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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. április 30-ig, vagy visszavonásig érvényes.

Ingyenes szolgáltatások:

• vérnyomásmérés 

• testsúly-, magasságmérés

• testzsír-, testtömegindex mérés
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Új beruházások indulnak
Az előző számunkban 

az aktuális mezőgazdasá-
gi, kertészeti (közterületi) 
munkákról igyekeztünk át-
tekintést adni. Ezen a héten 
a mostanában induló épít-
kezésekről kérdeztük meg 
Nyester Ferencet, a műszaki 
iroda vezetőjét.

Ahogy az már korábban is 
elhangzott, „a műszak” nem 
unatkozik, hiszen a folyamat-
ban lévő beruházások mel-
lett szép sorban alakul a többi 
építkezés vagy annak előké-
szítése is. Két hónapja függő-
ben volt az új gimnázium épí-
tése, pontosabban még nem 
zárult le a közbeszerzési el-
járás. Mostanra már minden 
rendeződött, az Imola Hunép 
Konzorciumi Kft. nyerte el 
az építési munkákat. A mun-
katerület átadás-átvétele már 
február végén  megtörtént, a 

kivitelező jelenleg az előké-
szítő munkálatokat végzi. Mi-
vel a leendő gimnázium épü-
letéhez számos előregyártott 
elem szükséges, ezek elkészít-
tetése van jelenleg folyamat-
ban, mondja a műszaki iroda 
vezetője. A helyszínen hétfőn 

megkezdődött a tereprende-
zés, korábban pedig két kuta-
tóárokkal derítették fel a ta-
lajvizet. Ez az alapozási mun-
kák előkészítéséhez tartozik, 
a tényleges munkakezdés áp-
rilis 16-án várható. Kedden a 
hivatal és a kivitelező képvise-

KÖZLEMÉNY

A  Helyi Választási Iroda Vezetője:  Rózsa Sándor jegyző 
A  Helyi Választási Iroda Vezető helyettese: Dr. Czap 

Enikő aljegyző
A  Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe: 

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 59/500-610, Fax: 59/311-998
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
K a r c a g, 2009. március 30.

Helyi Választási Iroda 

HIRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke

2009. június 7-re
KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT 

TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 

2009. április 10-ig kapnak értesítést. 
A névjegyzéket 

2009. április 8-tól április 15-ig
közszemlére teszem. 

A névjegyzék a Karcag Polgármesteri Hivatal fsz. 44. sz. 
irodájában tekinthető meg. 

A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy 
a névjegyzékbe való felvétel miatt 

2009. április 8-tól április 15-én 16 óráig lehet kifogást 
benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez. 

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár 
– kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a Magyar 
Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja 

le szavazatát. 
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 

legkésőbb 2009. június 5-én 16 óráig, ajánlott levélben 
pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2009. június 2-ig 

megérkezzen a választási irodához. 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2009. május 

22-ig 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes 
jegyzőtől. 

A módosított névjegyzék 2009. június 5-én 16 óráig 
tekinthető meg a fsz. 44. sz. irodában.

Karcag, 2009. április 06. 
 Rózsa Sándor
 jegyző
  a Helyi Választási Iroda vezetője

KÖZLEMÉNY

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak Karcag 
település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazo-
lással rendelkeznek az Európai Parlament tagjainak 2009. 
június 7. napjára kitűzött választásán a 17. sorszámú sza-
vazókörben adhatják le szavazataikat.

A szavazókör Déryné Művelődési Központ, Dózsa Gy. 
u. 5-7. szám alatt fog működni. 

K a r c a g, 2009. március 28.
Helyi Választási Iroda

Figyelem!

A Vöröskereszt terüle-
ti csoportja szervezésében 
2009. április 15-én (szer-
dán) 8-13 óráig a Déry-
né Művelődési és Ifjúsá-
gi Központban véradást 
szervezünk.

Mindenki segítségére 
számítunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 

Negyedjére adott ott-
hont a karcagi szüle-
tésű Nobel-díjasról dr. 
Avram Hershko pro-
fesszorról elnevezett 
természettudományi 
versenynek a Szentan-
nai Sámuel Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola. 
Április 7-én reggel dr. 
Tóth Attila öregdiák, a 
zsűri elnöke, Varga Mi-
hály országgyűlési kép-
viselő a verseny védnö-
ke és Gyökeres Sándor 
igazgató úr köszöntötte 
a hat településről érke-
zett versenyzőket.

A gimnázium külső látványterve
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Közéleti szilánkok

Távol 
a közélettől

Nemrég egyik régi jó ismerősöm leve-
títette vizsgafilmjét, amit egy Karcaghoz 
közeli tanyán forgatott, az ott magányo-
san élő és dolgozó idős parasztemberről. 
Nagyon tetszett a fekete-fehér nyers-
anyaggal készült dokumentumfilm. Szé-
pen kijöttek a kontrasztok, a fény-árnyék 
játékok, a mozgások, a közeli és távoli 
felvételek, és a tanyai csend „hangjai”. S 
nem utolsósorban; szépen kirajzolódott 
a portré a magányos, ám mégis csak 
egyfajta közösségben élő tanyagazdáról. 
A monotonnak tűnő tanyai élet minden-
napjai, úgy látszott, kiegyensúlyozottá 
tették az idős embert, aki a világ dolga-
iról csak a zsebrádióján keresztül értesül, 
amikor hagyja kis „közössége”, a háziálla-
tok serege, hogy bekapcsolja készülékét. 
A lovon kívül szinte minden olyan na-
gyobb-apróbb jószág megtalálható a ta-
nyán, amit általában a Nagykunságban 
nevelnek, gondoznak.

A film készítője nem találta igazán 
pontosnak a film ideiglenes címét és kér-
te tanácsomat; én milyen címet adnék? 
Bevallom, én sem igen találtam hirtelen-
jében olyan rövid, tömör címet, amely 
legjobban kifejezné a tartalmat és az 
„úgynevezett” eszmei mondanivalót. 
(Mert a „boldog ember” lenne az igazán 
pontos cím, de ez már Móricz által több 
évtizede „foglalt”.)

Aztán vasárnap este beugrott ez a 
cím, amit most jegyzetemnek is adtam. 
Belenéztem ugyanis az M1 esti adásába, 
a Fodor Gáborral készült interjúba. Ami-
kor Fodor úr, aki egyébként a híres gene-
tikus, Czeizel Endre veje – az SZDSZ Kóka 
utáni elnöke, az egykori gyöngyösi „Női 
WC” nevű punk együttes szólógitárosa – 
gátlástalanul a képünkbe hazudja, hogy 
miért támogatják azt a Bajnait, aki tönk-
retette a hajdúsági libatenyésztőket, és 
milliárdos vagyont harácsolt össze az 
apjával. Természetesen MSZP-s segít-
séggel, Gyurcsány Ferenc jókomájaként. 
Legszivesebben kisbaltát dobtam vol-
na a tévémre, de sajnos azzal csak ma-
gamnak okoztam volna kárt… Ekkor ju-
tott eszembe, mennyire szerencsésebb 
ember a barátom filmjében szereplő ta-
nyagazda, neki nem kell ilyen tv-adáso-
kat elszenvednie. S talán azt sem tudja, 
mi is valójában az az SZDSZ, meg a töb-
bi álliberális pártocska. Szerencséje van, 
távol van a közélettől. Ám – gondoltam 
tovább -, sajnos ennek dacára majd ő is 
megszenvedi ezeknek a politikusoknak a 
döntéseit. Mert egyelőre még idilli képet 
mutat a tanya, de ki tudja? Ha nem bírja 
a magányosan ott élő ember egészség-
gel, és kórházba kerül, lehet, már nem 
is fogadják, ha ezek maradnak az egész-
ségügyi „reform” harcosai… Elképesz-
tő, hogy az egyik legtörténelmibb hevesi 
város, Eger kórházával is mit tettek ezek 
a sehonnaiak! És a Hospinvestet képte-
len a civil társadalom eltakarítani, pedig 
adósságok és törvénytelenségek soroza-
ta az eddigi történetük…

Hát igen. A tanyagazda távol a köz-
élettől, holott a Fodor- és a Bajnai félék-
nek kellene távol lenniük…

- ács -

HÍREK
2009. április 15-én (szerdán) 
19 órakor a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ szín-
háztermében a bérletes szín-
ház IV. előadása

Görgey Gábor:
KOMÁMASSZONY, HOL A 

STUKKER?
-komédia két részben-

Jegyek korlátozott számban 
kaphatók a Közönségszolgá-
lati Irodában, vagy rendelhe-
tők az 59/503-224-es telefon-
számon.

2009. április 20-án (hétfőn) 
17 órakor a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ mo-
zitermében FILMKLUB so-
rozatunk III. előadásaként a 
Karcagon is forgatott 

A HORTOBÁGY 
LEGENDÁJA

című filmet vetítjük.
A filmben olyan neves színé-
szekkel találkozhatunk mint: 
Eperjes Károly, Molnár Lász-
ló, Pokorny Lia, Csányi Sán-
dor, Vikidál Gyula, Szarvas 
József és Szirtes Ági.
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!
A belépés díjtalan !
 (A változtatás jogát fenntart-
juk !)

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. április 1-től 
a Kátai Gábor Kórház étkezési lehetőséget hirdet meg!
A kórházi étkezés során normál és diétás ebéd vehető 
igénybe.
Választható diéták: könnyű-vegyes, diabeteses, epekímélő, 
ulcusos, purinszegény, kalóriaszegény, vesekímélő, stb.
A normál és diétás ebéd egységesen: 560.-Ft/adag
Az ebéd elfogyasztása helyben, az ebédlőben lehetséges 
11:30 órától 13:30 óráig.
Az ebéd elvitele egyelőre nem engedélyezett, ugyanakkor 
erre vonatkozó szándékukat kérjük, jelezzék.
Az ebédjegyek a Kórház pénztárában vásárolhatók meg:

Hétfőn 8:00 – 13:00 óráig
Kedden: 8:00 – 13:00 óráig
Szerdán 8:00 – 12:00 óráig.

Az esedékes változtatásokat két nappal korábban kell je-
lezni az Élelmezési csoportnál személyesen, vagy telefonon 
a 06/59-507-113-as számon. 

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Iskola Szülői Közössége tisztelettel 

és szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2009. április 11-
én 19:00 órakor az intézmény tornatermében tartandó húsvé-
ti batyus báljára.

Jegyek elővételben 1.500 Forintos áron kaphatók.
A rendezvény bevételét az iskola tanulói részére szervezett 

tavaszi tanulmányi kirándulás támogatására ajánljuk.

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 2009. 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 2009. 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 2009. április 30-ig kell el-
juttatni a Városi Önkormányzat polgár-
mesteréhez.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda
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Meghívó
Engedje meg, hogy nagy szeretettel meghívjuk a 
Nagykun Polgári Kör következő rendezvényére.

Időpont: 2009. április 15-én (szerdán) 18.00 óra.
Helyszín: Déryné Művelődési Központ II. emelet

Karcag, Dózsa György út 5-7.

Vendégünk:

Áder János
A Magyar Országgyűlés alelnöke, a Fidesz Európa 

Parlamenti képviselő jelöltje

Házigazda:

Dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere

Téma:
Európa Parlamenti választás: lehetőség és 

felelősség

Részvételére számítva, őszinte tisztelettel:
Nagykun Polgári Kör

Hirdetmény
A Karcagi Földtulajdonosok Vadászati Jogközösségének 

gyűlését 2009. április 15-én 16 órára összehívom. A gyűlés 
helye a Karcagi Nagykun Vadásztársaság Vadászháza.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
2. Tájékoztató a közösség pénzügyi helyzetéről, a rendel-

kezésre álló pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: Bíró János közös képviselő.
A határozathozatal a szavazatok arányának megállapí-

tása után a tulajdoni hányadról készített kimutatás alap-
ján történik. Jogszabály szerint 1 mandátumnak 1 ha föld-
terület felel meg. A szavazás és a mandátumok megállapí-
tásának módja, a tulajdonosi képviselet, a következőkép-
pen történik:

Meg kell különböztetni a 30 ha alatti, illetve fölötti föld-
tulajdonnal rendelkezőket.

A 30 ha fölöttiek jelenlétük esetén alanyi jogon szavaz-
nak, vagy meghatalmaznak valakit és helyettük az jár el. 
Amennyiben nincs jelen, és meghatalmazást sem adott, he-
lyette a törvény szerint az önkormányzat jegyzője szavaz.

A 30 ha alattiak ha a törvény 14. § (3) bekezdése szerint 
nem gondoskodtak másként képviseletükről, akkor helyet-
tük az önkormányzat jegyzője szavaz.

Ha képviselőt választottak, akkor a nevükben és helyet-
tük a képviselő szavaz. A meghatalmazottak a náluk lévő 
meghatalmazások alapján járnak el.

Minden fennmaradó területre, melynek sem a tulajdo-
nosa, sem a megbízottja, sem meghatalmazottja nem vesz 
részt a tulajdonosi közgyűlésen, az önkormányzat jegyző-
je tesz nyilatkozatot.

Rózsa Sándor
jegyző

Életünk megoldhatatlannak látszó 
problémája a szenvedés. Sok minden 

miatt kell az embernek fájdalmat éreznie. 
A egyik legnehezebb a testi szenvedés. 
Felismeri az ember magában a betegsé-
get. Csak nem! Én is beteg lehetek! Hány 
ember kálváriáját kísértük figyelemmel. 
Jönnek a jó tanácsok. Orvosok, kórház és 
jobb kórház. Orvos és professzor. Végül 
az ember egyedül marad. Nagy család ve-
szi körül, de neki kell a keresztet hordoz-
ni. Részvét segítő szándék, de a harc az 
enyém. Nekem kell megoldást találni. Ta-
lán nem is a gyógyulás felé, hanem a lélek 
élete, megértése felé.

Lelki fájdalmaim vannak. Elmondom 
barátaimnak, a családtagoknak. Mit te-
gyek? Te tudod. Neked kell a felelősséget 
vállalni. Jó tanácsot kaptam ismét. Ki tud 
megoldást adni? Ki segíthet, ha nekem kell 
a szenvedést elviselnem, ha nekem kell a 
megoldást megtalálnom?

Nem vagyunk magunk. Nem nekem 
kell egyedül a megoldást megtalálnom. 
Olyan szépek az ünnepeink, melyek rávi-
lágítanak életünk legbonyolultabb helyze-
teire is, és megoldást kínálnak a mi szá-
munkra. Nem kell más, csak ráirányítani 
a figyelmünket az ünnep lényegére. Nem 
kell más, csak egy kis nyitottság, a a lélek 
nyitottsága a megoldás felé. A léleké, és 
ebben benne van, hogy nem minden meg-
oldás található meg itt a földi életünkben. 
Emeljük fel tekintetünket. Nem kell na-
gyon magasra, most a nagyböjti szent idő-
ben, a nagyhéten, csak a kereszt magassá-
gáig kell tekintenünk, mely a Golgota csú-
csán áll.

Ünnepre készülünk. Körülvesz ben-
nünket rengeteg, egyéni életünkből faka-
dó testi és lelki fájdalom. Olyan világban 
élünk, amely árasztja magából a kilátásta-
lanságot, a megoldatlan, és megoldhatat-
lannak látszó problémák sokaságát. Két-
ségbe eshetünk nap, mint nap. Keressük 
a megoldást, de magunkra maradunk az-
zal a Krisztussal, akit fölfeszítettek a ke-
resztre.

Egyedüli kapaszkodó pontunk a Golgo-
tán felállított kereszt és rajta Jézus. Látjuk 
a keresztet vivő Isten fiát. Szenved, elesik, 
de felkel és megy a csúcsra, ahol majd ke-
resztre szegezik. Nem nagy távlat az em-
ber életében. De mégis! Ez az Istenem-
ber megoldást kínál bajainkra. A kereszt, 
mely jel. A szenvedésé, de ugyanakkor az 
áldozatvállalásnak a jele is. A szenvedésé, 
melyet nem keresünk, mégis tisztító erő-
ként, kegyelem közvetítőként hat ha elfo-
gadjuk. Ezért mondja Jézus: „Aki utánam 
akar jönni, vegye fel keresztjét és úgy kö-
vessen engem.”

Jézus értünk vállalt szenvedése a szeretet-
ből fakadt. „Senkinek nincs nagyobb szere-
tete annál, mint aki életét adja barátaiért.” 
Nem tudjuk mi sem a megoldást megtalál-
ni, csak a szeretet által. A kereszt szeretete Jé-
zus életében, halálában és feltámadásában a 
megváltást hozta el az emberiség számára. A 
mi szeretetből vállalt szenvedésünk is érdem-
szerző lesz a magunk számára, mert más-
ként tekintünk keresztünkre Jézus megváltói 
szenvedése által. Jézus azt mondta az Olajfák 
hegyén: „Ne az én akaratom legyen meg, ha-
nem a tiéd.” Ha elfogadjuk a jót Isten kezéből, 
akkor miért ne fogadjuk el a rosszat is, mely 
megtisztít, mely megújít, mely új életet ad. A 
Jézus iránti szeretetből fakadó szenvedés vál-
lalása elvezet bennünket a húsvét megérté-
séhez is. Nagyböjtöt húsvét, a szenvedést és 
a halált a feltámadás követi. Jézust eltemet-
ték péntek kora este, de a szombati nyuga-
lom után forradalmi új kezdődött az embe-
riség életében. Legyőzte a szenvedést, legyőz-
te a halált. Bele kiáltja Jézus húsvét vasárnap 
hajnalban ebbe a világba. Békesség veletek. 
Én vagyok, ne féljetek.

Jézus kínálja a megoldást, nem kíván 
mást csak hitet.”Most már hiszel Tamás, 
mert láttál engem. Boldogok, akik nem lát-
tak és mégis hisznek.” 

Vasárnap délelőtt megyek Kenderesre. 
Látom, hogy tele a Tesco, az Aldi, a Lidl, 
a Plusz, a Penny, a kocsmák és a presszók. 
A modern istenek házai megtelnek. Meg-
nyugvással tölti el az embereket a bevá-
sárló kocsik töltögetése. De vajon elég-e az 
embernek az ünnepekre és a szürke hét-
köznapokra?

Beteghez mentem a kórházba. Berendez-
kedett a hosszabb kezelésre. Először rádió, 
majd televízió, látogatók sokasága. Min-
dig szól valami. Egyszer el volt zárva min-
den. Tudod, már nem érdekel semmi. Csak 
imádkozom, nézem a templomot az ablak-
ból, csak Jézussal foglalkozom. Nem fo-
gadok senkit, csak Jézust, akit elhozol ne-
kem. Mindenki fontos volt, mindenkit sze-
retett, de nem maradt más, csak egyedül 
Jézus, aki a megoldást megadta a szenve-
désre. Lelki békében ment el. A szenvedő, a 
feltámadt neki is mondta: „Ne félj!”

Borús az ünnep a gazdasági válságban. 
Borús, ha még nehezíti a testi-lelki 

szenvedés. Borús, ha nehéz a család anya-
gi helyzete. Bízzuk rá jobban magunkat a 
feltámadt Üdvözítőre, aki belekiáltja a vi-
lágba húsvét hajnalán: Ne féljetek, én le-
győztem a világot! Minden szenvedésre, 
halálra jön húsvét hajnala az öröm, a ki-
teljesedés ünnepe. Várjuk nagy szeretettel 
ezt a reményteli életet.

Galsi János 
plébános

Szenvedés és feltámadás!
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HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, szervezeteit, ér-
dek-képviseleti szerveit, hogy Karcag Városi Önkormány-
zat a jelenleg hatályos

- Településszerkezeti tervének
 (jóváhagyó Képviselő-testületi határozat száma: 

379/1999. (XII.22.), valamint
- Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozá-

si tervének
 (jóváhagyó Ök. rendelet száma: 18/2001. (VII.04.)
felülvizsgálatát, és módosítását határozta el.
A Településrendezési terv módosítása a mellékelt térké-

pen jelölt területeket érinti. Az egyes területekhez tarto-
zó módosítási szándékok, a rendezés általános célja, és 
annak várható hatása részletesebben megtekinthető a 
Városháza földszinti előcsarnokában, annak hirdető-
tábláján.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése a.) pont-
ja alapján kérem, hogy a Településrendezési terv felülvizs-
gálatával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, javas-
lataikat a hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon 
belül, írásban tegyék meg. Írásos véleményüket a követke-
ző címre küldjék meg:

Karcag Város Polgármesteri Hivatala
Farkas Renáta főépítész részére

5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Az ÉTV 9 § (3) bekezdése szerint az elkészített helyi épí-

tési szabályzatot és településrendezési terveket megállapí-
tás, illetve jóváhagyás előtt véleményezni kell az érintett 
érdekképviseleti szervekkel, valamint társadalmi szerve-
zetekkel.

Kérem az érintett érdek-képviseleti szerveket, vala-
mint társadalmi szervezeteket, hogy a fent megjelölt ha-
táridőn belül, írásban jelezzék, amennyiben részt kíván-
nak venni a véleményezési eljárásban.

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-
désük van, kérem keressék településünk főépítészét: 

Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591
Karcag, 2009. április 1.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

Húsvéti kézműves foglalkozás az Ifiházban
2009. április 11. (szombat) 15 óra

Gyertek el, készüljünk együtt a húsvétra!
Az alábbi technikákkal ismerkedhettek meg: hímes tojás 

készítés berzseléssel, karcolással, viaszolással.
A foglalkozás keretén belül ifjúsági salátakészítő ver-

senyt hirdetünk.
A saláták elkészítéséhez szükséges alapanyagokat Nek-

tek kell biztosítani!
A foglalkozáson való részvétel ingyenes!

Köszönet
Tisztelettel megköszön-

jük Rab Mihály elektro-
lakatosnak, iskolánk volt 
tanulójának az eszterga-
gép villanymotorjának ja-
vításához nyújtott önzet-
len segítségét.

Varró István Szakis-
kola, Szakközépiskola és 

Kollégium vezetése

lői megbeszélésen pontosítot-
ták az építkezés menetét, te-
endőit. Gyökeres Sándor igaz-
gató úr kérdésünkre elmond-
ta, hogy a munkálatokat és az 
oktatás rendjét tökéletesen ös-
szehangolták. Az új gimnázi-
um átadása egy év múlva vár-
ható.

A város déli oldalán  nem 
ez az egyetlen építkezés. Már 
régebb óta látható a tavaly 
megszűnt Kenyérgyár körü-
li sürgés-forgás. Szegény! Ta-
lán negyven évet ha élt, most 
úgy látszik el fog tűnni. De 
mi lesz a helyén? - tették fel a 
kérdést már többen is a Hír-
mondónak, mi meg továbbí-
tottuk Nyester Ferenchez. Az 
épületet és a telket megvásár-
ló befektetők már tájékoztat-
ták is a hivatalt, a régi épüle-
tet lebontásáról, a helyére pe-
dig egy SPAR áruházat sze-
retnének építeni. Az építtető 
I. Magyar-Osztrák Befekteté-
si Kft. beadta a bontási enge-
délyes tervet is, annak jóváha-
gyásáig a nem engedélyköteles 
munkákat (a nyílászárók és a 
gyári berendezések eltávolítá-
sa) végzik. Az építeni szándé-
kozott áruház, ahogy a mel-
lékelt látványterv is elárulja, 
a (négy üzletből álló) 12.500 
négyzetméteres kereskedelmi 
egység lesz, előtte/mellette 157 

parkolóhely kerül kialakítás-
ra. A megközelítésére a fatelep 
felől, a jelenleg „lóger út”-nak 
nevezett út felől lesz lehető-
ség, az üzlet a telek Akácos ut-
ca felőli oldalán épül majd fel. 
A befektetők karácsonyi kez-

dést szeretnének, aminek az 
engedélyezési eljárástól függő-
en, vélhetően nem is lesz aka-
dálya. (Ha már az áruházak-
ról esett szó, megkérdeztem a 
Lidl-t is. Nyester úr tájékozta-
tása szerint jelenleg újabb áru-
ház építése iránt nem érkezett 
kérelem az irodához.)

Örök téma: utak. Tavaly té-
len komoly ígérvényt könyvel-
hettünk el a Madarasi út fel-
újításáról, bár az ilyen tervek-
ben már régóta kitanult veze-
tők arra intettek, hogy majd 
ha elkészül, akkor lesz az biz-
tos. Hát a Madarasi úttal kap-
csolatban január óta mindös-
sze egy átirat érkezett. Eb-
ben közölték, a projektfelelős 
a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Közútkezelő Kht. lesz, s a 
tervezői munka március-ápri-
lissal kezdődik. A szakember 

bizakodik: ha kész a terv, ak-
kor a tavaly, a Kisújszállási út 
esetében látott gyakorlat sze-
rint az év második felében in-
dulhat a munka. Jó hírek ér-
keztek a Madarasi út kistest-
véréről, a karcag-bereki ke-

rékpárútról. A közbeszerzési 
eljárás már kiírásra került, az 
ajánlatok várhatóan nyár ele-
jén érkeznek be. Értékelésüket 
követően a nyertes cég meg-
kezdheti a munkát. 

A testület az április 2-iki ülé-
sén döntött az útjavítási felada-
tok elvégeztetéséről. A hivatal 
szakemberei már elvégezték a 
szükséges és szokásos felméré-
seket, amikből látható, hogy a 
tél az utak esetében sem múlt 
el nyomtalanul. Nagyon szo-
morú a kép a külterületi ön-
kormányzati utak esetében, 
ahol 90 millió forint értékű 
kátyúzásra, bizonyos szaka-
szokon pedig inkább felújítás-
ra lenne szükség. A belterületi 
utakat legalább 7 millió forin-
tos ráfordítással lehetne meg-
javítani, viszont csak 3 millió 
forint áll rendelkezésre. A tes-

tületi döntés értelmében ebből 
a legveszélyesebb részeket kell 
kijavítani. A javítások után új-
ra átvizsgálják az utakat, és a 
fennmaradó feladatokat ismét 
a testület elé terjesztik.

Elek György  

Már azt hittem, hogy a pár 
éve elindított Kunsági té-
ka címet viselő helytörténe-
ti-néprajzi sorozat két kö-
tet után elhalálozott, de nem. 
Némi szünet múltán megje-
lent tájismereti kiskönyvtá-
runk harmadik kötete. 

A szerkesztő Bartha Júlia 
ezúttal dr. Szilágyi Miklós 
néprajztudós Kisújszálláson 
gyűjtött, Kisújszállásról írott 
dolgozatait válogatta csokor-
ba. Az idén hetven éves Szi-
lágyi Miklós családi kapcso-
latok révén is kötődik Kisúj-
szálláshoz, ahol – a kötetben 
található dolgozatok adat-
közlőivel készült interjúi sze-
rint – közel húsz éve kezd-
te el a legöregebb nagykunok 
„faggatását”. A megkérdezet-
tek – jelen esetben adatköz-
lők – mind a 19. század vé-
gén vagy a 20. század elején 
születtek, vagyis egy ember-
öltő óta eltűnt világ szemta-
núi, alakítói voltak, emlékeik 
rögzítése az utolsó pillanat-
ban történt. A mesélés a kér-
dező pro fesszor irányításával 
folyik, s terelődik a régmúlt 
„népélet”, a paraszti tudás, a 

hagyományok, és az életsor-
sok feltárása felé. Ezt tükrö-
zik az  összegyűlt anyagból 
készült tanulmányok, s ma-
ga a kötet is. A bevezető, a 
településsel kapcsolatos tár-
sadalom-néprajzi megfigye-
léseket taglaló kitűnő tanul-
mányt tizenhét, a gazdál-
kodástörténet és a folklór 
tárgykörébe sorolható hos-
szabb-rövidebb tanulmány 
és közlemény követi. Az em-
lékezet sok-sok dolgot őrzött, 
hiszen szó esik a város külső 
legelőjéről, a Csege melletti 
Kecskéspusztáról, a szántás-
ról, a nyomtatás emlékeiről, 
az aratógépekről, a paraszti 
gazdaságok alkalmazottairól 
vagy a „tanyás”-ságról. Élve-
zetes olvasmány a folklorisz-
tikai írások csokra, amely 
színesen ágas-bogas, mint a 
mesélés, a játékok, a babo-
nák világa, vagy az emléke-
zet maga. 

(Szilágyi Miklós: Néprajzi 
tanulmányok Kisújszállás-
ról. Szolnok, 2008. 339. old. 
/Kunsági téka sorozat 3./)

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tanulmányok KisújszállásrólÚj beruházások indulnak

A gimnázium belső látványterve
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TÁJÉKOZTATÁS
Önkormányzati képviselőink segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, 

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

lyesen, 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 

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szak-

igazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 
mint első fokon eljáró növényvédelmi hatóság a Nagykun-
sági Főcsatorna eredetétől (Tisza-tó) a csatorna 4. számú fő-
úti kereszteződéséig (Fegyvernek külterület) terjedő szaka-
szára, valamint a főcsatorna ezen szakaszából táplált vala-
mennyi öntözőcsatornára további intézkedésig öntözési ti-
lalmat rendel el a nevezett csatornákból öntöző valamennyi 
termelő vonatkozásában az alábbiak szerint, egyben meg-
tiltja az öntözőcsatornák vizének permetlé készítésre tör-
ténő felhasználását. A tilalom alá vont öntözőcsatornák-
ból TILOS a burgonya (mind vetőgumó, mind áruburgo-
nya előállítás), a paradicsom (mind vetőmag, mind áru-
paradicsom, mind palánta előállítás), a paprika (mind 
vetőmag, mind friss illetve fűszerpaprika, mind palán-
ta előállítás) és a Ralstonia solanacearum kórokozóra fo-
gékony egyéb gazdanövények  növényállományainak ön-
tözése, valamint TILOS az előzőekben felsorolt növények 
öntözőcsatornákból nyert vízzel történő permetezése.

A Nagykunsági Főcsatorna 4. számú főút alatti szaka-
szából, valamint a Nagykunsági Főcsatorna keleti és nyu-
gati ágából, illetve ezen főcsatornák vizéből táplált öntö-
zőcsatornákból az előző szakaszban felsorolt növények 
öntözése a TERMELŐ SAJÁT KOCKÁZATÁRA ÉS FE-
LELŐSSÉGÉRE végezhető, azonban fertőzés bekövetke-
zése esetén a termelő köteles a foganatosítandó zárlati 
intézkedéseket végrehajtani, gazdasági kár bekövetke-
zése esetén kártérítésre nem tarthat igényt.

A határozat teljes terjedelmében Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtáb-
láján olvasható.

További információ és felvilágosítás Jordán Lászlótól, az 
56/516-810 vagy 20/434-7755 illetve Holló László növény-
védelmi osztályvezetőtől az 56/516-815 vagy 20/346-5098 
telefonon kapható.

Rózsa Sándor
jegyző

Gondoljuk, hogy nagyon 
sokan kíváncsiak arra, hogy 
mi - a Kiskulcsosi Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói - 
miért utaztunk Budapestre. 
Futóné Szabó Margit osztály-
főnök segítségével pályáz-
tunk a „Karcag Város Leg-
szorgalmasabb Osztálya” cí-
mért, amit sikeresen meg is 
nyertünk. Örömmel vettük át 
a díjat a WestEnd City Cen-
terben április 3-án dr. Faze-
kas Sándor polgármester úr-
tól. Ezen a napon lehetőséget 
kaptunk arra is, hogy nevelő-
ink kíséretével ellátogattunk 
a Szépművészeti Múzeumba 
és a Hősök terére.

Nagyon örülünk annak, 
hogy ezzel a nyereménnyel 
az utolsó tanévben a III. Ka-
maszfesztivál négy napos 
rendezvényén részt vehetünk 

a Dunakanyarban, Csattogó-
völgyben.

Az osztály nevében ezú-
ton szeretnénk megköszönni 
Karcag Város Önkormányza-
tának támogatását, valamint 
a Polgármester Úr részvételét 

az ünnepélyes díjátadón, jól-
esett nekünk, hogy személye-
sen adta át a jutalmunkat.

Hegedűs Dóra és Nagy 
Borbála

8. osztályos tanulók

Húsvéti táncház

Ha szereted a hagyo-
mányos magyar tánco-
kat, és egy jó társaságban 
eltöltenél egy estét, vagy 
délutánt akkor köztünk a 
helyed!

A következő táncok 
közül van lehetőségetek 
választani:

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

táncok.
A Táncház áprilisi foglal-
kozásának időpontja:
2009. április 11. (szombat) 

17:00 – 19:00 óráig.
A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház eme-

leti nagyterem
A Táncházat vezeti: 

Nagy Emese

MEGHÍVÓ

A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület 
az eddigi szép számú jelentkező mellé várja a további ér-
deklődőket!

Annak érdekében, hogy Karcagon az állattartás a kívá-
nalmaknak megfelelően történjen, tájékoztató, felvilágosí-
tó előadásokat szervezünk. 

Az első összejövetel ideje:
2009. április 24. (péntek) 17 óra
Helyszín: EURO - Varró utca 2. szám alatti étterme
Meghívott előadók: Dr. Abonyi Katalin, Dr. Temesváry 

Tamás, Nagy Ágnes, Rózsa Sándor
Program: 
1. Köszöntő (Dr. Kovács László)
2. Az állattartás jogszabályi háttere Karcagon (Dr. Abo-

nyi Katalin)
3. Aktuális kérdések, problémák (Nagy Ágnes)
4. Állategészségügyi kérdések háttere (Dr. Temesváry 

Tamás)
A helyszínen az egyesületbe belépés, tagdíjfizetés lehet-

séges!
Szeretettel várunk minden egyesületi tagot és a téma 

iránt érdeklődőt!
További jelentkezés, tagdíjfizetés: 2009. április 18. 

(szombat) 10-12-ig a Piac csarnoknál lévő Állateledel üz-
letben (Kacsóh út 14.), illetve 2009. április 20. (hétfő) 16-
18-ig az ADU-ban (Püspökladányi út 14.)

Javíts egy jegyet! - Kiskulcsosi diákok Budapesten

Kilencedik alkalommal rendezte meg a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola természettudományi munkaközössége a Zádor 
és Ágota tanulmányi versenyt. A megmérettetésre az idén 
nyolc település tizennégy iskolája küldte el tanulóit. A kedd 
délutáni megnyitón az intézmény vezetője és dr. Kapusi La-
jos alpolgármester üdvözölték a diákokat.

Szülők iskolája

Hogyan készítsük fel gyermekeinket az iskolás életre?
- olvasás-írás tanítási módszer bemutatása
- pedagógiai, pszichológiai jó tanácsok szülőknek
- felszerelésekről, taneszközökről
- gólyaprogram szervezése, együtt a szülőkkel
Időpont: 2009. április 16. (csütörtök) 17.00
Helyszín: református iskola I. emelet, Pap Béla terme
Szeretettel várjuk az 1. osztályba beírt tanulók szüleit.

Iskolavezetés
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Tájékoztató
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a Kátai Gábor Kórház Járóbeteg szakellátási mátrix ellátó egységeinek (szakrendelések) 
többsége előjegyzési időpont kérésével vehető igénybe. 
Az alábbi összefoglaló tájékoztat a rendelések igénybevételének lehetőségeiről.
Előjegyzés szükséges, de beutaló nélkül igénybe vehető rendelések:

− Bőrgyógyászat, bőr− és nemibeteg gondozó, − érsebészet,
− fül−orr−gégészet, − szemészet
− ideggondozó − mozgásszervi rendelések 
     (térd−, váll−, kéz−, alsó végtagi sebészet), 

Előjegyzés és beutaló köteles rendelések:
− Belgyógyászat,      − diabetológia,
− gastroenterológia,  − gyermekkardiológia, 
− gyermekneurológia,  − idegsebészet, 
− kardiológia,  − nefrológia
− neurológia − nőgyógyászati ultrahang
− ortopédia,  − reumatológia,
− tüdőgondozó. − mozgásszervi rehabilitáció
− ultrahang− és röntgenvizsgálatok 

( gerinc, gyomor− és bélrendszer vizsgálata) 
Előjegyzés nem szükséges, de beutaló köteles rendelések:

− Gyermekgyógyászat,  − központi laboratórium,
− véradó,  − röntgenvizsgálatok.

Előjegyzés és beutaló nélkül igénybe vehető rendelések:
− Nőgyógyászat,  − sebészet,
− traumatológia,  − urológia, 
− pszichiátria.

Az alábbi rendelésekre nem a BIK ad előjegyzést:
− Ortopédia ( Dr. Nagy Mihály)   bejelentkezés:  507−192
− Ideggondozó ( Dr. Skolák Ferenc)  bejelentkezés:  507−129
− Reumatológia (Dr. Beranek László)  bejelentkezés:  511−324
− Tüdőgondozó   bejelentkezés 13 óra után : 507−111 / 253 mellék 

A Beteginformációs Központ (BIK)  tevékenységi körébe tartozik az előjegyzés, információ szolgáltatás, esetleges panaszok foga-
dása. 
Elérhetőségeink:  személyesen:  földszint 77. ajtó  ( 7 órától 15 óráig )
 telefonon :  507−106  ( 7 órától 14 óráig)
 e−mail :  betegmenedzser@gmail.com
A telefonvonalak leterheltsége miatt, valamint költségkímélő megoldásként javasoljuk, akinek lehetősége van  használja az 
elektronikus úton történő  időpontkérést , azonban ekkor feltétlenül adja meg a TAJ számát is.
Felhívjuk figyelmüket, amennyiben már rendelkeznek előjegyzési időponttal, abban az esetben az Informáci-
ós ablaknál már nem kell megjelenniük, a szakrendelésekre kell közvetlenül menni a megadott időpontban.
Reméljük a fenti információk segítenek Önöknek abban, hogy megelégedéssel vehessék igénybe rendeléseinket!
Tisztelettel:

Szabóné Tarnai Lilla
Betegmenedzser

„Óh ibolyaszemű, mosolygó kikelet,
Mennyire vártuk már megjöveteledet”

(Gárdonyi Géza)

„Darvak röpülnek át
Kinyílt folyók felett,
Hirdetve hangosan
a várt kikeletet;

A földben élni
kezd
Ezer mag és csira,
S kibúni vágy a nap
Meleg sugárira;

Lombos lesz a liget,
Virágos a mező,
S ezer vidám gyönyört
Talál az érező”
(Tompa Mihály: Tavaszdal)

Tavaszvárás, ünnepvárás, ébred a ter-
mészet. A cselekvő ember szépíti, rendezi 
környezetét, mert az ünnep hangulatához 
ez hozzátartozik.

Tekintsük meg az alábbi képsorokat, s 
tegyünk sétát a városban!

Vegyük észre a szépet, hogy az ünnep 
még ünnepibbé váljon!

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület
önkormányzati képviselője

Bajza u. 2.

Faiskola a Városgondnokság CsemetekertjébenFürst Sándor u. 2.

Liliom u. 5. Fürst Sándor Bercsényi utcai sarok

KOSÁRLABDA

A KISKULCSOSI LÁNYOK IS AZ 
ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ KAPUJÁBAN

Négy csapat részvételével, Szolnokon rendezték meg a 
III. korcsoportú lányok megyei  diákolimpiai döntőjét. A 
kiskulcsosi lányok a második helyet szerezték meg, így ha 
szükség van, selejtező mérkőzést játszhat az országos elő-
döntőbe jutásért. Az első mérkőzést, szoros első negyed 
után magabiztosan nyerték a lányok. A döntőben a máso-
dik negyedbeli rövidzárlat miatt veszítettünk. 

Belvárosi Ált. Isk. (Szolnok) – Kiskulcsosi Ált. Isk. 
26:67 (10-13, 4-18, 10-16, 2-20)

Rácz L. (9), Kerekes H. (20), Lócsi E., Lócsi E. (14), Regé-
nyi Zs. (4), Lippai A., Szabó K. (2), Egedi L. (5), Fehér M. 
(10), Márkus A. (3), Székely A., Vass B.

Széchenyi Ált. Isk. (Szolnok) - Kiskulcsosi Ált. Isk. 
42:16 (10-6, 20-0, 9-6, 3-4

Rácz L., Kerekes H. (8), Lócsi E., Lócsi E., Regényi Zs., 
Lippai A., Szabó K. (2), Egedi L., Fehér M., Márkus A. (2), 
Székely A.(4), Vass B. Edző: Őrlős Zoltán

SERDÜLŐ KOSÁRLABDA TORNA

A Karcagi SE serdülő kosaras lányai Békésen egy felké-
szülési tornán vettek részt. A hasonló képességű Gyula el-
len sikerült nyerni, de a döntőben a házigazdák ellen nem 
sok babér termett számunkra. 

Karcagi SE – Gyula 60:29 (24-4, 9-9, 10-4, 17-12)
Bokor G. (26), Házi M. (15), Karsai D. (1), Regényi Zs. 

(4), Bíró M. (20), Vas B. (6), Hérmán F. (2), Szabó F. (6).
Békés – Karcagi SE 114:22 (29-4, 34-7, 26-6, 25-5)
Bokor G. (1), Házi M. (9/3), Karsai D. (4), Regényi Zs. 

(2), Bíró M., Vas B. (4), Hérmán F. (2), Szabó F. Edző: Őr-
lős Zoltán
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.

Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több fajta 
fűtési lehetőséggel, ipari árammal, fú-
rott kúttal, szerelő aknás alsó épület-
tel több generációnak eladó, ill. vál-
lalkozásra is alkalmas. Tel.: 06/20-669-
5366. 

Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alat-
ti ház eladó. Tel.: 59/401-207.

Karcagon, az Apavár utcában téglából 
épült – teljes közműves kisebb kertes 
ház – betegség miatt eladó. Bontás 
nélküli építkezés lehetséges. U.itt 1 
szobás földszinti tömblakást vagy fő-
tér közeli összkomfortos házrészt ke-
resek. Tel.: 06/70-273-7268.

Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert épü-
lettel, 1 sor gyümölcsfával és szőlővel 
a 3-as úton (ki van szántva). Víz, vil-
lany van. Tel.: 59/300-090.

Karcag központjában két szoba hal-
los kertes ház, garázs + 10 m² külön-
álló helyiséggel eladó. Tel.: 06/30-935-
4766.

A toronyházban 51 m²-es két szobás 
erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/30-345-2558. 

Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 26. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-546-4990.

Eladó a Kisújszállási út 39. sz. alatt 
lévő szoba-konyhás lakóház. Tel.: 
59/312-381.

3 szobás, összközműves családi ház 
eladó. Gáz és vegyes tüzelésű közpon-
ti fűtéssel. Érd.: Kg., Ketel u. 38. Tel.: 
59/300-129.

Karcag, Bethlen G. út 41. sz. alatti 3 
szobás, nappalis, összkomfortos ker-
tes családi ház eladó, vagy debreceni 
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30–601-6332.

Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros 1,5 szobás családi ház sürgő-
sen eladó. U.itt épület faanyag eladó. 
Tel.: 59/400-802 (reggel 8 óráig, dél-
ben és 18 órától).

A Tégláskert I-ben 20 sor kert kiszánt-
va kiadó. U.itt olcsó lucerna magot 
vennék. Tel.: 06/20-411-9686.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Mély pi-
henés, kevesebb stressz, több ener-
gia. Tel.: 06/59-313-284 www.tmhi-
rek.hu

Eladó 80 éves fa bölcső, függönykar-
nis, zuhanykabin + tálca, ülőfürdő 
kád, 2 személyes kihúzhatós gyermek 
heverő. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.

Két darab világos színű, fal áttöréses 
gázkonvektor eladó. Tel.: 59/314-831.

Simson Svolbe segédmotor; 2 részes 
mosogató; 2 részes zománcos moso-
gató; robbanómotoros vízszivattyú; 
szőlőprés; 2 db 25 l-es üvegballon el-
adó. Tel.: 59/313-697.

Eladó 2 db 1.000 literes vizes tartály 
szűrővel. Tel.: 06/30-929-8175.

Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL 
méretűek. Tel.: 06/30-467-9706.

Eladó 1 db 250x300 cm-es mélyen 
üvegezett, kapcsolt, gerébtokos vi-
lágítóablak, 1 db kézi henger és 1 db 
kerti traktor-pótkocsi. Tel.: 06/30-252-
8698.

Bontott beltéri ajtók olcsón eladók. 
Tel.: 06/30-740-6105.

Házasulandók figyelem! Vőfély-vide-
ós együtt, kedvező feltételekkel. Tel.: 
06/20-550-0206.

A böjti szelek szemét hordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta vá-
rosunkért mozgalomban. Kapható a 
karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 9/
a. sz. alatt. Támasztó létra méretre is-
mét rendelhető Jani bácsinál.

Felújításból kimaradt ablak tokostól 
(100x140 cm, 3-as háromszárnyas) 
kompletten, valamint különböző mé-
retű ablakok eladók. Érd.: Kg., Erkel 
F. u. 35/c.

Olcsón eladó autóból való akkumulá-
tor és légpuska. Tel.: 06/70-290-8462.

2 db 150x150-es üvegfal; 1 db gyer-
mek járóka; 1 db Camping kerék-
pár eladó. Érd.: Kg., Liget u. 43. Tel.: 
59/314-141.

HOPPÁ! Trikó, póló, halásznadrág, 
extra kánikula top érkezett a turiba. 
Karcag, Kossuth L. u. 22. Tel.: 06/30-
447-3918.

Áron alul használt 8 db 5 fm beton-
gerenda; 8 db 2,5 fm betonoszlop; 
15x12 méretben 5 db 2,5 fm akác; 
12x12 oszlopok; 5 db 180 cm magas 
gangoszlopok; 180 cm betonba ön-
tött szögvasak; lucernaliszt; oltott 
mész eladó. Érd.: Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 
06/30266-2859. 

Jó állapotban lévő dobfelszerelés el-
adó. Érd.: Kg., Kossuth L. u. 22. Tel.: 
06/30-447-3918.

ÜDÜLÉS. 6 személyes, rendszámos 
Németh lakósátor felszerelt konyhá-
val (két főzőlapos gázrezsó, mosoga-
tós beépítve) eladó. Árban megegye-
zünk. Karcag, Kossuth L. u. 22. Tel.: 
06/30-255-6742.

Bontásból, esetleg építésből kimaradt 
téglát, deszkafélét, tetőlécet vennék. 
Tel.: 06/20-411-9686.

Állat
3  d b  n a g y  s ú l y ú  h í zó  e l a d ó. 
Tiszaszentimre, Kossuth utca 11. Tel.: 
06/30-941-6503.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.

Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.

Palatető beázás megszüntetése egye-
di zárólemezes technológiával, garan-
ciával. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-
465-1465.

Salétromos, nedves házak utólagos 
szigetelése Aquapol technológiával, 
20 év garanciával, roncsolás mente-
sen. Tel.: 06/30-334-4920.

Személyi kölcsönök, jelzálog hitelek, 
autóhitel több banki háttérrel, kap-
csolattal, rövid határidővel, gyors, 
szakszerű és bizalmas ügyintézés. 
Hívjon, én megoldom! Tel.: 06/70-
932-5414.

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
vállalok. Tel.: 06/30-453-0346.

Vállaljuk áron alul az alábbi munkák 
elvégzését jól képzett, hozzáértő em-
berekkel: járdák, kapubejárók újjáépí-
tését, javítását; bármilyen nemű kő-
művesmunkákat, burkolást; brigáddal 
tetőépítést és javítást; épületek épí-
tését, átalakítását. Bármilyen nemű 
bontási munkákat; udvarok, házak, 
tereptisztítását, takarítását; bármi-
lyen nemű zúzalékolást, aszfaltozást, 
víz-, csatornamű kialakítását, ásását. 
Épületek alapozását; mezőgazdasági 
munkák tavasztól őszig előjegyezhe-
tők 55-60 főig. Több referenciával ren-
delkezünk. Nyugdíjasoknak kedvez-
ményt tudunk biztosítani. Hívjon bi-
zalommal, akár részletfizetés is meg-
oldható! Tel.: 06/30-346-1454. 

Társkereső
50 éves karcagi férfi társat keres. 
Molett hölgyek jelentkezést várja 60 
éves korig. Tel.: 06/30-424-7605.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

Suzuki Swift 1,0 kat. gépjármű első 
tulajdonostól, kitűnő állapotban el-
adó. Tel.: 59/312-249.

Gépkocsi utánfutó eladó. Érd.: Kg., 
Tavasz u. 20. Tel.: 59/312-381.

1996-os kitűnő állapotú automata 
Audi A4-es 68.000 km-rel, első kézből 
eladó. Tel.: 06/20-939-0246.

Apróhirdetés

Röplabda

Az apróhirdetés 
csak 

100 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

Sakk NB II.

A sakk NB II. utolsó előt-
ti tizedik fordulóját a kecske-
méti TÁKISZ otthonában ját-
szottuk az elmúlt hétvégén. 
Az esélylatolgatás során négy 
pont elérése reálisnak tűnt, 
bár ellenfelünk az élmezőny-
ben foglal helyet. A kecske-
méti csapat valószínűleg túl-
zott magabiztossággal kezdett 
el játszani, mert könnyedén 
rakták ki a figurákat, úgyis 
nyerünk jelszóval. Csapatunk 
azonban ezen a napon meg-
táltosodott, mert szinte min-
den partiban kezdtünk elő-
nyösen állni. A nyerési so-
rozatot Nagy Szilárd kezdte 
meg, szépen túljátszotta el-
lenfelét. A győzelem nagyban 
hozzájárult a sikerünkhöz. 
Ezek után két gyors, de fontos 
döntetlen született, majd végig 
tartva a két-három pontos ve-
zetésünket, végeredményben 
7,5:4,5 arányban bizonyul-
tunk jobbaknak neves ellenfe-
lünknél. A győzelmeket a táb-
lák sorrendjében a következő 
versenyzők szerezték: Catal /
Gyuri/ hosszú lavírozás után 
feladásra kényszerítette part-
nerét. Nekem sikerült kis bi-

zonytalankodás után túlját-
szani ellenfelemet. Egyed Gá-
bor ismét jó formában, arány-
lag könnyedén nyert. Ábel 
Imre szépen fokozta megnyi-
tásban szerzett előnyét és be-
mattolta ellenfelét. Nagy Szi-
lárd, mint a bevezetőmben 
említettem, gyorsan nyert. 
Öt fontos döntetlenünket Kó-
nya László, Puha Péter dr. Ko-
zák Ottó, Rab János és Egyed 
Viktória érte el. Öt nyerés és 
öt döntetlen mellett csak két 
partiban maradtunk alul, de 
a sakkhoz értők már itt nem 
adtak volna egy lyukas garast 
sem a kecskeméti versenyzők-
nek. Sajnos mindkét játéko-
sunk figyelmetlen volt, így ve-
reség lett a nyerésből.

Jelenleg a tizedik helyen ál-
lunk 47 ponttal, de a két utá-
nunk levő csapat egymással 
játszik, így bármi is az ered-
mény, csapatunk biztos bent-
maradó.

Az utolsó fordulót két hét 
múlva idehaza játsszuk, Bé-
kés csapatát fogadjuk a Be-
rekfürdői Művelődési Köz-
pontban.

Fodor István

Március 28-án a debreceni 
Fazekas Mihály Gimnázium-
ban rendezték meg a fiú röp-
labda V. korcsoportjának or-
szágos elődöntőjét. Az or-
szágos elődöntő debreceni 
helyszínére három csapat kva-
lifikálta magát a megyei diák-
olimpiai eredmények alapján, 
így a Gábor Áron Gimnázi-
um V. korcsoportos fiú csapa-
ta is. A gimnázium VI. kor-
csoportos csapata egy hónap-
pal ezelőtt ugyanitt az orszá-
gos elődöntőn 3. helyezést ért 
el, ehhez képest a fiatalabbak 
javítani tudtak, s ezüstérmet 
szereztek amatőr sportolóként 
az igazolt versenyzők me-
zőnyében, legyőzve az abszo-
lút elithez tartozó Kazincbar-
cika együttesét, s szoros csatát 
vívtak a debreceni gimnázium 
csapatával.

Az országos elődöntő ered-
ményei: 

Gábor Áron Gimnázium 

Karcag - Surányi Endre Szak-
középiskola Kazincbarcika 3:0 
(25-15, 25-23, 25-20)

Fazekas Mihály Gimnázium 
Debrecen - Kazincbarcika 3:0

Fazekas Mihály Gimnázi-
um Debrecen - Karcag Gábor 
Áron Gimnázium 3:1 (25-20, 
14-25, 25-18, 25-22).

Az országos elődöntőn 
ezüstérmet szerző csapat tag-
jai: Futó Tamás, Oszlánczi 
Máté József, Csináth Ádám, 
Gyökeres Árpád, Halász Ri-
chárd, Budai Csaba, Nagy At-
tila Tibor.

Legközelebb a Nagykun Di-
áksport Viadalon, de ennél jó-
val fontosabb sportrendezvé-
nyen, az Amatőr Röplabda V-
VI. korcsoportjának orszá-
gos döntőjében szurkolhatunk 
a röplabdás fiúkért, reméljük, 
minél jobb eredményt érnek el.

Gratulálunk az országos 
elődöntő eredményéhez!

Major

Ezüstérem az országos elődöntőről

Teljes körű hitelügyintézés 21 
banki háttérrel! Személyi hitelek, 

jelzáloghitelek, lakásvásárlási 
hitelek, szoc.pol. kedvezmény 

gyorsított igénylése. Tel.: 06/30-
595-7981 v. 06/20-264-4944 v. 

06/30-299-5000 v. 06-59/500-728.

Kutyák keresik gazdájukat!
A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület 

egy német juhász és egy fekete labrador keverék 
kutyának gazdát keres.

Érd.: Gyepmesteri telep (59/312-519)



8 2009. április 10.

RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Április 14. kedd
 Benjamin 

Button különös 
élete

 Feliratos amerikai 
filmdráma

Április 17. péntek
 Largo Winch – Az 

örökös
 Francia kalandfilm
Április 18. szombat
 Hét élet
 Feliratos amerikai 

filmdráma
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. április 6.
Gyöngyösi Zsuzsanna – Ba-
kó Kálmán

Halálozás
Ádám Istvánné (Szabó Er-

zsébet)
 Karcag (1928.)
Czinege Lászlóné (Szakáll 

Mária Ibolya)
 Karcag (1952.)
Csízi Jánosné (Horváth Má-

ria)
 Karcag (1934.)
Diviki Imre
 Karcag (1916.)
Györfi Imre (Pingvin)
 Karcag (1956.)
Kátai Sándor
 Karcag (1922.)
Oros Sándorné (Szabó Er-

zsébet)
 Karcag (1937.)
Zeke János
 Kg., Szamos u. 83. (1930.)

2009. április 10. péntek ( ism: 
szombat, vasárnap, hétfő)

17.30  Műsorajánlat
17.35  Karcag Sport
 Karcag-Kunhegyes futball-

mérkőzés közvetítése felvé-
telről

19.05  Nagykunsági Krónika – vá-
rosi közéleti magazin

 Aktuális kérdések
 Téma: Református Gimnázi-

um 
 Karcagi hírek
 Politikai helyzetkép
 Egészségnap a Kórházban
 Önkormányzati biztos a 

Kórházban
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: Húsvét
20.10  Nagykunság Szépe Szép-

ségverseny - összefoglaló

2009. április 13. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
21.30  Moziajánló

2009. április 15. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  A ,,kunok éve,, előadás a 

DMIK-ban
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Rendőrségi hírek
 Háttér
20.10  Önkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság

Lapzárta: kedd 12 óra

12

Felhívás
Rendészeti pályára irányító tábor

cigány/roma származású tanulók részére
Az Önkormányzati Minisztérium Civilkapcsolati és Esély-

egyenlőségi Osztálya az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Oktatási Főigazgatóságával, valamint az Európai Roma 
Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesülettel együttműköd-
ve pályára irányító tábort szervez azoknak a cigány származá-
sú fiataloknak, akik a rendvédelmi vagy rendészeti (tűzoltóság, 
katasztrófaelhárítás, rendőrség, büntetés-végrehajtás) szervek-
nél szeretnének elhelyezkedni.

A tábor időtartama: 2009. július 6-10.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépis-

kola.
A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek mun-

kájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a résztvevők szá-
mára térítésmentes.

A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a 
részletes programot.

Olyan fiatalok jelentkezés várjuk, akik:
- gimnázium vagy szakközépiskola nappali tagozatán 2009. 

szeptemberében kezdik meg a 11. vagy a 12. tanulmányi 
évfolyamot, vagy

- érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 20. 
életévüket.

Beküldendő: Önéletrajz; a 11. évfolyam év végi lezárt bizo-
nyítvány hiteles másolata (az idén érettségiző esetén) vagy az 
érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett; támoga-
tó nyilatkozat a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy cigány 
civil szervezettől, ennek hiányában a település jegyzőjétől.

Jelentkezési határidő: 2009. június 15. Cím: ÖM Civilkap-
csolati és Esélyegyenlőségi Osztály 1903 Budapest, Pf. 314.

További információ kérhető: Rostás Krisztina, romaügyi re-
ferenstől Tel.: 06/1-441-1157.

Április 10. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Április 11. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Április 12. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
 18 órától Oroszlán – Kór-

ház úti
Április 13. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Április 14. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 15. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 16. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Április 17. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

16

Karcag – Kunhegyes 1:0 
(1:0)

Karcag, 150 néző. Jv.: Kor-
mos (Puha, Nagy)

Karcag: Móga, Borsi, Orosz, 
Nagy R., Varga L. (Töviskes), 
Szabó D. (Habóczki), Bujdo-
só, Békési, Balogh R., Sindel, 
Kardos

Edző: Varga János
A negyedik percben Balogh 

R-t szabálytalanul szerelték 
a 16-os sarkánál. A 25 m-es 
szabadrúgást Sindel centimé-
terekkel a jobb kapufa mellé 
lőtte. A hetedik percben Buj-
dosó beívelését Láng vetődve 
a léc fölé ütötte. A harminc-
harmadik percben Sindel a 
felező vonaltól egyedül vezet-
te a labdát a kapu felé, majd a 
16-os előtt a bal alsó sarokba 
lőtt (1:0). A negyvenkettedik 
percben Molnár lövését Móga 
biztosan védte. A nyolcvan-
negyedik percben egy ven-
dégtámadás során egy jobb-
oldali beívelést Jónás a bal 
kapufa mellé fejelte.

Jók: Békési, Orosz, Bujdosó, 
Nagy R. ill. Tóth, Sós, Molnár

Csillag László: Nem okoz-
tak csalódást a fiatal játéko-
saink, de a rutinos hazaiak 
felülkerekedtek egy döntetlen 
szagú mérkőzésen.

Varga János: Az eredmén-
nyel elégedett vagyok, a já-
tékkal viszont nem, bár vol-
tak hiányzóink.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Kunhegyes 1:2 
(0:1)

Góllövő: Balla S.
U 13-as korosztály: Karcag 

– Orosháza 4:3

Góllövők: Székely D. (3), 
Varga K.

U 15-ös korosztály: Karcag 
– Orosháza 4:3

Góllövők: Vályi-Nagy N. 
(2), Szentannai Z., Szivós G.

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Kőtelek – Karcag II. Ag-
rosprint 2:4 (0:2)

Kőtelek, 120 néző. Jv.: Nagy
Karcag II.: Barta, Méhes, 

Kocsis, Antal Z., Kelemen, 
Kovács Cs. (Mogyorósi), Ko-
vács I., Varga Zs., Albert (La-
bonc), Oláh, Bíró Cs.

Edző: Garáz Péter
Góllövők: Varga Zs. (2), 

Mogyorósi, Oláh

Thomas térségi 
labdarúgó bajnokság
Vasárnap Püspökladány-

ban rendezték meg az I. for-
dulót a Thomas-Karcag U-
11 korosztályú térségi labda-
rágó bajnokság keretén be-
lül. A karcagiak jól rajtoltak, 
a mérkőzést végig irányítva 
– tartalékosan felállva – 3:2-
re nyertek. Góllövők: Kapi-
tány Márko (2), és Terjék Pé-
ter. Legközelebb április 11-én 
műfüves tornán – Besenyő-
telken – NB-s csapatok rész-
vételével, április 14-én a Fe-
rencváros meghívásának 
tesznek eleget, és a Néplige-
ti Sportcentrumban lépnek 
fel. Ezenkívül programjuk-
ban szerepel még a Fradi léte-
sítményeinek a megismerése 
(Üllői úti stadion, Fradi mú-
zeum, és a nagy csapat öltö-
zőjét is megtekintik). 

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

16

Szolnok KC SE – Berek-
fürdő SE 18:14 (7:6)

Törökszentmiklós, Almás-
sy úti Sportcsarnok. Jv.: Szé-
csi M., Szőke I.

Berekfürdő: Vonáné, Kiss 
A. (2), Bánhegyiné Bakó É. 
(4), Kun M., Andrási Zs. (1), 
Pergéné Varga Zs., Cseke P. 
(4)

Csere: Varga A., Godó A., 
Szabó I., Perge Zs. (1), Illés-
Sütő N., Antal B. (2), Papp E.

Berekfürdő SE – Török-
szentmiklósi-Székács KE 
22:14 (8:11)

Jv.: Gábor L., Takács T.
Berekfürdő: Vonáné, Kiss 

A., Bánhegyiné Bakó É. (2), 
Kun M. (6), Andrási Zs. (1), 
Pergéné Varga Zs. (1), Cseke 
P. (2)

Csere: Varga A., Godó A., 
Szabó I., Perge Zs., Illés-Sütő 
N., Antal B. (2), Papp E.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: Na-
gyon sok hibával játszottunk, 
eladott labdák, hétméterese-
ket, ziccereket hagytunk ki, 
amit az ellenfél gólra váltott. 
A törökszentmiklósi csapat 
idősebb, tapasztaltabb játéko-
sainak győzelme várható volt, 
de a szolnoki lányoknak meg-
nyertük ezt a mérkőzést.


