3.b.), 2. Csanádi András (Kiskulcsosi Általános Iskola, 
3.a.), 3. Balázs Zoltán (Kiskulcsosi Általános Iskola, 4.a.)

Juhász Ágnes

Forrongó századelő
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Az elmúlt hétvégén Karcag-
ra látogatott Orbán Viktor. A 
Fidesz elnökével Révész Eri-
ka beszélgetett a Karcag Tele-
vízió stúdiójában. Az alábbi-
akban ebből az interjúból köz-
lünk részleteket.

- Már több vidéki helyszí-
nen járt Tatabányától kezd-
ve Nyíregyházáig. Mit tapasz-
talt a vidéki városokban? Mi-
lyen a közhangulat a népsza-
vazás előtt?

- Lassan már magabiztosan 
tudok válaszolni az ön kérdé-
sére, hiszen annyi helyen for-
dultam meg. Az általános han-
gulatról szólva azt válaszolha-
tom, hogy ennyi dühös, elke-
seredett és frusztrált embert, 
mint a mostani kampánykörút 
során, még nem láttam. Igaz, 
hogy most nem nagygyűlése-
ket tartok elsősorban, hanem 
kórházakba, iskolákba látoga-
tok el. Fiatalokkal találkozom, 
nyugdíjas klubokban is meg-
fordultam, tehát, ha úgy tet-
szik, közelebb vagyok a min-
dennapi élethez, mint egy szo-
kásos kampánykörúton. Úgy 
látom becsapottnak, meglo-
pottnak, kifosztottnak, remé-
nyeikben megcsaltnak és a 
mindennapi élet terheivel súj-
tottnak érzik magukat az em-
berek. Tucatszám találkozok 
olyan emberekkel, akik nem 
tudják kifizetni a havi rezsit, 
legfeljebb úgy, hogy valami-
lyen módon hitelhez vagy köl-
csönhöz tudnak jutni. Nem 
tudják taníttatni a gyereket, 
gondot okoz a gyógyszer ki-
váltása, a nyugdíjból lénye-
gében nem lehet megélni. Te-
hát tele van az ország panas-
szal. Persze sohasem volt Ma-
gyarországon kolbászból a 
kerítés, még a mi kormányunk 
idején sem, de nagy volt a kü-
lönbség abból a szempontból, 
hogy az emberek minden ne-
hézség ellenére úgy gondol-
ták, hogy a jövő tartogat még 
valamit a számukra. Ma úgy 
látják, hogy a jövőjüket is el-
emésztették és nem értik ho-
gyan jutottak ide. Az embe-
rek nagy része ugyanis úgy 
fogalmaz, hogy semmivel sem 
dolgozik kevesebbet, sőt in-
kább többet, mint hat évvel 
ezelőtt, amikor az ország el-
ső volt a közép-európai népek 
között, amikor a jövő tartoga-
tott esélyt – lakáshoz jutásról 
lehetett gondolkodni és a gye-
rek taníttatása természetes-
nek tűnt. Eltelt hat év, ők tet-
ték a dolgukat mint addig, és 
egyszer csak leestünk. Sereg-
hajtók vagyunk, nem mennek 
a dolgok, elakadnak a tervek – 
és az ítélet egyértelmű: erről a 
politika tehet. Elsősorban per-
sze a kormányzati politika, hi-

szen a mindenkori kormány 
az, amely döntéseivel javíta-
ni vagy rontani tud a helyze-
ten. Nagyjából ez az általános 
hangulat. Ami a népszavazást 
illeti: azt szokták mondani, az 
embereknek rövid a memóriá-
juk. Nincs így! Arra, hogy be-
csapták őket, hogy hazudtak 
nekik, amikor 2006-ban meg-
ígérték, hogy se tandíj, se vi-
zitdíj, se kórházi napidíj nem 
lesz, sőt becsületszavukra es-
küdöztek az ország vezérei, 
erre pontosan emlékeznek. 
Tehát 2008. március 9-e nem-
csak tandíjról, a vizitdíjról és 
a kórházi napidíjról szól, de az 
önbecsülésről is. Arról, hogy 
belenyugszunk-e abba, hogy 
semmibe vegyenek bennün-
ket, hogy velünk szemben irá-
nyítsák az ország hajóját.

- A vizitdíjra visszatérve, itt 
a kormány azzal érvelt, hogy 
húszmilliárd forint bevételt je-
lentett ez a szolgáltatóknak, 
a háziorvosoknak, kórházak-
nak. Ha a vizitdíjat a népsza-
vazás kapcsán végül eltörlik, 
miből lehet ezt a hiányt pótol-
ni?

- Először is, elvettek az 
egészségügyből 250 milliárd 
forintot. A legegyszerűbb vá-
lasz tehát az, hogy méltóztas-
sanak legalább egy részét vis-
szaadni annak, amit elvettek. 
A második lehetséges válasz 
az, hogy az elmúlt években új 
autókra, mobiltelefonokra, új 
bútorokra, reklámra, hirdeté-
sekre, kormánypropagandá-
ra elköltöttek több mint 130 
milliárd forintot. Van itt pénz, 
csak nem kell ellopni és nem 
kell butaságokra költeni. Azok 
az összegek, amelyekről be-
szélgetünk, a magyar költség-
vetés számára vállalható téte-
lek. A kormány riogat. Meg-
zsarolja az embereket, meg 
felhasználja a háziorvosokat, 
meg csapdába csalta őket. Te-
hát ezért a hangulat nem külö-
nösebben virágos még a vizit-
díj eltörlésével kapcsolatban 
sem, de mindenki érzi, hogy 
a kormány fenyegetésének 
nem szabad engedni, mert ak-
kor az ország nehéz helyzetbe 
jut… Az, hogy a kormány el-
veszi a pénzt, butaságokra el-
szórja, közben egy törvénnyel 
arra kötelezi az érintetteket, 
hogy szedjék be az emberek-
től, az olyan logika, mint a tö-
rököknél az egy szpáhi rend-
szer, amit nem szabad megen-
gedni, mert a végén az állam 
beszedi az adókat és nem ad 
helyette semmiféle szolgálta-
tást. Kétszer fizettet bennün-
ket, hiszen járulékot fizetünk, 
adót fizetünk, s aztán még azt 
mondja, hogy ha igénybe aka-
rod venni a szolgáltatást – is-

koláról vagy egészségügyről 
van szó -, akkor még fizessél. 
Ez elfogadhatatlan.

- Mikola István volt egész-
ségügyi miniszter azt mond-
ta, hogy 300-ról akár 1000 fo-
rintra is emelheti a kormány a 
vizitdíjat. Volt erre precedens 
más országokban?

- Hogyne. Ez a Rubicon. Ha 
egy kormány bevezeti a vizit-
díjat, utána mindig megtalál-
ja a módját, hogy a nehezebb 
pénzügyi helyzetre hivatkozva 
elkezdje azt emelni. Ha Ma-
gyarországon körülnézünk, 
számos ilyen példát tudunk 
mondani. Például Magyar-
országon az 1920-as ’30-as 

évektől kezdődően az inzulin 
ingyenes volt. A cukorbete-
geknek nem kellett aggódni-
uk, hogy megkapják-e az ellá-
táshoz szükséges gyógyszert. 
Aztán a mostani kormány azt 
mondta jó, ingyenes marad, de 
lesz dobozdíj, de azután nem 
kell többet fizetni. Bevezet-
ték a dobozdíjat. És most már 
jó néhány inzulinfajtáért a do-
bozdíjon felül is fizetni kell. 
Tehát behúznak bennünket a 
csőbe. Azt mondják, nem lesz 
olyan nagy összeg, aztán egy 
év múlva kiderül, hogy két-
szerese, háromszorosa lesz. A 
vizitdíj maga is ennek a törté-
nete. Ott voltam a miniszter-
elnöki televíziós vitán, ahol 
azt mondta a mai miniszterel-
nök, hogy nem lesz fizetős az 
egészségügy, nem lesz tandíj 
és szemérmetlenül a választá-
sokat követően bevezették. Ha 
most azt mondják, „nem fog-
juk emelni”, ugyanúgy fog-
nak velünk elbánni, ahogy tet-
ték a parlamenti választást kö-
vetően. 

- Harmincezerrel keve-
sebb diák jelentkezett a felső-
oktatásba. Ez a tandíjnak kö-
szönhető, vagy úgy gondolták, 
hogy nagyon sok a diplomás 
munkanélküli?

- Egyértelműen a tandíjnak 
köszönhető. El vannak kese-
redve ezek a fiatalok. Nem 
mintha fiatal diplomásként 

kezdeni az életet az leányálom 
lenne … De azért összessé-
gében mégis kell egy lehető-
ség a tanulásra. Az ember bát-
ran hiheti, hogy ha megfeszíti 
az erejét, tanul, okosodik, pal-
lérozza az agyát, akkor előbb-
utóbb majd könnyebben jut ál-
láshoz, mintha alacsonyabb 
végzettséggel, avagy képzett-
séggel rendelkezik. Főleg a fi-
atalok most joggal érzik úgy, 
hogy Magyarország, illetve a 
magyar kormány huszonegy-
nehány ezer fiatalnak hátat 
fordított. A legrosszabb, amit 
egy ország tehet, ha a hátát 
mutatja a fiataloknak, a saját 
fiataljainak, ahelyett, hogy be-

fogadná, bátorítaná, segítené 
és ösztönözné őket. A tanulás 
az jó dolog. Aki tanul, az nem 
cselleng, az nem haszontalan 
dolgokkal tölti az idejét – mert 
a fiatal életében van kísértés 
bőségesen. Tehát, ha egy kor-
mány nem vállalja a saját fia-
taljainak a tanulását, akkor a 
saját jövőjét ássa alá. Ráadá-
sul olyan világban élünk, ahol 
a tudás rendkívül fontos gaz-
dasági tényező. Magyarország 
jövője nagyobb mértékben 
függ a tudástól, mint a pénz-
től. Ezt kellene megérteni a 
kormányzatnak…

- Nem tudok elmenni Gyur-
csány Ferenc évértékelője 
mellett. Ott elhangzott a pol-
gárosodás szó, az új tulajdo-
nosi program. Mi erről a vé-
leménye? Gyurcsány Ferenc 
megcélozta azt a középosz-
tályt, amely most kezd elsze-
gényedni?

- Szegény középosztály las-
san papírvékonyságúvá zsugo-
rodik. Ha valamit megtanul-
hattunk az elmúlt 3-4 évben a 
szocialisták kormányzása alatt 
az az, hogy a szavaknak nem 
lehet hitelt adni. Azt mondják 
adócsökkentés lesz, de adót 
emelnek. Nem lesz vizitdíj 
– és lesz vizitdíj. A fiatalok 
megnyugszanak – szavazha-
tunk, sosem fogják bevezetni 
a tandíjat. Másnap megkapják 
a tandíjat a nyakukba. Tehát a 

szavaknak nem érdemes hin-
ni. Ma olyan állapotok vannak 
Magyarországon, hogy legfel-
jebb a tetteknek lehet hinni. 
Szerintem a miniszterelnöki 
bejelentéseket nem is érdemes 
kommentálni, mert annyi van 
belőlük. Tíz pont, száz pont, 
hetvenöt pont, ki se igazodik 
az ember és mind-mind csak 
szó maradt, nem követték tet-
tek. (…)

- Mit vár március 9-e után?
- Azt várom, hogy az embe-

rek visszanyerjék az önbizal-
mukat. Ilyen népszavazás Ma-
gyarországon még nem volt. 
Volt már népszavazás, de azt a 
kormány kezdeményezte, vagy 
pedig a kormánytól függetle-
nül indult el és a kormány ké-
sőbb alakította róla ki a véle-
ményét. Most másról van szó. 
Itt az emberek kifejezetten a 
kormány által hozott dönté-
sek hatálytalanítása érdekében 
indították az aláírásgyűjtést 
és ezért is írták alá olyan so-
kan, több mint egymilliónyian. 
Kormány vagy kormánydön-
tés ellen indított népszavazás 
ha úgy tetszik, a népfelség el-
vét bizonyító népszavazás még 
nem volt. A magyar emberek-
nek azért hozhatja meg az ön-
bizalmát ez a március 9-dike, 
mert meg fogják érezni, hogy 
a demokráciában mégiscsak a 
népet, az embereket illeti meg 
az elsőbbség, az ő szavuk szá-
mít igazán.

- Eredményezhet-e kor-
mányváltozást ez a népszava-
zás?

- Nézze! A mai bizonytalan 
közállapotok mellett már min-
den elképzelhető, de én most 
nem azt tanácsolnám az em-
bereknek, hogy a kormány-
váltás kérdéséről spekulálja-
nak, bár izgalmas téma és kí-
vánatos is volna a kormány-
váltás. De most vegyük le a 
pártszemüveget, mert nem az 
a lényeg, hogy ki MSZP szim-
patizáns vagy Fidesz szim-
patizáns. Most az az érde-
kes, hogy beletörődünk-e ab-
ba, hogy egy demokráciában 
semmibe vesznek bennünket? 
Belenyugszunk-e abba, hogy 
a szemünkbe hazudnak, utá-
na pedig elveszik a pénzün-
ket? Tehát mondjunk igent a 
becsületünkért, az önbecsülé-
sünkért, mondjunk egy igent a 
pénzünkért, és mondjunk egy 
igent, hogy móresre tanítsuk 
a mindenkori kormányzatot, 
hogy megértse, nem lehet az 
országot az emberek akarata 
ellenében, ráadásul hazug mó-
don kormányozni. Szerintem 
ez a lényeg, és nem pártkér-
dés. Nem Fidesz vagy MSZP 
szimpátia kérdése.

- Köszönjük a beszélgetést.

Tele van az ország panasszal
Interjú Orbán Viktorral a Fidesz elnökével
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Kellemes környezetben, vacso-
rával egybekötve tartotta éves 
beszámoló közgyűlését a Kai-
ser-Söröző Étteremben, 2008. 
február 15-én a Magyar Ebte-
nyésztők Országos Egyesülete 
Karcagi Szervezete.

Hodosi Sándor elnök kö-
szöntő szavai után tájékozta-
tót hallhattak tagjaink a 2007. 
év eseményeiről. Szó volt itt 
kutyáról, jogról, működésről, 
mindenről, ami a társadalmi 
szervezet működésével kapcso-
latos lehet. Érdemi beszámolót 
kaptak tagjaink a 2007. év gaz-
dálkodásáról, a 2007. évben be-
vezetésre került új információs 
rendszer működéséről. 

A kutyával foglalkozók népes 
társadalma rendkívül sokrétű. 
A rajongó amatőrtől és kutya-
tartótól a szakavatott tenyész-
tőig minden kategória megta-
lálható közöttük. De bármen-
nyire is különbözőek, számos 
szempontból e kategóriák kép-
viselői egyben megegyeznek: 
mindnyájan szeretik az ember-
nek ezt a kedves, hűséges ba-
rátját. A kutyatenyésztés nem 
olcsó mulatság, elég nagy anya-
gi áldozatot követel a gazdától.

Az Ebtenyésztők Szervezeté-
hez való tartozás 6.000,-Ft éves 
tagsági díjjal jár. Ez jogosítja fel 
a tagot a szolgáltatások igény-
bevételére (származási lap ki-
váltás a született almok után, 

ebtulajdonjog átruházás, teto-
válás, chipeztetés, kiállításokon 
való részvétel). Egyesületünk-
nek 42 regisztrált tagja van. 19 
%-a a környező települések la-
kosa. Sor került a 2008. évi 
költségvetés előterjesztésére is. 
A jelenlévő tagok a beszámo-
lókat és a szervezet 2008. évi 
költségvetését szavazattöbbség-
gel elfogadták

Több éves hagyománya 
Egyesületünknek, hogy a be-
számoló közgyűlésen sor kerül 
az „Év Kutyája”, „Év Tenyész-
tője” „Év munkakutyája” „Leg-
szebb magyar fajta” díjak át-
adására.

Az előre leadott pályázatok 
adott ponttáblázat alapján ke-
rültek kiértékelésre. Ebben az 
évben elég sok „négylábú” és 
gazdája került díjazásra. A te-
nyésztők serleget, kutyáik pe-
dig kutyacsemegét kaptak 3 kg-
os táp formájában.

Az „Év Kutyája”: I. helyezett: 
Gemmosuke of Court Wel-
lington japán chin (Tulajdo-
nosa: Erdei Ferenc), II. helye-
zett: Tekla Triniti von Sharla-
tán dobbermann szuka (Tu-
lajdonosa: Ferenczi Sándorné), 
III. helyezett: Kesziparti Frics-
ka pumi szuka (Tulajdonosa: 
Kocsisné Kiss Mária & Czine-
ge Gyula)

Az „Év Tenyésztője” cím 
büszke tulajdonosai: I. helye-

zett: Poharánszki József a Von 
Sharlatán kennelből származó 
4 kutya eredménye alapján, II. 
helyezett: Csontos Árpád a Kis-
Bics kennelből származó kutya 
eredménye alapján

Az „Év munkakutyája”: I. he-
lyezett: Ferenczi Sándorné Tek-
la Triniti von Sharlatán dober-
mann szukája, II. helyezett: 
Szentannai Henrietta Glaston-
bury Edgar bullmastiff kanja 

2007. év „Legszebb magyar 
fajta” kutyája „Tücsök”, Kocsis-
né Kiss Mária és Czinege Gyu-
la fekete pumija lett.

A szép eredményt elért négy-
lábúaknak és tulajdonosaiknak 
ezúton is gratulálunk!

Ezen örömteli pillanatok 
után a vezetőség megköszön-
te a tagok együttműködését, az 
év folyamán végzett munkáját, 
valamint köszönetét fejezte ki 
Karcag Város Önkormányza-
tának a kapott anyagi támoga-
tásért.

A Szivárvány úti kiképzőpá-
lyán, képzett kiképzőinkkel to-
vábbra is folyik a kutyák kiál-
lításra való felkészítése szom-
bat és vasárnapi napokon 14-16 
óra között. A kistestű kutyák 
kiképzésére hétköznap, szerdai 
napokon 16-18 óra között kerül 
sor. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

MEOE Karcagi Szervezeté-
nek Vezetősége

Az „amatőr” kézilabda V-
VI. korcsoportjának selejte-
ző eredményei:

GÁG, Karcag - Nagy Lász-
ló Szki., Kunhegyes 26:6 
(15:2)

Karcag: Balogh, Örsi (7), 
Kovács (1), Erdei (3), Ferenczi 
(3), Lippai (1), Béres (4). Cse-
rék: Hamar (3), Nagy, Pápai 
(2), Bodnár (1).

GÁG, Karcag - Széchenyi 
István Gimnázium, Szolnok 
27:12 (17:14)

Karcag: Balogh, Örsi (5), Er-
dei (15), Ferenczi (3), Lippai 
(1), Hamar, Béres (2). Cserék: 
Nagy, Pápai, Bodnár, Kovács.

Ezzel a gimnázium csapa-
ta bejutott a megyei döntőbe, 
amelyet március 3-án rendez-
nek meg Karcagon, s innen 
kvalifikálhatja magát a pécsi 
országos döntőre.

Fiú kézilabda V-VI. korcso-
port, a megyei döntő eredmé-
nyei:

A megyei döntőre gimnáziu-
munk csapata a Martfű és a Ti-

szafüred csapatainak legyőzé-
sével kvalifikálta magát, itt vi-
szont már gyengébb teljesít-
ményt nyújtott, így megyei 4. 
helyezést ért el az igazolt játéko-
sok küzdelmeiben. Ezzel ebben 
a kategóriában küzdelmeit be is 
fejezte, a tavalyi évvel ellentét-
ben nem jutott ki az országos 
elődöntőre.

Székács Szki., Törökszent-
miklós - GÁG, Karcag 27:23 
(17:11)

Karcag: Balogh, Béres (2), 
Erdei (8), Ferencz (5), Hamar 
(3), Lippai, Örsi (5). Cserék: 
Nagy, Pápai, Bodnár.

Ványai Szki., Túrkeve - 
GÁG, Karcag 30:27(13:14)

Karcag: Balogh, Béres (4), 
Erdei (6), Ferencz (5), Hamar 
(3), Lippai (2), Örsi (4). Cserék: 
Nagy, Pápai (3), Bodnár.

Gratulálunk az elért ered-
ményekhez, az amatőr küzdel-
mekben sok sikert kívánunk!

Major János
szaktanár, edző

A 2007/2008-as tanév má-
sodik félévének kezdetén 
igencsak megszaporodtak a 
sportesemények a diákolim-
piai küzdelmekben. A gim-
názium fiú röplabdásai sem 
pihenhetnek, szeptember óta 
heti két edzéssel készülnek 
szisztematikusan a különbö-
ző diákolimpiai versenyek-
re. Az „amatőr” röplabda V-
VI. korcsoportjában már meg 
is rendezték a megyei döntőt, 
melyre a selejtezőkön át ve-
zetett az út. Összesen 9 me-
gyei csapat nevezett a küzdel-
mekre, a csapatokat hármas 
csoportokra osztották be, s 
a csoportgyőztesek szerepel-
hettek a szolnoki nagydön-
tőn, így a Gábor Áron Gim-
názium fiú csapata is.

A selejtező eredményei:
Gábor Áron Gimnázium, 

Karcag - Illésy József Szki., 
Kisújszállás 3:0 (25-7, 25-4, 
25-14)

GÁG, Karcag - Varró Ist-
ván Szki.,Karcag 3:0(25-7, 25-
13, 25-5).

A megyei döntő eredmé-
nyei: 

GÁG, Karcag - Verseghy 
Ferenc Gimnázium, Szolnok 
3:0 (25-23, 25-14, 31-29)

GÁG, Karcag - Nagy Lász-
ló Gimn. és Szki., Kunhegyes 
0:3 (17-25,16-25,10-25).

Ezzel a gimnázium fiú röp-
labda csapata ezüstérmet 
szerzett a megyei diákolimpi-
ai döntőn, s ha a nevezését az 
MDSZ elfogadja, akkor még 
van esélye arra, hogy április 
19-20-án ott lehessen a deb-
receni országos döntőn.

A megyei döntőn és a se-
lejtezőn a bővebb keret tag-
jai voltak: Vígh Zsolt, Háló 
Zsolt, Budai Csaba, Nagy Já-
nos, Kun Csaba, Nagy Attila, 
Oszlánczi Máté, Székely And-
rás, Kozák János,  Csináth 
Ádám, Futó Tamás, Somfai 
Sándor, Székely Dávid, Ha-
lász Richárd, Háló Kristóf, 
Gyökeres Árpád. 

Gratulálunk valamennyi 
versenyzőnek, további sikere-
ket kívánunk nekik!

Major János
szaktanár, edző

Fiú kézilabda
A gimnázium diákolimpiai 

eredményei

Fiú „Amatőr” röplabda 

Megyei második a gimnázium 
a diákolimpián

A MEOE Karcagi Szervezetének évzáró közgyűlése

 Február 23-án Gyulán ren-
dezték meg a békés megyei 
nyílt amatőr férfi röplabda 
megyei bajnokság 4. fordu-
lóját, amelyre 7 erősebb já-
tékerőt képviselő férficsapat 
nevezett. A mezőny az aradi 
csapat részvételével nemzet-
közi tornává nőtte ki magát. 

A gyulai rendezők - a nagy-
számú női-, és férficsapat ne-
vezése miatt - ezúttal újfaj-
ta versenyszabályokat határo-
zott meg: nem nyert szettekig 
tartottak a mérkőzések, ha-
nem időre játszottak a csapa-
tok, méghozzá 25 percig mér-
kőztek egymással, s ezen idő 
alatt elért pontokat számolták. 
Kevésbé jó megoldásnak mi-
nősült ez a döntés, tisztább lett 
volna a játék, ha két nyert szet-
tig mérkőztek volna meg egy-
mással az ellenfelek, de ettől 
függetlenül színvonalas mec-
cseket vívtak a csapatok, ame-
lyek szimultán 3 pályán küz-
döttek a gyulai sportcsarnok-
ban.

A hét nevezett férfi csapa-
tot két csoportba osztották, a 
karcagi fiúk a három csapatos 
körbe kerültek, ahol Sarkad és 
Szarvas csapataival mérkőztek 
a selejtezők során. Ezt köve-
tően pedig csoport második-
ként játszhattak a bronzére-
mért a másik csoport máso-

dik helyezettjével, s nagysze-
rű játékkal meg is szerezték a 
harmadik helyet. Ezzel elhoz-
ták Gyuláról a bronzérmes-
nek járó serleget és oklevelet. 
A jelenleg is aktív játékosként 
az NB I.-ben játszó, a tornán 
játékvezetői szerepben mű-
ködő bírók nagyon dicsérték 
a karcagi fiúkat, kiemelték, 
hogy tetszetős, hatékony, egy-
séges röplabdát játszanak.

Eredmények (25 perc játék 
után): I. Selejtezők: Sarkad - 
Karcag 33:31, Karcag - Szar-
vas 38:34. II. A harmadik he-
lyért: Karcag - Gyula 44:34. 
A torna végeredménye: I. Sze-
ged, II. Sarkad, III. Karcag , 
IV. Gyula, V. Békéscsaba, VI. 
Szarvas, VII. Arad.

A tornán résztvevő játé-
kosok( nagybetűvel szedtük 
a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó játékosok neveit): La-
czi Zsolt, Futó Lajos, FU-
TÓ ZSOLT, Futó Tamás, KÓ-
RÓDI ATTILA, Pintér Zsolt, 
VÍGH ZSOLT, Major János - 
játékos edző.

A torna költségeit a Pro 
Schola Alapítvány támogatá-
sából finanszíroztuk, tisztelet-
tel megköszönjük a Kuratóri-
umnak a támogatást, a spor-
tolóknak további szép eredmé-
nyeket kívánunk a jövőben.

 M. J.

Férfi röplabda

Harmadik a gimnázium csapata 
a gyulai fordulón

Kérjük, hogy ebben az évben 

is támogassák a SZJA és az 

iparűzési adó 1 %-ával a 

Karcag I. Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.

Adószámunk: 18824065-1-16

Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma

A budapesti 
Remigiusz Bt. 
tanfolyamokat 
hirdet az alábbi 

szakokon:
-  szobafestő és 

mázoló,
-  kőműves,
-  burkoló,
-  fodrász,
-  kéz- és lábápoló-

műkörömépítő

március közepi 
kezdéssel.

Részletfizetés lehetséges.

Érdeklődni:
 a 06/20-533-0145-ös 
telefonszámon lehet.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.

Jó állapotú családi házat, vagy la-
kást bérelnék hosszú távra. Tel.: 
06/70-211-9008.

2 szobás, összkomfortos, kábelté-
vés, cserépkályhás családi ház el-
adó. Érd.: 06/20-238-0266.

Vízpart mellett tanya melléképü-
letekkel, 2400 m²-es gyümölcsös-
sel, teljesen bekerítve eladó jó 
horgászati és állattartási lehető-
séggel. Tel.: 06/30-229-6516.

Karcag, Cserepes u. 18. sz. alat-
ti lakóház eladó. Két szoba, elő-
tér, fürdőszoba, konyha, kábelté-
vé, telefon van. Rendezett udvar 
garázzsal, állattartásra alkalmas 
ólakkal. Érd.: Kg., Cserepes u. 18. 
Tel.: 06/30-346-1454.

Eladó Karcag, Damjanich u. 15. 
sz. alatti 751 m²-es telekingatlan. 
U.itt műtrágyaszóró eladó. Tel.: 
06/30-320-3483.

Kórház úti lakótelepen IV. eme-
leti lakás eladó. Tel.: 59/314-781 
(este).

Karcag, Vasút út 72. sz. alatti ház 
eladó. Gázkonvektoros, ipari áram, 
telefon van. Tel.. 59/311-168.

Föld eladó! 100 ak. 3 ha. a 
Kenderes i  úton K arcagon. 
Öntözési lehetőség adott (lineár). 
Tel.: 59/313-899.

Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti 
családi ház eladó. 4 szobás, tető-
teres, garázsos; ipari áram, kábel 
tv, fúrott kút, klíma, elektromos 
kapu van. Tel.: 06/30-239-9121. 

Karcagon főtér közeli régi típusú 
összkomfortos családi ház eladó, 
vagy főtéri lakásra cserélhető. Tel.: 
06/30-608-0362.

Karcag, Ács u. 6. sz. alatt 2 szo-
bás, összkomfortos és összköz-
műves családi ház nagy telek-
kel, alsó épületekkel eladó. U.itt a 
Kisvénkertben 10 sor kertföld el-
adó. Villany, víz, kunyhó van.

Városközpontban 80 m²-es üzlet 
eladó. 175.000 Ft/m². Tel.: 06/30-
366-2306 v. 06/30-856-4631.

Karcag központjában két szobás 
lakás, iroda vagy lakás céljára hos-
szú távra kiadó. Tel.: 06/30-259-
7124.

Karcagon, főtérhez közeli 3 szoba 
+ nappalis, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/30-239-7616 
(16 órától).

Karcagon, Tescohoz közel, 120 
m² új építésű családi ház parkosí-
tott nagy telken, 30 m² garázzsal 
– mely irodának használható – 50 
m² terasszal – mely téli kertnek ki-
alakítható, és 146 m² igényesen 
kialakított bejáratott büfével el-
adó. Karcag Tel.: 06/30-821-3937.

Az I. sz. Partos kertben üres 6 és 
fél sor kertföld eladó vagy kiadó. 
U.itt 18-20 éves vékony fiúnak fe-
kete öltöny (170 cm) eladó. Tel.: 
59/300-515.

Karcagon, a Csokonai Könyvtár 
mellett tetőteres, gázkonvektor 
és cserépkályha fűtésű kertes csa-
ládi ház minden vállalkozásra al-
kalmas, két család részére is ideá-
lis, kiváló belső elosztású lakás tu-
lajdonostól, reális áron eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.

Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben, egyetemekhez nagyon 
közel 4 emeletes, tégla építésű, 
1,5 szobás társasházban gázkon-
vektoros fűtésű, kis rezsijű felújí-
tott földszinti, tehermentes lakás 
reális áron, tulajdonostól eladó, 
vagy hosszabb távra kiadó. Tel.: 
06/70-300-9730.

Bucsán, a központban (Vécsei u. 
3. sz. alatt) összkomfortos csalá-
di ház teljes bútor berendezés-
sel együtt eladó. (Bolt, buszmeg-
álló, óvoda 1 percre). I.ár: 3,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-436-7496 v. 06/70-
324-9729.

Partos I-ben keretföld eladó, vagy 
művelésre kiadó. Szőlő és fúrott 
kút is van. Tel.: 59/313-697.

Karcag, Tavasz u. 2. sz. alatt 3 szo-
ba + nappalis 110 m²-es családi 
ház 511 m²-es telken eladó. Tel.: 
06/30-409-4218.

Karcagon 3 szobás, régi típusú 
családi ház sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-651-6463.

Karcagon, a Zöldfa utcában régi 
típusú összközműves családi ház 
eladó. Tel.: 59/401-206 v. 06/20-
967-2574.

Karcagon, az I. sz. Kisvénkertben 
14 sor kertföld lakható épülettel 
sürgősen eladó. Tel.: 06/30-651-
6463.

Felújított 98 m² 2 szoba, kony-
ha, veranda, fürdőszoba, mellék-
épülettel eladó. I.ár: 1,6 M Ft kész-
pénzben. Tel.: 06/30-356-5839.

Vegyes
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.

Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat lét-
rehozása. Tel.: 06/1-225-0393 
www.maharishi.hu

Használt katonai surranó kapható 
a Hópihe cipőboltban, 2.500 Ft/
pár. Ameddig a készlet tart!

Kedvező áron vállalom az aláb-
bi munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok javítá-
sát vagy teljes körű aszfaltozását. 
Épületek bontását. Épület alap 
ásást, minden nemű kubikmun-
kát. Mezőgazdasági munkák vég-
zését. Udvarok, terepek tisztítá-
sát, rendezését. Erdők tisztítását, 
fa és cserje irtást. Kőműves mun-
kákat. Gyorsan, pontosan, jól kép-
zett szakemberekkel. Nyugdíjasok 
részére magas kedvezményt tu-
dok biztosítani. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-346-1454. 

Az ELEGANT DIVATÜZLET aján-
latai: estélyi ruhák, koktél ruhák, 
bolerók, stólák, kosztümök, blé-
zerek, fehérneműk, harisnyák, tás-
kák, kiegészítők. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 9-12 óráig és 13-17:30 
óráig.

Körbálás és kisbálás lucerna szé-
na – jó minőségű; 170 kg-os hús-
sertés; mangalica szalonna; né-
metjuhász kiskutyák; pónilovak 
eladók. Érd.: Kg., Fürst S. u. 13. Tel.: 
06/30-393-3343.

Mangalica kissüldők ivartalanítva; 
250 kg-os keresztezett mangali-
cák eladók. Szállítás megoldható. 
Érd.: Kg., Madarász I. u. 16/a.

Jó állapotban lévő 4 részes szek-
rénysor olcsón eladó. Tel.: 06/30-
517-2434.

Eladó 2 személyes heverő; fotelek; 
ágyneműtartós gyerek heverő; 
sezlonok; konyhaszekrény+asztal
+hokedli; hűtőszekrény; fagyasz-
tóláda; mézpergető; káposztagya-
lu; V 4-es gázmelegítő; Barkas al-
katrészek; Csepel motorkerékpár 
alkatrészek; mosdókagylók; 1 pár 
7,50x16 kerék kpl; 2 pár Barkas 
kerék kpl; gáztűzhely; alu radiátor 
1000 mm x 5 tag; fagyasztószek-
rény. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.

Gyermekágy; járóka; sportkocsi; 
forgótárcsás mosógép; párael-
szívó; dohányzó asztal; fotel; író 
asztal; 105-ös kályhacsövek; gép-
kocsi akkutöltő; kemping gázpa-
lack; vas székek; 2x3-as szőnyeg 
eladó. Tel.: 59/400-608 v. 06/30-
856-4631.

Eladó 4 db Dunlop autógumi (4 
évszakos); német esőkabát; nad-
rág; gumicsizma; bakancs; moto-
rosnak western csizma; bőrzakó; 
dzseki; bőröndök; különböző fér-
firuha; osztrák Sthier hegedű. Tel.: 
06/30-995-6929.

Betonvályú, szecskavágó, szalag-
cserép, kúpcserép, 200 l-es vas-
hordó, 50 és 20 l-es balon, 20 tag 
radiátor, konvektor, vas szemétku-
ka, új és használt ajtók, használt 3 
szárnyú ablakok, cserépkályha aj-
tók, 220 KW levegő kompresszor, 
új üstház, 10 zsák rizshaj, Lada és 
Trabant alkatrész, utánfutó eladó. 
Tel.: 59/312-679.

Gombá-k könyvét megvenném 
(Könyv Klub). 06/30-462-7141.

Karancs vezetékes gáztűzhely és 
egy nyolcszemélyes ebédlőasztal, 
valamint pehelypaplan eladó. Tel.: 
06/30-259-7124.

Kis súlyú magyar nagyfehér kb. 
120-130 kg-os sertések hasítva 
eladók. Házhoz szállítással is. Tel.: 
06/30-566-8044.

Eladó kb. 160 kg-os hízó, vasvá-
lyúk, mérőketrec, gyermekkerék-
párok, etetőszék, 2 db MZ kerék, 2 
db 840x15 gumiköpeny. Érd.: Kg., 
Epreskert utca 7/a. Tel.: 59/313-
694.

Motoros bőrnadrág „M”-es alig 
használt dzsekivel eladó 10.000 
Ft-ért. Tel.: 06/30-462-7141. 

Nagy súlyú hízók – mangalica-du-
rok keverék; 5 m-es beton geren-
dák 2.500 Ft/db eladó. Érd.: Szabó 
Imre Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-
266-2859.

Eladó 2 db gázüzemű fali mele-
gítő; 1 db gáztűzhely 1 db rozs-
damentes kétmedencés konyhai 
mosogató és 1 db beltéri szobaaj-
tó tokkal. Keverőtárcsás mosógé-
pet vennék. Tel.: 06/30-269-5862.

Eladó 220 V-os betonkeverő; 3 ke-
rekű kerékpár; 24-es Mountain 
Bike kerékpár; 240x200-as leme-
zelt garázsajtó; 2 db 640x15 kö-
peny + tömlő; 2 db 70/700-as két-
irányú hidraulikus munkahenger 
és kompresszor nagy légtartály 
motor nélkül. Érd.: Kg., Zrínyi u. 8. 
Tel.: 06/70-392-4145.

JVC felvevő-lejátszó videó (25.000 
Ft); új kondi pad (fekpad) súlyzók-
kal (10.000 Ft) + súlyzók (500 Ft/
kg/db) eladó. Újszerű állapotú fe-
kete, 5 részes (ezüst díszítéssel) 
szekrénysor; új tölgyfa faragott fa-
litéka (ebédlőbe, konyhába); zsúr-
kocsi faragott tölgyből, új állapot-
ban, reális áron eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.

30 éves hölgy kereskedelmi vég-
zettséggel munkát keres. Más 
megoldás is érdekel. Eladó 1 db 
dohányzó asztal és egy nyomta-
tó. Tel.: 06/30-358-5947 (15 órától, 
hétvégén egész nap).

Használt bútorok eladók 500-
1.000 Ft/db áron: 4 személyes re-
kamié, cipős szekrény, ágynemű-
tartó, virágállvány, fotel, stb. Tel.: 
06/20-583-3910.

Kis súlyú (120-140 kg-os) hízók; 
kis süldők; kisbálás búzaszalma 
eladó. Érd.: Kg., Ágota u.4 0. Tel.: 
06/30-547-6260.

Kis súlyú hízó (félben is); bálás 
szalma eladó. Szállítás megoldha-
tó. Kukoricát, vágó birkát beszá-
mítok. Tel.: 59/300-875.

Eladó megkímélt román chalo 
szobabútor (világos); 1 db 3-mas 
szekrény; nagyméretű ágynemű-
tartó; 2 db éjjeliszekrény; toalett 
3-mas tükör; rekamié; 2 db fotel; 4 
db vászon kerti szék asztallal; alig 
használt Camping női kerékpár; 
natúr cserge négyszögletes cseh-
szlovák pirítós sütő; új lábasok; ré-
gi tányérok; fekete-zöld szín ös-
szeállítású 3 részes szekrénysor. 
Tel.: 59/312-603 (18 órától).

Neoncsöves lámpatestek; alumí-
nium függönytartók; gyermek 
vállfák eladók. U.itt menyasszonyi 
ruha eladó. Tel.: 06/30-406-4590.

Dolgozatok, szakdolgozatok elké-
szítésében segédkezem és a krea-
tivitást serkentő technikák bemu-
tatását, oktatását vállalom. Tel.: 
06/30-293-3741.

Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással 
vidékre is. Tel.: 06/30-336-6142.

Egy anyadisznó levágásra el-
adó. Érd.: Kg., Délibáb u. 29. Tel.: 
59/311-168.

Eladó 1 db Komfort gáztűzhely 
(palackkal üzemeltethető), 1 db 
használt 60 cm-es mosdókagy-
ló csapteleppel, 1 db 360x420 cm 
rozsda színű filcalátétes padlósző-
nyeg új állapotban, 1 db használt 
lambériás kétszárnyas 210x125 
cm-es ajtó, 1 db kazettás ajtólap 
(bontott) 100x18 cm-es, 1 db régi 
típusú ablak. Tel.. 06/30-544-0696 
v. 06/30-968-8090.

A LÉLEK TÁPLÁLÉKA! Az Édesvíz 
Könyvkiadó legújabb könyvei: 
Lehull a lepel! A világsikert ara-
tott „TITOK” című könyv Müller 
Péter és Szepes Mária könyvei 
azoknak, akiket szeret. Feng-
Shui;  természetgyógyászat; 
ezoterika; lélekgyógyászat; tu-
domány! Ajándékozzon érté-
ket NŐNAPRA, mert a Nők meg-
érdemlik! Merítsen a tiszta for-
rásból! Március 6-án és 8-án a 
Piaccsarnokban 8-12 óráig.

Apróhirdetés Kosárlabda

A két győzelemig tartó pár-
harcot a Kiskulcsisi Ált. Isk. 
csapata nyerte 2:1 arányban, 
így jutott a megyei diákolim-
piai döntőbe.

Kiskulcsosi Ált. Isk. - Ko-
váts M. Ált. Isk. 59:53 (16-
13, 16-15, 15-11, 12-14)

Kiskulcsosi Általános Isko-
la : Hajnal Anikó (15), Nagy 
Erzsébet, Kerekes Hajnal-
ka (14), Lócsi Erika (2), Sza-
bó Klaudia (2), Márkus Ani-
kó (12), Regényi Zsuzsanna 
(4), Vass Bianka (2), Hérmán 
Adrienn (2), Kiss Ildikó (2), 
Nagy Anikó.

Kováts Mihály Általános 
Iskola: Balaskó Kitti (4), Kar-
sai Dóra (2), Séta Gabriel-
la (13), Bérczi Dóra (13), Ka-
bai Diana, Sánta Zsófia (8), 
Nagy Klaudia (11), Ilyés Ta-
mar, Bencik Dóra (2).

Kováts M. Ált. Isk. - Kis-
kulcsosi Ált. Isk. 61:35 (10-
4,19,8,15-14, 17-9)

Kováts Mihály Általános 
Iskola: Balaskó Kitti, Karsai 
Dóra (7), Séta Gabriella (17), 
Bérczi Dóra (22), Kabai Dia-
na (2), Sánta Zsófia (8), Nagy 
Klaudia (5).

Kiskulcsosi Általános Isko-
la : Hajnal Anikó (9), Fehér 
Mariann, Kerekes Hajnal-
ka (8), Lócsi Erika (6), Szabó 
Klaudia (6), Márkus Anikó 
(6), Regényi Zsuzsanna (2), 
Vass Bianka, Hérmán Adri-
enn, Kiss Ildikó, Kovács Zsa-
nett (2), Nagy Anikó (2).

Kiskulcsosi Ált. Isk - Ko-
váts M. Ált. Isk. 65:59 (22-9, 
12-23, 15-11, 16-16)

Kiskulcsosi Általános Isko-
la : Hajnal Anikó (15), Fehér 
Mariann, Kerekes Hajnalka 
(23), Lócsi Erika (2), Magyar 
Mariann (2), Márkus Ani-
kó (15), Regényi Zsuzsanna, 
Vass Bianka, Hérmán Adri-
enn, Kiss Ildikó (4), Kovács 
Zsanett (4), Nagy Anikó.

Testnevelő: Őrlős Zoltán
Kováts Mihály Általános 

Iskola: Balaskó Kitti, Karsai 
Dóra (6), Séta Gabriella (6), 
Bérczi Dóra (33), Kabai Diana 
(2), Sánta Zsófia (12), Nagy 
Klaudia, Bencsik Dóra, Ilyés 
Tamara.

Testnevelő: Jobbágyné 
Ungvári Sára

„C” csoport
Az 5. fordulóban két 

magabiztos győzelmet arat-
tunk, így a „B csoportban foly-
tathatjuk tovább.

Karcagi Oroszlánkölykök 
(lány) – Debreceni Kölyök-
tigrisek 38:14 (12-6, 9-2, 11-
2, 7-6)

Karcagi Oroszlánkölykök 
(lány): Kerekes Hajnalka (8), 
Szabó Klaudia (2), Fehér Mar-
iann, Hajnal Tímea, Kabai Di-
ana (5), Séta Gabriella (10), 
Hidasi Dorottya (4), Rácz Lil-

la (3), Lippai Anna, Klász 
Aletta, Nagy Klaudia (4).

Ziccer Kicsik - Karca-
gi Oroszlánkölykök (lány) 
11:59 (0-20, 7-19, 4-6, 3-17)

Karcagi Oroszlánkölykök 
(lány): Kerekes Hajnalka (12), 
Szabó Klaudia (4), Fehér Mar-
iann, Hajnal Tímea, Kabai Di-
ana (10), Séta Gabriella (14), 
Hidasi Dorottya (5), Rácz Lil-
la (2), Lippai Anna, Klász 
Aletta (7), Nagy Klaudia (8).

Edző: Őrlős Zoltán.

Megyei diákolimpiai selejtező
III. korcsoport leány

KENGURU KUPA

 Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Kiskulcsosi 
Általános Iskola iránt érdeklődő 

kedves szülőket, hogy leendő első 
osztályosaink részére 

OVISTORNÁT 
szervezünk.

Helye: iskolánk tornaterme.
Időpontja: 2008. március 3-án, 10-én és 17-én 

délután 16-17 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

          
Iskolavezetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Február 29. péntek
 Hitman – 

A bérgyilkos
 Francia-amerikai 

akciófilm
Március 4. kedd
 A nemzet 

aranya 2 – Titkok 
könyve

 Amerikai kalandfilm
Március 7. péntek
 Golyózápor
 Feliratos amerikai 

akció-vígjáték

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 

Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@exanet.hu• HU ISSN 1216-1322 - 2345-95.  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. február 22.
Komlósi Erika és Birinyi Zsolt

Születés
Varga Tímea Mária – Barta Pál
Kg., Dráva u. 32. 
 Bianka Ivett
Györfi Gyöngyi – Tóth Szabolcs
Kg., Asztag u. 6. 
 Áron Kristóf
Deák Eszter – Nagyfejeő Mihály
Kg., Dózsa Gy. u. 9. 
 Bence Mihály
Kovács Barbara Bettina – Ábra-
hám Gábor
Kg., Kisújszállási u. 1. 
 Lea Borka
Kóródi Tünde – Czakó István
Kg., Zugkert 1. 
 Dávid és Martin

Halálozás
Veres Zsuzsánna
 Kg., Selyem u. 6. (1922.)
Kovács Jánosné (Zazravecz Ve-

ronika)
 Kg., Reggel u. 41. (1921.)
Stupinszki István
 Kg., Pernyés u. 2. (1933.)
Soós István
 Kg., Zöldfa u. 48. (1931.)

2008. február 29. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolások farsangi mű-

sora I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések
 stúdió vendégünk: Orbán 

Viktor
 Karcagi hírek, információk 

első kézből
 Interjú Molnár Pállal
 Szemetes a 4–es környéke
 Az egészségügy helyzete
 - Háttér - stúdióbeszélgetés
 vendég: Nagy Emese
 20.10  Nagykun Polgári Kör vendé-

ge:
 Kövér László ogy. képviselő ( 

FIDESZ )
 Házigazda: Varga Mihály 

ogy. képviselő ( FIDESZ )
2008. március 04. kedd/szer-

da
18.00  Műsorajánlat

18.05  A hit szava – katolikus szent-
mise

19.05  Megyei Tükör – magazin
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
20.30  Zenés Vasárnap Délután
 Karcagi Nagy Zoltán és ven-

dégei a Duna Tv-s felvételen
2008. március 06. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolások farsangi mű-

sora II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések
 stúdió vendégünk: Varga 

Mihály
 Karcagi hírek, információk 

első kézből
 - Háttér - stúdióbeszélgetés
 vendég: Dr. Temesvári Ta-

más
 20.10  Nagykun Gazdakör  vendé-

ge:
 Cser Ágnes és Jakab István 

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

Lapzárta kedd 14 óra

Labdarúgás

Február 29. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 1. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

nyitva 
 13 órától Oroszlán – Kór-

ház úti
Március 2. vasárnap
 Oroszlán – Kórház úti
Március 3. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Március 4. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 5. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 6. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Március 7. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Február 19-én a délutáni 
órákban egy helyi férfi a Ka-
csóh úton közlekedett az ál-
tala vezetett személygépko-
csival a Dózsa György út irá-
nyából a Szent I. sgt. irány-
ba. Amikor a parkolóhoz 
ért, jobbra irányjelzés nélkül 
akart leállni, azonban előt-
te balra, majd hirtelen jobb-
ra rántotta a kormányt, mely 
következtében összeütközött 
a mögötte azonos irányban 
haladó kunmadarasi férfi ál-
tal vezetett motorkerékpár-
ral. A baleset következtében 
személyi sérülés nem történt, 
a két járműben összesen kb. 
220 ezer forint anyagi kár ke-
letkezett.

Szinte megszokott, mert 
igen minden nap történik lo-
pás a TESCO-ból. Így volt 
ez február 21-én délután is, 
amikor egy helyi fiatalkorú 
fiú a kabátja alá rejtett külön-
féle szeszesitalokat, illatsze-
reket, édességeket, és meg-
próbálta az áruházból fize-
tés nélkül kivinni. A bizton-

sági kapu jelzése riasztotta az 
őröket, akik a rendőrök meg-
érkezéséig visszatartották a 
fiút, így az 5.792 Ft-os lopási 
kár megtérült. A tolvaj ellen 
szabálysértési eljárás indult.

Február 22-én délelőtt a 
TESCO áruházból egy haj-
dúnánási lakos 16.436 Ft ér-
tékben próbált meg fizetés 
nélkül árut kivinni, amit a 
biztonsági őrök megakadá-
lyoztak, így a lopási kár meg-
térült. A tolvaj ellen szabály-
sértési eljárás indult.

Február 23-án a késő es-
ti órákban két helyi férfi a 
nap folyamán nagyobb men-
nyiségű alkoholt fogyasztott, 
majd gyalog elindultak a dis-
coba. Az utcán összetalálkoz-
tak három férfival, akik őket 
előzetes szóváltást követő-
en tettleg bántalmazták, mely 
következtében mindketten 
nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedtek. 
Az ügyben garázdaság miatt 
indult büntetőeljárás.
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Karcag – Szolnok 1:6 (0:3)
Karcag, Technikum pálya, 

200 néző. Jv.: Fodor
Karcag: Körösi, Kohá-

ri, Orosz, Kocsis, Egedi, Bor-
si, Bujdosó, Donka, Domokos 
A., Balogh R., Szabó D.

Cserék: Lévai, Nagy R., Do-
mokos R.

Edző: Varga János
Góllövők: Domokos I. (2), 

Farkas K. (2), Remili (2), ill. 
Lévai

Ritkaságszámba menő, 
hogy egy sporttalálkozón egy 
családból hárman is pályán 
szerepeljenek. A karcagi Do-
mokos családból most hár-
man is: Imre (Szolnok), Atti-
la és Roland (Karcag) játszot-
tak. Őszintén reméljük, hogy 
a három fiatal tehetség még 
sokra viszi. A sok fiatallal pá-
lyára lépő karcagiak az NB I.-
be feljutásra törő Szolnok el-
len most ennyire tellett.

Túrkeve – Karcag 4:1 (0:0)
Túrkeve, 50 néző. Jv.: Jando
Karcag: Tóth L., Egedi, 

Orosz, Borsi, Lévai, Domokos 
R., Habóczki, Nagy R., Do-
mokos A., Rátkai S., Hajdú T.

Cserék: Kőrösi, Balla Zs., 
Kohári

Edző: Varga János
Góllövő: Domokos A.

Karcag – Nagyiván 0:0
Karcag, Technikum pálya, 

100 néző. Jv.: Varga
Karcag: Erdei, Kohári, 

Orosz, Kocsis, Lévai, Bujdo-
só, Domokos R., Habóczki, 
Domokos A., Balogh R., Haj-
dú R.

Cserék: Borsi, Nagy R.
Edző: Varga János.
Varga János: Az eddig el-

végzett munkával elégedett 
vagyok, de az előkészületi 
mérkőzéseken ebből keveset 
valósítottunk meg.

Két új játékos érkezett: Ha-
bóczki István Tiszafüred-
ről és Rátkai Sándor Kabáról. 
Visszatért Kőrösi Balázs Ti-
szaszentimréről és Domokos 
Roland Szolnokról.

Március 2-án Magyar Ku-
pa mérkőzés lesz a négy közé 
jutásért a megyei II. osztályú 
Pusztamonosotron 14:30-kor. 

Március 9-én lesz a bajno-
ki rajt. Az ellenfél Kunszent-
márton együttese lesz.

Bosnyák Imre

Szombaton a Városi Sport-
csarnokban rendezte meg a 
Középtiszai Mezőgazdasá-
gi Rt.  – zömmel kunhegyesi 
csapatok részvételével -  a te-
remlabdarúgó tornát, amelyen 
érdekességképpen egy német-

országi – Siegenből – együttes 
is részt vett.

Végeredmény: I. Okodiesel, 
II. Gépműhely, II. Kunság szé-
pe, III-IV. Unikum, III-IV. Bala, 
V. Sertéstelep, VI. Bombardier.

B. I.

Előkészületi mérkőzések

Berekfürdő – Törökszent-
miklós 16:23 (6:9)

Tiszaföldvár, Homoki 
Sportcsarnok. Jv.: Major

Berekfürdő: Vonáné, Bán-
hegyiné Bakó É. (8), D. Nagy 
J. (3), Cseke P. (1), Pergéné 
Varga Zs., Herceg Á. (1), Kun 
M. (3)

Csere: Varga A., Szabó I., 
Perge Zs., Kiss A.,  Illés-Sütő 
N., Papp E., Horváth D.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
tavaszi bajnokság első mérkő-
zését a tabella élén álló török-
szentmiklósi csapattal kezd-
tük. Jó kapusteljesítményük 
mellett sajnos nagyon rossz 
százalékban találtunk be az 
ellenfél kapujába.

Berekfürdő – Tiszapüspö-
ki 20:18 (9:10)

Tiszaföldvár, Homoki 
Sportcsarnok. Jv.: Major

Berekfürdő: Vonáné, Bán-
hegyiné Bakó É. (8), D. Nagy 
J. (2), Cseke P. (2), Pergéné 
Varga Zs., Herceg Á. (4), Kun 
M. (4)

Csere: Varga A., Szabó I., 
Perge Zs., Kiss A.,  Illés-Sütő 
N., Papp E., Horváth D.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Egymás után következett a 
két mérkőzésünk, ami rá-
nyomta a bélyegét a csapatra. 
A nagy akarás görcsös játék-
ba ment át, ami játékvezetői 
következetlenséggel párosult, 
de mégis sikerült a 2 pontot 
begyűjteni.

Megyei I. osztályú női kézilabda

Teremlabdarúgó torna


