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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Felhívás!
Márkus Ica vezetésével beindult a Karcagi Nótaklub.
Foglalkozásainkat heti egy alkalommal, keddenként 18-20 
óra között tartjuk.
A következő foglalkozás időpontja: 2008. április 29. kedd, 
18 óra
Helyszíne: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. eme-
let klubterem. Információ: 59/503-224 vagy 20/575-6096

Amikor két héttel ezelőtt 
Két zenei hír című írásunk 
megjelent, már a harmadik 
zenei hír is aktuálissá lett, 
hiszen ekkor, 2008. április 9-
én ünnepelte 60. éves jubile-
umát a karcagi Zeneiskola, 
mostani nevén az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény.

Az intézmény alapítását 
már 1946-ban fontolgatta a 
város vezetése, amely a cél, a 
Karcag és környéke szakszerű 
zenei nevelését biztosító iskola 
létrehozása érdekében a szak-
tárca segítségét kérte. A Vallás 
és Közoktatási Minisztérium 
1947-ben egy, majdan államo-
sítás alá kerülő városi Zeneis-
kola alapítását javasolta. Mi-
vel úgy a minisztérium, mint 
a város nehéz anyagi helyzet-
ben volt, a tanerők (egy hege-
dű, egy zongora és egy csel-
ló főtanszakos és egy vagy két 
óraadó) fizetését a minisztéri-
um, a dologi kiadásokat és az 
épület biztosítását a város áll-
ta. Erről 1947-ben egyhangú 

helyesléssel döntött a városi 
képviselő-testület. A szervezés 
persze további időt vett igény-
be, így aztán az alapítás éve 
1948 lett. Ekkortól működik a 
Zeneiskola, amely néhány éve 
kibővült profillal Erkel Ferenc 
nevét vette fel.

Sipos Antal igazgató úrtól 
tudom, hogy nagyon nagy iz-
galommal és sok munkával 
készültek az évfordulóra, és az 
előkészületek során levelek, e-
mailek és telefonhívások szá-
zait kapták, úgyszólván a vi-
lág minden tájáról. A 20-25-
30, esetleg annál több éve el-
ballagott zeneiskolások eme 
ragaszkodása igazolja az igaz-

gató úr szavait: „A hatvan év 
alatt nagyon sok minden tör-
tént, ám a legfontosabb, hogy a 
szeretetteljes légkörben, amely-
ben a tanárok célja a gyerekek 
szeretete, a muzsika és az em-
beri humánum összekapcsoló-
dott. Ebből kristályosodott ki 
nagyon sok muzsikus pályain-
dítása és azoknak a tanítvá-
nyoknak a zenéhez, a művésze-
tekhez kapcsolódása, akik nem 
lettek muzsikusok.” Levelek, a 
telefonhívások igazolták, hogy 
az egykori dákoknak milyen 
sokat jelentett az itt eltöltött 
néhány esztendő. Akik pedig 

Hatvan évnyi csoda
A Zeneiskola jubileumán

Értesítés
Értesítem a Tisztelt állampolgárokat, hogy hálózat kor-

szerűsítés miatt 2008. április 29-én (kedden) 12-17 óra 
között áramszünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.

Fentiekre tekintettel ezen a napon 8-12 óráig lesz ügy-
félfogadás.

Rózsa Sándor, jegyző

Május 1-jétől a nyá-
ri nyitva tartás sze-
rint várják a látogató-
kat a strandok. A Kar-
cagi Városi Gyógyvizű 
Strandfürdő öt meden-
céjét vehetik igénybe 
a vendégek – az uszo-

da május közepéig fed-
ve marad. Berekfürdő-
ben a szépen felújított 
strand megnyitásán szí-
nes program – könnyű-
zenei műsorok, divatbe-
mutató, zenés animáció 
– várja a fürdőzőket.

Április 19-én (szombaton) a Déryné Művelődési Központ-
ban telt ház előtt ünnepelték meg a „Biljana” tánccsoport 
ötéves jubileumát. Az ünnepi műsorban Bulgáriából, Ro-
mániából érkezett táncosok mellett magyar, köztük a hely-
beli tánccsoportok léptek színpadra.

A kiadós esőkkel megke-
resztelt hét végén kicsit két-
kedve gondoltam az Erzsé-
bet-ligeti (erdei) tornapályán 
meghirdetett futóversenyre. 
Tévedtem. A szép napos dél-
előttön, a víztől fénylő fák 
között több százan gyüle-
keztek az első idei szabadté-
ri „tömegsport”/családisport-
rendezvényre, amit a szerve-
zők – KSE, Önkormányzat, 
Sportszolgáltató Központ – a 
Föld Napjá-
ra gondolva 
a tornapálya 
tisztogatásá-
val kötöttek 
össze.

Az esős 
napok szür-
kesége után 
nemcsak a li-
get környé-
ke vidámo-
dott fel a ta-
vaszi nap-
sütésben, hanem a versenyre 
érkező ifjak, iskolások és csa-
ládok apraja-nagyjának ked-
ve is. Ezért aztán az erdei fu-
tóverseny (amit másodjára és 
már térségi szinten hirdettek 
meg) inkább a majális előz-
ményének volt tekinthető, 
bár a futás lendületéből a jó-
kedv sem vett el. 

Még azt is meg merem koc-

káztatni, hogy korántsem 
mindenki győzni jött ki, ha-
nem inkább futni egy jót. 
De mindegy is. Szepesi Ti-
bor szervező vezénylete mel-
lett sorban álltak a rajthoz 
a középiskolások, általános 
felső, illetve alsó tagozato-
sok, fogyatékkal élők, óvo-
dások, tűzoltók- és körülbe-
lül harminc szülő is lefutotta 
a 800 méteres távot. Mindös-
szesen háromszázan futottak. 

A versengés után díjkiosztás 
és tombolasorsolás követke-
zett, majd pedig a terület ta-
karítása, amely most már ör-
vendetesen tisztábbnak bizo-
nyult, mint tavaly. S jövőre – 
reméljük – szemét híján még 
ennyi más dolga sem lesz az 
erdei futóverseny résztvevői-
nek. Csak a sportolás.

Elek György

Folytatás a 4. oldalon

Kezdődik a strandszezon
Erdei futóverseny
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Közéleti szilánkok

Kétségek, 
remények, 

türelmetlenség
Egyik barátom a március 9-ei nép-

szavazás után már rögtön fogadott vol-
na, hogy két hónapon belül lemond a 
kormány. Vagy minimum a miniszter-
elnök, a pénzügyminiszter, valamint az 
egészségügyi miniszter leváltásra kerül. 
Az utóbbiban igaza lett, de a többiben 
sajnos tévedett. Az előrehozott válasz-
tásokra is ki tudja, mikor kerül majd sor. 
Látja már ő is, hogy ez nem olyan egy-
szerű. (Most már tudja, hogy csak ak-
kor lehetnek előrehozott választások, 
ha a parlament feloszlatja magát, vagy 
a kormányfőt négyszeri bizalmatlansá-
gi indítványban leszavazzák. A techni-
kai részletekkel viszont a laikus állam-
polgárok többsége nincs tisztában.) 
Más itt a demokrácia, mint például Itáli-
ában. Ott Romano Prodi februárban le-
mondott, látva a válságjeleket, és azt, 
hogy kisebbségben maradnak. Aztán 
a köztársasági elnök kérésére vissza-
vonta a lemondását, viszont új, előre-
hozott választásokat íratott ki! Micsoda 
különbség! Most már tudjuk is az ered-
ményt, Berlusconi harmadszorra is mi-
niszterelnök lett, és 1945 után először 
nem jutottak be az olasz parlamentbe 
az olasz kommunisták. Természetesen 
a neoliberális nyugati sajtó Berlusconi-
ról nem mondott semmi jót, különösen 
azért, mert Mussolini unokája is kampá-
nyolt mellette. Képzeljük el, ha Magyar-
országon hasonló dolog történne… De 
még példát felhozni is képtelenség rá. 
Csodálkoztam is, hogy csak „populistá-
nak” címkézték Berlusconit, aki az Ali-
talia nemzeti légitársaságot szeretné 
olasz tulajdonban tartani. Szóval, nagy-
nagy különbségek. Itthon még rendkí-
vüli MSZP kongresszus sem lesz. A vá-
lasztmány nem tartja fontosnak…

A kisebbségi kormányzás meg majd 
úgy megy, mintha koalícióban lenné-
nek. Hivatalosan ugyan nem, de hát a 
szavazások számítanak. Belenéztem 
most hétfőn a parlamenti ülésbe, ami-
kor is a Fidesz interpellációit rendre le-
szavazták nagy többséggel. (Úgy em-
lékszem a legtöbb 196 igen szavazat 
volt a titokminiszter mellett, akit ar-
ról kérdeztek, hogy példátlan dolog a 
„megfigyelési kormányrendelet”. Amit 
Szilvássy titokminiszter, „védelemnek” 
nevezett, nem titkosszolgálati módsze-
rekkel történő megfigyelésnek.) 

A miniszterelnök szerint pedig nincs 
olyan rossz helyzetben az ország, mint 
ahogy azt az ellenzék beállítja. Kétség-
telen tudjuk, hogy ő - az őszödi beszéd 
után nyomatékossá tette – egy másik 
országban él. A mi országunkat pedig 
elég közönséges jelzővel illette. Tovább 
forog hát a régi lemez. Közben a vizitdíj 
kiesést nem akarják kompenzálni, „kul-
turális járulékot„ fizettetnének az inter-
netezőkkel (ez lenne a „kormány-net” 
program?), és folytathatnám. A türel-
metlenség pedig egyre nő a laikus ál-
lampolgárokban. Nem valószínű, hogy 
„rózsát terem”, mint a közmondásban. 
Persze, a remény hal el utoljára…

- ács -

HÍREK
Köszönet

A Karcagi Izraelita Hitköz-
ség nevében ezúton mondunk 
köszönetet a Holocaust Em-
léknapján résztvevő iskolák 
tanárainak és diákjainak.

Tisztelettel a
Hitközség vezetői

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.

Figyelem!
2008. május 1-jén nyílik a 

Kézművesek Házában a Pest-
budai Népművészeti Egyesü-
let kiállítása. Megtekinthe-
tő: június 15-ig pénteken és 
szombaton 14-16 óráig.

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

ÓVODAI  BEÍRATÁS
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálatnál
A beíratás 2008. április 28-29-30-án óvodai telephelyenként 

a következők szerint történik:
a./ naponta 8 órától - 17 óráig
- Székhely:  Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda
- 1 telephely:  Csokonai u. 24.sz.alatti tagóvoda
- 2.telephely:  Jókai u. 13.sz. alatti tagóvoda
- 4 telephely:  Körös u. 44. sz. alatti tagóvoda
- 5.telephely:  Kuthen u. 16.sz. alatti tagóvoda
- 6.telephely:  Gépgyár u. alatti „SZIM” tagóvoda
- 7.telephely:  Takács P. u. 50 sz. alatti tagóvoda
- 8.telephely:  Táncsics krt. 19  sz. alatti tagóvoda
- 9.telephely:  Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda
b./ naponta 8 órától - 16 óráig
- 3.sz. telephely: Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda
A beíratás történhet a körzetileg illetékes, illetve a választott óvo-

dába.
Azok a gyermekek írhatóak be, akik 2008. szeptember 30.-ig harma-

dik életévüket betöltik.
Azok a gyermekek, akik 2008. október 1. – december 31. – ig töltik be 

a 3. életévüket, előjegyzésbe kerülnek (felvételükre akkor kerülhet sor, 
ha helyet tudunk biztosítani, amikor a gyermek betölti a 3. életévét).

A beíratáshoz szükséges: - gyermek személyes részvétele,
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája 
 A Közoktatási törvény 24.§. (3) bek. alapján kötelező beíratni (és 

óvodába járatni napi 4 órát)  azon gyermekeket, akik 2008. december 
31-ig az 5. életévüket betöltik.

Szarka Lászlóné - intézményvezető

A rendezvény védnökei: 
Dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési képviselő
Colette Finet 
a franciaországi Longueau város polgármes-
tere
A rendezvény helyszíne: Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ (Karcag, Dózsa Gy. u. 5-
7.), és az épület előtti tér

Program:
9:00 A Karcagi Néptánc Fesztivál résztve-

vőinek felvonulása a belvárosban
9:30 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ II. emeleti nagytermében 
A Mesterségek Művészete Nap 2008 
megnyitója

 A rendezvényt megnyitja: 
 dr. Fazekas Sándor Karcag város 

polgármestere, országgyűlési képvi-
selő és 

 Colette Finet, a franciaországi Lon-
gueau város polgármestere

 „A Francia forradalom bélyegeken” 
Kiállítás a francia Pikárd Bélyeg-
gyűjtő Kör anyagából 

10:00-15:00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ előtti szabadtéri színpadon 
Karcagi Néptánc Fesztivál

 Közreműködnek: Bucsa, Fegyver-
nek, Jászkisér, Karcag, Nagyiván, 
Püspökladány, Sárrétudvari, Túrke-
ve néptánccsoportjai, népdalkörök, 
népzenei együttesek, óvodás csopor-
tok, Pipás zenekar

16:00 CSÍK Zenekar népzenei koncertje
 Táncház

Egész nap:
Kézművesek utcája
 Magyarországi népművészek és 

kézművesek bemutatója, kirakodó 
vásár: mézeskalácsos, bőrdíszműves, 
gyöngy fűző, fazekas, kunhímző, csu-
héfonó, üvegékszer-készítő, gyékény-
fonó, papírmerítő,  gyöngyékszer-ké-
szítő, népiruha-készítő, szőnyegszö-
vő, csipkeverő, szűcs, gravírozó, pi-
pakészítő, kosárfonó, sógyurma, 
könyvárus

 Francia kézművesek: Gabrielle Ko-
wal festő, Maria Verdoucg selyem-
festő, Sylvianne Duflot és Brigitte 
Vasseur a Szolidáris Kézműves Klub 
tagjai, Odette Strugala festő

Gyermekprogramok: 10-16 óráig
 Reneszánsz játszóház a Bengecseg 

Alapítvány közreműködésével
 Lovasmajális a Karcagi Lovasegyesü-

let közreműködésével
15:00 órától az ORT-IKI Bábszínház előadá-

sa
A rendezvények díjtalanul látogathatók

A bélyegkiállítás május 1-14-ig hétköznap 
8-18 óráig tekinthető meg 

(május 9-én technikai okok miatt zárva)

A rendezvényt Karcag Város Önkormány-
zata támogatja

Mesterségek Művészete Nap
2008. május 1.

Pályázati hirdetmény

A karcagi Kátai Gábor Kórház mb. főigazgatója pályáza-
tot hirdet környezetvédelmi előadó állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
- középfokú szakirányú végzettséget igazoló okirat má-

solata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- erkölcsi bizonyítvány,
- magyar állampolgárság.
Juttatások, információk:
- bérezés: Kjt. alapján,
- pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 30.
A pályázat benyújtásának helye:
- Dr. Kapusi Lajos mb. főigazgató. Kátai Gábor Kórház 

Karcag, Zöldfa u. 48. 59/507-101.
Dr. Kapusi Lajos

mb. főigazgató

Pályázati hirdetmény

A karcagi Kátai Gábor Kórház mb. főigazgatója pályáza-
tot hirdet gyógytornász állás betöltésére. 

Pályázati feltételek:
- gyógytornász képesítést igazoló diploma fénymásolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- magyar állampolgárság.
Juttatások, információk:
- bérezés: Kjt. alapján,
- pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 15.
A pályázat benyújtásának helye:
- Mészárosné Hakucsák Erika ápolási igazgató. Kátai 

Gábor Kórház Karcag, Zöldfa u. 48. 59/507-103.
Dr. Kapusi Lajos

mb. főigazgató

Figyelem!
Nagykereskedelmi áron eladók orsók, horgászbotok és 

sok egyéb horgászcikk.
Érdeklődni lehet: Karcag, Rákóczi u. 28. 

Tel.: 06/30-229-0178.
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Par la men ti Nap ló

A miniszter félrelép
No nem abban az értelemben, 

ahogy az Kern András és Dobó Kata 
főszereplésével a hasonló című film-
ben történt. A dolog ezúttal más-
ról szólt a parlamentben, de kezdjük 
először a tényekkel.

A Gyurcsány-kormány 2008. már-
cius 20-án egy titkos határozattal 
nemzetbiztonsági ellenőrzés és vé-
delem alá vonta az önkormányza-
tok széles körét. A megfigyeltek kö-
rébe tartoznak a fővárosi, a megyei, 
a megyei jogú városok és a főváro-
si kerületi önkormányzatok. Szilvásy 
miniszter úr azzal indokolt, hogy nő 
a veszélyeztetettség az uniós pénzek 
felhasználása körül, meg kell védeni 
az önkormányzatokat, majd hozzá-
tette: így volt már 1998-ban is. Hét-
főre kiderült: ez viszont nem igaz. 
Az akkori rendelet a megyei és a fő-
városi önkormányzatra vonatkozott, 
de nem terjedt ki a megyei jogú vá-
rosokra, a kerületi önkormányzatok-
ra, mint a jelenlegi kormányhatáro-
zat. Eredetileg a botrányt okozó kor-
mányrendeletet még 1998-ban Horn 
Gyula kormánya készítette. A rende-
let egyenként felsorolja azokat az 
állami intézményeket, állami illet-
ve magánkézben lévő vállalatokat, 
amelyeket a nemzetbiztonsági szak-
szolgálatok védenek. Ezt a kormány-
határozat szerint „nyílt és titkos in-
formációgyűjtés eszközei és mód-
szerei alkalmazásával látja el”. A kor-
mányrendeletet 1998 óta háromszor 
módosították: 2004-ben Medgyessy 
Péter, 2006-ban és 2008-ban pedig 

Gyurcsány Ferenc. Mindhárom mó-
dosítás a védett - vagyis megfigyelt 
- intézmények felsorolását érintette. 
Volt, amit kivettek, volt, amit hozzá-
tettek a több mint 100 intézményt il-
letve céget felsoroló listához. 2004-
ben teljesen újra írták a listát, Gyur-
csány két alkalommal csak hozzátett 
újabb intézményeket.

Innen jön a parlamenti vita. A Fi-
desz szerint ugyanis az önkormány-
zatokra vonatkozó lehallgatási eljá-
rás törvénytelen, szakszerűtlen és 
tisztességtelen. Törvénytelen, mert 
nemzetbiztonsági törvény nem ad 
erre felhatalmazást. Szakszerűtlen, 
mert a kormány elfelejtette tájékoz-
tatni a parlament nemzetbizton-
sági bizottságát, így nem megfele-
lő jogi felhatalmazással rendelkezik. 
Tisztességtelen, mert nem egyez-
tetett az érintettekkel. Demeter Er-
vin a hétfői interpellációjában arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a kormány 
ezzel az intézkedésével megteremti 
a lehetőségét a bírói engedély nélkü-
li lehallgatásoknak. Szilvásy György a 
kormányhatározat indoklásában azt 
hangoztatta, hogy az uniós pénzek 
védelménél és köztörvényes bűncse-
lekményeknél csak bírói enged éllyel 
lehet lehallgatást végezni. A módosí-
tással viszont nincs szükség bírói en-
gedélyre, elegendő az igazságügy 
miniszter engedélye. Ennek a lehe-
tőségét teremtették meg ezzel a kor-
mányhatározattal - hangsúlyozta a 
fideszes képviselő.

Laikusként tanulmányozva a mó-

dosítást, fontos különbség, hogy a 
2008-as kiegészítésben az „önkor-
mányzatok” szó szerepel. A korábbi, 
1998-2004 közötti listán viszont „ön-
kormányzatok hivatalai” állt. Az „ön-
kormányzatok” jóval tágabb foga-
lom, bele tartoznak a megválasztott 
képviselők is, éppen ezt kifogásolja 
a Fidesz is. Az „önkormányzatok hi-
vatalai” viszont az önkormányzatok 
adminisztratív intézményeit jelenti, 
vagyis nem tartoznak bele a válasz-
tott képviselők. Így nem igaz Szilvá-
sy György azon állítása, hogy az Or-
bán-kormány idején is hatályos ha-
tározatban ugyanaz állt, mint a 2008 
márciusában kibővített listán. Az ed-
dig titkos kormányhatározatok alap-
ján lehetősége van a titkosszolgálat-
nak lehallgatni önkormányzati kép-
viselőket is. Ez 2008 márciusa előtt 
nem fordulhatott elő.

Summa summarum: új szakaszába 
érkezett a Gyurcsány Ferenc nevével 
fémjelzett magyarországi kormány-
zás azzal, hogy a kabinet titkosszol-
gálati ellenőrzés alá vonta a megyei, 
fővárosi, kerületi és megyei jogú vá-
rosok önkormányzatait, közigazgatá-
si hivatalait, a regionális fejlesztési és 
területfejlesztési tanácsokat. A „Nagy 
Testvér” eddig is figyelt, mától ezt le-
gálisan is több helyen teheti. Több 
szem, több fül figyel és hallgat ben-
nünket. A magyar politika és közélet 
új fejezetéhez érkezett.

Varga Mihály

Felborult gépkocsi a 4. szá-
mú főúton

Április 14-én, 13 óra 39 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. és a Karcag 
Gyorsbevatkozó, 7 tűzoltó-
val a 4. számú főútvonal 166. 
kilométerszelvényébe, mi-
vel egy Peugeot Boxer típusú 
kis-tehergépkocsi az út men-
ti vízelvezető árokba hajtott, 
majd ott felborult. A baleset 
során 1 fő könnyebb sérülé-
seket szenvedett. A helyszín-
re riasztott tűzoltó egységek a 
jármű áramtalanítását végez-
ték el, illetve az üzemanyagfo-
lyást szüntették meg. A men-
tés során félpályás útlezárás 
vált szükségessé a főúton.

Kamionok ütköztek a főúton 
Április 21-én, reggel 6 óra 

előtt 1 perccel érkezett jel-
zés ügyeletünkre egy, a 4. szá-
mú főúton történt közlekedé-
si balesetről. Az eset során két 
kamion ütközött, majd mind-

kettő az árokba hajtott. A ro-
mán nemzetiségű jármű veze-
tője súlyosan megsérült, a fül-
kébe szorult. Őt az egységek 
gyorsdaraboló, és feszítő-vágó 
segítségével szabadították ki, 
majd mentőhelikopter szállí-
totta el. A cseh kamion veze-
tője könnyebben sérült, az ál-
tala vezetett jármű az árokban 
az oldalára dőlt, üzemanyaga 
szivárgott, rakománya az út-
testre borult. Az egységek a 
járművet áramtalanították. A 
baleset harmadik szenvedő fe-
le egy Ford Focus típusú sze-
mélygépkocsi, mely az ütkö-
zést elkerülendő kitérő manő-
verbe kezdett, majd az árokba 
csúszott. A benne utazó sze-
mélyek könnyebb sérüléseket 
szenvedtek. A Ford esetében 
áramtalanítást végeztek az 
egységek.

A beavatkozásról fényképek 
a web.t-online.hu/kgtpk címen 
találhatók.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

A  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓLA  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓL

Meghívó
A Kiskulcsosi 

Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége 

tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt és 
kedves családját 

2008. április 26-án, az 
iskola tornatermében 
megrendezésre kerülő 

Batyus báljára.

Jegyek elővételben az is-
kola gondnokságán kap-
hatók.
Tel.: 503-126

Ha én kisbíró volnék, nyakamba akasztanám a dobomat, és 
az egész városban kidobolnám, hogy... Szerencsénkre itt van 
a Karcagi Hírmondó, amely közhírré teszi, hogy az elmúlt évi 
ballagások után szívet melengető látványban volt részünk.

A diákok, az iskolák tantestületével egyetértésben a feldí-
szített termek ékességeit csokorba szedték, megálltak a szen-
vedést, és fájdalmat kifejező emlékművek előtt, fejet hajtot-
tak, és tisztelgésül letették virágjaikat a ki tudja hol, merre 
nyugvó, több száz karcagi Áldozat emlékére, virágdíszbe öl-
töztetve az emlékező helyeket.

Jól esett, hogy a középiskolásokat az általános iskolások is 
követték. S azt is hallottuk, hogy már vidéken is vannak kö-
vetőink. Reméljük, a Karcagról elindult kezdeményezés ha-
gyománnyá válik.

Így „találkoznak” a mai ifjak a hajdanvolt fiatalokkal. Az 
ő, távoli területeken kihunyt életük folytatódik a fiatalokkal a 
mában, és tovább élnek bennük a nemzedékek során. 

A még élő hozzátartozók, barátok, ismerősök nevében sze-
retettel köszönöm a tanulók nemes cselekedetét, ami által az 
értünk halók nem lesznek elfelejtett hősök.

Kérem a tisztelt olvasókat, ha tehetik, álljanak meg egy 
percre az emlékműveknél, emlékezzenek a régen Eltávozot-
takra és köszöntsék a ma emlékező diákokat.

név és cím a Szerkesztőségben

Karcag Város Önkormányzata, és a Polgármesteri 
Hivatal nevében szeretettel és tisztelettel meghívjuk 

Önt és kedves családját 2008. április 30-án 19:00 órára 
a testvérvárosunkból, Longueau-ból érkezett vendégek 

tiszteletére rendezett vacsorával egybekötött zenés 
FRANCIA ESTRE

Helyszín: EURO Kft. ebédlője (Varró u. 2.)
A rendezvényt megnyitja: 

Colette Finet 
polgármester asszony
Dr. Fazekas Sándor 

polgármester, országgyűlési képviselő

A vacsorát Philippe Henneguet és felesége Claudine 
készíti 

A borokat Jacky Delicourt ajánlja
A műsorban Piaf, Brel, Aznavour dalokat énekel Fabienne 
Aubert sanzonénekesnő, Alexandre Simek sanzonénekes 

A zenét Nicolas Page zongorista és 
Gary Szummy szaxofonos szolgáltatja

Részvételi díj: 1.000 forint
Jegyek vásárolhatók a Városi Önkormányzat pénztárában.

Pénztári nyitva tartás: 
Hétfő:        10:00 – 12:00 óra
Csütörtök: 10:00 – 12:00 óra

KEDVES FIATALOK!

„ANYÁK NAPI KÉSZÜLŐDÉS”
címmel

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁST SZERVEZÜNK 
A KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZBAN

A foglalkozás során az alábbi technikákkal 
ismerkedhettek meg:

- gyöngyből készült virágok
- alufóliából készült tárgyak
- képeslap készítés
- öntött szív festés

A foglalkozás időpontja: 
2008. május 2. (péntek) 16. 00 órától.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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

A Kun Összefogás Kon-
zorcium előkészítő bizottsá-
ga pályázatot hirdet a 2009. 
szeptemberében megrende-
zésre kerülő, a Nagykunság 
és a Kiskunság összefogásával 
megvalósuló Kunok I. Világ-
találkozója régiós programso-
rozat logojának megtervezé-
sére.

I. Tartalmi és formai köve-
telmények:

- a logonak tükröznie kell 
a kun identitástudatot, az 
 összetartozást, a történelmi 
hagyományok őrzésének tar-
talmi és formai világát, a Vi-
lágtalálkozó programjainak 
szellemiségét.

- a kiírás témakörében pá-
lyázni lehet minden olyan al-
kotással, amely a leadás fel-
tételeinek megfelel, valamint 
amelynek szellemi tulajdon-
joga más személy szerzői és 
iparjogvédelmi jogát nem sér-
ti. 

II. Használható progra-
mok

Adobe Photoshop 
A pályamunkát a következő 

kiterjesztések egyikében kell 
benyújtani: *.JPG  *.PSD  *.TIF

Méret: Corel Draw és Adobe 
Ilustrator esetében mindegy, 
Adobe Photoshop esetében 

3000x3000pix kép, 300 DPI 
méret.

III. Nyeremény
A nyertes pályamunka ké-

szítője bruttó 100 ezer Ft dí-
jazásban részesül.

IV. Beadás és értékelés
A pályamunkák leadásának 

határideje: 2008. július 30.
A pályázatot „kun össze-

fogás” jeligével Karcag Város 
Önkormányzatához CD-én 
kell benyújtani. (A pályázó, a 
nevét és lakcímét lezárt borí-
tékban csatolja a pályázathoz.)

Cím:(5300. Karcag, Kossu-
th tér 1.)

A pályázatokat az előkészítő 
bizottság szakértők bevonásá-
val 2008. szeptember 30-ig 
elbírálja. A nyertes pályázót 
írásban értesítjük.

V. Szerzői jogok és felhasz-
nálás

A beküldött pályázatok 
anyagának szerzői joga a pá-
lyázókat illeti meg. A pályá-
zók elfogadják, hogy a Kun 
Összefogás Konzorcium jogo-
sult a nyertes pályamunka ki-
zárólagos felhasználására. 

További információk: 
www.kiskunfelegyhaza.hu,
www.karcag.hu,
www.kunszovetseg.hu

A karcagiaknak és mellet-
tük még számos település la-
kóinak jelent már most is 
könnyebbséget a 4-es számú 
főút elkezdődött és jó ütem-
ben haladó fejlesztése. A négy 
megyét érintő, 341 kilométer-
nyi országút szélesítését, mi-
nőségének javítását a térség-
ben lakó szocialista képvise-
lők – Budapesttől Záhonyig 
– szívükön viselik, és felada-
tuknak tekintik, hogy a beru-
házások során előkelő hely-
re kerüljenek. Mi, Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye ország-
gyűlési képviselői eddig is 
mindent megtettünk a né-
gyes főút sikeres fejlesztése 
érdekében. Legfrissebb ered-
ményünk, hogy már az idén 
bekerült a kiemelt kormány-

zati beruházások szűk ke-
retébe a 4-es főút Szolnokot 
északról elkerülő szakasza, 
valamint a tiszapüspöki Ti-
sza-híd tervezése.

Belátható időn belül Kis-
újszállásnál sem kell 50 km/
órára csökkenteni a sebessé-
get a várost elkerülő szaka-
szon, amelyik szintén ebben 
az ütemben épül meg.

Mit is jelent, hogy kiemelt 
kormányzati beruházássá 
válnak ezek a tervek? Gyor-
sabb szervezést, zökkenő-
mentesebb kivitelezést, és a 
kiemelt programok esetében 
a közigazgatási eljárások hó-
napokkal, akár fél évvel is 
lerövidülhetnek.

A környékbeli vállalko-
zóknak és munkavállalók-

nak munkát, közmunkát je-
lent ez az új helyzet, nekünk, 
minden nap arra közlekedők-
nek az életét könnyíti meg. 
Ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy amelyik település 
jól megközelíthetővé válik, 
ott megélénkül a vállalkozói 
tevékenység, a szolgáltatás. 
Ezért is tartom fontosnak a 
szocialista képviselők kiállá-
sát, jó értelemben vett lobbi-
zását megyéjükért.

Remélem hamarosan a tér-
ségünk felzárkóztatását, az 
itt élők életét jobban segítő, 
újabb fejlesztési eredmények-
ről számolhatok be a Hír-
mondó olvasóinak.

Dr. Vadai Ágnes
országgyűlési képviselő

el tudtak jönni, nagy örömmel 
találkoztak a régi tanárokkal, 
a régi diákokkal és magával az 
épülettel. „Svájcból jött az az 
internetes levél egy volt tanít-
ványtól, aki nemcsak nekünk, 
hanem az itt tanuló gyerekek-
nek is üzent. Azt üzente, hogy 
becsüljék meg azt a lehetőséget, 
amit kapnak és szeressék az is-
kolát és a zenét.” A levélíró – 
amúgy – atomfizikus lett és 
még ma is aktív zenész.

A délelőtti megemlékezésen 
Vadász István karcagi szárma-
zású operaénekes három Erkel 
Ferenc operaáriát énekelt el, a 
délutáni hangverseny zeneka-
rában pedig azok a 8-10 év-
vel ezelőtti növendékek is he-
lyet foglaltak, akik nem let-
tek hivatásos muzsikusok. Pá-
ratlan hangulatú előadás volt. 
„Mindez azt bizonyítja, hogy 
ez az iskola a 60 év alatt vala-
mi csodát tett, s ezzel nagyon 

jó érzés volt szembesülni és ta-
lálkozni. A hajdanvolt taná-
roknak is az volt a legfőbb ars 
poeticájuk, hogy a közös mu-
zsikálás szeretetét, élményét 
próbálják a gyerekekbe elültet-
ni. Ezt a mai, jelentősen megfi-
atalodott tantestület is átvette, 
mint hagyományt, tradíciót.” 
Az ünnepi megemlékezés a 
hat évtized fontosabb esemé-
nyeit taglalta, beleszőve a régi 
zenetanárok emlékezetével, és 
befejezve a jelennel, amikor is 
az iskola megkapta a „kiváló 
Művészeti Iskola” elismerést. 
„Eredményeinket számba vé-
ve büszkén állapíthatjuk meg, 
hogy az iskola teljesítette, vagy 
talán túl is szárnyalta az alapí-
tók álmát” - tűnődött lapunk-
nak adott nyilatkozatában Si-
pos Antal igazgató úr valami 
szerény, szelíd elégedettséggel. 
S joggal tehette, hisz nemcsak 
a zeneszerzés, hanem a zene-
oktatás is (mű)alkotás.

Elek György     

Gyorsítósáv Szolnoknál, a 4-es főúton

Péter Dániel
(1947-2008)

Péter Dánielt, vagy ahogy mindenki ismerte „Péterda-
ni”-t, a bereki fürdőben ismertem meg valamikor a ’90-
es évek közepén. A frissen önállóvá lett település a falu 
megélhetését jelentő gyógyfürdő vezetésével bízta meg, 
vagyis igazán bizalmi állásba helyezte. Riportot készí-
tettem a faluról, a fürdőről és a lehetőségekről, és ő ta-
nulságos beszélgetésben vázolta fel nekem, mit tettek ed-
dig, mi az ami még megoldásra vár. Meggyőződésem lett, 
hogy elkötelezett „vizes” szakember. Pedig – tudtam meg 
mostanában – a gimnáziumi érettségi (Gábor Áron Gim-
názium) után Kecskeméten szerzett szaktechnikusi vég-
zettséget, s mint ilyen került első munkahelyére (1969), a 
SZIM karcagi gyárába. SZIM dolgozóként szerezte meg 
1973-ban az üzemmérnöki diplomát. Húsz évvel később, 
a politikai-gazdasági átrendeződés után lett a bereki für-
dő műszaki igazgatója, de egy ideig a szálloda felügyele-
tével is megbízták. 1999. év elejétől ismét Karcagon dol-
gozott, a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. műszaki ve-
zetője, 2001 októberétől a cég ügyvezető igazgatója lett. 
Ebben a pozícióban is volt szerencsém beszélni vele a 
cégről, a város ivóvíz-, csatorna ügyeiről, munkájáról, 
és ilyen alkalmakkor is ugyanaz a lelkiismeretes, készsé-
ges és barátságos férfi nézett vissza rám az íróasztal má-
sik oldaláról, mint annak idején a bereki strand vezetői 
irodájában. Egy-két éve említette valaki, hogy betegeske-
dik, amit apróságnak gondoltam, hiszen mindenütt ott 
volt, ahol a „Vízmű” dolgozott, mindig el lehetett érni, ha 
gond akadt, szóval nehezen volt hihető, hogy nagybeteg. 
Pedig az volt, ám szó szerint haláláig vezette a vállalatot. 
Nyugodjék békében.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Hatvan évnyi csoda

Kedden délután a 
Kováts Mihály Álta-
lános Iskola sport-
pályáján került 
megrendezésre egy 
kerékpáros ügyes-
ségi verseny, ame-
lyen 5-8. osztályos 
tanulók négy fős 
csapatai indultak. 
A versenyt a Föld 
Napja alkalmából 
a rendőrség szer-
vezte, kapcsolódva 
egyúttal a Bringa 
Suli Programhoz, 
melyben a Kováts 
mellett országosan 
tizennégy másik ál-
talános iskola vesz 
még részt.

Pályázati felhívás  
a Kunok I. Világtalálkozója 
logojának megtervezésére

Meghívó
A Térségünkért Egye-

sület meghívja Önt kör-
nyezetvédők találkozójára 
2008. április 28-án (hét-
főn) 17:00 órától a Déry-
né Művelődési Központ II. 
emeleti kistermébe. 

Téma: Karcag város 
környezetvédelmi teendői 
2020-ig. 

Szeretettel várunk min-
denkit!

Környezetvédelmi Szekció
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- Hát a régi Karakorumból, 
ami valamikor óriási palota-
város volt, mára még kő se 
nagyon maradt. Nem volt túl 
nagy pofára esés részünkről, 
mert Ulanbatorban találkoz-
tunk izraeli fiatalokkal, akik 
már visszafelé jöttek. Velük 
beszéltük, hogy ide igazából 
csak udvariasságból érdemes 
ellátogatni, mert amúgy nem 
egy nagy durranás. A látoga-
tást viszont, ha nem is köte-
lező, de nem illik kihagyni, 
akkor meg miért ne? Szóval, 
egyetlen látnivaló van, még-
pedig az ősi főváros helyén 
épült kolostor, ami Mongólia 
legnagyobb kolostor-komple-
xuma. „Erdeni zú”-nak, azaz 
„Száz kincs”-nek hívják, az 
útikönyv legalábbis azt ír-
ja. Nagyjából négyzet alakú, 
fallal körülvett és ettől aztán 
kicsit erőd jellegű épület-
együttes. A falban körül, ha 
jól tudom 101 sztúpa, vagyis 
buddhista szentély, építmény 
van. A bejáratnál itt is kel-
lett valami minimális belé-
pődíjat fizetni, aztán bátran 
lehetett nézelődni. Buddhis-
ta kolostor, bizonyára ennek 
az épületeibe kerültek beépí-
tésre az egykori paloták ma-
radványai.

- Sovány vigasz. Más sem-
mi nem maradt belőlük?

- Ennek a fővárosnak, 
ahogy leírják, valaha az ak-
kor ismert világ minden tájá-
ról csodájára jártak, de aztán 
úgy vége lett, hogy most már 
legfeljebb nyomok mutatják. 
A kolostoron belül láthatók 
még réges-régi mongol szté-
lék, ősi mongol írással teleró-
va – Karakorum szebb nap-

jaiból, de amúgy a világon 
semmi más. Ha nem is tö-
megével, de rendszeresen ér-
keznek ide a látogatók, éppen 
azért nem nagyon értem, mi-
ért nem tárták fel jobban, és 
miért nem rendeztek be egy 
kiállítást itt.

- Mit lehet/kell tudni a fő-
város élő utódáról, Harhorin-
ról?

- Kérlek szépen, kábé öt-
ven-hatvan házból meg va-
lamennyi jurtából áll és já-
rási központ. Van benne egy 
szálloda is, ami ennek a ka-
rakorumi „kalandtúrának” a 
csúcsát jelentette. Sok év uta-
zás után elmondhatom, hogy 
rosszabb szállásom még nem 
volt, mint ez a szállodának 
titulált épület. 

- Miért?
- Korábban is „vendéglá-

tás” céljára használhatták, 
tehát bizonyára börtön vagy 
laktanya lehetett, mert rá-
csok voltak rajta és egy ha-
talmas nagy lemezajtó volt 
a bejárat. A sötét szobák va-
sággyal várták a látogatót. 
Az udvaron itt is szabadté-
ri biliárd állt, amit a mongo-
lok, mint egyetlen szórako-
zási lehetőséget itt az Isten 
háta mögött, elég sokat hasz-
náltak. Aztán jött a „bandzsi 
dzsamping”, a fürdőszoba. A 
klotyó az a szokványos ud-
vari minőség, ez nem téma 
– ám ott a vizesblokk. Na, az 
külön élmény. A zuhanyozó 
falából csupasz kábelek lóg-
tak ki, és ez aztán végképp 
kétségessé tette az önfeledt 
felfrissülést és tisztálkodást. 
Nem is zuhanyoztunk, ha-
nem nagyobb ibrikek vol-

tak ott, azzal öntöztük ma-
gunkra a vizet, tisztes távol-
ba az áramot rejtő drótok-
tól. Az áramütést ezzel ki is 
védtük, most már csak a zu-
hany lefolyójából ki meg be 
mászkáló bogarakra kellett 
vigyázni. Hát ez a karakoru-
mi lakhely nemhogy európai 
nem volt, de még az ázsiai-
ak között is egészen utolsó-
nak számított. De mindegy. 
Fedél volt a fejünk felett és 
ez a lényeg. Egyébként jó idő 
volt, a szabadban sem fáz-
tunk volna.

- Harhorin-Karakumot elég 
hamar letudtátok – majd’ egy 
nap utazás után… 

- Úgy volt, hogy innen be-
megyünk délre, a Dél-Góbi-
ba (Ömnögobi) Dalandzad-
gatd városába. Másnap reg-
gel el is indultunk felderíteni 
Harhorint meg az utazási le-
hetőséget. A térképen ugyan-
is úgy volt feltüntetve, hogy 
a déli cél felé út vezet innen, 
ám a piacon kiderült, hogy 
az út oké, viszont utazási le-
hetőség, például autóbusz se-
hol, és Dalandzadgadba in-
nen csak akkor tudunk el-
jutni, ha maszek sofőrt bér-
lünk. A távolság jó hatszáz 
kilométer, ami anyagiakban 
sem kevés, de úttalan utak 
visznek a sivatag felé és ar-
ra már könnyen el is lehet-
ne tévedni. Úgyhogy nem is 
igen vállalná el senki. Egyet-
len megoldás mutatkozott: 
vissza Ulanbatorba. No, oda 
már egyből akadt fuvar, sőt 
még össze is vesztek, hogy ki 
vigyen bennünket. Majdnem 
sötétben értünk vissza a fő-
városba. A tövcső (autóbusz 
állomás) mellett találtunk 
egy jó kis szállodát, ott töl-
töttük az éjszakát. A recep-
ciónál kérdeztük meg, megy-
é innen Dalandzadgad-ba 
busz? Megy.

(folytatjuk)
Elek György    

Az ottaniaknak bizonyára más, de szerintem Németh Mi-
hályék kicsiny csapata úgy érezhette, hogy a sztyeppéről a 
sztyeppére érkeztek, amikor a terepjáró megállt velük Ka-
rakorumban. Itt vettek búcsút az autó tulajdonosától, a „na-
gyon jófej” mongol házaspártól és indultak megnézni a ká-
nok fénye vesztett, pontosabban mára csak hírben megma-
radt fővárosát.

Mongóliai utazás (6.)

Karakorum szolid élménye

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 

A Györffy István Általá-
nos Iskola tanulói immár 
negyedik alkalommal kép-
viselhették Szolnok megyét 
az Országos történelem tan-
tárgyi verseny döntőjén, 
Szombathelyen. Eddig is 
eredményesen szerepeltünk. 
Hiszen VIII., VII., IV., he-
lyezést értünk el.

Az idei verseny különösen 
sikeres volt. Ebben a tanév-
ben az 1815-től 1849-ig terje-
dő időszak magyar történel-
mének eseményeiről adtak 
számot a versenyzők. A két-
napos verseny első napján 90 
perces írásbeli feladatsort és 
esszé – jellegű kérdést kellett 

megoldaniuk a gyerekeknek. 
A második napon délelőtt 
és délután 10 illetve 5 percig 
kellett beszélniük a három-
tagú zsűri előtt a megadott 
témák egyikéről. A nagysze-
rűen megszervezett verseny 
ünnepélyes eredményhirde-
téssel zárult : Kocsis Tibor 
8.c osztály tanuló I. helye-
zést ért el.

Felkészítő tanára : Faze-
kas Mária.

Gratulálunk a versenyző-
nek, további tanulmányai-
hoz sok sikert kívánunk.

A Györffy István 
Általános Iskola 

nevelőtestülete

Április 21-én nyílt meg az 
Ifjúsági Házban Kabai Sán-
dor fémszobrainak kiállítása. 
A tárlatot dr. Kovács Lász-
ló önkormányzati képviselő 
nyitotta meg, a fiatal alkotót, 
pedig Györfi Sándor Mun-
kácsy-, Mednyánszky-, Szer-
vátiusz-díjas szobrászművész 
mutatta be.  

Kabai Sándor főleg beton-
vasból készíti jobbára futu-
risztikus szobrait, de a na-
gyobb, ember nagyságú al-
kotások mellett egészen apró, 
finom részletekig kidolgozott 
szobrocskák is helyet kaptak 
a tárlaton. A szobrok egy ré-
sze akár a cyber-punk vona-
lába is beillik, hiszen több he-
lyen felfedezhető Gieger, az 

Alien tervezőjének hatása, de 
ott van a Predator című film 
szörnyalakjának sematizált 
feje is a kiállított tárgyak kö-
zött.

A tudományos-fantasztikus 
világ mellett más témák is 
megragadták a művész kép-
zeletét. Számos dísztárgy és 
használati eszköz is látható a 

kiállításon, például fémvirá-
got, apró motorkerékpárokat, 
vagy egy egészen érdekes ki-
vitelezésű kaszrolyt is megte-
kinthetnek a látogatók.

A tárlat április 30-ig te-
kinthető meg az Ifjúsági Ház 
emeleti nagytermében. A 
rendezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Cselényi Csaba 

Fémszobrok az Ifiházban

Karcagi siker Szombathelyen
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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.

Tisztelt Karcagi Polgárok!

A Karcag Városi Önkormányzat szeretné felmérni a Karcag főterével kapcsolatos elvárá-
sokat, lakossági igényeket. Kérjük, válaszával segítse munkánkat! 

Ön szerint mi a karcagi főtérrel kapcsolatos legfontosabb teendő?

1. Zöld terület megőrzése, új növények telepítése ................................................................

2. Utcabútorok felújítása, cseréje ........................................................................................................

3. Parkolóhelyek számának növelése, aszfaltozott területek bővítése ..................................

4. Egyéb:  ............................................................................................................................................

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

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

A kitöltött válaszlapot a polgármesteri hivatalban és a Karcagi Hírmondó szerkesztő-
ségében elhelyezett gyűjtőládába lehet eljuttatni.

Köszönjük!

2008. január 1-jét követően a Vám- és Pénz-
ügyőrség hatáskörébe került a környezetvé-
delmi termékdíjjal kapcsolatosan felmerülő 
ellenőrzési feladatok végrehajtása, a termék-
díj beszedése. A kiskereskedelmi tevékeny-
séget végző gazdálkodók, akik termékérté-
kesítést végeznek, úgynevezett kereskedel-
mi csomagolás (darab alapú díjtétellel), és 
csomagolás (tömeg alapú díjtétellel) tekin-
tetében lehetnek érintettek.

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsola-
tos ügyfél-tájékoztatók, valamint a kötelezett-
ségek teljesítéséhez szükséges KT08 nyomtat-
vány és annak kitöltési útmutatója a http://
vam.gov.hu/ktermekdij/index.html internetes 
linken elérhetők. 

A bejelentési, bevallási kötelezettség telje-
sítésének feltétele, hogy a termékdíj fizetésre 
kötelezettek rendelkezzenek a vámhatóság ál-
tal kiadott vámazonosító számmal. A VPID 
szám iránti kérelem bármely alsófokú, ható-
sági jogkörrel rendelkező fő/vámhivatalnál 
és Regionális Ellenőrzési Központnál szemé-
lyesen, vagy postai úton térítésmentesen be-
nyújtható. A kérelemként szolgáló adatlapok 
és a hozzátartozó kitöltési útmutató a http://
vam.gov.hu honlapról a fejsor Dokumentum-
tár menüjéből letölthető. A kérelem benyújtá-

sához általánosan az ügyfél gazdálkodási for-
májához kapcsolódó alapadatait igazoló do-
kumentumokra lesz szükség, melyek a fenti 
internetes címen megtalálható kitöltési útmu-
tatóban konkrétan felsorolásra kerültek.

GLN szám igénylése
A GLN számot a GS1 Magyarország Kht. 

adja ki. A GLN számmal kapcsolatos részle-
tes tájékoztató a http://www.gs1hu.org portá-
lon megtalálható. A termékdíjas szabályozás-
ban 2003. óta használatos a GLN szám, mint 
nemzetközi kötelező azonosító. A vámható-
ság a termékdíj adóztatási feladataival kap-
csolatosan – jogszabályi kötelezettség miatt – 
kötelezően kezeli ezt az azonosítót, melynek 
használata a VPID mellett, valamennyi be-
vallás/bejelentés elengedhetetlen feltétele.

Amennyiben a tájékoztatók, kitöltési út-
mutatók áttanulmányozását követően továb-
bi kérdései merülnek fel, akkor személyesen, 
vagy akár telefonon érdeklődjön a Vám- és 
Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ 
Nyíregyháza, Luther u. 3. II. emelet címen, 
vagy a 06-42/548-430 telefonszámon.

Karcag, 2008. április 22.
Rózsa Sándor

 jegyző

KÖSZÖNET
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Karcag város lakos-

ságának az elektronikai hulladékgyűjtésen való aktív rész-
vételéért, melynek során sikerült mintegy 15 tonna elekt-
ronikai hulladéktól megszabadítanunk városunkat. 

Külön köszönet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iro-
dájának, a közterület felügyelőknek, a Karcag Városi Pol-
gárőr Egyesület tagjainak és a Szentannai Sámuel Mező-
gazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumból Kovács Ist-
ván tanár Úrnak, valamint Györfi Judit, Roncsek Anikó, 
 Szentannai Katalin, Kovács Kitti, Pintér Péter, Szendrei 
Zoltán, Vadai Krisztián diákoknak a szíves közreműködé-
süket. A későbbiekben szeretnénk ezt az akciónkat megis-
mételni, melyet hirdetni fogunk.

„Legyen továbbra is válogatós!”
Köszönettel:

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

KUKAVÁSÁR
Kedvezményes kukavásár a 
Nagykunsági Környezetvédel-
mi Kft. telephelyén: 
110 literes kerek szürke kuka:
 6.540.-Ft
120 literes kerekes guruló szürke 
kuka: 6.960.-Ft
240 literes kerekes guruló szürke 
kuka: 9.840.-Ft
1100 literes guruló gömbölyű te-
tejű konténer: 64.800.-Ft
Az akció a készlet erejéig tart!
Megvásárolni az alábbi időben és 
helyen lehet:
Hétfőn és szerdán 8-15 óráig a
Nagykunsági Környezetvédelmi 
Kft. telephelyén 
Karcag, Villamos u. 109/2.
Tel: 59/503-317

Hirdetmény
kiskereskedelmi tevékenységet végzők és könyvelőik részére
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen há-
romszobás III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
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 Karcag, Kálvin u. 15. z. 
alatti tehermentes, teljes köz-
művel ellátott építési telek. 
Budapesti, debreceni, berekfür-
dői, karcagi lakóingatlant be-
számítok. Tel.: 06/20-916-1192.
Tanya eladó sok melléképü-
lettel, 2400 m²-es teljesen be-
kerített területtel. Víz, villany 
van. Tel.: 06/30-229-8516.
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.
Tégla építésű IV. emeleti, 
56 m²-es, erkélyes lakás el-
adó. Kg., Szent I. sgt. 1-5. Tel.: 
06/30-507-2187.
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.
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.
Karcagon, a Zöldfa utcában 
összközműves családi ház el-
adó. Tel.: 59/300-910.
Karcag, Vörösmarty utca 2. sz. 
alatti ház eladó. Fürdőszoba, 
nagy cserépkályha, 1,5 szo-
ba, garázs, kis bemenő ker-
tes rész. I.ár: 3 M Ft. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.
Karcagon a központban, a 
Csokonai Könyvtár mellett 
136 m², jó elosztású, kertes 
családi ház garázzsal, dupla 
fűtés (gáz, cserépkályha), vál-
lalkozásra is alkalmas, reális 
áron eladó. Ugyanitt teljesen 
új fekvő kondipad súlyzókkal 
eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó Kg., Kungát utca 2. sz. 
alatti kertes ház gáz és cse-
répkályha fűtéssel.  Tel. : 
06/20-324-1593 (17 óra után)
Eladó Karcagon a főtérhez 
közel 3 szobás + nappalis 
kertes családi ház. Tel.: 06/30-
239-7616.

A Kisvénkertben 10 sor kert-
föld eladó. Víz, villany, kuny-
hó van. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csa-
ládi ház sürgősen eladó. U.itt 
épület faanyag eladó. Tel. 
59/400-802 (reggel 8 óráig, 
délben és 18 órától).
Dózsa Gy. és Szt. László ut-
cai házak és 500 m²-es telek 
és 2 db gáztűzhely sürgősen 
eladók, valamint pultost és 
szakácsot keresek. Tel.: 06/20-
230-1202.
Eladó igényesen felújított 3 
szobás, két fürdőszobás csa-
ládi ház. I-II. emeleti lakáscse-
re is érdekel. I.ár: 16 M Ft. Tel.: 
06/30-972-3835.
Karcagon 3 szobás, összkom-
fortos, összközműves családi 
ház eladó. Tel.: 59/351-012 v. 
06/20-256-1467.
Eladó Karcagon főtéri 2 szo-
bás földszinti, erkélyes lakás. 
Tel.: 06/30-549-5998.
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.
A Téglás kertben 14 sor he-
reföld nyári használatra ha-
szonbérbe kiadó. Érd.: Kg., 
Ketel u. 40.

Garázs
Garázs sürgősen eladó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. 
Tel.: Szabó László 59/312-446 
(8 és 19 h. között)

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.
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.

Szabvány méretű lambériás 
garázs ajtó tokkal eladó. Érd.: 
59/312-204.
Keresek 20x20 vagy 30x30 cm 
méretű padlóburkoló (pádi-
mentum) téglát. Tel.: 59/312-
101 v. 06/70-466-3428.
Robbanó motoros kerekes 
szék (három kerekű), tömör 
gumis kézi kocsi eladó. Tel.: 
06/30-338-4131.
Trágya elvihető, vas vályuk; 
gyermek kerékpárok; etető-
szék eladó. Érd.: Kg., Epreskert 
utca 7/a. Tel. 59/313-694.
A LÉLEK TÁPLÁLÉKA. A le-
gérdekesebbet, a legjob-
bat az ÉDESANYÁKNAK! Az 
Édesvíz Kiadó legújabb köny-
vei ANYÁK NAPJÁRA: Feng-
shui, természetgyógyászat, 
lélekgyógyászat, ezoterika, 
tudomány. Minden szomba-
ton bent a Piaccsarnokban 8-
12 óráig.
Körbálás, jó minőségű lucer-
na és gyep széna; 2 éves szép 
németjuhász tenyészkan el-
adó, vagy csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-393-3343.
Eladó 2 személyes heverő; fo-
telek; ágyneműtartós gyerek 
heverők; sezlon; konyhaszek-
rény; mézpergető; káposz-
ta gyalu; mosdókagylók; V 4-
es gázmelegítő; 2 db 7,50 x 
16-os kerék kompletten. Érd.: 
Kg., Tőkés u. 34.
T 25-ös traktorhoz keresek 
talajmarót. Tel.: 06/30-244-
3666.
2x3 m-es szobai szőnyeg a 
tisztítás áráért eladó. Tel.: 
59/311-817 v. 06/30-972-
3835.
Erős kötésű cirok és vessző-
seprű kapható. Támasztó lét-
ra méretre rendelhető a kar-
cagi piacokon, vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatti Jani bácsi-
nál. 
ELEGANT divatüzlet ajánlata: 
alkalmi ruhák, bolerók, stó-
lák, kiegészítők, nadrágkosz-
tümök, blézerek, sálak, fe-
hérneműk, harisnyák stb. Az 
üzlet és teljes árukészle-
te, berendezése ELADÓ. 
Nyitva tartás: 9-12 óráig, 13-
17:30 óráig naponta, szomba-
ton 9-12:30 óráig. Érdeklődni 
az üzletben lehet. Kg., Eötvös 
L. u. 10.
Vodafonos Sony Ericsson 
K750i telefon eladó. Tel.. 
06/70-391-4295.

Állat
Vágó birka eladó (350 Ft/
kg). Érd.: Kg., Vasút u. 38. Tel.: 
06/30-244-3666.
Legéberebb magyar fajtából 
8 és 10 hetes Pumi és Mudi 
kiskutyák terelésre, házőrzés-
re eladók. Érd.: Kg., Takács P. 
u. 9/a. Tel.: 06/70-704-7086.

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, restaurá-
lását vagy átalakítását. Épület 
alap ásást, térburkolat kő ra-
kását, vagy teljes körű asz-
faltozását. Mezőgazdasági 
munkák végzését. Udvarok, 
terepek tisztítását, rende-
zését.  Kőműves munká-
kat. 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.

Bt. 30 %-os kedvezménnyel 
csak áprilisban vállalja: asz-
faltozás; útalapozás; bontás; 
minden nemű kőműves mun-
kát szakképzett emberekkel 
betonozást; cserép átforga-
tást; minden féle földmunkát; 
mezőgazdasági munkát, egy-
ben lomtalanítást; vashulla-
dékot, fémhulladékot felvá-
sárolok, lerobbant gépet is. 
Hétvégén is házhoz megyek. 
Számlaképesen, megbízható-
an. Tel.: 06/20-587-9478.

Szőnyegszövést  vál lalok 
megrendelésre méretre. 
Késztermékből vásárolhat 
Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. 
sz. alatt. Tel.: 59/313-674.

Lakatos munkákat, kerítések 
gyártását, úszó tolókapuk és 
könnyűszerkezetű tetők ké-
szítését vállalom. Tel.: 06/20-
440-1850.

Gépjármű
’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.

Eladó kocka Lada kombi vo-
nóhoroggal, 2010 márciusig 
érvényes műszakival. U.itt 
eladó körtárcsás mosógép, 
centrifuga, 3 égős gáztűz-
hely, régi Singer varrógép és 
színes TV. Hízót beszámítok. 
Érd.: Kg., Szent László u. 46.

2004-es évjáratú, nagy tes-
tű robogó szép esztétikai és 
jó műszaki állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-677-1760.

KosárlabdaApróhirdetés
A megyei kosárlabda baj-

nokságban szerepelő férfi 
csapat a rájátszásban, azaz a 
legjobb négy csapat végső he-
lyezéseinek eldöntésének első 
fordulójában mérkőzött meg 
a hétvégén.

A karcagi csapat ellenfelei, 
az NB II.-ből visszalépő Ceg-
léd, a Szolnoki OLAJ ifi, és a 
Kunszentmártoni TE.

Kosarasaink a ceglédi-
ek ellen kezdtek, de sajnos 
nem tudtak a rutinos, jó já-
tékosokkal felálló csapat el-
len felülkerekedni. A máso-
dik mérkőzésen a Kunszent-
mártoniak ellen viszont meg-
győző jó játékot produkálva 
nyertek.

Hazai pályán május 24-én 
lép majd pályára a csapat, ad-
dig még szolnoki vagy ceglé-
di rendezésű tornán szeret-

nék győzelmeik számát nö-
velni a fiúk.

Eredmények:
Ceglédi KE - Karcagi SE 

98:65 (28:19, 19:24, 22:6, 
29:16)

Karcagi SE: Kovács Zs. 
(6p), Erdei J. (12/6p), Kovács 
M. (3p), Rideg L. (4p), Kovács 
A. (15/6p)

Csere: Koncz M., Ábrahám 
Sz. (6p), Simon L. (7/3p), Tóth 
I. (8p), Hajdú G. (2p)

Kunszentmártoni TE - 
Karcagi SE 47:73 (15:16, 
8:22, 11:20, 13:15)

Karcagi SE: Kovács Zs. 
(9p), Erdei J. (19/12), Tóth I. 
(4p), Ábrahám Sz. (9p), Ko-
vács A. (10/3p)

Csere: Koncz M., Simon L. 
(4p), Kovács M. (6p), Rideg L. 
(7p), Hajdú G. (8p)

Edző: Fodor Csaba

Különös tavasz köszöntött 
ránk. A múlt hétvégén Ka-
posvár mellett, Patca telepü-
lésen a Katica tanya környé-
kén került megrendezésre a 
Hosszú távú Országos Baj-
nokság. Gyönyörű tavaszi 

zsenge zöld völgyben helyez-
kedik el a tanya, mely egy-
ben erdei iskola, családi ját-
szóhely, várral, kilátóval, lo-
vardával.

A kora tavaszi napsütésben 
még jól is esett a bemelegítés, 
bár a hosszú és nagy szintkü-
lönbségű pályák már nem en-
nyire. Dombok, völgyek, mély 
vízmosások tarkították a te-
rületet. Időnként egy-egy őzi-
ke igyekezett a tempót diktál-
ni. Egyszóval minden szép.

Az eredmény szintén. Lé-
vainé Kovács Róza 3. lett két 
válogatott mögött.

És, hogy miért különös a 
tavasz? Két héttel korábban 
a Mátra rengetegében 30 cm-
es hóban, szakadó hóesésben 

szintén a kikeletet ünnepel-
tük. 

Ekkor a Nógrád Kupa küz-
delmeire került sor.

A nagy hóban nem látszott, 
hogy a kis dombocska szikla-
e, vagy derékig érő rőzseku-
pac. Volt meglepetés bőven. 
Szerencsére sérülés nélkül él-
te túl a mezőny a megpróbál-
tatást. Lévainé itt 2. helyezést 
ért el. Nem rossz évnyitás!

Tájfutók

Tájfutás
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Április 25. péntek
 Hipervándor
 Amerikai sci-fi
Április 26. szombat
 Horton
 Amerikai rajzfilm
Április 29. kedd
 Pánik
 Magyar romantikus 

vígjáték
Május 2. péntek
 Bakkermann
 Magyar játékfilm
Május 3. szombat
 Aliens vs 

predator – A halál a 
ragadozó ellen 2

 Amerikai akciófilm
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. április 18.
Balázs Éva – Molnár József

Születés
Pánti Judit – Deák Sándor
Kg., Móricz Zs. u. 51. Virág

Halálozás
Kátai Sándorné (Grell Judit 

Éva)
 Kg., Móricz Zs. u. 6. 

(1949.)
Péter Dániel – Nagykun Víz- 

és Csatornamű Kft. ügy-
vezető igazgatója

 Kg., Sport u. 14. (1947.)
Hirt József
 Kg., Kisújszállási u. 86/a. 

(1944.)
Kis Imre Sándor
 Kg., Bihari u. 9. (1934.)
Bérczi Sándor
 Kg., Tőkés u. 26. (1948.)
Bérczi Jenő
 Kg., Kápolna u. 2. (1951.)
Dobrai Lőrinc
 Kg., Vasút u. 18. (1920.)

2008. április 25. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  A Kiskulcsosi Ált. Iskola mű-

sora 2. rész 
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Mol-

nár Erzsébet műsora
 vendég: Rab János. Téma: 

katasztrófavédelem
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 - Beruházások a városban – 

bejárás Dr. Fazekas Sándor 
polgármester úrral

 - Avram Hershko emlékver-
seny

 - Holokauszt megemléke-
zés

 - Kamionbaleset
 - Háttér – Fodor Judit mű-

sora
 Téma: Leader pályázatok
  20.10  Közéleti Bál 2008

2008. április 29. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei Tükör

19.30  5 éves Biljana Néptánc Cso-
port 

2008. május 01. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  A Kiskulcsosi Ált. Iskola mű-

sora 3. rész 
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stú-

dióbeszélgetés
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 Felavatták Györfy Sándor 

szobrát
 Óvónők konferenciája
 Indul a strandszezon
 - Háttér – Fodor Judit mű-

sora
 Téma: Mentősbál volt
20.10  60 éves a Zeneiskola

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy 
a Karcag Televízió vételi lehetősé-
gei az alábbiak szerint változtak: 
S18-as csatorna, 280,25 Mhz frek-
vencia!

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

Április 25. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Április 26. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 27. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Április 28. hétfő
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 29. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 30. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Május 1. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Május 2. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti – 

13 órától Betánia – Szé-
chenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

12

Április 18-án egy helyi nő 
tett bejelentést a Rendőrkapi-
tányságon, miszerint a fiától 
elvették a telefonját. Az intéz-
kedés során azt lehetett meg-
állapítani, hogy egy helyi fér-
fi egy jelenleg jogerős börtön-
büntetését töltő személyre hi-
vatkozva, annak tartozását 
kérte számon a bejelentő fi-
án. A tartozást követelő férfi 
a bejelentő fia kezéből annak 
mobiltelefonját kikapta és őt 
vállánál fogva az ott lévő ke-
rítésre felnyomta, majd elsza-
ladt. A sértett utána szaladt, 
és mobilja visszaszerzése vé-
gett dulakodni kezdtek, mely-
nek során a helyszínre érkező 
anyja az elkövető zsebéből a 
telefont visszavette. Az ügy-
ben büntető eljárás indult.

Április 19-én 23:40-kor egy 
karcagi lakos telefonon beje-
lentést tett, miszerint a lakása 
ajtóit egy ismeretlen személy 

nyitogatja, de megzavarta, a 
helyszínről elmenekült, de a 
Városudvarban utolérte. Az 
intézkedés során azt lehetett 
megállapítani, hogy egy helyi 
férfi a kerítésen bemászott a 
sértett udvarára, de mivel az 
megzavarta, így a helyszínről 
elmenekült. Magánlaksértés 
miatt indult eljárás. 

Felhívás

Felhívjuk azon férfiak fi-
gyelmét, akik május 1-re vir-
radóan a májusfa állítás szép 
hagyományával szeretnék szí-
vük választottjának bizonyí-
tani szerelmüket, azt úgy te-
gyék, hogy más tulajdonát ne 
sértsék. Erdőből, közterület-
ről, illetve magántulajdonból 
fa, cserje, virág engedély nél-
küli eltulajdonítása szabály-
sértési ill. büntető eljárást 
vonhat maga után.

Karcag – Kunhegyes 0:1 
(0:1)

Karcag, 300 néző. Jv.: Bart-
ha (Gyertyán, Pál)

Karcag: Erdei, Lévai, Ko-
csis, Donka, Domokos R., 
Habóczki (Varga J.),  Hajdú 
T. (Albert), Bujdosó, Domo-
kos A., Balogh R., Rátkai

Játékos-edző: Varga János
A harmadik percben Do-

mokos A. lövése a felső lécről 
pattant ki. Ezt követően Rácz 
és Herbály lövése veszélyez-
tette Erdei kapuját. A tizen-
harmadik percben Habóczkit 
a 16-oson belül ellökték a vé-
dők, de a bíró sípja néma ma-
radt. A huszonkettedik perc-
ben egy jobboldali vendég-
támadás után Balogh a kapu 
elé adta a labdát és Herbály 
közelről a jobb sarokba lőtt 
(0:1). Az ötvenhatodik perc-
ben a kunhegyesi csatár egye-
dül vezette a labdát a kapura, 
majd ütközött Erdeivel. A bí-
ró 11-est ítélt. Gaál büntetőjét 
azonban Erdei bravúrral ki-
ütötte. Ezután helyzetek so-
kasága adódott mindkét ka-
pu előtt, de gól nem született 
belőle. 

Jók: Erdei, Lévai, Bujdosó, 
Domokos R., ill. Láng, Her-
bály vezényletével az egész 
csapat.

Szabó György: Nagyot 
küzdött a csapatom, bár a 
karcagiak is sok gólhelyzetet 
elhibáztak. Nekünk is több 
gólhelyzetünk maradt ki, 
de úgy gondolom, hogy ha a 
büntetőt berúgjuk, megelőz-
hettük volna a sok idegessé-
get.

Varga János: Eddigi sike-
reinket a szervezettségünk-
nek köszönhetjük, ma viszont 
ez hiányzott.

1. Újszász 24 18 2 4 75-26 56
2. Karcag 24 18 2 4 58-25 56
3. Besenyszög 24 16 5 3 66-18 53
4. Túrkeve 24 13 8 3 51-28 47
5. Jánoshida 24 14 4 6 55-41 46
6. Abádszalók 24 12 8 4 33-17 44
7. Kunmadaras 24 12 5 7 46-32 41
8. Mezőtúr 24 10 6 8 49-37 36
9. Kunhegyes 24 11 3 10 47-48 36
10. Jászárokszállás 24 11 2 11 32-32 35
11. Kunszentmárton 24 10 4 10 31-33 34
12. Nagyiván 24 8 4 12 48-60 28
13. Jászladány 24 6 7 11 47-54 25
14. Fegyvernek 24 6 4 14 36-56 22
15. Törökszentmiklós 24 5 3 16 39-60 18
16. Jászkisér 24 4 5 15 30-51 17
17. Jászfényszaru 24 2 3 19 18-82 9
18. Tiszaszentimre 24 1 3 20 22-83 6

Utánpótlás mérkőzések
Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Törökszentmik-

lós 2:0
 Góllövő: Püspöki (2)
Jászárokszállás – Karcag 0:5
 Góllövők: Szabó D. (3), An-

tal, Fodor Bence
Karcag – Kunhegyes 2:4
 Góllövők: Kovács Cs., Raj-

csányi
U 13-as korosztály:
Tisza Volán – Karcag 8:1
 Góllövő: Varga K.
Szarvas – Karcag 4:1
 Góllövő: Varga K.
Karcag – Tisza Volán 4:3
 Góllövők: Székely D. (2), 

Berczi G., Varga K.
Makó – Karcag 2:0
Karcag – Orosháza 2:2
 Góllövő: Szőke N. (2)
U 15-ös korosztály:
Tisza Volán – Karcag 2:2
 Góllövő: Bukovszky (2)
Szarvas – Karcag 1:0
Karcag – Tisza Volán 2:0
 Góllövő. Bukovszky (2)
Makó – Karcag 7:0
Karcag – Orosháza 1:1
 Góllövő: Balogh L.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
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Dél-Kelet Területi Birkózó 
Diákolimpia

Április 12-én a soltvadkerti Sportcsarnokban rendez-
ték meg a Dél-Kelet Területi Birkózó Diákolimpiát. Amint 
azt Kurucz Istvántól megtudtuk, 137 ifjú birkózó nevezett, 
köztük 5 karcagi fiatal. 

A karcagi birkózók eredményei: fiúk III. korcsoport: 
I. Mándi Mihály (29 kg), II. Szabó Péter (46 kg), I. Csík 
Krisztián (50 kg). IV. korcsoport: III. Kurucz Dávid (59 
kg), I. Varga Imre (72 kg). Felkészítők: Kurucz István ve-
zető edző, Ferenczi Elek szőnyegedző.

A hétvégén a lányok Országos Magyar Bajnokságára ke-
rül sor Kiskunfélegyházán.

Bosnyák Imre


