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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 tárogatóművész,
 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 és levezeti
 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

Ezzel a szlogennel mutat-
kozott be városunk a 31. Uta-
zás 2008 kiállításon, amelyet 
a Hungexpo Budapesti Vá-
sárközpont területén rendez-
tek február 28. és március 2. 
között. Az első nap a szak-
mai látogatóké volt, a nagy-
közönség számára 29-én 
nyílt meg a kiállítás.

Karcag ugyan a Tisza ta-
vi régió részeként, de ezúttal 
önálló standon szerepelt. A 
ma már hagyománynak szá-
mító standard programok, 
mint a Birkafőző Fesztivál-
lá növekedett főzőverseny, 
vagy a Nagykunsági Kulturá-
lis Napok rendezvényei mel-

lett számos, más idegenfor-
galomban érdekelt vállalko-
zás is bemutatkozott. A Váro-
si Gyógyvizű Strandfürdő és 
Kemping, a Kunlovarda, az 

Orthovis Kft, a Kun-Mediá-
tor Utazási Iroda, a Sárgaház 
Vendéglő, a Nimród Bioszál-
loda és Étterem, és természe-
tesen nótaénekesek, népmű-
vészek adtak ízelítőt a Nagy-
kunság központjának ven-
déglátásából. 

A szakmai napra városunk 
prominensei, képviselők, hi-
vatali munkatársak, intézmé-
nyek küldöttei is elkísérték a 
kiállításon bemutatkozókat. 
Az igényesen kialakított stan-
dot már az első napon is ren-
getegen meg tekintették, ahol 
gazdag programok által, va-
lamint színes kiadványokból 
juthattak bővebb informáci-

Szíveslátás, vendéglátás Karcagon

A Kátai Gábor Kórházzal kapcsolatos tu-
dósításaink mondhatni kizárólagos témá-
ja mostanában a rekonstrukció, ami annál 
is érthetőbb, mert a hónapokkal korábban 
megkezdett épületfelújítás első fele március 
hónapban befejeződni látszik. A január óta 
megbízott vezetőként működő dr. Kapusi 
Lajos főorvos elégedett, mint mondja, a be-
ruházás a határidőket betartva halad előre. 
Vagyis március hónapban a tervek szerint 
megkezdődhet a már felújított részek átadá-
sa. A kivitelező három szakaszban tervezi az 
átadást és az átvételt, amikor a felújított ré-
szeket belaknák a betegek és a gyógyítók, 
az üresen maradt félrészt pedig megkapják 
majd az építők a generálozás folytatására.

- Nekünk az lenne a legjobb, ha a kórház az 
év végére már teljes kapacitással a gyógyulást 
és a gyógyítást szolgálhatná – véli dr. Kapu-
si. – Már csak azért is, mert a jövő évtől itt a 
biztosítási egészségügy, és nekünk is más lesz 
egy teljesen megújult, a mai kor színvona-
lán álló épülettel a hátunk mögött tárgyalni 
a biztosítókkal. Hangsúlyozva még azt termé-

Márciusban elkészül az első szakasz

Felhívás
Tájékoztatom Tilalmas választópolgárait, hogy a 2008. évi 
országos ügydöntő népszavazás alkalmából 2008. márci-
us 9-én (vasárnap) Tilalmasról Karcagra 9:00  és 15:10 
órakor, Karcagról Tilalmasra 10:00 és 18:30 órakor köz-
lekedő menetrend szerinti buszjárat térítésmentesen szál-
lítja a szavazókat a szavazókörbe, majd vissza.

Rózsa Sándor
jegyző

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

Legenda és 
valóság

(Rendhagyó filmjegyzet)
Hogy a dolgok közepébe vágjak; Vité-

zy László A Hortobágy legendája c. film-
jéről – amit hétfő délután nem valami sze-
rencsés időpontban mutattak be a Déryné 
mozi termében -, nehéz elfogultság nélkül 
szólni. Nem csak azért, mert itt forgatták a 
filmet, ismerjük a helyszíneket; a Zádor híd 
környékét, a volt szovjet bombatér mellet-
ti tanyát, a nagyiváni határt, a karcagi vá-
rosháza épületét. Hanem azért is, mert az 
itt élt pusztai emberek közeli és távolab-
bi múltjának tragikusan fájdalmas részle-
teit mutatja be. Jó néhányan talán a há-
rom történetet is ismerik. Három részre 
tagolódik ugyanis a film, akár film – trip-
tichonnak is nevezhetjük. Az első két tör-
ténet 1945-től a ’60-as évek végéig tar-
tó történelmi időszak tragikumait, míg a 
harmadik egy Móricz novella, a Komor Ló 
egyik cselekményszálát költi át filmnyelv-
re. (A rendező a novella alcímét kölcsönöz-
te filmje címéül).

Vitézy Lászlót dokumentumfilmesként 
ismerhették meg a magyar filmek kedve-
lői. Sajnos, a helyi moziban az utóbbi két 
évtizedben nem igen láthatták, legföl-
jebb a televízióból emlékezhetünk né-
hány opusára. (Emlékképeimben kuta-
kodva sajnos nekem is csak a kb. a ’80-
as évek elején készült Vörös föld c. bau-
xit-panamákról (?) szóló film  rémlik.) Ez 
a film viszont játékfilm, habár dokumen-
tarista módszereket is fölfedezhetünk a 
megfogalmazásában. Ha csak egy-két 
jelzővel lenne szabad a filmet illetni: az 
nem a „jó” és a „szép” lenne elsősorban, 
hanem a költői és a katartikus…

A Balázs Béla-díjas rendezőről tudjuk, 
hogy világlátásában,  szakmai fölfogásá-
ban közel áll Tarr Bélához - napjaink egyik 
modern -, nem éppen tömegfilmeket ké-
szítő rendezőjéhez. Aki a Londoni férfi c. 
új filmjének debreceni bemutatója utáni 
beszélgetésen azt mondta: „… egy jó fil-
met nem lehet elmesélni, azért film…”

Mint ahogy egy szobrot, vagy fest-
ményt sem. Meg kell nézni – gyakran 
többször is, és más – más aspektusokból.

Játékfilmnél persze más a helyzet, itt a 
színészek játéka is közvetít gondolatokat, 
érzelmeket, mondanivalót. (A Duna tv a 
filmet március 8-án este tűzi műsorára.)

A film színészeinek névsora is lenyű-
göző; napjaink legjobbjai: Szirtes Ági, 
Pokorni Lia, Eperjes Károly, Csányi Sán-
dor, Szarvas József főszerepben –és epi-
zódszereplők között is olyan kiválóságok, 
mint pl. Ujlaky Dénes vagy Reviczky Gá-
bor - és fölfedezhetjük Vikidál Gyulát is, 
borostás csikósként.

Szóval meg kell nézni ezt a filmet - 
amit valószínűleg a liberális szemléletű 
filmkritikusok majd „bő gatyás, népies, 
szentimentális rongyrázásnak” neveznek, 
amelyben természetesen látható a pusz-
tai csárda is. Ha nem is kecskeméti ba-
rackpálinkás butykossal, hanem nagyi-
váni szilvás butellával... De legfőképpen 
azért, mert közelebb visz mai világunk 
megértéséhez, segítséget adhat emberi 
gyarlóságaink levetkőzéséhez…, s talán 
még abban is, hogy jobban szeretni tud-
juk ezt a vidéket, ezt a hazát és népét…

- ács -

HÍREK
Nótakedvelők 

figyelem!

Tisztelettel közöljük Önök-
kel, hogy az ügydöntő szava-
zásra való tekintettel, a 2008. 
március 9-ére beharangozott 
nőnapi műsorunk 2008. április 
6-án (vasárnap) 15 órai kezdet-
tel kerül megrendezésre.

A részletekről később érte-
sítjük a kedves érdeklődőket.

Megértésüket köszönve:
a Karcagi Nótásfiúk

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

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

óhoz a karcagi vendégvárást 
illetően. A küldöttséget ve-
zető Dobos László alpolgár-
mester számos médiaorgá-
numnak nyilatkozott, többek 
között lapunknak is. Ő a kö-
vetkezőképp foglalta össze az 
idei szereplést:

„Tizenöt éve veszünk részt 
az Utazás kiállításokon. Ti-
zenöt év munkája, tapasztala-
ta arra ösztönzött bennünket, 
hogy az idegenforgalmi, tu-
risztikai eredményeinket egy 
nagyobb alapterületen, önálló 
standon mutassuk be. 

A korábbi években körülbe-
lül két négyzetméternyi alap-

területen lehetett kiállítani, 
ehhez képest az önálló bemu-
tatkozás óriási lehetőség. Ez 
a városnak nem került többe, 
mint korábban, hiszen a plusz 
költségeket átvállalta hat tu-
risztikával, idegenforgalom-
mal foglalkozó cég, akik szin-
tén lehetőséget kaptak a be-
mutatkozásra. 

Az idegenforgalom egy olyan 
gazdasági vonal, lehetőség, 
amit mindenképp ki kell ak-
názni. A tudatos marketing-
munka ugyan nagy ráfordítást 
igényel, és idő kell a beérésé-
hez, de biztosan megtérül.”

Cselényi Csaba

Egyre gyakrabban hallani, hogy fontos 
az úgynevezett öngondoskodás, különösen 
a majdani nyugdíjak tekintetében. Szakem-
berek szerint, aki békés, kiegyensúlyozott 
nyugdíjas éveket szeretne magának, az már 
most külön félretesz egy kis pénzt az amúgy 
is kötelezően befizetett nyugdíjalap mellé. 

Szintén szakemberek mondják – amit a 
minap is hallottam egy rádióműsorban –
, hogy bizony az ’50-es években születettek 
között lehetnek szépszámmal olyanok is, 
akik nem kapnak nyugdíjat, vagy csak na-
gyon keveset fognak majd átvenni a postás-
tól. Pedig itt minden munkavállalótól év-
tizedek óta automatikusan vonták a nyug-
díjjárulékot, amit a közös alapban kezel 
az állam. Ez végeredményben a társadal-
mi szolidaritáson alapuló felelősségvállalás. 
Sőt akár öngondoskodásnak is nevezhet-
nénk, mert saját magam érdekében fizetem, 
amelynek a kezelését az államra bízom, még 
ha kötelező jelleggel is.

Most azt mondják, hogy jobb ezt kiegé-
szíteni még egy kis pénzzel. A kérdés csak 
annyi, hogy miből. A mai Magyarországon 
annyira alacsonyak a bérek, hogy egy átla-
gos munkavállaló – legyen az egyedülálló, 
vagy családos – nem igazán képes rendsze-
resen, extra befizetéseket vállalni, mondjuk 
egy másik nyugdíjpénztárnál. (Nem úgy, 
mint egy nyugat-európai, vagy tengerentú-
li átlagember, aki rendesen ki tud jönni a fi-

zetéséből, és még extra egészség és nyug-
díjbiztosítást is tud vállalni.) Természete-
sen az ilyen kérdésekre mindig ott van az a 
válasz, hogy éppen ezért akarják a moder-
nebb, nyugati mintájú biztosítási rendszert 
meghonosítani hazánkban. Csak épp azt fe-
lejtik el, hogy előbb a béreket kéne emelni 
azért, hogy legyen miből csengetni a külön-
böző járulékokat. De azt is elfelejtik, hogy 
nyugaton is egyre inkább hajlanak az álla-
mi garanciavállalás felé, a még inkább a kö-
zös felelősségvállalás irányába. Mégsem me-
het úgy, hogy egész életében fizet valaki, az-
tán majd öregkorára meg azt mondják ne-
ki, hogy most kevesebb jár, mert elöregedő a 
nemzet, több a nyugdíjas, és különben sem 
tetszett eléggé öngondoskodni. Nem lenne 
elöregedő nemzet sem, ha a fiatalok eleget 
keresnének ahhoz, hogy lakásvásárlást, gye-
reket tudnának úgy vállalni, hogy ne nyo-
morítaná meg őket az özön – sok esetben 
kényszerből felvett – hitelteher. Pénz, pénz 
és megint csak pénz. 

A környező országok, ma már Románia is 
elporoltak mellettünk, ésszerűen kihasznál-
va az uniós forrásokat. Nő az életszínvonal, 
fejlődik az infrastruktúra, munkahelyek te-
remtődnek. Mi meg, az egykor legígérete-
sebb csatlakozók már a nyugdíjas éveink-
től is rettegünk. Hol vannak, honnan lesz-
nek tartalékok?

Cselényi Csaba 

Tartalékok

Szíveslátás, vendéglátás Karcagon

ISKOLÁS 
LESZEK!

Bemutató foglalkozások 
szülőknek

Komplex foglalkozások, 
modulok megtekintésé-
re nyílik lehetőség a „Re-
fi-ben”

A foglalkozásokat a le-
endő első osztályos tanító-
nők tartják.

Időpont: 2008. márci-
us 20. (csütörtök) 1615-től 
1715-ig.

Helyszín: Református 
Iskola, I. emelet

Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt az isko-
lánkban tartandó bemuta-
tó foglalkozásokra.

Iskolavezetés

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
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Par la men ti Nap ló

Március 9: Búcsú a vizitdíjtól, vagy…?
Talán felesleges írnom, hogy a 

parlament eheti ülésnapjait a vasár-
napi népszavazás határozta meg. 
Kevés kivétellel hétfőn és kedden 
is ez adta meg az alaphangot szin-
te minden felszólalásnak, kormány- 
és ellenzéki oldalról egyaránt. Hol 
direktben szólt erről a beszéd, hol 
csak háttérkísérőül szolgált a mon-
dandóhoz. Kedden délelőtt még az 
általános forgalmi adóról szóló tör-
vény módosításakor is kikandikált a 
beszédekből, egy-egy jól megter-
mett vizitdíjra, vagy kórházi napidíj-
ra utalás.

Baj ez? Úgy hiszem nem. Hol le-
gyen szó közéleti dolgainkról, ha 
nem a parlamentben? Éppen ezért 
találták ki, hogy lehetőség szerint itt 
legyen hely és alkalom a közügyek 
megvitatására. Hasonló célt szolgál-
tak a görög városállamok egykori pi-
acterei, agorái is, azzal a különbség-
gel, hogy a szavazás komplikáltabb 
volt a mainál. Pláne a cserépszava-
zás! Karcagi diákként ma is jóleső ér-
zéssel gondolok vissza Nánási Mi-
hály, vagy Demény Lajosné törté-
nelem tanárok óráira, ahol megpró-
báltuk elképzelni milyen is lehetett, 
amikor a görög városlakók (akkori-
ban még csak férfiak) álltak sorban a 
cserépszavazáshoz, hogy eldöntsék, 
kit kell száműzni 10 évre Athénból? 
Ugyanis minden évben népgyűlé-
sen döntöttek arról, legyen-e cse-
répszavazás. Ha lett, akkor két hóna-
pon belül meg is tartották, ellentét-
ben mai modern világunkkal, ahol 

másfél év kellett az indítástól a nép-
szavazásig.

Persze itt is volt érvényességi kü-
szöb. A görög polgárok az agora egy 
elkerített részére kitett urnákba tet-
ték a cserépdarabokat. Ezután a sza-
vazóbiztosok – már ekkor is léteztek 
ilyenek - megszámolták az össze-
gyűlt szavazatok számát. Ha ez nem 
érte el a hatezret, akkor senkit nem 
űztek el. Ha a cserepek száma a hat-
ezret meghaladta, a biztosok szétvá-
logatták a különböző neveket tar-
talmazó cserépdarabokat, és aki-
re a legtöbb szavazat esett, tíz évre 
száműzték Attikából. A száműzött-
nek tíz napja volt arra, hogy elhagy-
ja az országot, és ha a tíz év letel-
te előtt megpróbált volna visszatér-
ni, halálbüntetés várt volna rá. Más 
hátránya a szavazásból nem szárma-
zott: vagyonát nem kobozták el, és 
a száműzetés lejárta után ismét sza-
bad polgárként tevékenykedhetett. 
A népgyűlésnek lehetősége volt ar-
ra, hogy szükség esetén valakit a tíz 
év letelte előtt visszahívjon, időn-
ként ez meg is történt, főként szám-
űzött hadvezérekkel háború idején.

Az ember ilyenkor gondol bele: 
ment előre a világ 2500 év eltelté-
vel? Nem a technikai körülmények-
re gondolok. Szavazólapokra írunk 
cserepek helyett, számítógépekkel 
összesítünk, ez tényleg változott. 
Athénban, Milétoszban, Szürakuszá-
ban olcsóbb volt cserépre karcolni, 
mint az Egyiptomból érkező drága 
papiruszra írni. Bár ha belegondo-

lok, 2000-ben, az amerikai elnökvá-
lasztás után még hetekig számolgat-
ták újra Floridában a ki-, vagy ki nem 
lyukasztott papírcédulákat, így dönt-
ve el a világ szuperhatalmának veze-
tőjét. Jót mosolyogtak volna az egy-
kori görögök…

Visszatérve a kérdésre, változott-
e az emberi habitus, mentalitás? Ma 
is szívesen száműznénk haragosa-
inkat? Aktívabbak, vagy passzívab-
bak vagyunk-e, ha nem személyes 
ügyünkről, hanem közügyeinkről 
van szó? A hétfői és keddi parlamen-
ti beszédek alapján úgy tűnt, mintha 
már mindenki vasárnapra készülne. 
Ismerve viszont a korábbi népsza-
vazások alacsony részvételi aránya-
it, félő, hogy a vizitdíjról, a kórházi 
napidíjról és a tandíjról szóló szava-
zás nem indít el mindenkit. Márpe-
dig ahogy Athénban 6000 szavazat 
kellett az érvényességhez, Magyar-
országon az összes szavazó egyne-
gyedének, vagyis legalább kétmillió 
szavazónak azonos voksa kell a fel-
tett kérdések eredményes megvála-
szolásához.

Nincs mit tenni, el kell menni. A 
szavazással nemcsak akkor spórol az 
ember, ha három igennel szavaz, és 
megszabadul a vizitdíjtól, tandíjtól, 
kórházi napidíjtól, hanem így meg-
spórolja az utólagos panaszkodást 
is, miszerint mások döntöttek he-
lyette. Ennyit (is) megér egy negyed-
óra vasárnap.

Varga Mihály

Lakóépület-tűz Tiszarof-
fon

Március 1-jén, 4 óra 16 
perckor kérték segítségün-
ket a kunhegyesi tűzoltók, 
mivel Tiszaroffon a Széche-
nyi utcában egy lakóház he-
lyiségei, illetve tetőszerkeze-
te égett teljes terjedelmében, 
és átterjedt a szomszédos 
garázs épületre is. A karcagi 
egység kiérkezésére a kun-
hegyesi tűzoltók a tüzet már 
körülhatárolták, a karcagi-
ak az oltásból vették ki a ré-
szüket.

Vihar Karcagon
A március 1-jén hazánkra 

lecsapó vihar Karcagot sem 
kímélte. A vihar ugyan nem 
tartott sokáig, mégis jelen-
tős károkat okozott. Elő-
ször a Tisza utcába vonultak 
az egységek, ahol egy fenyő-
fa lakóépület tetejére dőlt, 
majd a Táncsics körútra, 
ahol egy emeletes lakóház 

tetejének bádogozását bon-
totta meg a szél, végül a IV. 
Béla király utcába, ahol egy 
lakóépület zsindely fedé-
se vált a vihar áldozatává. A 
káresetek felszámolása más-
nap, március 2-án is folyta-
tódott. A Villamos utcában, 
illetve a Liget utcában elekt-
romos vezetékre dőlt ága-
kat kellett eltávolítani, va-
lamint a Sportcsarnok épü-
letén is fennakadt egy nagy 
méretű ág, ami járókelőket 

veszélyeztetett. 
Március 3-án 
a Jókai utcá-
ba vonultak az 
egységek letört 
ágat eltávolí-
tani, valamint 
a Gimnázium 
veszélyessé vált 
t e t ő c s e r e p e -
it távolították 
el az emelőko-
saras gépjármű 
segítségével.

Égett a vasúti töltés 
Március 2-án még egy 

tűzeset is nehezítette a tűz-
oltók amúgy sem egysze-
rű dolgát. 15 óra 59 perckor 
kezdte meg a vonulást a két 
karcagi gépjármű-fecskendő 
a Füzesgyarmati útra, ahol a 
vasúti töltésen elszáradt alj-
növényzet égett 1 hektáron. 
A 8 tűzoltónak közel fél órá-
jába került a lángok megfé-
kezése.

TŰZKAKAS

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

szetesen, hogy súlyponti kór-
ház is vagyunk.

- Ön januárban került az 
intézmény élére. Mivel telt az 
év első két hónapja a rekonst-
rukciós munkán túl?

- Januárban a vezetőkkel 
két nagy feladattal néztünk 
szembe. Az egyik a kórház 
gazdasági helyzete, a másik 
pedig a munka szakmai ol-
dala, ami arról szól, hogy ki-
emelt kórház vagyunk. Akkor 
azt fogalmaztuk meg, hogy a 
kórház súlyponti, kiemelt jel-
legét mindenképpen meg kell 
tartani. A 2008. évi I-es tör-
vény, ami biztosító társasá-
gokról és a biztosítási egész-
ségügyről szól, kimondja, 
hogy a biztosítónak köteles-
sége leülni tárgyalni a súly-
ponti kórházakkal. Súlyponti 
kórházként ez az intézmény 
könnyebben fog fennmarad-
ni, hiszen érdemben fog és 
tud majd biztosítóval tárgyal-
ni. A súlyponti szerepre ez a 
legmegfelelőbb kórház, mind 
földrajzi fekvése, mind pedig 
egyéb adottságai miatt is. De 
azért ne altasson el bennün-
ket ez a tudat, figyeljünk oda 
és próbáljunk mindent meg-

tenni a szakmaiságunk ér-
dekében. Ez első rendű fel-
adat, ahogyan a pénzügyi 
helyzet megfelelő kézben tar-
tása is. Ez utóbbiról örömmel 
mondhatom, hogy az elmúlt 
hetekben különböző intéz-
kedésekkel sikerült megspó-
rolni bizonyos pénzösszege-
ket. Ezen felül az elmúlt év-
hez képest fejlődött a HBCS 
(Humán Betegségcsoport) 
súlyszámának a „megter-
melése”. Meg tudtuk szerez-
ni azt a pontszámot, amit a 
teljesítmény volumen korlá-
tunkkal (ti. a „félházzal üze-
melés”-sel – E.Gy.) meg lehe-
tett szerezni, sőt annál vala-
mivel többet is. Tehát jobban 
teljesítettünk. Ahogy mond-
tam, igyekeztünk takaréko-
sak lenni és így a  nehézségek 
egy bizonyos szinten kezde-
nek „kiegyenesedni”. És ez, 
úgy vélem, nemcsak a dol-
gozóink, hanem a térségben 
élők számára is megnyugta-
tó és örömteli dolog. Remél-
jük, az év végétől már a tető-
től talpig megújult kórházban 
végezhetjük a munkát.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Márciusban elkészül 
az első szakasz
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Alkotó művészet
Március 3-án Urbán Er-

zsébet, a karcagi Gábor Áron 
Gimnázium végzős diák-
ja volt a kör vendége, aki be-
mutatta a rajz, a festészet és 
a fotózás terén végzett tevé-
kenységét és versenyeredmé-
nyeit. Először a kitett képeket 
és okleveleket nézhették meg 
a jelenlévők, majd bemutat-
kozás következett. Kiderült, 
hogy már egészen kicsi gyer-
mekként is szeretett rajzol-
ni, amelyben szülei is tudták 
segíteni, hiszen édesapja gé-
pész-üzemmérnökként sze-
rezte diplomáját, édesanyja 
a Debreceni Tanítóképzőben 
végzett. Rajztanárai, Halász-
né Virágh Mária az általá-
nos iskolában, Sipos Ferenc-
né a gimnáziumban oktat-
ták a tanórákon, szakkörön 
és fakultációs órákon. A csa-
ládi háttér, a tehetség mellett 
sok szorgalom és céltudatos-
ság kellett a kiemelkedő ered-
mények eléréséhez.

A kivetített képek segítsé-
gével kirajzolódtak a kedvelt 
témák, az egyszerű természe-
ti formák, a díszítő elemek és 
különböző stílusok. Az önál-
ló alkotásig kemény munka 
vezet. A pályázatokon elért 
kiemelkedő díjak még lelke-
sebbé és tudatosabbá tették 
a művek elkészítésében. Az 
utóbbi két évben egymást kö-
vették az elismerések, dicső-
séget szerezve neki, iskolájá-
nak és tanárainak. Az utób-
bi időben a fotózás került 
előtérbe, s a hobbiszerű fény-
képezéstől a modern digitá-
lis technika felhasználásáig 
jutott. Osztályfőnöke, Juhász 
István tanár úr a fényképe-
zésben nyújtott segítségével 
és a GLOBE program vezető-
jeként is nagyban hozzájárult 
eredményeihez, művészi fej-
lődéséhez.

Az iskola aulájában tartott 
szakköri kiállítástól az Ame-
rikai Egyesült Államok buda-
pesti Nagykövetségén átvett 
plakátpályázat Különdíjáig 
jutott, amelyet 2007 áprilisá-
ban a Föld Napja alkalmából 
vehetett át. Az utóbbi időben 
szinte minden jelentős pá-
lyázaton eredményesen vett 
részt, s az elért helyezések 
csodálatra méltóak.  Néhány 

a legjelentősebbek közül: az 
’56-os forradalom 50. évfor-
dulója tiszteletére meghirde-
tett plakát-készítő pályázat 
csoportos 3. helyezése, a TIT 
levelező rajzverseny 2. helye-
zése, a Magyar Békeszövetség 
által kiírt „Európában élek” 
című országos rajzpályázat 
1. helyezése, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Miniszté-
rium „Miénk az utca” rajz és 
fotópályázat 1. helyezése. Az 
utóbbi kép Köröstárkány-
ban, Erdélyben készült. Mű-
vészeti alkotótáborban vett 
részt Senftenbergben, Német-
országban, sok fényképet ké-
szített Szolnokon, s természe-
tesen Karcagon. Észreveszi, 
ami szép, s igyekszik azonnal 
megörökíteni.

A fenti felsorolás sokkal 
többet jelent az összejövetel 
szép számú résztvevőjének, 
hiszen látták az eredményt 
hozó képeket, gyönyörköd-
hettek a virág-csendéletek-
ben, a hangulatos tájat ábrá-
zoló akvarellekben, a kidol-
gozott grafikákban, a fan-
táziadús színes formákban. 
Megjelennek képzeletükben 
a látott ragyogó fotók, ame-
lyekkel pl. a „Füvek népe” or-
szágos fotó és rajzpályázaton 
2. helyezést ért el Urbán Er-
zsébet. Szerény és sokoldalú 
egyénisége, tudatos időbeosz-
tása, fegyelmezett munkája 
figyelemre méltó, s remélhe-
tőleg elvezet álmai megvalósí-
tásához: a sikeres felvételihez 
(matematika, fizika, alkal-
massági vizsga műszaki rajz-
ból), ahhoz, hogy építészet-
tel foglalkozzon, s továbbra is 
élete része maradjon az alko-
tó művészet. Sok sikert kívá-
nunk hozzá!

Március 10-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné MIK első 
emeleti klubtermében Koncz 
Tibor vezetőlelkész úr lesz a 
kör meghívott vendége, aki a 
szerveződő régi-új Nagykun 
Református Gimnáziumról 
beszél a szülőknek, diákok-
nak, a kör tagjainak, felvető-
dő kérdéseikre válaszolva. A 
fontos alkalomra szeretettel 
hívja az érdeklődőket a Kun-
halom Polgári Kör!

V. Gy. 

Ha jól sejtem, itt mifelénk, 
az erdős-hegyes vidékekkel 
szemben nincsenek réges-ré-
gi hagyományai a gombafo-
gyasztásnak és ezzel együtt 
nem része a népi tudomány-
nak az ehető és mérges gom-
bák ismerete sem. Pontosab-
ban régi hagyományai nin-
csenek, de például a ‘70-es 
évek elején (Berekfürdőn) 
egy ilyesmiben jártas néni-
től mindig vettünk egy nagy 
vászonzacskó szárított szek-
fűgombát, ami aztán egész 
télre elég volt. Arra is em-
lékszem, hogy gomba bőség-
gel termett, ha megfelelő volt 
az idő, és terem ma is a lege-
lőföldeken (meg melyik hol) 
és szedni is szokták a hozzá-
értők. (Bár egy saját szedé-
sű gombapörköltre vagy egy 
legelső, nyílt tűzi malacsütés-
re szóló meghívás komoly di-
lemma elé állítja az embert.)

A Dérynében helyet kapott 
gombaszakkörről egy isme-
rős révén már korábban hal-
lottam, s azt is tudom, hogy 
a Piaccsarnokban idényen-
ként gombavizsgálatra is le-
hetőség van. Széll Attilával, 
a szakkör vezetőjével, a vizs-
gálatokat végző gombaszakér-
tővel az elmúlt héten sikerült 
beszélgetnem. A nyugdíjas 
agrármérnök a Kutató Inté-
zet munkatársa volt, korábban 
élelmezési szakfelügyelőként 
dolgozott a Városi Tanácsnál, 
s ehhez a munkakörhöz kap-
csolódott a gombavizsgálati 
tevékenység. A gombászással, 
gombaismerettel 1975-től kez-
dett foglalkozni, s már ekkor 
végezte a vizsgálatot a piacon.

- A ’70-es években általá-
ban tavaszi időszakban 4-5 
kuncsaft volt a vizsgálatokon, 
főként idős asszonyok, akik 
szekfűgombát szedtek. Olyan 
tíz-tizenöt kiló felhozatal volt 
minden héten. 

- Ma már ilyen erdőn-me-
zőn szedett gombát nem na-
gyon lehet látni a piacon…

- Jelenleg piaci felhozatal-

ra valóban nem lehet számíta-
ni. Mostanában inkább hobbi-
gombászok vannak, akik saját 
részre szedik a gombát.

- Hány féle gomba ismerete 
szükséges a biztonságos gyűj-
téshez?

- Ötven-hatvan faj ismere-
tében már biztonsággal le-
het tájékozódni a vadon termő 
gombák körében. Amit nagyon 
kell, és mindig fel kell ismer-
ni, az a gyilkos galóca, a su-

sulykafélék, a mérges pókhálós 
gomba. Ha ezekből valamelyik 
belekerül a kosárba, akkor ér-
demes az egészet kidobni.

- Volt már ilyen?
- Egy húsz évvel ezelőtti 

esetre emlékszem, amikor er-
dőn szedett őzlábgombák kö-
zött találtam galócát. Az ehe-
tő gombák közül egyébként 
10-15 faj az, ami itt Karcag 
környékén előfordul. Gondo-
lok itt a csiperkére, de azok-
ból több féle (sziki, erdőszéli, 
karcsú stb.) van. Jellemző még 
a lila tönkű pereszke, a nagy 
őzlábgomba, piruló őzlábgom-
ba, mezei szekfűgomba, a las-
kagomba. A fagombák közül a 
téli fülőke és a téli tőkegomba 
is megjelent. Ezen kívül egyre 
többen járnak a hegyekbe és 
onnan is hoznak, például ízle-
tes vargányát, fenyőtinórut, és 
más hegyvidéken termő fajo-
kat. Esetenként az óriás meg a  
pikkelyes pöfeteg is előfordul 
nálunk, hogy csak a leggyako-
ribbakat említsem.

- Látom itt az asztalon a 
tananyag, könyvek, tablók, 
képek és frissen szedett min-
ták. Van hát mit és miből ta-
nulni a jelentkezőknek.

- A gombász szakkör 2006 
decemberében indult tizenhét 
fővel és fél évig tartott. Most 
2007 október 11-én kezdtük és 
a tervek szerint június közepé-
ig találkozunk majd. Egyéb-
ként a szakköri foglalkozá-
sok csütörtökönként 17-18 óra 

között vannak a Déryné Mű-
velődési Házban, a szakköri 
díj 500 Ft/hó. A gombaidény 
és a termés lefutásától függő-
en egy szakköri gombagyűj-
tést szervezünk majd itt Kar-
cag környékén. Ha pedig az 
őszi idényben beindulnak a 
foglalkozások, akkor hegyvi-
dékre is szeretnénk egy túrát 
szervezni, illetve elmennénk 
Budapestre az országos gom-
bakiállításra és ez alkalommal 
a nagytétényi gombatermelést 
is megtekintenénk.

- Áprilisban kezdődik a sze-
zon. Lesz-e lehetőség gomba-
vizsgálatra?

- Várhatóan április 15-től 
hétfőn és csütörtökön 6-8 óra 
között lesz mód gombavizsgá-
latra, illetve ha lehetőség nyí-
lik rá, a lakásomon is végez-
ném ezt a tevékenységet, hét-
főtől péntekig esténként. A 
szakkörre pedig várok minden 
érdeklődőt.

Elek György

Meghívó

A karcagi Városi Csokonai Könyvtár tisztelettel meg-
hívja Önt és ismerőseit 2008. március 31-én (hétfőn) 
17:30 órára a könyvtár olvasótermébe egy nem minden-
napi könyv, Francois Favre: Máni Kelet Krisztusa, Nyu-
gat Buddhája című könyvének bemutatójára.

A könyvet bemutatja a kiadó: Nagy Lajos.

A Szívos és az 
Északi temetők 
nagy területeit 
tisztították meg a 
cserjétől és a va-
don nőtt (gyom) 
fáktól a Város-
gondnokság dol-
gozói. Az irtást 
és az elszállítást a 
cég végezte, a to-
vábbi rendben-
tartás már a te-
mető kezelőjére 
és a hozzátarto-
zókra vár.

Tanfolyam gombakedvelőknek
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Az már az eddigi beszélge-
téseinkből is kiderült, hogy 
Vernének a „Nyolcvan nap 
alatt a Föld körül „-ben már a 
19. században is teljesen iga-
za volt. Jó szervezéssel ma-
napság nincsen igazi távol-
ság, meg nincsenek leküzd-
hetetlen akadályok. Mongólia 
a szerkesztőség falán díszel-
gő (1 m x 0,5 m-es) vi-
lágtérképen is vagy 
húsz centire van Eu-
rópától, ám kedvelt vi-
lágutazónk szerint az 
odajutás pofonegysze-
rű. Mert amíg például 
Karcagról Egerbe me-
net kétszer, azaz Tisza-
füreden és Füzesabony-
ban is át kell szállni, 
addig Karcagról Ulán-
bátorba tartván, min-
dössze Moszkvában 
kell vonatot cserélni. 
Az út persze két nul-
lával több, mint az eg-
ri, vagyis nem kilenc-
ven hanem kilencezer 
kilométer, de maga az 
utazás már nélkülözi a Marco 
Polo-i kalandokat. Ami, gon-
dolom, nem is olyan nagy baj.

- Hát igen, három hetes, ki-
lencezer kilométeres út volt, 
de ha hozzászámolom azo-
kat az utakat is, amikor Bu-
dapestre meg Debrecenbe 
járkáltunk a jegyekért meg 
a vízumokért, meg amíg a 
 Transzszibériai Expresszre a 
helyjegy foglalás sikerült, hát 
időben is meg útvonalban is 
jóval hosszabb volt.

- Melyik volt a nehezebb?
- A vízumnak a megszer-

zése örökös vesszőfutás, most 
sem volt másképp. A mongol 
követségen elég gyorsan vé-
geztünk, az orosz vízumért 
voltunk párszor Debrecen-
ben a konzulátuson. Akkor 
szükség volt a vonatjegyek-
re Moszkváig, onnan meg 
Ulanbatorig, meg a visszafe-
lé szóló repülőjegyekre. Ren-
geteg Pestre járással meg te-
lefonálással sikerült minden, 
de például a mongol főváro-
sig szóló hálókocsijegyeket 
Moszkvában adta át az uta-
zási iroda ottani képviselő-
je. Más egyéb probléma nem 
volt. Némi ennivalót vittünk 
magunkkal a hátizsákban, de 
szerencsére Oroszországban 
viszonylag könnyen lehetett 
élelmiszerhez jutni. Hallot-
tuk, hogy Mongóliában, ét-

kezés előtt – gyomor fertőtle-
nítés miatt – érdemes megin-
ni egy-egy féldecit, úgyhogy 
vittünk két liter pálinkát meg 
másfél liter Portorico rumot.

- Igazatok is van. Az egész-
ség a legfontosabb.

- Mi is így gondoltuk és 
még nem értük el Nyíregy-
háza állomást, amikor az 

egyik liter pálinka már el-
fogyott. Keddi napon indul-
tunk és csütörtök reggel ér-
keztünk meg Moszkvába a 
Kijevi pályaudvarra. Onnan 
átmentünk a Jaroszlavl-i pá-
lyaudvarra, ahonnan az Ázsi-
ába tartó vonatok indulnak. 
Csütörtökön este indultunk 
tovább és kedden érkeztünk 
meg Ulanbatorba. Tehát teljes 
egy hétig tartott az utazás.

- Volt egy egész napotok 
megnézni – milyen manapság 
Moszkva?

- Tulajdonképpen meglepő 
lehet, de az elővárosok, meg 
a külvárosok sem lepusztul-
tak. Az igazi Moszkvát pedig 
én fantasztikus helynek tar-
tom. Bármelyik főváros büsz-
ke lenne olyan látnivalókra, 
mint amilyenek ott vannak. 
Jót nézelődtünk, de nem volt 
szerencsénk. A Lenin Mauzó-
leumot az orrunk előtt zárták 
be, a Vaszilij Blazsennij szé-
kesegyházban meg fúrtak-fa-
ragtak valamit, de olyan zaj-
jal, mint egy páncélosütközet. 
Azt már pár évvel korábban 
látni lehetett, hogy Moszk-
va igazi világváros, de talán 
sehol se tapasztaltam olyan 
nyilvánvalóan óriási szakadé-
kot az emberek között, mint 
ott. Talán Monte Carlo-ban 
látni annyi luxusautót, de 
egy „emelettel lejjebb”, a föld 

alatt, az aluljárókban a nyo-
mor különböző fokozataival 
lehet találkozni. Olyan csó-
ró, szerencsétlen, iszonyúan 
lepusztult hajléktalanok van-
nak, hogy azokhoz mérhetőt 
idehaza, de másutt se nagyon 
látni. Elképesztő…

- A városnézés után követ-
kezett az ötnapos vonatút.

- A vonatút sejthetően nem 
a szépségéről híres. Nekünk 
inkább kihívás, hogy az em-
ber ezt is megcsinálja egyszer, 
át Szibérián. Amúgy nem mi 
voltunk az egyetlen külföldi-
ek. Európából, de még a ten-
geren túlról is voltak útitár-
sak. Hat nap az út, ami ha 

van elég sör, kártya meg ké-
nyelmes ágy, akkor nem 
unalmas. Szerencsére mind 
a három adott volt. A vonat 
a nagyobb állomásokon 20-
30 percet is állt. Ilyenkor vá-
sárolgattunk ezt-azt, mert az 
ottani asszonyok minden-
félét – erdei gyümölcsöt, ci-
garettát, süteményt – kínál-
tak megvételre. Amúgy a vi-
déki Oroszország és a főváros 
közötti szakadék is óriási. A 
legtöbb helyen földutak van-
nak, a falvakban általában a 
jellegzetes szibériai gerenda-
házakat lehetett látni és ezer-
éves, lerobbant autókat. Szó-
val lerí a szegénység a vidéki 
Oroszországról. Átmentünk 
Perm városán, ami választó-
pont Európa meg Ázsia kö-
zött. Jekatyerinburgon, ami 
korábban Szverdlovszk volt, 
Omszkon az Ob folyó men-
tén, Krasznojarszkon, a Jengi-
szejnél, Irkutszkon az Angara 
mentén és Ulan Udé-n, amely 
már igazán messze van, Bur-
játföld fővárosa. Irkuszk és 
Ulan Ude között egyedül a 
Bajkál tó volt a  legnagyobb 
látnivaló, mert azt lehet mon-
dani, hogy addig a táj dögu-
nalmas volt. Végig a tajga 
mindenhol, illetve naponta 
kb. két település.

(folytatjuk)
Elek György 

A számos útibeszámoló kapcsán, amit Németh Mihállyal volt 
szerencsém elkészíteni, úgymond tanúja voltam útitervei szü-
letésének, s hát az újabb beszámolók már mutatták a kivite-
lezést. Ami évről évre tolódott az egy „mindent elsöprő” túra 
volt Ázsia szívében, vagy az ahhoz közel eső Mongóliában. Ta-
valy júliusban aztán Németh Mihály harmadmagával – Pecze 
Györggyel és Ulveczki Istvánnal – neki is vágott. Tapasztala-
taikat a most induló néhány folytatásban olvashatjuk.

Mongóliai utazás (1.)

Átszállás Moszkvában Tavaly ilyenkor, amikor a 
Security 97’ Rallye Kupa ese-
ményeiről beszélgettem Tu-
mbász József főszponzorral, 
sejthető volt, hogy a Koko-
team eseménydús esztendő elé 
néz. Így is lett. Ferjáncz Atti-
la tavaszi látogatásakor már 
újabb lehetőségekről is szó 
esett. A sajnálatos karcagi bal-
eset miatt árnyék vetült ugyan 
a nyári és a második félévi 
eseményekre, de a KSE szak-
osztályaként működő team 
talpon maradt, sőt előre lé-
pett. A 2008-as tervekről Ko-
vács Sándorral (Koko) és Pal-
lagi Imrével beszélgettem.

- A kupasorozat futamai 
Kunmadarason és Kabán zaj-
lottak le, átlagban 60 autó állt 
rajthoz. Ez azt mutatja, hogy a 
versenynek országosan jó hí-
re lett és a versenyzők a szer-
vezéssel és a rendezéssel is elé-
gedettek voltak – mondja Pal-
lagi Imre. - Koko és Ricsi, két 
versenyzőnk pedig folytatta a 
versenyzést. Újabb hír, hogy 
2008. évre megkaptuk a rende-
zői licencet. Országosan tizen-
egy csapat rendezhet rally ver-
senyeket és ezek között ott va-
gyunk mi is.

- Mik az elképzeléseik 2008-
ra?

- Az idei kupasorozat fő tá-
mogatója továbbra is a Securi-
ty 97’ lesz, már aláírtuk a szer-
ződést Tumbász Józseffel. A té-
len megtörtént a versenyautónk 
felkészítése, úgyhogy a gép és 
a versenyzők is jó állapotban 
vannak. Az elmúlt hetekben 15 
versenybírót képeztünk ki. Ve-
lük együtt közel két „garnitú-
ra” versenybírónk áll majd ren-
delkezésre.

- A főszponzor maradt. Vál-
toztak-e a helyszínek?

- A madarasi és a kabai pá-
lyán lesznek lebonyolítva a fu-
tamok. A főszponzor mellett 
oszlopos támogatónk a Karca-
gi Suzuki is, és jelentős (nem 
anyagi) segítséget kapunk a 
KSE-től és a Városi Önkor-
mányzattól. Köszönet érte. 

- Ferjáncz Attila a tavasszal 
lehetőséget látott egy síkvidéki 
rallyra is.

- A tervek szerint a városok 
között fog folyni a verseny – so-
rolja az elképzeléseket Koko. - 
Már beszélgettünk erről az il-
letékes polgármesterekkel, sőt 
megelőző megállapodások is 
folytak. Kistérségi Rally címen 
szeretnénk egy versenyt ren-
dezni, ami Karcag, Kisújszállás, 
Kunmadaras és Kunhegyes kö-
zött zajlana valamilyen formá-
ban. A későbbiekben rendez-
ni szeretnénk (és úgy tűnik si-
kerül is) autocross versenyeket. 
Ennek Szeghalom lenne a hely-
színe. Ott ugyanis van egy első 
osztályú pálya, amit ideadtak 
nekünk annak fejében, hogy 
verseny legyen rajta. Igény van 

rá. A tervek szerint Kunma-
daras és Tiszafüred között az 
 összekötő úton mindenfélekép-
pen lesz egy verseny,. Az elég 
jó, kanyargós, mondhatnám 
„szerpentines”, csak a dombok 
hiányoznak. Szeretnénk meg-
csinálni és úgy néz ki, rendben 
lesz. Minden attól függ, hogy 
a hatóság hogyan engedélyezi. 
Az előzetesben engedik, eddig 
tehát nincs gond. Azt minden-
képpen el kell mondani, hogy a 
Közútkezelő nem ingyen zárja 
le az utat, úgyhogy ehhez a ver-
senyhez még támogatókat kere-
sünk.

- A múlt héten ígérkezett 
egy beszélgetés a Mercedes cég 
– Holczer Dániel és a Koko-
team között, amiről tudósíta-
ni is szándékoztunk. Ez elma-
radt ugyan, de most megkérdez-
hetem, mi lett volna a találkozó 
célja?

- A Mercedes vezérigazgató-
ját vártuk, de egyéb elfoglalt-
sága miatt a március 16-i ma-
darasi versenyen találkozunk 
vele. Szerződésünk van ugyan-
is egy Old Timer, vagyis 130 
darab, harminc évnél idősebb 
autó karcagi és kunmadarasi 
bemutatására, ami 2008. má-
jus 3-án lesz. Ez Európa Baj-
noki futam, amiből egy évben 
csak egyet rendeznek. Tulaj-
donképpen lassúsági verseny. 
Száz méteres táv lesz kijelölve, 
azt kell a régi autóknak (ame-
lyek között a legelső model-
lektől kezdve a fakerekű Mer-
cedesig minden van) időre tel-
jesíteni. A maximális sebesség 
5 km/óra lesz, senki nem áll-
hat meg, időre kell nekik be-
érni. Nagyon látványos, hiszen 
a régi autókat az adott kor-
nak megfelelő ruhában vezetik 
majd a versenyzők. Ez a KSE 
és az önkormányzat támogatá-
sával szerveződik. A segítséget 
ezúton köszönjük.

- Az imént említetted márci-
us 16-át. Ekkor lesz tehát az el-
ső verseny.

- Igen. Kunmadarason lesz az 
első általunk rendezett verseny, 
2008. március 16-án. Erre a 
versenyre az esztergomi gyár és 
sport Suzuki Rt. gyári csapata 
is lejön. A tavalyi évben ugyan-
is úgy ítélték, hogy a madara-
si pályán jó a tesztlehetőség és 
teljes létszámmal ideérkeznek 
majd. Ilyet szerintem még nem 
nagyon látott a megye. Ez után, 
március 31-én mi is elindulunk 
és megkezdünk egy sorozatot, a 
rally túrát, amin több mint 140 
autó szokott indulni. 8 futam, 
egész évben csináljuk. Szinte 
az első osztállyal ér fel. Az au-
tót teljesen felújítottuk és sze-
retnénk az első háromban vé-
gezni. A stáb felállása ugyanaz 
maradt, hiszen a csapat bevált, 
és jól működik.

- Eredményes rajtot 2008-ra!
Elek György

Autóverseny egész évben
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- Kedves Gina! Sokan nem hiszik el, hogy lehetséges 
ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá előta-
nulmányok nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elér-
nie ezt a nem mindennapi eredményt!

- Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. 
Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú éve-
kig gyűjtögettem a tudást, s a bátorságot, mielőtt bele-
vágtam.

- Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidőszak 
után, július elején egy egészen új nyelvet kezdett tanul-
ni, s szeptemberben sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, 
ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?

- Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta, hogy 
próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert, amelynek 
segítségével ő néhány hónap alatt levizsgázott angolból. 
Ez felkeltette az érdeklődésemet, és vásároltam egy tan-
anyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek 
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyaror-
szágon.

- Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? Tud-
tommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnöki Hi-
vatalban, a Külkereskedelmi Főiskolán, a világbajnoki 
és olimpiai ezüstérmes női kézilabda-válogatottnál, az 
úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon, de olyan kivá-
ló emberek könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bo-
lyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.

- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven 
kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvű tananyag 
segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. 
A gyakorlatok csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtan-
ra épülnek, így minden külső segítség nélkül megoldot-
tam őket. Az anyanyelvi lektorok által készített hang-
anyag a kiejtés tökéletes elsajátításában segített. Nem 

volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. 
Mire végigértem az anyagon, mintegy kettőszáz órát 
beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszéd-
készség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az ok-
tatócsomag és a CD minőségű hanganyagok a középfo-
kú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeret-
nék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani 
– és belőlük nyelvvizsgázni.

- Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanu-
lási Módszer?

- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd 
és norvég nyelvre készült tananyag. Sőt, a szerző gon-
dolt azokra is, akik már megtanultak angolul, németül 
vagy franciául, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikér-
dező CD-Tár ezen a három nyelven. Ez az anyag a ti-
zenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza írás-

ban és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól ha-
ladva a nehéz, összetett mondatokig. Nagyon jól hasz-
nálható a megszerzett tudás szinten tartásában és a 
reakcióidő csökkentésében, de nem része a tananyag-
nak.

- Ön szerint mennyi idő szükséges a tananyag elvég-
zéséhez?

- Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s gyorsan 
haladtam, de tudtommal a tanulók többsége egy tanév 
alatt elvégzi. Én nem találtam drágának, az oktatócso-
mag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tu-
cat magánóra költségeinek felel meg.

- Kedves Gina! Sok sikert a további tanulásához, s kí-
vánok még tíz nyelvvizsgát!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a 
cikk elkészülte után pár nappal újabb sikeres középfo-
kú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszer-
rel, ezúttal angolból.)
Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagy sikerű tankönyvének 
bemutatója Karcagon!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, 
SVÉD, NORVÉG

tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

(Dózsa György út 5-7.)
2008. március 11-én kedden, 17-19 óráig.  

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 
Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szövetsége karcagi 

Együtt-Egymásért szervezete szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 

2008. március 29-én (szombaton) 17 órakor 

a CSODA AZ ÉLET! 
című musical karcagi bemutatójára.

Rendezvényünk bevételével a Mindig van remény 
Daganatos Betegekért Alapítvány közreműködésével 
a 15 éves karcagi Mészáros Csilla gyógykezelését 
kívánjuk segíteni, így Ön is hozzájárulhat Csilla 
mielőbbi gyógyulásához.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési képviselő.

Az előadás helyszíne: Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ színházterme.

Szereplők: Csongrádi Kata, Gergely Róbert, Pelsőczi 
László, Lőrincz Levente, Balogh Amanda, 
Matoritz József, Jarovinszkij Igor, Tapolcsányi 
Laura, Nádházy Péter.

Hastáncosok: Halmágyi Ildikó, Kraszkó Anita, Faur 
Melinda, Sipos Viktória.

Zene: Siliga Miklós.

Rendező: Árvai Béla.

Jegyek 2.000 Ft-os egységáron elővételben 
vásárolhatók a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
pénztárában.

Az ülőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik!

Szeretettel várjuk és megjelenésére, támogató 
részvételére feltétlenül számítunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Immár hagyományosan ebben az évben is meghirdetés-

re kerül az Országos Baleset-megelőzési Bizottság nagysi-
kerű gyermekrajzpályázata a „Közlekedésbiztonság gyer-
mekszemmel”. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság idén is három korcsoportban 3-6, 7-10, és 11-14 
éves korosztályba tartozó gyermekek munkáit várja. 

A pályaművek mérete: kizárólag A/3-as, ill. A/4-es 
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni:  – a készítője 

nevét,
 – születési idejét,
 – osztályát, valamint
 – az oktatási intézmény nevét és pontos címét.
Beküldési határidő: 2008. április 11. 
Cím:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzé-

si Bizottság 
5000, Szolnok, Baross út 39. sz. 
A beérkezett pályaművek értékelését a Megyei Baleset-

megelőzési Bizottság által felkért zsűri végzi, és a korosz-
tályonként legjobbnak ítélt 5-5 alkotást juttatja el az Or-
szágos Baleset-megelőzési Bizottsághoz.

Az országos zsűrizés alapján a legjobb munkákból Bu-
dapesten 2008. májusában kiállítást rendeznek. Bízunk 
benne, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is szép 
eredményeket sikerül elérniük a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből delegált gyermekeknek. 

A pályázat nyertesei a megyei díjkiosztás, a kiállítás 
helyszínéről és idejéről írásban értesítést kapnak.

A pályaművek megőrzésére, illetve visszaküldésére a 
Megyei Baleset-megelőzési Bizottságnak nincs lehetősége.

Az országos verseny fődíja korosztályonként 1-1 kerékpár.
További információval Zimányiné Dobó Csilla r. főhad-

nagy, a megyei verseny szervezője áll az érdeklődők ren-
delkezésére.

Tel: 56/ 501-600 / 15-53 mellék
A pályázatok elkészítéséhez jó munkát és sok sikert kí-

vánunk!

50. évforduló
A Kiskulcsosi Általános Iskola ünnep-

re készül.
Ünnepli 8 évfolyamos fennállásának, 

önállóságának 50. évfordulóját.
Ebből az alkalomból szeretettel várjuk 

volt tanárainkat, diákjainkat a
2008. március 8-án 16 órától 

megrendezésre kerülő baráti találko-
zónkra.
I. A jubileumi emléknapot megnyitja: 

Ecsedi Irén igazgatónő
II. Köszöntőt mond: Kovácsné Kerekes 

Katalin az Oktatási és Kulturális Bizott-
ság Elnöke 

III. Műsor:
 1. Bukovszki Beatrix -  hegedű
 2. Vargyas Márta -  ének
 3. Horváthné Pandur Tünde -  vers
 4. Zbiskó Zoltán – Semsei Katalin és 

gyermekeik -  kamarazene
IV. Életképek napjainkból – Ferencziné 

Varga Ildikó és dr. Szabó Jánosné 
V. Kiállítás megnyitása: Gyökeresné Kál-

lai Mária  
 - Kárpáti Jenő
 - Papp Gyuláné
 - Nyíriné Kátai Katalin munkái.

Kötetlen beszélgetés, a régmúlt em-
lékek felidézése, az iskola bejárása házi-
gazdák irányításával, a kiállítás megte-
kintése.

A rendezvényen az iskola jubileumi 
évkönyvét áruljuk, melyben megjelenik 
a múlt, jelen, jövő.

(A találkozó ideje alatt büfé működik.)
Szeretettel várjuk bejelentkezett ven-

dégeinket!
Iskolavezetés
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.

Jó állapotú családi házat, vagy lakást bérel-
nék hosszú távra. Tel.: 06/70-211-9008.

Vízpart mellett tanya melléképületekkel, 
2400 m²-es gyümölcsössel, teljesen bekerít-
ve eladó jó horgászati és állattartási lehető-
séggel. Tel.: 06/30-229-6516.

Karcag, Cserepes u. 18. sz. alatti lakóház el-
adó. Két szoba, előtér, fürdőszoba, konyha, 
kábeltévé, telefon van. Rendezett udvar ga-
rázzsal, 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 el-
adó. Tel.: 06/30-320-3483.

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

Föld eladó! 100 ak. 3 ha. a Kenderesi úton 
Karcagon. Öntözési lehetőség adott (lineár). 
Tel.: 59/313-899.

Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti családi 
ház eladó. 4 szobás, tetőteres, garázsos; ipa-
ri áram, kábel tv, fúrott kút, klíma, elektro-
mos kapu van. Tel.: 06/30-239-9121. 

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

Karcag, Ács u. 6. sz. alatt 2 szobás, össz-
komfortos és összközműves családi ház 
nagy telekkel, alsó épületekkel eladó. U.itt a 
Kisvénkertben 10 sor kertföld eladó. 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, iro-
da vagy lakás céljára hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06/30-259-7124.

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

Karcagon, a Csokonai Könyvtár mellett te-
tőteres, gázkonvektor és cserépkályha fűté-
sű kertes családi ház minden vállalkozásra 
alkalmas, két család részére is ideális, kivá-
ló belső elosztású lakás tulajdonostól, reális 
áron eladó. Tel.: 06/70-300-9730.

Debrecenben, a nagyerdei övezetben, egye-
temekhez nagyon közel 4 emeletes, tégla 
építésű, 1,5 szobás társasházban gázkon-
vektoros fűtésű, kis rezsijű felújított föld-
szinti, tehermentes lakás reális áron, tulaj-
donostól eladó, vagy hosszabb távra kiadó. 
Tel.: 06/70-300-9730.

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

Karcag, Tavasz u. 2. sz. alatt 3 szoba + nap-
palis 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.

Kórház úti lakótelepen IV. emeleti lakás el-
adó. Tel.: 59/314-781 (este).

Karcagon, a Zöldfa utcában régi típusú ös-
szközműves 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, konyha, veranda, 
fürdőszoba, melléképülettel eladó. I.ár: 1,6 
M Ft készpénzben. Tel.: 06/30-356-5839.

Tégláskertben 6 sor + 15 sor gondozott 
kertföld eladó vagy bérbe kiadó. Tel.: 
59/313-232 v. 06/20-242-0186.

Központi fűtéses kertes családi ház lakható 
alsó épülettel eladó. Megtekintés előtt te-
lefonon érdeklődni lehet az 59/311-845-ös 
telefonszámon.

Karcag, Vörösmarty utca 2. sz. alatt ház el-
adó. Fürdőszoba, nagy cserépkályha, 1,5 
szoba, garázs, kis bemenő kertes rész. I.ár: 
3,3 M Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.

Partos I-es kertben 10 sor gyümölcsös, 5x3-
as kunyhóval eladó. Tel.: 59/314-352.

Karcagon 1,5 szobás, csempekályhás, gáz-
konvektoros családi ház és épület faanyag 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8-
ig, délben és este 6 órától).

Karcagon egy telken 2 db gázfűtéses, kan-
dallós kertes családi ház eladó. Környezetére 
igényes szakácsot keresek. Tel.: 06/20-230-
1202.

1 szoba, konyha, komfort nélküli házrész 1 
személy részére kiadó. Tel.: 59/312-679.

Karcag, Kacsóh u. 15. sz. alatti ház gáz és 
cserépkályha fűtéssel, alsó épülettel, 570 
m²-es telekkel eladó. Tel.: 06/20-324-1593 
(17 óra után).

A Pennyhez közel Karcag kisebb típusú tég-
lából épület kertes ház betegség miatt el-
adó. Teljes közmű, bontás nélküli építési 
lehetőség adott. I.ár: 6,2 M Ft. Tel.: 06/70-
273-7268.

Eladó Bucsa, Lehel u. 12. sz. alatt – az isko-
lával szembeni utcában – 3 szobás kocka-
ház, 16 méter gazdálkodásra alkalmas vagy 
lakássá is kialakítható tégla alsó épülettel, 
nagy telekkel. Tel.: 06/30-822-0899.

Vegyes
HITELEK! Szabad felhasználású jelzáloghitel 
akár jövedelemigazolás nélkül is. Személyi 
hitelek, lakásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 06/70-
314-4403 v. 06/30-647-7324 v. 06/30-509-
0352.

Karancs vezetékes gáztűzhely és egy nyolc-
személyes ebédlőasztal, valamint pehely-
paplan eladó. Tel.: 06/30-259-7124.

Transzcendentális Meditáció! Hatékony 
problémamegoldó képesség, tiszta tudat. 
Tel.: 06/1-225-0393 www.maharishi.hu

Kedvező áron vállalom az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejá-
rók, útburkolatok javítását vagy teljes kö-
rű aszfaltozását. Épületek bontását. Épület 
alap ásást, minden nemű kubikmunkát. 
Mezőgazdasági munkák végzését. Udvarok, 
terepek tisztítását, rendezését. Erdők tisz-
títását, fa és cserje irtást. Kőműves munká-
kat. Gyorsan, pontosan, jól képzett szakem-
berekkel. Nyugdíjasok részére magas ked-
vezményt tudok biztosítani. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-346-1454. 

Vágó birkák és bárányok eladók. Érd.: Kg., 
Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-3666.

Körbálás és kisbálás lucerna széna – jó mi-
nőségű; 170 kg-os hússertés; mangalica 
szalonna; németjuhász kiskutyák; pónilovak 
eladók. Érd.: Kg., Fürst S. u. 13. Tel.: 06/30-
393-3343.

Eladó 2 személyes heverő; fotelek; ágyne-
műtartós gyerek heverő; sezlonok; konyh
aszekrény+asztal+hokedli; hűtőszekrény; 
fagyasztóláda; mézpergető; káposztagya-
lu; V 4-es gázmelegítő; Barkas alkatrészek; 
Csepel motorkerékpár alkatrészek; mos-
dókagylók; 1 pár 7,50x16 kerék kpl; 2 pár 
Barkas kerék kpl; gáztűzhely; alu radiátor 
1000 mm x 5 tag; fagyasztószekrény. Érd.: 
Kg., Tőkés u. 34.

Betonvályú, szecskavágó, szalagcserép, 
kúpcserép, 200 l-es vashordó, 50 és 20 l-es 
balon, 20 tag radiátor, konvektor, vas sze-
métkuka, új és használt ajtók, használt 3 
szárnyú ablakok, cserépkályha ajtók, 220 
KW levegő kompresszor, új üstház, 10 zsák 
rizshaj, Lada és Trabant alkatrész, utánfutó 
eladó. Tel.: 59/312-679.

Eladó 220 V-os betonkeverő; 3 kere-
kű kerékpár; 24-es Mountain Bike kerék-
pár; 240x200-as lemezelt garázsajtó; 2 db 
640x15 köpeny + tömlő; 2 db 70/700-as 
kétirányú 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) súlyzókkal (10.000 Ft) + 
súlyzók (500 Ft/kg/db) eladó. Újszerű álla-
potú fekete, 5 részes (ezüst díszítéssel) szek-
rénysor; új tölgyfa faragott falitéka (ebédlő-
be, konyhába); zsúrkocsi faragott tölgyből, 
új állapotban, reális áron eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.

30 éves hölgy kereskedelmi végzettség-
gel munkát keres. Más megoldás is érdekel. 
Eladó 1 db dohányzó asztal és egy nyom-
tató. Tel.: 06/30-358-5947 (15 órától, hétvé-
gén egész nap).

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

Eladó 4 db Dunlop autógumi (4 évszakos); 
német esőkabát; nadrág; gumicsizma; ba-
kancs; motorosnak western csizma; bőrza-
kó; dzseki; bőröndök; különböző férfiruha; 
osztrák Sthier hegedű. Tel.: 06/30-995-6929.

Kis súlyú hízó (félben is); bálás szalma el-
adó. Szállítás megoldható. Kukoricát, vágó 
birkát beszámítok. Tel.: 59/300-875.

Eladó megkímélt román chalo szobabú-
tor (világos); 1 db 3-mas szekrény; nagy-
méretű ágyneműtartó; 2 db éjjeliszekrény; 
toalett 3-mas tükör; rekamié; 2 db fotel; 4 
db vászon kerti szék asztallal; alig használt 
Camping női kerékpár; natúr cserge négy-
szögletes csehszlovák pirítós sütő; új lába-
sok; régi tányérok; fekete-zöld szín összeál-
lítású 3 részes szekrénysor. Tel.: 59/312-603 
(18 órától).

Neoncsöves lámpatestek; alumínium füg-
gönytartók; gyermek vállfák eladók. U.itt 
menyasszonyi ruha eladó. Tel.: 06/30-406-
4590.

Választott malacok; kecskék és kikészített 
bőrök eladók. Tel.: 06/30-493-6611 (17 óra 
után).

Dolgozatok, szakdolgozatok elkészítésében 
segédkezem és a kreativitást serkentő tech-
nikák bemutatását, oktatását vállalom. Tel.: 
06/30-293-3741.

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

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

Eladó 1 db Komfort gáztűzhely (palack-
kal üzemeltethető), 1 db használt 60 cm-es 
mosdókagyló csapteleppel, 1 db 360x420 
cm rozsda színű filcalátétes padlószőnyeg 
új állapotban, 1 db használt lambériás két-
szárnyas 210x125 cm-es ajtó, 1 db kazettás 
ajtólap (bontott) 100x18 cm-es, 1 db régi tí-
pusú ablak. Tel.. 06/30-544-0696 v. 06/30-
968-8090.

A LÉLEK TÁPLÁLÉKA! Az Édesvíz Könyvkiadó 
legújabb könyvei: Lehull a lepel! A világ-
sikert aratott „TITOK” című könyv Müller 
Péter és Szepes Mária könyvei azoknak, aki-
ket szeret. Feng-Shui; természetgyógyá-
szat; ezoterika; lélekgyógyászat; tudomány! 
Ajándékozzon értéket NŐNAPRA, mert a 
Nők megérdemlik! Merítsen a tiszta forrás-
ból! Március 6-án és 8-án a Piaccsarnokban 
8-12 óráig.

Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-647-7454.

Kisebb súlyú hzó; szoba WC; kádra tehető 
betegfürdető; kézzel hajtható kerekes szék 
eladó. Érd.: Kg., Kinizsi utca 16. Tel.: 06/30-
367-7127.

28-as női kerékpár és egy Babetta eladó. 
Érd.: Kg., Virág u. 6.

2 db mangalica süldő; 2 db fehér sülő eladó. 
Érd.: Kg., Vasút utca 54. Tel.: 59/313-878.

Szaláminak való anyakoca eladó (250-260 
Kg). Tel.: 06/30-495-3635.

Üvegezést vállalok műhelyemben. Karcag, 
Bercsényi u. 23. Tel.: 59/400-608.

Karámfa (akác) korlátozott mennyiségben 
még kapható. U.itt nyár tűzifa még kapha-
tó reklám áron a készlet erejéig. Tel.: 06/30-
621-5981.

160 literes hűtőszekrény, centrifuga, mosó-
gép, porszívó, kemping kerékpár, 220 V-os 
villanymotor eladó. Tel.: 59/314-892.

1 éves elektromos kerékpár (robogó) igé-
nyesnek eladó, félig üveges fa ajtólapok, fa-
li fűtőtest, mosdókagyló, öntött fürdőkád, 
csaptelepek, fémvázas fémbevonatú gará-
zsajtó lapok, 28-as új női kerékpár, kétkere-
kű húzós kocsi, Halasi ajtó tokkal, veranda-
falak eladók. Tel.: 06/30-448-8482.

Kerteben fakiásást és fakivágást vállalok. 
Tel.: 06/70-341-9071.

Bálázott szalma eladó 300 Ft/bála. Tel.: 
06/30-963-9942.

Akkutöltő gépkocsihoz; dohányzóasztal; fo-
tel; nyitható konyhaasztal; székek; párael-
szívó; 2 személyes rekamié; heverő; szőnye-
gek; színes TV; gyermekágy; járóka; sport-
kocsi; íróasztal; kályhacsövek; dupla üvege-
zésű ablakszárnyak reluxával eladók. Tel.: 
06/30-856-4631 v. 59/400-608. 

Szerető gazdinak ajándékba adunk egy ke-
verék kiskutyát. Tel.: 06/30-903-5227.

Gépjármű
S 50 B Simson segédmotorkerékpár eladó. 
Tel.: 06/30-619-9775

Apróhirdetés

MEGNYÍLT A MIKROHITEL 

PROGRAM!

mikrovállalkozások részére

500 ezer - 6 millió Ft 
kamat: 6,5% (THM, Ft alapú)

Bővebb információ: 

06 70 590-9700

mikrohitel@gmail.com 

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.

HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2008. (I. 31.) számú Kt. hatá-

rozata alapján versenytárgyalás útján tartós haszonbérletre meghirdeti az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi termőföld területeket:

Karcag külterület
Megnevezés Művelési ág Helyrajzi szám Terület (hektár) Aranykorona
Széles kert szántó 0604/2 6,9636 119,86

A versenytárgyalás induló licit ára: 10 kg búza/Ak. érték.
A bérleti idő tartama: szerződéskötéstől számított 5 év.
A versenytárgyalás helye: A Polgármesteri Hivatal 18 számú tanácskozó terme.
A versenytárgyalás ideje: 2008. 03. 19. (szerda) 0900 óra.
A versenytárgyalásra jelentkezni lehet személyesen, vagy meghatalmazott útján. A meg-

hatalmazást közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
Érvényes haszonbérleti ajánlatot csak az a jelentkező tehet, akinek az önkormányzattal 

szemben nem áll fenn rendezetlen földhaszonbérleti díj tartozása.
A hirdetménnyel kapcsolatosan érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06/66-483-

100/125 mellék (Szűcs Lajos mg. ügyintéző).
Polgármesteri Hivatal
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 7. péntek
 Golyózápor
 Feliratos amerikai akció-

vígjáték
Március 11. kedd
 9 és ½ randi
 Magyar romanti-

kus vígjáték
Március 14. péntek
 Charlie Wilson 

háborúja
 Amerikai 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

Születés
Somolyai Andrea – Mándi 
Gábor
Kg., Püspökladányi u. 7/a. 
 Iván Alex

Halálozás
Sebők István
 Kg., Kun u. 21. (1940.)
Nagy Jenőné (Szabó Julian-

na)
 Kg., Déryné u. 1. (1914.)

2008. március 7. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolások farsangi mű-

sora II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Mol-

nár Erzsébet műsora
 vendég: Varga Mihály ogy. 

képviselő
 Karcagi hírek – hírek, infor-

mációk első kézből
 - Karcag az Utazás 2008 ki-

állításon
 - Interjú Vitner Máriával
 - Viharkárok Karcagon
 - Két villanyoszlopot dön-

tött ki egy autó
 - Az egészségügy helyzete: 

interjú dr. Kapusi Lajossal
 - Háttér – Plósz Csilla ven-

dége Temesvári Tamás   
20.15   Gazdafórum
 vendégek: Jakab István és 

Cser Ágnes 

2008. március 11-12
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  A hit szava – katolikus 

szentmise
20.30  Nótacsokor
2008. március 13
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi roma percek
 a CKÖ műsora
18.25  Kirakat 1.rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Mol-

nár Erzsébet műsora
 Karcagi hírek – hírek, infor-

mációk első kézből
 - Rendőrségi hírek 
 Háttér – Fodor Judit műsora 
20.10 A „Varrósok” szalagavató 

ünnepsége

Műsorunk a  hálózatán fogható a 
S9-es csatornán a 161,25 MHz-en

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

Március 7. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti
Március 8. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Március 9. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Március 10. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Március 11. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 12. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 13. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Március 14. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet
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Pénzkiadó automatát 
akartak ellopni az éjszaka.

Február 27-én hajnal ket-
tőkor a Karcag TESCO áru-
házban elhelyezett pénzkiadó 
automatát kíséreltek meg el-
lopni ismeretlen tettesek. Az 
álarcot viselő elkövetők az 
épületbe beépített automa-
tát a falból kiszakítva akarták 
megszerezni, ám a biztonsági 
őr megzavarta őket. A zsák-
mányt hátrahagyva elmene-
kültek a helyszínről. A rend-
őrség nagy erőkkel megkezd-
te a nyomozást. A Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya ismeretlen tet-
tesek ellen folytat eljárást az 
ügyben.

A délutáni órákban egy 
helyi asszony ment be a kör-
bekerítetlen lakóházának 
kulcsra nem zárt hátsó ajta-
ján, s amikor belépett, szem-
be találta magát három isme-
retlen személlyel. Az idegenek 
azonnal kimentek a házból, 
és egy fekete színű Audi A6 
típusú autóval elmenekültek, 
nem tulajdonítottak el sem-
mit. A RENDŐRSÉG KÉ-
RI A LAKOSSÁGOT, HOGY 

LEGYENEK KÖRÜLTEKIN-
TŐBBEK, ÓVATOSABBAK, 
ZÁRJÁK A HÁZUK AJTA-
JÁT, ÓVJÁK ÉRTÉKEIKET!

FELHÍVÁS

Az utóbbi időben több eset-
ben előfordult, hogy ismeret-
len személyek telefonon ke-
resztül kerestek fel embere-
ket, melynek során nyere-
ménnyel kecsegtették őket. A 
nyeremény átvételeként azt a 
feltételt szabták, hogy a sér-
tett vásároljon 10-20 percen 
belül telefon feltöltőkártyát, 
amelynek a számát be kell 
diktálnia részükre. Miután 
az elkövetők a feltöltő kártya 
számának birtokába jutottak, 
a telefonbeszélgetést megsza-
kították. Ezután a sértett hi-
ába próbálta a telefonkártya 
száma alapján feltölteni az 
egyenlegét, addigra az elkö-
vető azt már felhasználta.

JÓ HA TUDJA MINDEN-
KI, hogy a mobiltelefon tár-
saságok nem kérik a telefon 
egyenleg feltöltését és nem 
is helyeznek kilátásba ezzel 
kapcsolatban semmiféle nye-
reményt!
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A Gábor Áron Gimnázium 
fiú kosárlabda csapata az el-
múlt héten Szolnokon meg-
rendezett Megyei Diákolimpi-
ai Döntőn 3. helyezést ért el. 
A selejtező csoport megnyeré-
se után, ahol mezőtúri, kisúj-
szállási, törökszentmiklósi csa-
patokat előztek meg a fiúk, ju-
tottak be a négyes döntőbe. 
Itt először a jászberényi Liska 
SZKI csapata ellen játszottak, 
s mivel vereséget szenvedtek, a 
3. helyezésért küzdöttek meg a 
szolnoki Tiszaparti Gimnázi-
um ellenében. A végső győzel-
met a szolnoki Széchenyi Gim-
názium szerezte meg.

A Karcagi SE edzéseit is lá-
togató kosaras fiúk dicsérete-
sen helytálltak az Olaj KK és a 

Jászberényi KK NB I.-es után-
pótlását adó iskolák ellenében.

Eredmények:
Gábor Áron Gimnázium - 

Liska SZKI 56:61(11:16,9:18,2
0:20,17:16)

GÁG: Kovács Zs. (15/6), Ko-
vács A. (29/6), Kovács M. (11), 
Fekete T. (1),Béres B. 

Csere: Domján P.
3. helyért: GÁG - Tiszaparti 

Gimnázium 75:65 (19:16,20:15
,17:14,19:20)

GÁG: Kovács Zs. (4), Kovács 
A. (47/21), Kovács M. (16), Fe-
kete T. (4), Béres B. (4)

Csere: Domján P. A csapat 
tagja volt még, de a döntőn hi-
ányzott a tanulmányi verse-
nyen való részvétel miatt Dom-
ján Sándor és Koncz Máté.

Edző: Fodor Csaba

III. korcsoport fiú
Sok évet kellet várni arra, 

hogy a Kiskulcsosi fiú kosár-
labda csapat újra diákolimpi-
ai mérkőzésen vegyen részt. 
Az első mérkőzés elején meg-
illetődötten léptek pályára, de 
a nagyobb tudás végül győzel-
met eredményezett. A máso-
dik mérkőzésen már felszaba-
dult játékkal kiütéses győzel-
met arattak, így jogot szereztek 
a megyei diákolimpiai döntőre.

Kisújszállás Kossuth- Kar-
cag Kiskulcsos 34:48 (14-20, 
9-11, 5-15, 6-2)

Kiskulcsosi Ált. Isk: Kis Ta-
más (2), Andrásdi Bence (2), 

Rózsa Imre (8), Deák Zoltán 
(8), Berzétei Tibor, Rácz János 
(4), Herczeg Gábor (2), Veres 
László, Kovács Bence (6), Ábra-
hám Máté (10), Tóth Gergő (6), 
Pócs Sándor, Király Ádám.

Kisújszállás Arany - Karcag 
Kiskulcsos

Kiskulcsosi Ált. Isk: Kis Ta-
más (8), Andrásdi Bence (2), 
Rózsa Imre (4), Deák Zoltán 
(6), Berzétei Tibor, Rácz János 
(10), Herczeg Gábor (2), Veres 
László, Kovács Bence, Ábra-
hám Máté (4), Tóth Gergő (6), 
Pócs Sándor (2), Király Ádám 
(7).

Testnevelő: Őrlős Zoltán

Kosárlabda

Megyei Diákolimpiai selejtező

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

Pusztamonostor – Karcag 
1:1 (0:1)

Pusztamonostor, 100 néző. 
Jv.: Varga L.

Karcag: Erdei, Kohári, Orosz, 
Kocsis, Egedi, Bujdosó, Ha-
bóczki, Lévai, Domokos A., 
Szabó D., Balogh R.

Csere: Nagy R., Domokos R., 
Hajdú T.

Edző: Varga János
Már a negyedik percben Lé-

vai révén vezetést szerzett a 
vendégcsapat. Több kihagyott 
helyzet után váratlanul egyenlí-
tett a hazai együttes. A hetven-
hatodik percben Cseki Jobb-
ról ívelt a kapu elé és a labda a 
felső sarokban landolt (1:1). A 
döntetlennel a Pusztamonostor 
került a legjobb négy közé.

Varga János: Nem játszot-
tunk jól, de így is tovább lehe-
tett volna jutni. Egyetlen hiba 
elég volt a kieséshez.

Karcag (ifjúsági) – Tiszabu-
ra (felnőtt) 2:2

Góllövők: Balla Zs., Nagy R.
A tavaszi Megyei I. osztályú 

bajnokság rajtja március 9-én 
(vasárnap) 14:30-kor a Karcag-
Kunszentmárton mérkőzés-
sel kezdődik. Előtte 12:30-kor a 
két csapat ifjúsági játékosai lép-
nek pályára.

Kispályás Városi Labdarúgó 
Bajnokság

Megkezdődtek a városi kispályás 
labdarúgó bajnokság küzdelmei. Va-
sárnap a Városi Sportcsarnokban az 
I. fordulót rendezték meg.

Eredmények: Fox – Helldorádó 
2:2; Kelemen SC – Flottok 4:14; BSK 
– Ho-Ri-Ko 4:0; Royal – Gimnázium 
4:0; Familia – Thomas 141; Agrosprint 
– Kamion 11:4; Weld-Impex – Devils 
2:2; KSE U-19 – Szuperinfó 2:2; Blades 
– Marathon 5:4; Joker – Twister 1:6. 
Szabadnapos a Brazil csapat volt.

Magyar Kupa mérkőzés a négy 
közé jutásért


