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TÁJÉKOZTATÁS
Önkormányzati képviselőink segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, il-

letve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személy-

esen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Pályázati felhívás
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás (5300 Karcag, 

Kossuth tér 1.) pályázatot ír ki a Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Idősek Otthona Karcag (5300 Karcag, Hor-
váth F u. 1.) intézményvezetői állásának betöltésére. A 
részletes pályázati feltételek megtalálhatók a www.karcag.
hu honlapon és a Szociális Közlöny áprilisi számában.

Dr. Fazekas Sándor
Társulási Tanács Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
a 2008. évben tanköteles korú gyermekek

beíratásának időpontjáról
A beíratás időpontja:

2008. április 23-tól 24-ig
naponta 8:00-tól – 17:00 óráig.

A közoktatási törvény alapján 2008/2009. tanévben tan-
köteles korú az a gyermek, aki 2001. június 1. – 2002. má-
jus 31. között született. 

(Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, 
ha a hatodik életévét 2008. december 31-ig tölti be.)  

A beíratáshoz szükséges: a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, lakcím kártyája, a szülő személyazonosító iga-
zolványa és lakcím kártyája, és az óvodai szakvélemény

Polgármesteri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Iroda 

Kistérségi STREETBALL 
Diákbajnokság

2008. április 13. /vasárnap/
Karcag, Gimnázium-pálya, 10. 00 óra
3 +1 fős csapatok jelentkezését várjuk!
Nevezés: a helyszínen 10. 00 óráig!
Korcsoportok: 

• alsó tagozatos fiú – lány 
• 5-6 osztály fiú – lány
• 7-8 osztály fiú – lány
• nyílt kategória

Magasabb korosztályba lehet nevezni, de mindenki csak 
egy kategóriában indulhat.
A vegyes csapatok a fiúk között versenyeznek!
Rendezők: 

Karcag Városi Diáksport Bizottság
Sport Szolgáltató Központ, Karcag

Április 4-5-én az Ifjúsá-
gi Házban rendezvényszer-
vezői képzést tartott a Sza-
badidő-szervezők Egyesülete. 

A rendezvény, és ami mögöt-
te van, avagy rendezvényszer-
vezői alapképzés címet vise-
lő programon karcagi oktatá-

si és művelődési intézmények 
dolgozói vettek rész. 

A kétnapos kurzust az 
egyesület elnöke Besnyi Sza-
bolcs vezette. Sokszor szóra-
koztató, játékos formába önt-
ve zajlottak a képzés tartal-
mi részei, ezzel is könnyeb-
bé téve a résztvevők számára 
a különböző feladat-, és prob-
lémamegoldó technikák elsa-
játítását.

Ez a két nap nem csak a ta-
nulásra nyújtott jó alkalmat, 
hanem a különböző helyi in-
tézmények dolgozóinak le-
hetőséget adott egymás jobb 
megismerésére, hiszen eddig 
is, és a jövőben is számos vá-
rosi szintű rendezvényen dol-
goztak és dolgoznak együtt.    

Rendezvényszervezői képzés

Elismerés
J á s z - N a g y k u n -

Szolnok megye Sajtó-
díját vehette át Pen-
gő Ferenc, a Karcag 
TV tulajdonosa 2008. 
március 14-én a Me-
gyeházán. Az elisme-
rést a Karcag Televí-
zió sikerei, nézettsége 
és az országos média 
által is igénybe vett jó 
munkája indokolta.

2008. április 5-én (szombaton) az Euro Kft. ebédlőjében tar-
totta évi közgyűlését a kunsági településeket tömörítő Kun-
szövetség. A 2007-ben végzett munka értékelése után az idei 
év feladatairól esett szó. A Kunszövetség számos elképzelés 
mellett tovább dolgozik a Kunok Világtalálkozója megszer-
vezésén, és dr. Fazekas Mihály, Kunmadaras juhászata című 
könyvét is szeretnék újból megjelentetni.
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Közéleti szilánkok

Sokasodó 
kérdőjelek…

Egyik ismerősöm megkérdezte, mi-
ért írtam múlt heti jegyzetemben, 
hogy „ál– kormányválság” van, ho-
lott ez valódi. Arra gondoltam-e, hogy 
a két kormányzó párt a színfalak mö-
gött megegyezett ebben a forgató-
könyvben? Ez sem kizárt – válaszol-
tam, de inkább azért, mert politikai ér-
telemben általában Európában és más-
hol a világon is kormányválságnak azt 
nevezik, ill. akkor beszélnek erről, ami-
kor egy kormány lemond, vagy lemon-
datják. Ez még nálunk nem követke-
zett be. Bár köznapi értelemben nyil-
vánvalóan helytálló a kormányválság 
kifejezés használata is, mert úgy tűnik, 
döntő fordulat következett be. Olyan 
kaotikus és súlyos helyzet, amelynek 
kimenetelét valóban nagyon nehéz 
megjósolni. De hát ha úgy vesszük, ez 
a kormány szinte megalakulása pillana-
tától kezdve „válságban” van. Egyrészt 
azért, mert hamis ígéretekkel kaparin-
totta meg a kormányzást, nyerte meg 
a választásokat. Másrészt – és ez a dön-
tő momentum a mai eseményekre vo-
natkoztatva - politikai logikával telje-
sen érthetetlenül, a kisebbik koalíciós 
partnerre bízta azokat a tárcákat, ahol 
súlyos gondokat kellett volna hatéko-
nyan és gyorsan megoldani; a gazda-
ság, az egészségügy, közlekedés, stb. 
Ezen azonban fölösleges mostmár rá-
gódni, úgy tapasztalom, a laikus átlag-
választókat ezek kevésbé érdeklik, mint 
az a kérdés, hogy „mi lesz itt?”

Amikor pedig az Ász (Állami Szám-
vevőszék) elnöke kijelenti; „nagyon ne-
héz idők jönnek” - bármennyire meg-
alapozott is a kijelentés – a félelmek 
erősödnek. Az ember akkor is kapkod-
ja a fejét, amikor pl. neves közgazdá-
szoktól homlokegyenest szemben ál-
ló véleményeket hall a konvergencia 
programról. Egyesek azt állítják és pél-
dákat hoznak föl, hogy ott ahol beve-
zették pl. az eurót, drasztikusan csök-
kent a marginális rétegek életszínvona-
la és a lakosság jelentős részére elvisel-
hetetlen terhek hárultak. Míg mások a 
konvergencia program mielőbbi teljesí-
tésében látják a javulás lehetőségét…

Egy Diogenésznek tulajdonított afo-
rizma jut eszembe: „semmi sem bizo-
nyos, még az sem bizonyos, hogy sem-
mi sem bizonyos”. Ez persze érdeke-
sen hangzik, de a politika logikája sem-
mit nem tud kezdeni vele. Sokasodnak 
a megválaszolatlan kérdések. Ugyan-
is ha az előrehozott választások sem 
az MSZP-nek, sem az SZDSZ-nek nem 
érdeke, alkotmányjogilag nehéz meg-
valósítani… Az sem igazán lelkesítő a 
laikus választóknak, hogy csak 6-8 év 
alatt lehet helyrehozni az eddig elron-
tottakat…

Vannak, akik a cseh példával hoza-
kodnak elő; ott jó ideje kisebbségi kor-
mányzás van, és működik. Szóval, le-
hetne folytatni. Bizonyára mondják 
majd április 30. után, május elseje kö-
vetkezik. Naná. Csakhogy, melyik év  
május elsejéje?

- ács -

HÍREK
2008. április 15-én (ked-

den) 18.00 órakor a Déryné 
Művelődés és Ifjúsági Köz-
pont színháztermében PRES-
S E R- S Z T E VA N O V I T Y–
HORVÁTH: A PADLÁS cí-
mű musical kerül meg-
rendezésre a Pécsi Sándor 
Gurulószínház előadásában.

2008. április 19-én (szom-
baton) 17 órakor a Gábor 
Áron Gimnáziumban műkö-
dő „BILJANA” TÁNCCSO-
PORT 5 ÉVES JUBILEUMI 
MŰSORA.

A műsorban fellépnek: 
„Zornica” tánccsoport – Bu-
dapest; Óbesenyői tánccso-
port – Románia; „Veseli San-
tovcani” tánccsoport – Her-
cegszántó; „Pántlika” tánc-
csoport – Karcag; „Toporgók” 
tánccsoport – Karcag; Nagy 
Emese tánckoreográfus, ének 
– Karcag; „Biljana” tánccso-
port – Karcag

A Karcag és Térsége Tűz-
védelméért Alapítvány 2008. 
április 26-án 14 órai kezdet-
tel rendezi meg a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ-
ban a II. „Szent Flórián” Vers- 
és prózamondó versenyt.

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

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat a több-
ször módosított 16/1993. (IV.14.) számú 
rendeletével alapított Karcag Város Kul-
túrájáért díj adományozására.

A díj egy óvoda pedagógusnak; egy, leg-
feljebb két általános iskolai tanítónak vagy 
tanárnak; egy középfokú oktatási-nevelési 
intézményben tanító pedagógusnak, va-
lamint olyan személyeknek adományoz-
ható, akik a város művelődése, művésze-
ti élete érdekében kimagasló munkát vé-
geznek.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek: az oktatási-nevelési intézmények ne-
velőtestületei, szülői közösségei, társadal-
mi, szakmai, politikai szervek, magánsze-
mélyek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy főbb adatait,
- az elismerésre szolgáló tevékenység 

részletes ismertetését.
A javaslatot 2008. április 30-ig kel el-

juttatni a Városi Önkormányzat polgár-
mesteréhez.

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat a több-
ször módosított 10/1993. (III.17.) szá-
mú rendeletével alapított Karcag Város 
jó tanulója, jó sportolója díj adományo-
zására.

A díj azon tanulóknak adományozható, 
akik tanulmányi munkájukban 4,5 és 4,5 
felett teljesítenek és a sportban korosztá-
lyukhoz képest kimagasló eredményeket 
értek el.

A díj két, rendkívüli esetben három ál-
talános iskolai tanulónak és egy középis-
kolai tanulónak adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek: általános iskolák, középiskolák neve-
lőtestületei, diákönkormányzatok, szülői 

munkaközösségek, szakosztályok vezető-
ségei.

A javaslatot 2008. április 30-ig kell el-
juttatni a Városi Önkormányzat polgár-
mesteréhez.

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat 43/1997. 
(XII.17.) számú rendeletével alapított 
Karcag Város Sportjáért díj adományo-
zására.

A díj azoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik lelkiismeretes, felkészítő 
munkájukkal tanítványaikat kimagasló, 
országos, nemzetközi eredmények eléré-
séhez segítették hozzá, vagy odaadó szer-
vezői, támogatói munkájukkal éveken át 
rangos sporteredményekkel gazdagítot-
ták a város sportéletét, vagy a sportélete-
ben több évtizeden át kiemelkedő nevelő-
oktató tevékenységet végeztek.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek:

- Karcag Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének tagjai,

- Karcag Városi Önkormányzat bizott-
ságai,

- Karcagi Sportegyesület elnöke, illetve 
a szakosztályok vezetői,

- nevelési-oktatási intézmények nevelő-
testületei, szülői szervezetei.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy adatait, szakmai 

életrajzát, természetes személy azono-
sító adatait,

- az adományozás alapját szolgáló tevé-
kenység ismertetését.

A javaslatot 2008. április 30-ig kell el-
juttatni a Városi Önkormányzat polgár-
mesteréhez.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Fordított nap a 
Karcagi Ifjúsági 

Házban
Az Önkéntes Fiatalok 
Napja keretein belül „For-
dított Nap” elnevezéssel 
egész napos programot 
szervezünk a Karcagi Ifjú-
sági Házban

2008. április 12-én (szom-
baton) 10.00 órától.

A rendezvény során 
ügyességi illetve szelle-

mi vetélkedők formájában 
mérhetik össze erejüket és 

tudásukat a csapatok.

A versenyekre 5 fős cso-
portok jelentkezését vár-
juk!

22.00 órától Rock’n’Roll 
Party az emeleti nagyte-
remben

Fellép: 
a MATCHBOX zenekar

Hirdetmény
A Karcag-Apavárai Földtulajdonosi Közösség közgyű-

lést tart 2008. április 22-én 14 órakor a Karcag-Apavárai 
vadászházban.

Napirendi pontok:
1. A földtulajdonosi közösség új közös képviselőjének 

megválasztása
2. Egyéb tájékoztatók.
A közgyűlésen a határozathozatal a tulajdoni hányad 

arányában számított szótöbbséggel történik. Amennyiben 
a földtulajdonosok – a Magyar Állam kivételével – a va-
dászterületen külön-külön 30 hektárt el nem érő földtulaj-
donnal rendelkeznek és e tulajdonosok a határozathozatal 
időpontjáig közös képviseletükről másként nem gondos-
kodnak, az 1996. évi LV. törvény 12. § szerinti kérdések-
kel kapcsolatos jognyilatkozatokat a tulajdonos törvényes 
képviselőjeként az érintett föld fekvésének helye szerint il-
letékes települési önkormányzat jegyzője teszi meg. A te-
lepülési önkormányzat jegyzője teszi meg a szükséges jog-
nyilatkozatokat annak a 30 hektár feletti tulajdonnal ren-
delkező nem állami tulajdonosnak a nevében is, aki a 
meghirdetett határozathozatalon nem vett részt és képvi-
seletéről sem gondoskodott. A 30 hektárnál nagyobb föld-
tulajdonnal rendelkező földtulajdonosok szavazati joga 
önálló.

A meghatalmazásokra a PTK előírásai vonatkoznak.
Rózsa Sándor

jegyző

Köszönet
A Karcag Városi Önkor-

mányzat nevében megkö-
szönjük a 2008. március 15-
ei városi ünnepségeken va-
ló közreműködést a Karcag 
Városi Rendőrkapitányság 
munkatársainak, a Karcag 
Városi  Polgárőr Egyesület 
tagjainak és a város közte-
rületfelügyelőinek. 

Köszönet
Hálás szívvel megköszönjük 

dr. Szalai Lászlóné főgyógysze-
résznek, és a Betánia Gyógy-
szertár munkatársainak, va-
lamint Zagyváné Egri Tün-
de védőnőnek az „Egészséges 
életmód” című projektünkhöz 
nyújtott segítségüket.

Továbbá nagyon köszönjük 
Mészáros Zsoltné Marikának, 
az ESSEN Kft. vezetőjének a 
gyermekek és szüleik számá-
ra nyújtott felajánlását.

Sántáné Karászi Júlia
Farkas Jánosné

és a Napsugár csoport
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Par la men ti Nap ló

Miért nem dolgozik a parlament?
Hétfőn este rövid egyórás szava-

zás után – amiben benne volt négy 
mentelmi ügy tárgyalása is – a par-
lament befejezte az érdemi mun-
kát. Igaz, még egy speciális témájú 
– a humángenetikai adatok védel-
méről, valamint a humángenetikai 
vizsgálatok és kutatások szabályai-
ról szóló - törvényjavaslat vitája el-
indult, az elnök pedig lezárta egy 
géntechnológiával foglalkozó je-
lentés részletes vitáját, de aki nyolc 
után akart a XVII. számú kapun ki-, 
vagy bejönni, az már zárt ajtókat ta-
lált. (Ezt a kaput ugyanis csak addig 
tartják nyitva, ameddig ülésezik az 
Országgyűlés.) Mindehhez még azt 
is hozzá kell tennem, hogy olyan 
nemzetközi szerződésekről szavaz-
tunk, amelyeket régen megkötött 
a kormány. A parlamenti gyakorlat-
ban ez azt jelenti: nincsenek érdemi 
előterjesztések. Érdeminek nehe-
zen lehetne nevezni, például a hét-
fő este megszavazott, idézem: „A 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája 19. üléssza-
kán elfogadott, a nőknek bármilyen 
bányában földalatti munkára alkal-
mazásáról szóló 45. számú Egyez-
ményének felmondásáról szóló tör-
vényjavaslat” elfogadását.

Kedden sem volt jobb a helyzet. 
Délelőtt együttes, közös bizottsági 
ülésen – a költségvetési, és az eu-
rópai ügyek bizottsága – hallgattuk 
meg egy civil szervezet beszámoló-
ját az ország korrupciós állapotáról. 
A Transparency International nevű 
szervezet magyar részlege minden 

évben elemzi a korrupció állapo-
tát Magyarországon, ennek meg-
tárgyalására került sor. Az ülést kö-
vetően kollégáimmal átmentünk 
a parlamenti ülésteremhez, hogy 
részt vegyünk az Országos Terület-
rendezési Tervről szóló törvény mó-
dosításának vitájában. Meglepeté-
sünkre a teremben már nem volt 
senki, mivel a vita befejeződött, 
azaz a keddi nap délre véget ért. 
Ha ehhez még azt is hozzáteszem, 
hogy a tavaszi ülésszak januári ter-
vezett menetrendje szerint ezen a 
héten szerdán is ülésezett volna az 
Országgyűlés, akkor nehezen ért-
hető, hogy is lett három ülésnapból 
végül másfél?

Ezt látva joggal kérdezheti meg 
az állampolgár: miért nem dolgozik 
a parlament? Mi az oka, hogy nin-
csenek érdemi javaslatok? Miköz-
ben ezernyi bajt és gondot látunk 
magunk körül, mit csinál a parla-
ment? A válaszhoz először tisztáz-
zuk, honnan kerülnek elő a tárgyalt 
javaslatok. Két forrásból. Vagy a kor-
mány nyújt be előterjesztést, és ezt 
tárgyalja a Tisztelt Ház, vagy kép-
viselők állnak elő ilyen kezdemé-
nyezésekkel. Ez utóbbira van pél-
da, de ez a ritkábbik megoldás, hi-
szen csak olyan képviselői kezde-
ményezésnek van esélye, amit a 
parlamenti többség – kormánypár-
tok – támogatnak. Ebből kifolyólag 
a parlamenti előterjesztések dön-
tő többségét a kormány nyújtja be, 
terjeszti elő.

És éppen ez hibázik! Ha nincs 

kormányzati munka, akkor elfogy a 
tárgyalni való a parlamentben is. Ha 
nincsenek előterjesztések, ha a sok-
ezres kormányzati apparátus nem 
kap utasítást feladatok, munkák el-
végzésére, akkor leáll a parlament 
is. Mostanában pedig ez történik. 
Miközben figyeljük a megdöbbentő 
képsorokat az iskolai erőszak terje-
déséről, naponta kapunk hírt a köz-
biztonság romlásáról – lásd eszter-
gomi polgármester kocsijának és 
házának felgyújtását, vagy a gye-
reket elsodró autós bántalmazását 
-, az egészségügy szétesése szin-
te már szóra sem érdemes, hogy 
egyéb gazdasági bajainkat ne so-
roljam (infláció, munkanélküliség, 
adósság), ezenközben a kormány-
zat cselekvésképtelennek látszik. (A 
hétfői parlamenti beszédében Kóka 
János „dermedtségről” beszélt. Hol 
van már a dübörgő gazdaság?)

Ha ezek után valaki arra gon-
dol, hogy ami nem ment parlamen-
ti többséggel (MSZP-SZDSZ), most 
menni fog parlamenti kisebbséggel 
(MSZP kisebbségi kormányzása), va-
lószínű csalódni fog. A kormányzati 
működéshez, Magyarország holt-
pontról elmozdulásához többségre 
van szükség. Ez a többség a márci-
us 9-i népszavazáson megmutatta 
magát, most pedig türelmesen vár, 
figyeli a politika kínlódását. A vára-
kozás alatt a táblát akár ki is lehet 
rakni: „A koalíciós átalakítás miatt a 
kormány és a parlament zavartala-
nul nem működik.”

Varga Mihály

Tragikus baleset Karcag 
külterületén

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Hivatásos Tűz-
oltósága ügyeletére ápri-
lis 2-án, 13 óra 36 perckor a 
mentők ügyeletéről érkezett 
jelzés, miszerint a 4206. 
számú úton, Karcag és Bu-
csa között, közúti baleset 
történt. A helyszínre a Kar-
cag I. és a Karcag Gyorsbe-
avatkozó vonult, 7 tűzol-
tóval. A jelzett helyen egy 
Toyota Hiace típusú gépko-
csi, eddig tisztázatlan okok 
miatt, a menetirány szerin-
ti bal oldali útpadkára haj-
tott, ott egy fának ütközött, 
majd megpördült. A jármű-
ben utazó négy személy kö-
zül 3 fő könnyebb sérülé-
seket szenvedett, egy fő a 
helyszínen életét vesztette. 
A tűzoltó egységek a jármű 
áramtalanítását végezték el.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Tisztelt Szülők, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő fiatal fel-
nőttek!

Tájékoztatjuk Önöket arról, 
hogy a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Kormány-
rendelet 66/A. § (3) bekezdése 
értelmében a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság újbóli meg-
állapítása iránti kérelmet a 
korábbi jogosultság időtarta-
ma alatt, annak megszűnését 

megelőző három hónapban is 
be lehet nyújtani. Tehát, aki-
nek jogosultsága 2008. 06. 30-
án jár le, az újbóli rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra 
való jogosultság megállapítá-
sát már 2008. április hónapjá-
tól kérelmezheti.

Kérelem formanyomtat-
vány folyamatosan igényel-
hető a Polgármesteri Hivatal 
földszint 49. számú irodájá-
ban.

Rózsa Sándor
jegyző

Felhívás

Köszönet
Megbecsüléssel és tisztelettel köszönjük meg önzetlen, 

nagylelkű támogatását – a tombolatárgy felajánlásáért – 
azoknak a vállalkozóknak, választókerületi lakosoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 8.-9. sz. választókerületek lakos-
sági fórumán sok-sok embernek, családnak örömet szerez-
hettünk: Kun-Mediátor Utazási Iroda – Dobrai Sándorné; 
Borház – Fazekas János (Deák krt. 77.); Sörpatika – Csordás 
László (Hunyadi u. 11/a.); Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 
- Péter Dániel; Család 2005 Kft. - Nagy János elnök úr, Sárga-
ház Vendéglő; Tőkés Kerámia – Tőkés Lajosné (Madarasi út 
14.); Karcagi Posta vezetője – Nagyné Farkas Erika; Tóthné 
Czinege Mária vállalkozó (Erkel F. u. 15.); Oxigén Ajándék-
üzlet – Tarjányi Andrásné vállalkozó (Ohió tér 1.); Illés Tóth 
Kálmánné vállalkozó (Kisújszállási út 19.); Dr. Sütő Mihályné 
(Kisújszállási út 18.); Lévai Ferenc (Csokonai utca 55/a.).

Pánti Ildikó
önkormányzati képviselő

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola és Diákott-
hon ebédlőjében szép számmal megjelent választópolgár előtt 
és élénk érdeklődéstől kísérve számolt be Pánti Ildikó és dr. Fa-
zekas Sándor az elmúlt esztendő városi és kerületi eseményé-
ről. A választókerületekben történt beruházások, elvégzett fel-
adatok és a jövő tennivalói mellett összefoglaló hangzott el a 
város 2008. évi költségvetésről. A vendégként meghívott Mol-
nár Pál képviselő, mint a Városgondnokság igazgatója, ismer-
tette a gondnokság munkáját, feladatait. A fórum az elhangzott 
kérdések megvitatásával, majd tombolasorsolással zárult. 

Felhívás!
Tudomásunkra jutott, hogy a „Mindig van remény” 

Daganatos Betegekért Alapítvány nevében – a márc. 29-i 
színházi előadás folytatásaként – telefonon történő meg-
keresés alapján adományokat próbálnak gyűjteni.

Az alapítvány sem telefonon, sem más úton gyűjtést 
nem végez, ez irányú megkeresésektől elhatárolódik.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyi-
ben Önöket is e célból megkeresik, vagy már megkeresték, 
szíveskedjenek a Karcagi Rendőrkapitányságot értesíteni.

Tisztelettel az Alapítvány Kuratóriuma

Meghívó

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete 2008. ápri-
lis 18-án 8 órától Járóbeteg-ellátási I. Konferenciát szer-
vez. 

Helye: Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.
Kamarai tagoknak ingyenes, nem tagoknak 500 Ft a be-

lépő (pontozás később történik meg).
Program:
8-9 óráig Regisztráció
9:00 Ünnepélyes megnyitó
9:30 Digitális képalkotás a Hetényi Géza Kórház és 

Rendelőintézetben
 Előadó: Tóth Urbán Tamásné
9:45 Változások a diabetológiában
 Előadó: Kovács Istvánné
10:00 Köszvény ellátása a járóbeteg szakrendelésen
 Előadó: Dr Czifra Marianna és Dr. Kovács Atti-

la
10:15 Paraplég beteg rehabilitációja a járóbeteg rende-

lésen
 Előadó: Tóth Adrienn és Zámbori Olga
10:30 A gasztroenterológián dolgozó asszisztensek ve-

szélyeztetettsége a burn out szindróma kialaku-
lásában

 Előadó: Kabai Annamária
10:45 Hozzászólások, vita, kérdés
12:00 Szünet, ebéd
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Két könyvéről – Szenci Mol-
nár Albert és Debrecen, illetve 
Kiss Ferenc rektor, a tiszafüredi 
szeretetotthon alapítója – be-
szélgetett Ötvös Lászlóval Ri-
deg István.

2008 a Biblia Éve. Több ok-
ból is: 1608-ban, 400 éve je-
lent meg Szenci kiadásában 
a Vizsolyi Biblia 2. kiadása, 
és 1908-ban, 100 éve történt 
a Károli-biblia utolsó átnézé-
se. Ezt Balogh Ferenc, a Deb-
receni Kollégium theológia 
 professzora végezte el, akinek 
egyébként tanítványa volt töb-
bek között például Ady és Mó-
ricz is. Habár mindennapos a 
gyülekezetekben a bibliaolva-
sás, és minden évben van „Bib-
lia vasárnapja”, mégsem feles-
leges a Biblia Éve, mert meg-
erősíti a kutatókat, a nyelvésze-
ket, az irodalmat abban, hogy 
fontos, amit tettek.

- Talán a legkedvesebb bibli-
ám az eredeti, 1608-as Hanaui 
Biblia. Szenci, Károli tanítvá-
nya már európai ember. Óri-
ási munkát végzett. Mintegy 
90 nap alatt lefordította a 150 
zsoltárt. A versek formabősége 
káprázatos, 100-nál több for-
mát alkalmazott, olyan rímké-
peket használt, amelyek addig 
merőben ismeretlenek voltak 
nálunk, sőt ezt a teljesítményét 
Csokonaiig meg se közelítet-
te senki!

- Szenci Erdélyből jövet Haj-
dúnánásra is betért, mert kí-
váncsi volt, mit jelentenek a 
gyülekezetek számára a zsoltá-
rai és bibliakiadásai.

Az Erdélyhez kötődő Szen-
ciről írja Ady: „Itt siratja az el-
ső magyar kultúrember, Szenczi 
Molnár Albert, hogy ő magyar, 
de nem lenne más egy világért 
sem.” Pedig Heidelbergben Til-
ly spanyol zsoldosai megkí-
nozták, s könyveiből máglyát 
gyújtottak alá. Nagyon meg-
ható milyen erős volt magyar-
ságtudata, kötődése, felelős-
ségérzete.

 Szencit a vallási áhítat, az 

igazi értelem feltétlen vissza-
adásának akarata tette nagy 
költővé. Ötvös László alkotá-
saiban pedig a bibliai költészet 
ihletett továbbgondolása válik 
verssé. Ötvösre nagy hatással 
volt Szenci. Például az Ima Is-
ten Uralmáért című nagyver-
sére Szenci 62. és 89. zsoltára 
hatott.

Kiss Ferenc kötelességtuda-
ta mélységesen azonos Koós 
Károlyéval, aki kijelentette: „A 
kötelessége az embernek, hogy a 
maga népének szolgáljon.” Öt-
vös epigrammát írt az „árvák 
atyjáról”: „Szeretet végig, /Ál-
dozat vérig, / Szolgálata sírig.” 
Kiss Ferenc két kézzel, teljes 
szívvel kapcsolódott a Nagy-
kunsághoz. Apai nagyapja kis-
újszállási, az anyai dévaványai 
juhász számadó volt, az ap-
ja tanító, ő maga pedig akadé-
mikus professzor, a Debreceni 
Egyetem első rektora. Követen-
dő példája a népből jött, a nép-
ben gyökerező, a népért szol-
gáló szellemi élet fejlődés út-
jának. 1936-ban Tiszafüreden 
még ma is működő szeretetott-
hont alapított. Nemes gesztus 
lenne, ha egyszer felvenné az 
intézmény az ő nevét.

A „bibliás országjáró” Öt-
vös László és családja 2003-
ban Biblia-díjat alapított. Min-
den évben egy végzős teológus 
kaphatja meg az Ó- és Újszö-
vetség professzorai javaslatára.

Csíkos Sándor színművész, a 
debreceni gyülekezet rendsze-
res előadója karcagi ismerőse 
Laci bácsinak. Most, április 11-
én a VI. Debreceni Költészeti 
Fesztiválon ő mondja majd La-
ci bácsi verseit. Szép és sikeres 
fellépést kívánunk Laci bácsi-
nak Debrecenben is.

Április 14-én (hétfőn) 
17:30-tól a DMIK I. emele-
ti klubtermében Nagy Emese 
táncpedagógus lesz a vendég. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Rideg István

Következő vendég: 
a táncpedagógus

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

Azonban mindmáig ren-
dezetlen a határainkon túl 
élő magyarok ügye, ellentét-
ben a legtöbb környékbeli ná-
ció helyzetével. Hiszen a rend-
szerváltást és a délszláv hábo-
rúkat követően többé-kevésbé 
mindenki megszerezte magá-
nak azt az önállóságot és azo-
kat a területeket, amelyeket az 
adott történelmi és nemzetkö-
zi lehetőségek kínáltak. Létre-
jöhetett az önálló Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, Horvát-
ország (mégha komoly vérál-
dozatok árán is), Románia pe-
dig a második világháború óta 
talán a legszerencsésebb kele-
ti ország – már ami a területi 
helyzetét illeti.

Tényként kezelhetjük, hogy 
Trianon és a ’45 utáni béke-
szerződések hosszú távú, má-
ig ható következményeinek a 
magyarok és a szerbek lettek 
a legnagyobb vesztesei. Elha-
markodottság lenne jóslatok-
ba bocsátkozni, például az er-
délyi autonómiai törekvések 
jövőjével kapcsolatban, azon-
ban mindenképp tanácsos 
számba venni azokat a törté-
nelmi eseményeket, amelyek 
idáig vezettek.

Talán Deák Ferenc volt az az 
utolsó nagy magyar politikus, 
aki szembeszállva egy elnyo-
mó hatalommal, eredménye-
sen ki tudott állni a magyar-
ság érdekeinek érvényesíté-
se mellett. Az érdekérvénye-
sítés pedig kulcsfontosságú 
fogalom, illetve feladat az el-
múlt száz-százötven év ma-
gyar történelmének tükrében. 
A Deákot követő politiku-
soknak sokszor lehetőségük, 
vagy épp akaratuk, elszántsá-
guk sem volt a nemzeti érde-
kek teljes képviseletére. Az el-
ső világháborút lezáró szerző-
dések alkalmával, például Ap-
ponyi Albertnek és a magyar 
delegációnak már jóval keve-
sebb tere maradt a minimális 
érdekek érvényesítésére is, hi-
szen a magyar békedelegációt 
csak 1919 decemberében hív-
ták meg a tárgyalásokra. (Va-
jon kik és miért akarták így?) 
Ez is csak arra volt jó, hogy 
tudomásul vegyék a döntése-
ket és Apponyi, megkésve el-
mondhassa a később híressé 
vált beszédét. Ez a felszólalás 
úgy hatott a döbbenet erejével, 
hogy például az Egyesült Álla-
mok nem írta alá a szerződést, 
az angolok és az olaszok pedig 
annak újratárgyalását kérték. 
Ez a kezdeményezés nem járt 
sikerrel. 

1920. június 4-én írták alá 
a békeszerződést, melynek 
eredményeként Magyarország 

területe 282 ezer négyzetkilo-
méterről 93 ezerre csökkent. 
Ez mindössze csak egyike a 
súlyos büntetéseknek. Hoz-
zá kell tenni, hogy az osztrá-
kokra vonatkozó Saint-Ger-
main-i békeszerződés sok-
kal elnézőbb volt, mint a tri-
anoni magyar passzus. (Vajon 
kik, és miért alakították így?) 
A magyar delegáció kényte-
len volt elfogadni a feltétele-
ket, mivel az ország nagy ré-
sze idegen katonai megszál-
lás alatt állt. A szerződés el-
utasításának következménye 
lehetett volna, hogy az ország 
egész területe román, cseh-
szlovák, szerb megszállás alá 
kerül. Itt meg kell jegyezni, 
hogy az akkori Csehszlová-
kia és a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság, a cseh Benes vá-
gyai szerint a Balaton vona-
lánál lett volna határos egy-
mással. (Ez volt a szláv-kor-
ridor elképzelés.) Szerencsére 
nem valósulhatott meg. Talán 
a még nagyobb tragédia, eset-
leg egy előre nem látható hos-
szabb fegyveres  konfliktus el-
kerülése érdekében vonulha-
tott be végül Antant-engedél-
lyel Horthy Magyarországra.  

Ennek ellenére a győztes ha-
talmak döntése apró darabok-
ra szabdalta a Kárpát-meden-
cei magyarságot, és Európa 
biztonságát is veszélybe sodor-
ta, mivel itt keleten sok, egy-
mással rivalizáló kis államok 
csoportját hozta létre. Nem is 
volt sokáig stabil ez a területi 
felosztás, a második világhá-
ború újra átrendezte a térké-
pet. Bár német segédlettel az 
első és második Bécsi döntés-
nek köszönhetően visszacsa-
tolták a Felvidék magyarlak-
ta területeit, valamint Erdély 
északi részét és a jugoszláv te-
rületekhez került Dél-bara-
nyai, muraközi és bácskai ter-
ritóriumokat, azonban 1947-
ben úgymond katonai okok-
ból visszaállították az 1937-es 
állapotot. Viszont azt ne feled-
jük, hogy a jaltai konferencián 
lényegében Roosevelt, Chur-
chill és Sztálin már megálla-
podtak Németország lefegy-
verzéséről és a csatlós államok 
megszállásáról. Az oroszok 
háromszor nagyobb haderő-
vel voltak jelen Kelet-Európá-
ban, mint a szövetséges csapa-
tok a földrész nyugati területe-
in. Érdekérvényesítésre itt sem 
volt lehetőség. Előre eldöntött 
helyzettel került szembe, el-
ső sorban megint csak a ma-
gyarság.

(Csak érdekességképpen: 
’47-ben Párizsban a magya-
rokkal kötöttek békeszerző-

dést, a németekkel pedig nem. 
A németek igénybe vehették a 
Marshall-segélyt, a magyarok 
pedig nem.) 

A félévszázados kommunis-
ta diktatúra idején érdemben 
nem foglalkozhatott és nem is 
foglalkozott az anyaország a 
határokon túl rekedt magyar-
ság sorsával. Bár a nyolcva-
nas évek végén már szó eshe-
tett az erdélyi falurombolások 
ügyéről, de jelentősebb javu-
lást csak a rendszerváltás utá-
ni időszak hozhatott. (Az sem 
kielégítő eredményeket.) Míg 
a környező országok – szocia-
lizmus ide, vagy oda – mindig 
is nemzeti érdekeiknek megfe-
lelően alakították kül- és bel-
politikájukat, addig Magyar-
ország ebben nem jeleskedett. 
A 2004. december 5-én meg-
tartott népszavazás egyedülál-
ló és szégyenteljes eredményt 
hozott. A határon túl élő ma-
gyarokat az anyaországiak egy 
része románnak, szlováknak, 
szerbnek és ki tudja minek te-
kinti. Nem véletlen, hogy ma 
azt mondják, hogy Koszo-
vó példája nem alkalmazha-
tó a magyarokra. Hogy miért? 
Egyszerűen azért, mert nem 
vesznek komolyan egy olyan 
nemzetet, amelyik elutasítja a 
sajátjait, éljenek azok bárhol a 
Földgolyón. Ebből általánosí-
tanak, és ezért lehet az, hogy 
a politika és a gazdaság terü-
letein is komolytalanul kezel-
nek minket. 

A mai Magyarország az ál-
talános gyengeség tünete-
it mutatja Európa és a világ 
előtt. A gazdaságunk romok-
ban hever, és ennek következ-
tében elindult egy újabb ki-
vándorlási hullám, amely még 
jobban szétszórja a nemze-
tet. Magyarokat vernek a Vaj-
daságban, Szlovákiában, leg-
utóbb pedig Kolozsváron ver-
tek meg román nacionalisták 
egy magyar fiatalt. Ezeket az 
eseteket nem kezelheti senki 
belügyként. Ha már diaszpó-
rában kell élnie a magyarság-
nak, akkor az Uniónak és az 
anyaországnak is kutya köte-
lessége felemelni a szavát.

A koszovói albánok önálló-
ságot szereztek. A határon túl 
élő magyarok még kettős ál-
lampolgárságot sem kaptak, 
nem hogy esetleg(!) kulturá-
lis autonómiát. Vajon mi lesz 
Magyarország szerepe a mo-
dern Európában? Képesek va-
gyunk-e kiállni az érdekein-
kért nem csak az itthon, de 
a külföldön élő magyaroké-
ért is? Lehetünk-e erős kis 
nemzet, amelyikre elismerés-
sel néznek majd az öreg kon-
tinensen, vagy maradunk 
„kompország”, logisztikai 
központ, vagy felvonulási te-
rület nyugat és kelet között?

Cselényi Csaba

Érdekérvényesítés
Úgy néz ki, hogy Koszovó önállósodásával Kelet-Európá-
ban egy újabb mérföldkőhöz ért a két világégést követő bé-
keszerződések, valamint a nagyhatalmi alkudozások okozta 
területi, és etnikai viták szövevényes története.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek:

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- számítógépes ismeret.

A pályázathoz kérjük csatolni: önéletrajz.
Bérezés a Kjt. szerint. 
Pályázat benyújtásának határideje: 
2008. április 29., melyet kérünk írásban eljuttatni 
az alábbi címre: Városi Önkormányzat Városgond-
noksága 5300 Karcag, Villamos u. 109. 
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
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- A megérkezéskor lege-
lőször is olyan helyet keres-
tünk, ahol az ilyenkor szoká-
sos „Welcome drink”-et meg 
lehetne inni. Megfelelő ital-
kimérés után bóklászva tűnt 
fel, hogy milyen sok a részeg, 
de vendéglőt nem nagyon le-
hetett látni sehol. A végén rá-
akadtunk valami piacféleség-
re, ahol főképp kumiszt, hús-
féléket, valamint kecske- meg 
birkafejeket árultak. Na, an-
nak a közelében volt egy na-
gyon szép lugasos vendéglő. 
Ott ettük meg az első mongol 
kajánkat, a cujvan-t. Tudni 
kell, hogy a mongolok birkát 
esznek birkával. Ez a cujvan is 
darált birkahús némi hagymá-
val, minimális  mennyiségű fű-
szerrel, sóval megfőzve és las-
katésztával elkészítve. Amo-
lyan húsos tészta. Elképesztő-
en jóllaktunk belőle. Nagyon 
finom volt. Később az elége-
dettség érzése kicsit alábbszál-
lott, mert minél délebbre men-
tünk az országban, annál ros-
szabbul főztek. Pontosabban 
talán ott a régi hagyományok 
szerint főztek, mert nem fag-
gyúzták le a húst és úgy már 
nem volt olyan jó. Igen jó kaja 
még a bóc, ami szintén darált 
birkahús hagymával össze-

főzve és gombócba töltve. A 
húsur nevű kaja is ilyen, csak 
a gombóc le van lapitva és ki 
van sütve olajban. Ez a há-
rom, amit sűrűbben ettünk. A 
Tereldzs Nemzeti Parkban egy 
jurta étteremben a tulaj éppen 
birkát vágott, amikor ottjár-
tunk. Ott élve vágják fel a bir-
ka hasát, kiveszik a belsőséget, 
megnyúzzák és egészben do-
bálják bele a kondérba és úgy 
főzik meg húslevesnek. Ren-
des bezöldségelt levesnek. A 
tulaj egy nagy cubákkal min-

ket is megvendégelt. Az is jó 
volt. Hát az imént felsorolt ka-
jákat ettük leginkább, de a vé-
ge felé már nem nagy kedvvel. 
De voltunk például koreai ét-
teremben is.

- Inni mit lehetett ezekre a 
finomságokra?

- Kérlek szépen, bármit le-
hetett rendelni. Az első cuj-
vanhoz kértünk egy-egy 
korsó sört. Azonnal hozták 

is, hidegen, frissen csapolva, 
európai minőségben. Előtte 
dukált volna egy fél vodka, 
de ott nem aprózzák. A tu-
laj kihozott egy egész üveg-

gel. Persze nem kellett min-
det meginni, a maradékot el-
hozhattuk, vagy amit akar-
tunk. Nagyon olcsó, egy fél 
liter vodka még háromszáz 
forint sem volt. Úgyhogy azt 
vettük inkább. Én nem va-
gyok nagy vodkás ugyan, de 
azt kell inni, ami van. A cáj, 
a tea még érdekes. Ezt szüte-
cájnak is hívják. Tejes tea és 
tűzforrón tálalják.

- Híres nevezetes keleti ital 
a kumisz. Mi a tapasztalatod 
róla?

- Erjesztett lótejről van szó. 
A lótejben több a cukor, mint 
a többiféle tejben és ezért 
nem megsavanyodik vagy 
megalszik, hanem erjed. Sem-
mi extra nincs benne, kicsit 
savanyú tej íze van. Egyálta-
lán nem erős, szeszhez szo-
kott magyar ember literszám 
ihatná anélkül, hogy meglát-
szana rajta. A mongolok vi-
szont elég jól be tudnak rúg-
ni belőle, mert hát nagyon ol-
csó. A piacokon olyan sötét-
kék színű műanyagedényből 
árulják, mint nálunk a cefrés 
hordó. Cserpákkal kimerí-
tik és már lehet is inni. Min-
den úton útfélen lehet kapni. 

Mi – mivel az európai ember 
gyomrára nincs egészen jó 
hatással – csak egy-egy decit 
mertünk belőle inni. Mon-
dom, semmi extra.

- Említetted az imént a Te-
reldzs Nemzeti Parkot.

-  A fővárostól keletre 60-
80 kilométerre fekszik. Fel-
kapott hely, és ezért jó minő-
ségű aszfaltút vezet oda.  Ha 
úgy vesszük, ez a világ el-
ső védett területe, mert még 
Dzsingisz kán vette oltalmá-
ba egyszerűen azért, mert tet-
szett neki. Igaza is volt, mert 
nagyon szép kies, sziklákkal 
teletűzdelt táj, aminek külön 
érdekessége, hogy fák is nő-
nek itt. Pár dollárért lehet be-
lépni. Itt már jelentős számú 
turista fordul meg, de nincs 
tömeg, mert „elvesznek” a te-
rületen. Egyébként egy össz-
komfortosan felszerelt – jur-
tákból és faházakból álló – 
kis kemping-komplexum is 
várja a turistákat. Látni még 
őshüllők szobrait. Lehet itt is 
volt valaha ilyen lelőhely, de 
meg amúgy hol adják el Hol-
lywood-i látványosságként 
Mongóliát, ha nem itt? A Gó-
bi sivatagba ugyanis már csak 
a kalandvágyó turisták men-
nek el, meg az extrém látni-
valók kedvelői. Mint példá-
ul mi is.

Elek György

Az igazi utazás kihagyhatatlan programja a helyi ételek fel-
fedezése, s aki nincsen takarékossági okokból konzerv-
evésre kárhoztatva, az nem is hagyja ki. Érdekességszámba 
megy egy olyan ország konyhájának a megismerése, amely 
még manapság is erős nomád hagyományokkal és óriási 
számú állatlétszámmal bír. Nézzük tehát a mongolokat.

Mongóliai utazás (4.)

Húsur, bóc, cujvan meg Tereldzs Az Erkel Ferenc Művészet-
oktatási Intézménnyel, vagyis 
a Zeneiskolával kapcsolatban 
két híradással is adósok va-
gyunk még a múlt hónapról. 

Az egyik, az időben közelebb 
eső Megyei Rézfúvós Ver-
seny, amelynek az idén a mi 
Zeneiskolánk adott otthont.

A rézfúvós versenynek már 
sok-sokéves hagyományai 
vannak és a szép karcagi sike-
rek elkönyvelése mellett fon-
tos megjegyeznünk, hogy az 
eltelt idő alatt a továbbkép-
zés, tehetséggondozás, tehet-
ségfelfedezés alkalmává nőtte 
ki magát. Sipos Antal igazga-
tó úr szerint számos tehetség-
nek ilyen versenyeken indult a 
zenei pályafutása.

- Mindig azt kívánom a ver-
seny előtt – mosolyog az igaz-
gató úr -, hogy a zsűrinek le-
gyen minél nehezebb dol-
ga. Általában így is van. Most 
hatvan növendék nevezett és 
közülük negyvenhárman, a 
hét karcagi közül hatan értek 
el helyezést.

A másik, közel egy hónap-
ja szerzett babér Szentend-
rén termett, mégpedig Orosz 
Gittának, aki gimnazistaként 
mestere Sipos Antal kíséret-
ében vett részt a továbbképző-
sök országos versenyén. A „to-
vábbképzősök” azok a tanu-
lók, akik a zeneiskolai stúdi-
umok után nem zenei pályára 
léptek, hanem valami egyéb 

alma materben, ám a zene és 
a hangszer „közelében” tanul-
tak tovább.

Orosz Gitta (16) jelenleg a 
Gábor Áron Gimnázium 9/b-

s tanulója, de kilenc éve a Ze-
neiskola növendéke és nyolc 
éve tanulja a „fuvolát” Sipos 
tanár úrnál. Mégpedig jó ered-
ménnyel, hiszen a két legutób-
bi (kétévente rendezett) mező-
túri megyei versenyen előbb 
az első, utóbb a második he-
lyen végzett. Erre következett 
március 7-9. között a szen-
tendrei verseny, ahol a tanít-
vány a színpadon, a mester a 
nézőtéren vett részt a verseny-
zésben. Mégpedig igen színvo-
nalas megmérettetésen, hiszen 
száznál többen léptek szín-
padra és nemcsak szólisták, 
hanem három, négy, ötfős ka-
maracsapatok is voltak. Az ez 
alkalomra kiadott prospektus 
szerint a két nap alatt tizenhat 
hangversenyprogram hang-
zott el. Gitta a hosszú utazás 
után este, egy idősebb korcso-
portban, 70-80 versenyző kö-
zött lépett színpadra és má-
sodik helyezést ért el, ami na-
gyon szép eredmény. Gratulá-
lunk hozzá. 

A versenyzés nincsen lezár-
va, mondta még a tanár úr bú-
csúzóul. Jövőre ismét mennek 
Mezőtúrra és el akarják hozni 
az első helyezést. Úgy legyen.

Elek György

Két zenei hír

Gazdálkodók, termelők figyelem!
Különféle napraforgó, kukorica vetőmagvak kaphatók. 

Termeltetési szerződést kötünk.
Ugyanitt műtrágyák, lombtrágyák kaphatók. 

Növényvédelmi és mindenféle gépi szolgáltatás igényelhető.
Érdeklődni lehet: AGROHUNGÁRIA KFT. 

Karcag, Marsi tó – Madarasi út 4-es km
Tel.: (59) 503-553, Fax: (59) 400-894, Mobil: (20) 353-5738, 

(20) 367-1075
e-mail: agrohungaria@freemail.hu

5 db SPC; 6 db középnehéz borona; 3 tagú 
gyűrűs henger eladó.

Érd.: Karcag – Marsi tó – Madarasi út 4-es km. 
Tel.: 06/30-418-1824.
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Tájékoztató
A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő- és Kemping üzemeltetőjeként tájékoztatjuk a 

tisztelt lakosságot, a jelenlegi és a jövőbeli fürdő látogatókat, hogy az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Észak - Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez, a gyógy- és ter-
málturizmus feltételrendszerének fejlesztése támogatása érdekében kiírt 2 fordulós pályá-
zati eljárás első fordulójára pályázatot nyújtottunk be, 2008. február 29-én. A pályázat be-
nyújtására a tulajdonos, Karcag Városi Önkormányzat kezdeményezésére és támogatása 
mellett került sor. A tervezett fejlesztés I. ütemének várható költsége 536.500 e Ft, melynek 
50 %-a a pályázaton elnyerhető, a másik 50 %-a saját erő kell, hogy legyen, melyet az üze-
meltető banki hitelből kíván biztosítani. 

A pályázat részeként beadott tanulmányterv alapján megvalósuló fejlesztés I. ütemének 
főbb elemei:
 meglévő úszómedence átalakítása szabványos verseny úszómedencévé,
 új szabványos tanmedence építése,
 új kétterű termál medence építése,
 gyógymedencék hidraulikai átépítése, élményelemek hozzáépítésével,
 meglévő öltöző épület átalakítása, kibővítése, valamint fűtött, fedett folyosó kialakítá-
sa a gyógymedencékhez, 
 wellness terem kialakítása (szauna, szolárium, pezsgőfürdő),
 parkosítás és fásítás,
 sportpályák építése (tollaslabda pálya, teniszpálya, strandröplabda pálya),
 termálvizes kút fúrása.

A fejlesztéssel kapcsolatos látványtervek megtekinthetők honlapunkon:
www.nkvizkft.hu

Ez úton kérjük Önöket, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével és visszajuttatásával adjanak 
ötleteket, osszák meg velünk elképzeléseiket kulturális, sport és szabadidős programokkal 
kapcsolatosan,  hogy  ne  csak a fürdő fizikai környezete, hanem „szellemisége” is meg tud-
jon újulni.  A kérdőív honlapunkról is letölthető és elektronikus úton is visszajuttatható:

nkvízkft@externet.hu

A kérdőívet kitöltők és nevüket, címüket közlők között 1 db DVD lejátszó kerül kisorso-
lásra, 2008. május 01-én a Városi Gyógyvizű Strandfürdő és Kempingben.

A kérdőíveket 2008. április 30-ig lehet visszajuttatni a Kisújszállási út 24. szám alatt ta-
lálható irodaházunkba vagy a Fürdő pénztárába!

1. Mit vár a fürdőtől?

 csendet              nyugalmat               madárcsicsergést              állandó zeneszót

2. Milyen zenei programon venne részt szívesen?

 pop vagy rock koncert              komolyzenei koncert              nótaműsor
 
3. Örülne annak, ha áru és termékbemutatók kerülnének megrendezésre?                        

  igen              nem

4. Részt venne-e, illetve kilátogatna-e a fürdőbe, ha ott népművészek, iparosok mun-
kájával ismerkedhetne meg?

  igen              nem

5. Szeretne aktív résztvevője, illetve nézője lenni sportrendezvényeknek a fürdőben?

  igen              nem

6. Zavarná-e Önt, ha a megrendezésre kerülő sport, kulturális és egyéb rendezvé-
nyekről videó felvétel készülne, mely a Városi Televízióban kerülne bemutatásra?

  igen              nem

7. Egyéb észrevételek, javaslatok:  ......................................................................................   

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................

 Köszönettel: Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
 üzemeltető

A Nagykunságért 
LEADER Helyi 

Közösség Felhívása
I. EMVA Mikrovállalkozások létrehozása és 

fejlesztésének támogatása
A támogatás célja:
A térségben a vállalkozói aktivitás növelése, a verseny-

képesség javítása, az innovációs képesség javítása, a mun-
kahelymegtartás, és a munkahelyteremtés.

Új és meglévő mikrovállalkozások támogatása
-  beruházások és 
-  műszaki, technológiai fejlesztések által.
Támogatható tevékenységek:
-  Eszközök beszerzése
-  Építés, épületgépészet, felújítás, korszerűsítés
-  Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
-  Minőség- és környezetirányítási rendszer, szabvány 

bevezetése
Támogatás mértéke:
-  Hátrányos helyzetű területen: 50%
-  Nem hátrányos helyzetű területen 40%
-  Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés költsége 1 millió 

és 5 millió forint között
-  Minőség- és környezetirányítási rendszer költsége mi-

nimum 1 és maximum 5 millió forint

Feltétel: A támogatási kérelem benyújtásának évét köve-
tő 3 évben realizált árbevétel a benyújtás évében tervezett 
árbevételhez képest a növekmény értéke eléri a támogatás 
1,2-szeresét.

II. EMVA Turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről

Támogatás célja:

Munkahelyek megőrzése, létrehozása érdekében a vidé-
ki turizmusformák közül:

- Falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházá-
sok

- Szolgáltatások feltételeinek javítása
- Marketing tevékenységek ösztönzése az alábbi terüle-

teken:
1. Falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszál-

láshelyek, és azok szolgáltatásainak kialakítása, bővítése, 
akadálymentesítése, korszerűsítése

2. Ifjúsági turisztikai fejlesztések: gyermek- és ifjúsági 
tábor, sátortábor, turistaház szálláshelyek kialakítása, bő-
vítése stb.

3. Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése az alábbi speci-
ális területen: falusi, agroturisztikai szolgáltatások; lovas-
turizmus; vadászati és erdei turizmus, természetjárás; hor-
gászturisztikai szolgáltatások; borturizmus

Kik pályázhatnak majd?
- Természetes személyek
- Mikro-, kis- és középvállalkozások
- Önkormányzatok, önkormányzati társulások
- Egyházi jogi személy
- Non-profit szervezetek
- A fentiek fejlesztésére létrehozott társulások
A támogatás mértéke
- Versenyszektor beruházásainál: 45%
- Közszféra, egyházi és non-profit szervezet esetén: 

100%
- Fejlesztési társulások esetén ezt a kettő kombinációjá-

ból kell kiszámolni.
- Minimális támogatási összeg: 1 millió forint
Bővebb információ: Máthé Zsolt Karcagi Kistérségi 

HVI, 06-70-5909700
Projektgyűjtő adatlapot lehet kérni a Karcagi Polgár-

mesteri Hivatalban, a 31-es szobában.
Leadási határidő: 2008. április 28.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen há-
romszobás III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcag, Cserepes u. 18. sz. 
alatti családi ház eladó. Két 
szoba, konyha, belépő helyi-
ség, fürdőszoba, kábel TV, te-
lefon van. Rendezett udvar 
garázzsal, állattartásra alkal-
mas ólakkal családi okok mi-
att sürgősen, olcsón eladó. 
Tel.: 06/30-346-1454.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. 
alatti családi ház eladó. 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos; ipa-
ri áram, kábel tv, fúrott kút, 
klíma, elektromos kapu van. 
Tel.: 06/30-239-9121. 
Karcagon, az Apavár utcában 
kisebb típusú téglából épült, 
teljes közműves kertes ház 
bontás nélküli építési lehető-
séggel eladó. 1 szobás föld-
szinti vagy I. emeleti lakás-
csere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Eladó Bucsa, Lehel u. 12. sz. 
alatt – az iskolával szembe-
ni utcában – 3 szobás koc-
kaház, 16 méter gazdálko-
dásra alkalmas vagy lakás-
sá is kialakítható tégla alsó 
épülettel, nagy telekkel. Tel.: 
06/30-822-0899.
Eladó Karcag, Kálvin u. 15. 
z. alatti tehermentes, teljes 
közművel ellátott építési te-
lek. Budapesti, Debreceni, 
Berekfürdői, Karcagi lakó-
ingatlant beszámítok. Tel.: 
06/20-916-1192.
Családi ház eladó. 2 szoba (la-
minált padlós), konyha, für-
dőszoba, WC, folyosó (járó-
lapos), gázkonvektoros + 2 
cserépkályha, kábel tv, szen-
nyvíz van. Kockaház kis ud-
varral. Tel.: 06/20-238-0266.
Tanya eladó sok melléképü-
lettel, 2400 m²-es teljesen be-
kerített területtel. Víz, villany 
van. Tel.: 06/30-229-8516.
Eladó 2 szoba összkomfor-
tos családi ház alsó épület-
tel, 2 garázzsal, fúrott kúttal. 
Főtéri lakáscsere is érdekel 
értékegyeztetéssel. U.itt el-
adó 12 soros függesztett ve-
tőgép. Érd.: Kg., Bimbó u. 6/c. 
Tel.: 06/30-312-2679.
Partos I-ben kertföld el-
adó, vagy művelésre kiadó. 
Szőlő és fúrott kút is van. Tel.: 
59/313-697 v. 06/30-554-
1747.
2,5 szobás összkomfortos, sá-
tortetős ház nagy udvarral és 
alsó épülettel, gáz közpon-
ti fűtéssel és vegyes tüzelé-
sű kazánnal eladó, vagy első 
emeletig értékegyeztetéssel 
elcserélhető. Érd.: Kg., Kacsóh 
u. 23.
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. sz. 
alatti felújítandó ház 4,5 M 
Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-524-
5036.
Karcag, Vasút u. 72. sz. alatti 
ház eladó. Tel.: 59/311-168.
Zug I-ben 10 sor kertföld el-
adó. Kunyhó, villany, víz van. 
Jó állapotú Nova villanysütőt 
vennék. Tel.: 59/314-141.

Tégla építésű IV. emeleti, 
56 m²-es, erkélyes lakás el-
adó. Kg., Szent I. sgt. 1-5. Tel.: 
06/30-507-2187.
Karcag, Vörösmarty utca 2. sz. 
alatti ház eladó. Fürdőszoba, 
nagy cserépkályha, 1,5 szo-
ba, garázs, kis bemenő kertes 
rész. I.ár: 3,3 M Ft. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.
Sürgősen eladó Kg., Kacsóh 
utca 15 sz. alatti kertes ház 
gáz és cserépkályha fűtéssel, 
21 éve épült, 60 m² a lakott 
terület. Tel.: 06/20-324-1593 
(17 óra után).
A Karcag, Sajó u. 3. sz. alat-
ti ház eladó vagy kiadó. Érd.: 
Kg., Kisföldek – Kalász u. 4. 
Tel.: 59/401-166 v. 06/20-
808-7368.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csa-
ládi ház eladó. U.itt épület fa-
anyag eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig, délben és es-
te 6 órától).
Karcagon, a Madarasi úti tár-
sasházban I. emeleti, közép-
ső 2 szoba összkomfortos, 48 
m²-es lakás szeptemberi köl-
tözéssel eladó. U.itt: 1 db ré-
gi típusú kétajtós szekrény 
(akasztós, 1 polcos); 1 db 80 
cm magas, 110 cm széles, 1 
polcos szekrény; 1 db kis mé-
retű szétnyithatós konyhaasz-
tal (78 cm magas, 50 cm szé-
les). Tel.: 59/311-621 v. 06/20-
913-6884.
Eladó 1 szobás, összkomfor-
tos, régi típusú házrész nagy 
kerttel és udvarral. I.ár: 3,5 M 
Ft. Tel.: 06/20-391-5205.
Teljesen összközművesített, 3 
szobás kertes családi ház ren-
dezett udvarral, igényesnek 
eladó. Érd.: Kg., Kátai G. u. 70. 
(18 óra után).
80 m²-es üzlet eladó a város-
központban, vagy kisebb cse-
re is érdekel. Tel.: 06/30-856-
4631 v. 06/30-366-2306.
Karcag, Horváth F. u. 3-5. 
III/15. sz. alatti 2,5 szobás, 58 
m²-es lakás eladó. Tel.: 06/30-
373-4060.
A Téglás kertben 14 sor he-
reföld nyári használatra ha-
szonbérbe kiadó. Érd.: Kg., 
Ketel u. 40.
Karcagon, a Zöldfa utcában 
összközműves családi ház el-
adó. Tel.: 59/300-910.

Garázs
Garázs kiadó a városköz-
pontban. U.itt harmónika aj-
tó és régi stílusú függönytar-
tó eladó. Tel.: 59/313-232 v. 
06/20-242-0186.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó 
képesség, tiszta tudat. Tel.: 
06/1-225-0393 www.maha-
rishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es 
hűtő, 120 l-es fagyasztó szek-
rény, 2 fotel, ágyneműtartó, 
dohányzó asztal, 1 db közép-
szőnyeg, 2 db akkumulátoros 
gyerek motor, 2 db gyerek bi-
cikli. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. 
Tel.: 59/314-094.

Automata mosógép és keve-
rőtárcsás mosógép; jó álla-
potú Camping kerékpár; ¾-
es öntöző slag; 20 tag lemez-
radiátor; vas szemetes kuka; 
új üstház; betonkeverő gép; 
új és használt ajtók; ablakok; 
cserépkályha ajtók; légkomp-
resszor; 200 literes vashordó; 
50-20 literes műanyag bal-
lon; kúpcserép; szecskavágó 
és betonvályúk eladók. Tel.: 
59/312-679.
Eladó 1 db 3x2,5 m-es kap-
csolt gerébtokos, mélyen 
üvegezett világító ablak. Tel.: 
06/30-252-8698.
Eladó 120 l-es hűtőszekrény, 
200 db Courts-Mahler füzet 
kisebb tételben is, porszívó 
motor. Tel.: 59/313-277.
Kisméretű tégla használt, pu-
colt 330 db, valamint kúp pa-
la használt eladó. Tel.: 59/311-
129 v. 06/30-215-7693.
Német esőkabát, nadrág, gu-
micsizma, bőrdzseki, zakó, 
vesztern csizma, különböző 
férfi ruhanemű egyben is el-
adó. Dunlop MP 3-as, 4 év-
szakos autógumi eladó. Tel.: 
06/30-995-6929.
Eladó villanybojler 50 és 100 
l-es (50 l-es új), valamint hű-
tőgép 100 l-es jó állapotban 
levő kézikocsi, mely alkalmas 
kis traktorok utánfutójának 
is. Tel.: 59/311-129 v. 06/30-
215-7693.
Gyermekágy; járóka; sport 
babakocsi; fotel; dohányzó 
asztal; páraelszívó; rekamié; 
közép szőnyeg; akku töltő el-
adó. Érd.: Kg., Bercsényi u. 25. 
(14 órától), Tel.: 59/400-608 v. 
06/30-856-4631.
Hat égős, szép csillár áron 
alul eladó. Tel.: 59/311-163 
(délután).
Magtisztító (Petkus gigant 
rendszerű) és kiegészítő gé-
pei; Meripond 200 kg-ig mé-
rő tükörskálás mérleg, vala-
mint 3 középnehéz borona 
húzójával eladó. Tel.: 59/311-
129 v. 06/30-215-7693.
Eladó PB gáztűzhely palack-
kal; elektromos fűnyíró; he-
verő; fotelek; porszívó; mű-
anyag hordók; kétágú lét-
ra; háti permetező. Érd.: Kg., 
Kacsóh u. 15. (vasárnap dél-
előtt)
Szabvány méretű lambériás 
garázs ajtó tokkal eladó. Érd.: 
59/312-204.
Eladó 8 db 5 fm betongeren-
da (2.500 Ft/db), 2 db 160-
180 kg-os hízók és oltott 
mész. Tel.: 06/30-266-2859.
Parabola, színes TV, Romet, 
lovas ekekapa, PB palac, egy 
pár motorkerék eladó. Tel.: 
06/30-209-4989.
Vásárolnék kis hibával is ré-
gi fekete férfi nadrágot, mel-
lényt. Tel.: 06/20-411-9686.

Állat
Német juhász 10 hetes kisku-
tyák, nagyon szépek, kb. 20 
kg-os kis süldők 6.000 Ft/db 
áron, vemhes pónik eladók 
vagy csere is lehetséges. Érd.: 
Kg., Fürst S. u. 13.  Tel.: 06/30-
393-3343.

Kis súlyú fehér hússertések 
(kb. 120-130 kg) házhoz szál-
lítással is eladók. Tel.: 06/30-
566-8044.
26-os kerékpár 5.000 Ft-ért 
eladó. Tel.: 06/20-428-9203

Állás
Fiatal pályakezdő lány ven-
déglátó technikus végzett-
séggel állást keres. Tel. : 
06/30-581-0441.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhaszná-
lású jelzáloghitel akár jö-
vedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttér-
rel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.
Kedvező áron vállalom az 
alábbi munkálatok elvégzé-
sét: járdák, kapubejárók, út-
burkolatok javítását vagy 
teljes körű aszfaltozását. 
Épületek bontását. Épület 
alap ásást, minden nemű ku-
bikmunkát. Mezőgazdasági 
munkák végzését. Udvarok, 
terepek tisztítását, rendezé-
sét. Erdők tisztítását, fa és 
cserje irtást. Kőműves mun-
kákat. Gyorsan, pontosan, 
jól képzett szakemberekkel. 
Nyugdíjasok részére magas 
kedvezményt tudok biztosí-
tani. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30-346-1454. 
Motoros láncfűrésszel faki-
vágást, felvágást vállalok ha-
zaszállítással vidéken is. Tel.: 
06/30-336-6142.
Biológia, kémia korrepetá-
lást vállalok. U.itt 2 hónapos 
sport babakocsi eladó. Tel.: 
06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, es-
küvői  meghívók,  névje -
gyek, bélyegzők készítése. 
Szitanyomás. Plasztikus be-
tűvágás 15.000 Ft/m²-től. Tel.: 
06/30-619-8072.

Gépjármű
6 személyes német gyártmá-
nyú lakósátras utánfutó, tel-
jesen felszerelt konyhával 
(gázrezsó két főzőlappal, mo-
sogatóval) nagyon kedvező 
áron eladó. Érd.: Kg., Kossuth 
L. u. 22. Tel.: 06/30-255-6742.
Barkas 1000-es platós, jó álla-
potban levő, bármilyen célra 
használható, műszaki vizsga 
nélkül eladó. Tel.: 59/311-129 
v. 06/30-215-7693.
’92-es Opel Corsa 1.2-es ben-
zines, friss műszakival, zöld-
kártyával, felújítva, áron alul 
eladó. I.ár: 165.000 Ft. Tel.: 
06/30-285-2486.
MTZ különböző alkatrészei, 
valamint Barkas különböző 
alkatrészei; 3 leveles közép-
nehéz borona klt. eladó. Tel.: 
59/311-129 v. 06/30-215-
7693.
Eladók Simson SR 50 c és 
Suzuki Run robogók. Tel.: 
06/30-963-5073.

Apróhirdetés Lomtalanítás
Tisztelt Lakosság!

A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. és a Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksága 

2008. április 14-től 18-ig lomtalanítást végez a város terü-
letén.

Elszállítás:
o A szállítást a kommunális hulladékszállítással egyező-

en végezzük, naponta mindig azokon az utcákon, ahol a 
rendszeres hulladékszállítás történik. 

o Az Északi külvárosi részen 2008. április 15-én kedden, a 
Déli külvárosi városrészen 2008. április 17-én csütörtö-
kön történik a lomtalanítás.

o Az elszállítás reggel 700 órakor kezdődik, így megkérjük a 
lakosságot, hogy a lomhulladékaikat a fenti időpontig he-
lyezzék ki a kommunális hulladékaik mellé.

Elszállításra kerülő anyagok: 
o A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált 

eszközöket, illetve udvar, kert, alsóépület takarításából 
származó hulladékokat szállítunk el.

o bútordarabok, műanyag eszközök, fahulladék, ruhane-
mű, textíliák, üveghulladék, zsákba rakott biológiailag le-
bomló hulladékok, egyéb nem veszélyes anyagok.

Nem szállítunk el:
o olyan hulladékokat, amelyeket a Közép-Tisza Vidéki Kör-

nyezetvédelmi Felügyelőség által kiadott engedélyünk 
nem tesz lehetővé.

o  Ilyenek:
 veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos 

és elektronikus berendezések (hűtőgépek, mosógépek, te-
levíziók, rádiók, porszívók, konyhai elektromos berende-
zések, egyéb elektromos berendezések, számítástechnikai 
eszközök), fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladé-
kok, nagyméretű fémhulladékok, akkumulátorok, olaj-
hulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai, autó-
gumik, gépalkatrészek, állati eredetű hulladékok. 

o Nem szállítunk el építési-bontási törmeléket, annak el-
szállítására a konténeres szállítás lehetősége adott. 

o Továbbá nem szállítunk el fák, cserjék, szőlők metszésé-
ből, gallyazásából származó hulladékokat. Ezeket a bioló-
giailag lebomló hulladékokat hulladéklerakó telepnél er-
re a célra létesített területen kell elhelyezni.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált eszkö-
zeiket ezek figyelembevételével legyenek szívesek a lakóingat-
lanuk elé kihelyezni!

Elektronikai hulladékgyűjtési akció
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2008. április 

12-én 8 órától 12 óráig ingyenes elektronikai hulladék-
gyűjtési akciót szervez. Az elhasznált, szükségtelen elekt-
romos készülékeiket térítésmentesen átvesszük és elszállít-
juk. Az elektronikai hulladékaikat a város több pontján ki-
alakított gyűjtőhelyen vesszük át.

Az átvevő helyek az alábbiak:
 - Kórház utca – Oroszlán Gyógyszertár előtt,
 - Profi parkolónál,
 - Városi Csokonai Könyvtár parkolója,
 - Püspökladányi út – Maros út sarok,
 - Bethlen G. út - Kisújszállási út sarok,
 - Sajó utca – Kisújszállási út sarok /Kiskulcsosi Ált. 

Isk. parkolója/
Az alábbi típusú elektronikai hulladékot vesszük át:
 - televízió, rádió, mikrohullámú sütő, porszívó, kony-

hai elektromos háztartási készülékek, számítástech-
nikai eszközök: számítógép, monitor, faxgép, egyéb 
elektromos készülékek.

Kérjük Önöket, hogy a selejtezésre váró elektronikai esz-
közeiket a megadott helyen és időpontban helyezzék el. Ki-
zárólag a háztartásban feleslegessé vált elektronikai ké-
szülékeket vesszük át. A konténereket 12 óra után elszál-
lítjuk.

A konténerek mellett felügyelő személyzet lesz, az el-
helyezett hulladékban „turkálni, elektromos berende-
zést elvinni TILOS és balesetveszélyes!

Egészségünk és környezetünk érdekében kérjük éljen 
a fenti lehetőségekkel!

Köszönjük az együttműködésüket!
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. április 5.
Pető Beáta – Szabó György 
János

Születés
Koczka Erzsébet – Németh 
László
Kg., Körös u. 14.  Nikolett
Tóth Julianna – Nagy Fe-
renc
Kg., Zádor u. 14. 
 Erika Julianna
Kiss Mónika – Ábrahám Ist-
ván
Kg., Kígyó u. 19. 
 István Gergő
Györfi Beáta Ildikó – Var-
ga János
Kg., Fecske utca 16.  Balázs

Halálozás
Özv. Fekete Mihályné (Csí-

kos Margit)
 Kg., Mészáros utca 16/b. 

(1925.)
Dobos Zsolt
 Kg., Kátai G. utca 25. 

(1972.)
Deli Mihályné (Szakáll Pi-

roska Erzsébet)
 Kg., Püspökladányi út 87. 

(1943.)
Varga Sándor
 Kg., Munkás u. 20. 

(1925.)

2008. április 11. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  Divatbemutató
18.30  Kirakat III. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Molnár Er-

zsébet műsora
 - Karcagi hírek – hírek, informáci-

ók első kézből
 - Nagykunság Szépe Szépségver-

seny – összefoglaló
 Beszélgetések:
 Györgyi Renátával
 Ihos Józseffel
 D. Nagy Lajossal
 Dr. Fazekas Sándorral
 Horváth György Kunkapitánnyal
 - Háttér – Fodor Judit műsora
      vendég: Mulicz Ferenc
20.10  Nagykun Polgári Kör
    vendég: Navracsics Tibor, a Fi-

desz frakcióvezetője 
2008. április 15. kedd

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – református is-
tentisztelet

19.05  Megyei Tükör
19.30  A hit szava – katolikus szentmise
20.30  Nótacsokor

2008. április 17. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  A Kiskulcsosi Ált. Iskola műsora 1. 

rész 
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Molnár Er-

zsébet műsora
 - Karcagi hírek – hírek, informáci-

ók első kézből
 - Rendezvény a Művészeti Iskolá-

ban
 - Fizika próbaverseny
 - Balesetek és tűzesetek
 -  Háttér – Fodor Judit műsora
  20.10  Lovasbál

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Karcag Televízió 
vételi lehetőségei az alábbiak szerint változtak: S18-as 
csatorna, 280,25 Mhz frekvencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

Április 11. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Április 12. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va
Április 13. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Április 14. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Április 15. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 16. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 17. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Április 18. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Április 2-án kora délután egy 
helyi férfi személygépkocsival 
a város külterületén Bucsa fe-
lől a 4. sz. fkl. út irányába köz-
lekedett. Haladása közben isme-
retlen okból áttért a menetirány 
szerinti bal oldali forgalmi sáv-
ba, majd ott lehaladt az úttest 
mellé, és nekiütközött a teher-
gépkocsi bal oldalával egy fának, 
majd megállt. A baleset követ-
keztében a tehergépkocsi vezető-
je és két utasa nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérülést szen-
vedtek. A gépkocsiban negye-
dikként utazó férfi olyan súlyos 
sérülést szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette. A jármű-
ben kb. 1 millió forint anyagi kár 
keletkezett. Az ügyben büntető-
eljárás indult.

Április 3-án délelőtt egy he-
lyi idős asszonytól egy ismeretlen 
személy oly módon csalt ki 265 
ezer forintot, hogy önkormány-
zati alkalmazottnak adta ki ma-
gát és azt mondta, hogy „pénzt 
hozott, mert 70 év feletti karcagi 
polgár”. Az ismeretlen azt kérte 
az idős asszonytól, hogy mutas-
son neki egy 10.000 Ft-os címle-
tű bankjegyet, mert annak a sor-
számát fel szeretné írni. A sértett 
a kérésnek eleget tett, de a nőnek 
nem felelt meg, másik bankjegyet 

kért bemutatásra, mire az idős 
asszony a rejtekhelyéről elővette 
megtakarított pénzét. Ekkor ar-
ra kérte az idegen, hogy menjen 
ki, nézze meg bezárták-e a kaput, 
mert hamarosan érkeznie kell a 
kolléganőjének. A sértett kiment 
és a pénzt az ágyra tette, amit 
az idegen eltett, majd az idős as-
szony után ment és arra kérte, 
hogy várja meg őket a kapuban, 
majd ismeretlen helyre távozott. 
Az ügyben csalás bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás indult.

Felhívás
A rendőrség ezúton is ismétel-

ten felhívja a lakosság figyelmét 
arra, hogy legyenek óvatosab-
bak, s ne dőljenek be nagy nye-
reményt vagy nagy pénzössze-
get ígérő személyeknek. TUDNI 
KELL, hogy a telefontársaságok 
nem szerveznek mobiltelefon 
kártya feltöltő akció keretében 
nyereményjátékot, és sem az ön-
kormányzatok, sem az E-ON, 
sem a TIGÁZ, sem semmilyen 
más szolgáltató cég nem kíváncsi 
arra, hogy otthonában kinek mi-
lyen sorszámú pénze van, s nem 
szoktak semmilyen pénzösszeget 
ajándékként vagy esetleges túlfi-
zetés miatt házhoz vinni!

Karcag – Fegyvernek 2:1 (1:0)
Karcag, 200 néző. Jv.: Men-

csik (Varga L., Bozó T.)
Karcag: Erdei, Domokos R., 

Orosz, Kocsis, Egedi, Bujdosó, 
Balogh J., Habóczki (Varga J.), 
Domokos A. (Rátkai), Balogh 
R. (Hajdú T.), Donka

Játékos-edző: Varga János
A több fiatallal felálló ha-

zai együttes kezdett jobban. 
A negyvennegyedik perc-
ben Bujdosó szabadrúgása le-
pattant a védőkről Egedi elé, 
aki a hálóba csúsztatta a lab-
dát (1:0). A negyvenkilencedik 
percben Rátkai nagy helyzet-
ben fölé fejelt. Az ötvenkette-
dik percben Domokos R. jobb-
ról a szögletzászló környékéről 
beívelt, majd Bujdosó közelről 
a kapu közepébe bombázott 
(2:0). A hatvanharmadik perc-

ben Albert lövése a jobb kapu-
fa mellett elsuhant. A hatvan-
hetedik percben egy jobbolda-
li támadás után Papp L. a ka-
pu elé adott és Faragó Zs. a bal 
felső sarokba bombázott (2:1).
A gól után lendületben ma-
radt a vendég együttes, először 
Papp L. lövése ment fölé, majd 
Szász lövését védte Erdei. 

Jók: Domokos R., Orosz, 
Kocsis, Bujdosó, Balogh J., ill. 
Papp K., Papp L., Farkas Z., 
Gyáni

Faragó Attila: Egységes csa-
patként viselkedve nem érde-
meltünk vereséget.

Varga János: Sok küzdelem, 
kevés játék.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Fegyvernek 3:2
Góllövők: Lévai (2), Nagy R.

Bosnyák Imre 

Megyei I. osztályú bajnokság

Fiatal birkózóink sikerei
Március 9-én Kecskeméten az Univer-KTE Kft. Birkózó 

Szakosztályának a rendezésében a 2008. évi Területi Birkó-
zó Diákolimpia I-III. korcsoport szabadfogású selejtezőit. A 
Garaczi Sándor emlékverseny színhelye a Lánchíd utcai Ál-
talános Iskola volt, melyen közel 120 fiatal birkózó lépett sző-
nyegre. 

A karcagi birkózók eredményei: Az 1995-96-ban születet-
tek korcsoportja: Szabó Péter V., Csík Krisztián VI. Az 1997-
98-ban születettek korcsoportja: Szatmári Attila III., Szabó 
Zoltán II., Horváth Dániel I., Gaál István I. Ők négyen sze-
reztek jogot arra, hogy a Bükön megrendezendő Diákolimpi-
ai döntőkön részt vegyenek.

VII. Agro-Kaba Kupa
Március 30-án meghívásos Diák I-II. Serdülő Szabadfogású 

Nemzetközi Egyéni és Csapat birkózó versenyt rendeztek Ka-
bán, a Sári Gusztáv Általános Iskolában. Erre a versenyre kö-
zel 100 ifjú birkózó nevezett.

Karcagi eredmények: Diák II. korcsoport: Horváth Dániel 
I., Gaál István I. Diák I. korcsoport: Mándi Mihály II., Horvá-
th Mária IV., Endrédi Evelin VI., Csík Krisztián IV., Szabó Pé-
ter VI. Serdülő korcsoport: Kurucz Dávid I. helyezett. Csapat-
versenyben a karcagi birkózók a negyedik helyen végeztek.

Gaál István diákolimpiai bajnok 
Április 5-6-án Bükön rendezték meg az Országos Birkó-

zó Diákolimpiát. Az olimpián az 1997-98-ban született fiata-
lok léptek szőnyegre. A szabad fogásban 306 induló, köztük 
négy karcagi fiatal is nevezett. Velük a versenyt megelőzően 
a Karcagon tartózkodó Polyák Imre olimpiai bajnok is talál-
kozott és sok sikert és eredményes versenyzést kívánt, ami – 
az eredmények is mutatják – be is jött! Amint azt ifj. Kurucz 
Istvántól, a birkózók edzőjétől megtudtuk, Gaál István szen-
zációsan versenyzett a 45 kg-os súlycsoportban. Az Arany Já-
nos Általános Iskola ifjú versenyzője mind technikailag mind 
taktikailag erőteljes birkózással a társai fölé nőtt és ennek 
eredménye lett az első helyezése. A karcagiak közül megem-
líthetjük még a 26 kg-os súlycsoportban induló Horváth Dá-
nielt (Kováts M. Ált. Isk. tanulója), aki V. helyezést ért el. 

B. I.

Birkózás


