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- Valóban, ha dr. Fazekas 
Sándor polgármester úr átve-
szi a miniszteri kinevezését, 
akkor meg kell 
válnia a polgár-
mesteri tiszt-
ségétől, mert a 
két poszt a tör-
vények szerint 
nem tölthető be 
egyszerre. Ilyen 
esetben az ön-
k o r m á n y z a t i 
törvény szerint 
kell eljárni, ami 
megszabja a he-
lyettesítés mi-
kéntjét és rend-
jét.  Miután a fő-
állású alpolgár-
mester én va-
gyok, az önkor-
mányzati törvény szerint ne-
kem kell átvenni a polgármes-
ter feladatait, de továbbra is, 
mint alpolgármester dolgo-

zom majd. Az köztudott, hogy 
dr. Kapusi Lajos társadalmi 
megbízatású alpolgármester - 

hiszen főállásban a Kátai Gá-
bor Kórház orvos-igazgatója, 
így ott nagyon komoly terhek 
hárulnak rá – így elképzelhe-

tő, hogy ideiglenesen szükség 
lesz rajtam kívül egy másik 
főállású alpolgármesterre is, 
akivel el tudjuk látni azt a fel-
adatot, amit eddig dr. Fazekas 
Sándor polgármester úrral lát-
tunk el. 

- A harmadik alpolgármes-
ter személyét lehet már tudni?

- Természetesen nem az 
utolsó pillanatban fogunk 
dönteni ebben a kérdésben, de 
egyelőre még hadd ne mond-
jak többet. Időben tájékoztat-

ni fogjuk a város 
lakosságát.

- Mik lesznek 
a legfontosabb 
feladatok?

- A legfon-
tosabb feladat 
most az, hogy 
a váltást zök-
k e n ő m e n t e s -
sé tegyük. Te-
hát igyekszünk 
úgy megolda-
ni, lebonyolíta-
ni a következő 
időszak mun-
káit, hogy a la-
kosság lehetőleg 
ne érezze meg, 

hogy itt bármiféle váltás tör-
tént. Nem lesz könnyű, mert 

Fontos, hogy zökkenőmentes legyen a váltás

Folytatás a 3. oldalon

Interjú Dobos László alpolgármesterrel A múlt héten, vasárnap délután a Borjúdűlő temetőben szen-
telte fel Galsi János plébános azt a lélekharangot, amit dr. 
Hargitai Gáborné öntetett és ajándékozott a városnak. Az öt-
venhat kilogramm súlyú harangot Gombos Miklós aranyko-
ronás harangöntő mester készítette. 

Új pünkösd!
Lázban ég az ország! Várjuk pünkösd ünnepét. Milyen 

feszültség lehetett az apostolokban, amikor Jézus fel-
ment a mennybe. Nem látják többet. Jelenléte biztonságot 
adott nekik. Örültek, hogy nem lett vége mindenek, hogy 
meghalt a kereszten. A megjelenése már eloszlatta a kételye-
ket bennük. A feltámadt Üdvözítő nyugalmat adott lelkük-
nek. És most elment. Elment, hogy egy egészen új kezdőd-
jön el. Erre az új kezdetre vártak az apostolok az emeleti te-
remben, ahol nemrégen még Jézussal voltak együtt.

Mennyire hasonlítunk mi is az apostolokra. Valaminek 
vége van. Egy időszaknak, ami életünkben is. Amelyben 
volt válság, lecsúszás, összeomlás. Van munkanélküliség, 
reménytelenség, bűnözés. ÉS van bennünk egy túlságosan 
is nagy várakozás. Várakozás, hogy nincs olyan mélység, és 
nincs olyan sötétség, ami után ne tudna jönni valami jobb.

Úgy érzem, pünkösd ünnepe fele egyre jobban növekszik 
bennünk a várakozás a változásra. A jóra, a szépre, az igaz-
ságra. Mint az apostolokban is, akik Jézus mennybe mene-
telének helyéről örvendezve mentek vissza Jeruzsálembe. 
Örömüknek az oka a jövő reménysége. Jézus ígéretei be fog-
nak teljesülni. Így terjedni fog minden felé a hit, Jézus taní-
tása. Az emberek éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Ez 
el fog jönni. Ezért mondta Jézus: elküldöm nektek a Szent-
lelket. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igaz-
ságról, és az ítéletről. Várjuk az igazság szavát. Várjuk, hogy 
egy tisztább, bűnöktől mentesebb, korrupciótól megtisztult 
világban élhetünk.

Pünkösd ünnepe előtt az apostolok még bezárkóztak. Ta-
lán még féltek is. Vártak valamire, vagy valakire. A Szentlé-
lek eljövetel azonban új életet adott nekik. Kinyíltak az aj-
tók. A szél zúgása összeterelte az embereket a téren. A szél, 
mely kisöpörte a régit, tiszta helyzetet teremtett, és egészen 
újat kezdett el. A lángnyelvek, melyek megjelentek felettük, 
jelezték a kiválasztottságukat, egy új élet alapjainak leraká-
saira. Világosságot adott a fejekbe, tisztán látást a szemekbe, 
cselekvő akaratot a kezekbe, és erős szívet a keblekbe. Mely 
által tudták bizonyítani a Szentlélek által kezdett forradalmi 
újat. A nyelv csoda, az egységet mutatta meg. Aki a Szentlé-
lek által szól, azt megérti mindenki. Annak szava eleven, át-
ható, és biztonságot adó.

Új pünkösd az, ami körülöttünk most lejátszódik. Fi-
gyeljünk az eseményekre! Sokan elzarándokolnak 
Csíksomlyóra, hogy hazánkért, a magyar népért határon in-
nen és túl imádkozzanak. Szeretnénk, ha a csoda megtör-
ténne. A szél zúgása tisztaságot teremtene körülöttünk és 
bennünk. A lángnyelvek tiszta fejeket teremtenek, kik meg-
értik az igazság szavát. A nyelv csoda, meghozná a békét és 
a szeretetet, mivel megértjük jobban egymás szavát és Isten 
hozzánk szóló igéjét.

Jöjj el Szentlélek, újítsd meg hazánkat hitben, szeretetben, 
és egységben.
Boldog pünkösdi ünnepeket kívánok mindenkinek!

János atya

Hétfőn délután a Művelődé-
si ház nagytermében Dolányi 
Anna, a Magyar Foltvarró Céh 
alapítója nyitotta meg a kar-
cagi foltvarrók jubileumi kiál-
lítását. Dr. Nyíri Lászlóné rö-
vid visszatekintésben emléke-
zett az öt fővel alakult klub tíz 
éves eredményeire. A Szikfolt 
tagjai az elmúlt évtized alatt 
nagyon szép honi és nemzet-
közi sikereket értek el, s a nyá-
ri továbbképzések, a pályáza-
tokon való részvételek mellett 
árvízkárosultak, beteg gyer-
mekek és gyermekotthonok 
megsegítésére sok-sok karita-
tív munkát végeztek. További 
jó munkát kívánunk nekik!

10 éves a Szikfolt Foltvarró Klub

Néhány héttel ezelőtt, amikor Orbán Viktor bemutatta az 
új kormány tagjait, láthattuk, hogy két karcagi politikus 
– Varga Mihály (Miniszterelnökség), és dr. Fazekas Sán-
dor polgármester (Vidékfejlesztési és földművelési) – is 
miniszteri tárcát kap. Még nem állt fel az új kormány, de 
láthatjuk, ma már nem hír, hogy dr. Fazekas Sándor tá-
vozik a város éléről. A helyhatósági választások október-
ben lesznek, de addig is ki veszi át a távozó polgármester 
feladatait, a város vezetését? Ezzel a kérdéssel kerestük fel 
Dobos László alpolgármestert.
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Közéleti szilánkok

Árhullámok
Nem mondható valami szerencsés-

nek, hogy éppen most, az  új ország-
gyűlés megalakulásával egy időben, 
az ország több régiójában, a nagy eső-
zések miatt katasztrofális a helyzet. 
Nem tudom, mennyire függhet ez ösz-
sze a globális klímaváltozással, de any-
nyi bizonyos, hogy Kelet –Európa több 
részén is hasonló gondok vannak. Len-
gyelországban kb. már százezer kitele-
pítés történt, de Szlovákiában is voltak 
sodró erejű áradások. Ez persze nem 
vigasztal bennünket. Miként az sem, 
hogy az Országos Katasztrófavédelem 
főparancsnoka szerint az ilyen és eh-
hez hasonló eseményeket nem lehet 
prognosztizálni a tudomány jelenle-
gi állása alapján. Nem tudni, hogy egy 
nagyobb felhőmennyiségből majd 
mekkora csapadék hullik, sőt azt sem, 
az a bizonyos felhőmennyiség milyen 
irányba terjedhet, stb. Elhúzódó árvíz-
védelemre lehet számítani – főleg a 
borsodi területeken – a Szinva, a Sa-
jó, a Hernád folyó és egyéb patakok 
mentén. Szóval, nem elég, hogy ez a 
régió az ország egyik gazdaságilag is 
legproblémásabb része, most még ez 
a természeti csapás is megnehezíti az 
ott élők helyzetét.

A miskolci, az edelényi, és a szik-
szói filmkockák képsorai elhomályo-
sítják az országgyűlés eseményeit, 
ahol egyes törvényjavaslatok és alkot-
mánymódosítások – átvitt értelem-
ben – szintén gátszakadásként is ér-
telmezhetőek. Pl. Szlovákiában, R. Fico 
számára: melyek ellen – úgymond – 
védekezni kell, mert szerinte veszé-
lyeztetik a szlovák állam biztonságát. 
Ami ugye, ha összevetjük a természe-
ti csapásokkal, enyhén szólva is nevet-
séges…

Eszünkbe jut az is, mennyire ér-
dekes a magyar nyelvben az ár főnév 
több jelentése. Leggyakrabban va-
lamilyen áru értékét értjük alatta, ha 
a szó képét szimplán látjuk magunk 
előtt. Amihez elsősorban a változás 
képzete kapcsolódik sajnos már ki tud-
ja milyen régóta, többnyire az emelke-
dés és a hullámzás. (Ami furcsa mó-
don, most a vizekhez, folyókhoz, pa-
takokhoz is.) Elég, ha csak az üzem-
anyagárak utolsó féléves áremelke-
déseit nézzük, azok is katasztrofáli-
sak – különösen akkor, ha a közvet-
len minket körbevevő országok árai-
val hasonlítjuk össze. (Amelyek között 
ott van Ausztria is, ahol a jövedelmek 
ill. az átlagbérek függvényében még 
szomorúbb az összevetés.) Úgyhogy 
ennek is valahol gátat kellene szabni. 
Magyarán, csökkenteni.

Mert érthető az is, hogy a parla-
ment létszámát csökkenteni kíván-
ja az új hatalom, ám ez nem annyira 
„kézzelfogható” csökkentés a közvéle-
mény számára, mint mondjuk a ben-
zináraké.(Amelyben benne van vala-
milyen „útadó” is. A mellékutak pe-
dig katasztrofálisak, néhol életveszé-
lyesek, különösen ilyenkor, nagy eső-
zések közepette, amikor az útra lehul-
lott víz elfedi az útburkolat hibáit, a 
kátyúkat.)

- ács -

HÍREK
A Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Ház rendezvényei

Május 29-én (szombaton) 19 
órakor a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar hangversenye „EGY 
KIS KÖNNYŰ – EGY KIS 
KOMOLY ZENE” címmel.
Közreműködik: Kóti Gergő - 
hegedű  -  Vezényel: Pazár Ist-
ván
Jegyek 1.500.- Ft-os áron 

válthatók a DMIK I. emeleti 
irodájában.

június 1-jén (kedden) 19 óra-
kor a Soproni Petőfi Színház 
előadása

Tamási Áron: 
VITÉZ LÉLEK

- tanulságos székely góbés já-
ték két részben -

A 2010. március 31-én el-
maradt BÉRLETES SZÍN-
HÁZ ELŐADÁSA

június 4-én (pénteken) 18 
órakor a Zentai Magyar Ka-
maraszínház és a Vajdasági 
Magyar Versmondó Egyesület 
bemutatja

MAGYARNAK LENNI…
pódiumműsorát.

Belépés díjtalan!

Kiegészítés
Az elmúlt  heti számban 

megjelent „Diák önkor mány-
zati tréning a Györffy-ben” 
rendezvényei az Oktatásért 
Közalapítvány és az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium tá-
mogatásával jött létre.

Meghívó
a karcagi görögkeleti 

templomba
A hosszú évek óta lezárt 

görögkeleti templom 2010 
júniusától látogatható lesz 
a Konstantinápolyi Pat-
riarchátus képviselőjével 
történt megegyezés ered-
ményeképpen.

2010. június 1-jén 17 
órakor szeretettel várok 
minden kedves érdeklő-
dőt egy szakmai vezetéssel 
egybekötött bemutatóra.

Gyülekezés a Horváth 
Ferenc utcában, a templom 
parkjában.

Molnár Pál
az 1. sz. választókerület
önkormányzati képvi-

selője

A Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ és a 
Nagykun-Víz és Csatorna-
mű Kft. május 30-án (va-
sárnap) 10 órakor a Városi 
Strandfürdőben
CSALÁD – SZERETET 

címmel családi sport és 
szabadidős programot, já-
tékos vetélkedőt szervez.
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Közhírelés

Karcag városában a kötelező egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető, betegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok 
igazolásáról szóló 51/1997. NM rendelet alapján mellkas-
szűrővizsgálatra kerül sor az alábbiak szerint:

A tüdőszűrés időpontja: 2010. június 4. - augusztus 2-ig.
A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Pszichiátriai épüle-

te (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:
Hétfő 12:30 – 16:30-ig
Kedd 8:30 – 12:30-ig
Szerda 12:30 – 16:30-ig
Csütörtök 8:30 – 12:30-ig
Péntek 8:30 – 12:30-ig
Augusztus 2-án 12:30 – 16 óráig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 

egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, illetőleg a tü-
dőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgálatok térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. 
rendelet alapján 40 év alatti lakosok számára térítésköte-
les. A tüdőgondozó a szűrést megelőző héten meghatá-
rozza a pontos összeget, melyet csekken kell befizetni. A 
csekk beszerezhető a szűrés helyén és a Polgármesteri Hiva-
talban. Az összeget kizárólag csak csekken lehet befizetni, 
és a befizetést igazoló szelvényt a szűrés helyszínén be kell 
mutatni.

Kérem, hogy a szűrésen a személyi igazolvánnyal és be-
tegkártyával (TAJ szám), a 40 év alattiak a befizetést iga-
zoló csekkszelvénnyel jelenjenek meg. 

18 éves kor alatti fiatalok a szűrési napokon személyi iga-
zolvánnyal, betegkártyával, a befizetést igazoló csekkszel-
vénnyel, és szülői kísérettel szíveskedjenek megjelenni.

Rózsa Sándor
jegyző 

FELHÍVÁS 
helyi iparűzési 
adóbevallásra

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hi-
vatala felhívja az önkor-
mányzat illetékességi terü-
letén állandó jelleggel vál-
lalkozási (iparűzési) tevé-
kenységet folytató adóalany 
vállalkozók figyelmét, hogy 
a 2009. évi helyi iparűzé-
si adóbevallások benyújtá-
si határideje 

2010. május 31-én lejár.
A késedelem miatti bír-

ság elkerülése érdekében 
kérjük a bevallási határidő 
betartását. 

Az adóbevalláshoz szük-
séges nyomtatványok be-
szerezhetők a Polgármesteri 
Hivatal fsz. 42. sz. helyisé-
gében, illetve  letölthetők a 
www.karcag.hu honlapról.

Karcag Város
 Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

2009 nyarán a kőbányai 
Szent László Általános Is-
kola és Gimnázium „Kerülj 
a térképre” címmel interne-
tes versenyt hirdetett. 3 kate-
góriában lehetett nevezni. Vi-
deó vagy rövidfilm, bemuta-
tó vagy egyéb kategóriában. A 
feladat egy maximum 5 perces 
előadás, film készítése volt. A 
karcagi csapatot Vadai Viktó-
ria Judit és Berzétei Odett al-
kotta a gimnáziumból és segítő 
tanáruk Selmeczi Edit tanár-
nő. A karcagi Ifjúsági Ház pla-
kátján a Birkafőző verseny al-
kalmával látta meg Vadai Vik-
tória, és mivel érdekli a fil-
mes szakma, rögtön segítséget 
kért, és hozzákezdett a „forga-
táshoz”. Bár az egészet digitá-
lis fényképezőgéppel kellett el-
készítenie, mert videókamera 
nem állt rendelkezésére, bát-
ran nekilátott a feladatnak. Vé-
gigjárta Karcag nevezetessé-
geit, látványosságait, képet, és 
filmes anyagot készített hoz-
zá. Az utolsó utáni pillanatban 
sikerült végezni a munkával, 
majd vágási munkák következ-
tek, melyben Berzétei Odett se-
gített. 2 teljes nap alatt sikerült 
az egészet összevágni. Nehéz 
feladat volt, mert 5 perc szűk 
idő ennyi látványosság bemu-

tatására, tehát arra döntöttek, 
hogy a többit képek formájá-
ban vágják bele, csak azért, 
hogy nehogy kimaradjon va-
lami, bár így sem volt minden 
benne. A leadási határidőt tol-
ták, bár mi az eredeti időre ad-
tuk le, azaz 2009. augusztus 31. 
Vártuk az eredményt, de sem-
mi hír nem jött 2010 januárjá-
ig. Internetes honlapukon utá-
na olvastunk, hogy az ünne-
pélyes díjkiosztó 2010. ápri-
lis 23-án lesz a kőbányai Gyer-
mek- és Ifjúsági Szabadidő 
Központban. Mivel az előzsű-
rizés alkalmával az országos 
30-ból bekerültünk a legjobb 
11-be, majd tanárnő megkapta 
a meghívót is, aminek nagyon 
örültünk, így arra döntöttünk, 
elmegyünk autóval. Eljött a 
várva várt nap. A díjkiosztón 
számos kritikus, médiaszerep-
lő, riporter és a TV-ben látha-
tó híresség is részt vett és al-
kotta a szakszerű zsűrit. Töb-
bek között a verseny fővédnöke 
Cseh László úszó is jelen volt, 
aki szívesen válaszolt a kérdé-
sekre és interjút adott. Hosz-
szas várakozás után színes mű-
sorral kezdődött a díjkiosztó. 
A műsor után kategóriánként 
díjazták a versenyzőket, és vé-
leményt mondtak a díjnyer-

tes munkákról. A mi kisfil-
münk a 2. különdíjat érdemel-
te ki, amelynek nagyon örül-
tünk és nagy meglepetést ho-
zott számunka, hiszen nem 
gondoltuk volna, hogy egy or-
szágos versenyen egy ilyen kis 
város, mint Karcag, „felkerül-
het a térképre”. A pályaművek 
a brüsszeli Kulturális Intézet 
honlapján is láthatóak lesznek.

Köszönjük a segítséget Sze-
repi Nagy Attilának, Takács 
Rajmundnak, Karcag Város 
Önkormányzatának az archív 
képekért és felvételekért. Kö-
szönet szüleinknek, akik vé-
gig mellettünk álltak és támo-
gattak bennünket. Külön kö-
szönjük Juhászné Zsadányi Er-
zsébetnek, a Református Gim-
názium igazgatónőjének nagy-
lelkű támogatását és Selmeczi 
Edit tanárnőnek, hogy szabad-
idejét nem kímélve segítette 
munkánkat. Munkánk a www.
keruljaterkepre.hu internetes 
honlapon megtekinthető „Kar-
cag a kunok évében” címmel.

Reméljük, városunkat más-
kor is népszerűsíthetjük és tu-
risztikai látványosságait ter-
jeszthetjük az egész világon!

Vadai Viktória
11. B osztály   

Karcag a „Kerülj a térképre” 
internetes versenyen
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 22-24. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Május 29-30. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Seniorok figyelem!
Városnéző kirándulássorozatunk bereki kerékpártúrá-

val folytatódik. A tervek szerint 2010. május 22-én 14 óra-
kor indulunk. Gyülekezés a Millenniumi Emlékműnél, a ré-
gi Vásártéren. A kerékpárúton érünk ki Berekfürdőbe. Út-
közben egy megállás lesz, ahol a pihenés közben az érintett 
határrész történetét ismerteti Elek György. Berekfürdőben 
a falu történetét hallhatjuk. Berekből a visszaindulás akár 
önállóan is történhet. A túrát vezeti Pánti Ildikó képviselő-
nő, Szepesi Tibor és Elek György. Eső esetén a programot a 
következő hét szombatjára tesszük át.

Minden seniort szeretettel várunk.
Szervezők

A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bizottsága
szeretettel meghívja Önt a

„ A H1N1 pandémia ”
címmel tartandó rendezvényére

Célcsoport: Szakorvosok, orvosok, fogorvosok, gyógyszeré-
szek, pszichológusok

Helyszín: Kátai Gábor Kórház előadóterme
Időpont:  2010.május 27. 14.00 óra
14.00-14.20 Dr. Borsos Anikó tiszti főorvos
 A H1N1 fertőzés pandémia, a kistérségi járványügyi 

helyzet és tanulság
14.20-14.40 Dr. Oszlács Judit főorvos
 A H1N1 fertőzés előfordulása kórházunkban (Esetbe-

mutatás)
14.40-15.00 Dr. Király József főorvos 
 Nosocomiális fertőzés előfordulása intenzív osztályunkon
 (Esetbemutatás) 
15.00-15.30  Megbeszélés, tesztírás

A továbbképzés utólag kerül akkreditálásra
Az érdeklődő szakdolgozókat is szeretettel várjuk!

 Dr. Kapusi Lajos Dr. Szolnoki Erzsébet Dr. Oszlács Judit
 orvos-igazgató Tudományos Bizottság főorvos
  elnöke

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt a Kossuth Klubba (Buda-

pest, Múzeum út 7.) 2010. május 26-ára a Szellemi kulturá-
lis örökség nemzeti jegyzékén szereplő kunsági birkapörkölt 
karcagi hagyományának bemutatására.
Program:
11:00 Sajtótájékoztató a júniusi XII. Karcagi Birkafőző 

Fesztiválról
14:00-18:00 Birkafőzés az udvaron
14:00 Kiállítás fotókkal, népművészeti- és pásztortárgyak-

kal, ünnepi terítékkel
 Filmvetítés a kisteremben
17:30 Regisztráció a meghívott vendégek számára
 Pálinkás fogadás pereccel, juhsajttal
18:00 Zártkörű program a nagyteremben
 Vezeti: dr. Csonka-Takács Eszter igazgató,  

Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum

 A vendégeket köszönti: dr. Kocsis Máté, VIII. kerü-
let polgármestere

 A Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén a 
kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya

 Dr. Balogh Balázs, Szellemi Kulturális Örökség Ma-
gyar Nemzeti Bizottságának tagja

 Dr. Fazekas Sándor, Karcag város polgármestere, or-
szággyűlési képviselő

18:30 Lakodalmi birkapörkölt felszolgálása
19:00 Nótaelőadás, kedv szerint közös éneklés
 Fellépnek: Kovács Marika, Márkus Ica, Bartha And-

rás, Ferenczi Béla, Karcagi Nagy Zoltán, Kolostyák 
Gyula, Monzinger Ferenc, Olajos János karcagi 
magyarnóta énekesek

 Kísér: Szitai Rudolf és cigányzenekara

Települési kisebbségi önkormányzati választás

Közlemény
Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatáro-

zott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, 
szlovén, ukrán) kisebbségkehez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi 
önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi ön-
kormányzati választáson. 

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a 
lakóhelye szerinti település jegyzőjétől a kiküldött kérelemnyomtatványon. Kérelmét a pol-
gármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján juttathatja 
el a jegyzőhöz. A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie. 

2010. május 31-ig levélben kapnak részletes tájékoztatót, valamint kérelemnyomtatványt a 
kisebbségi névjegyzékbe történő felvétel lehetőségéről, a jelölésről és a szavazásról. 

Karcag, 2010. május 17. 
 Rózsa Sándor
 jegyző
 a Helyi Választási Iroda
 vezetője

Meghívó

A Francia-Magyar Baráti 
Társaság

2010. május 26-án 
(szerdán) 

17:00 órára
 hívja az érdeklődőket.

Hogy készül 
a Tűzzomác?
műhelylátogatás

KOLLÁTH ERZSÉBET
 festőművész
műtermében, 

Püspökladányban.
Az utazáshoz előzetes 

jelentkezés alapján buszt 
biztosítunk.

Jelentkezés: +36/70-541-
6187-es telefonszámon 

május 24-ig.

A Gyermeképség Alapítvány 
kuratóriumának nevében ez-
úton tisztelettel megköszönöm 
a 2010. május 8-i Jótékonysá-
gi Motoros Futam megrende-
zéséhez nyújtott segítséget, va-
lamint az anyagi támogatást az 
alábbi személyeknek, szerveze-
teknek, vállalkozóknak, vállal-
kozásoknak, akik segítségével 
alapítványunk kitűzött céljait 
sikerül megvalósítani.  

Köszönetet mondok a 
HELLS ANGELS HUNGA-
RY MC tagjainak, és a futam-
hoz csatlakozó motoros klu-
bok tagjainak; dr. Fazekas Sán-
dor polgármester úrnak; Do-
bos László alpolgármester úr-
nak; Molnár Pál képviselő úr-
nak; Kovácsné Kerekes Kata-
lin képviselőnőnek; Gyurcsek 
János képviselő úrnak; Karca-
gi Nagy Zoltán képviselő úr-
nak; Csányi Sándor képviselő 
úrnak; Pánti Ildikó képviselő-
nőnek; Domján Sándor úrnak; 
Nagykun Víz- és Csatorna-

mű Kft. - Kálmánné Nagy Má-
ria igazgatónő; Szabóné Péter 
Éva fürdőigazgatónak és mun-
katársainak; Agrosprint Kft.-
nek; Agróna Kft.-nek; Család 
2005 Kft.-nek; Horváth és Tár-
sa Mérnök Irodának; Hubai és 
Társa Kft.-nek; Karcagi Erő-
forrás Kft.-nek; Karcagi Ferro-
Metál Kft.-nek; Karcagi Ipa-
ri Park Kft.-nek; Karcagi Pol-
gármesteri Hivatal munkatár-
sainak; KVG Kft.-nek; Mezei 
Lajos vállalkozónak és mun-
katársainak; Morál Bt.-nek; 
Nagykun-Ház Ingatlankeze-
lő Területfejlesztési Szolgálta-
tó Kft,-nek; Nagykunsági Kör-
nyezetvédelmi Területfejleszté-
si Kft.-nek; Sántha László vál-
lalkozónak és munkatársai-
nak; Tetra Pen Bt.-nek; Juhász 
János, Jenei József és Szatmári 
Péter közterület-felügyelőknek; 
Karcagi Íjászkör Talpasíjász 
csapata tagjainak; Andrásiné 
Peszeki Ágnes mézeskalács ké-
szítőnek; Fógel Józsefné könyv-

kötő-képkeretezőnek; Hamar 
Piroska vállalkozónak; a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium tanulóinak; Kar-
cagi Ifjúsági Ház Mulicz Fe-
renc igazgatónak; Tourinform 
Iroda Illyés Attila irodave-
zetőnek; Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ Mulicz 
Zoltán technikusnak; Mészá-
ros Zsolt vállalkozónak; dr. 
Nagy Mihály főigazgatónak; 
Mészárosné Hakucsák Eri-
ka ápolási igazgatónőnek; dr. 
Kapusi Lajos orvos-igazgató-
nak; dr. Farkas Béla igazgató-
helyettesnek; a karcagi Város-
gondnokság igazgatójának és 
munkatársainak; Karcagi Pol-
gárőrség tagjainak; BF Security 
Kft. Balogh András ügyvezető 
és munkatársainak; Karcag Te-
levízió Pengő Ferencnek és Ba-
logh Andreának; Karcagi Hír-
mondó munkatársainak.

Dr. Aradi Erzsébet 
a Gyermeképség Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke

KÖSZÖNET

dr. Fazekas Sándor távozásá-
val egy nagy formátumú po-
litikust „veszítünk el”, de a 
már megkezdett feladatokat 
tovább kell vinnünk. A rend-
szeres napi teendők mellett 
több pályázat előkészítése zaj-
lik, mint például a városköz-
pont rehabilitációja, a városi 
belső utak, a mezőgazdasá-
gi utak fejlesztése, a fürdőfej-

lesztés vagy a kórház rekonst-
rukció harmadik üteme. Itt 
vannak még a nagy nyári ren-
dezvények, a Birkafőző Feszti-
vál, vagy a Nagykunsági Kul-
turális Napok. Van feladat te-
hát bőven, de szerencsére az 
önkormányzatnál szorgalmas 
és nagy tapasztalatokkal ren-
delkező munkatársak vannak, 
akik nagyban segíteni tudják 
majd a munkánkat.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Fontos, hogy zökkenőmentes 
legyen a váltás
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A kör vendége egy három-
kötetes karcagi kun író volt, 
Oláh Sándor. 1934-ben szü-
letett a Nagykunság főváros-
ában. Debrecenben érte utol 
az 1956-os forradalom, ahon-
nan Angliába, a „boldogság 
hazájába” emigrált. Kiváló ke-
reskedővé képezte magát, aki 
a jég hátán is megél. Üzletei 
voltak, majd bejárta Ázsiát, s 
főleg Indonéziát. Első könyve, 
A paradicsom és a vénember 
a távoli Keletről szól, siker-
könyv lett. Második kötete Az 
elveszett kunok hercege. Most 
a harmadikat, a Hazamegyek 
címűt mutattuk be.

A kéttucatnyi elbeszé-
lés gazdag érzelmekkel telí-
tett, szellemes visszatekintés 
az ötven évvel korábban tör-
téntekre. A világ dolgaira a 
Mikszátot és Mikest meste-
rének valló Oláh Sándor egé-
szen modern, finom, aprólé-
kos elemekből építkező ironi-
kus, gúnyosan kritizáló fény-
töréssel tekint. A kötet első-
sorban a mélyen érző, a hazá-
jukat és embertársaikat szere-
tő jó felnőtt emberekhez szól. 
De Az ajándék című megható 
kiplinges „állatmese” bárme-
lyik gyerekeknek írt antológia 
dísze lehetne. 

Rideg István rövid beveze-
tője után Kele János Az aján-
dék, Domján Sándor A reak-

ciós kondás című novellát ol-
vasta fel. A református gimna-
zisták a tőlük megszokott ma-
gas színvonalon interpretál-
ták a műveket, s érzékeltették 
a szumátriai dzsungel illetve a 
karcagi határ „bűvöleteit”.

Oláh Sándor rendkívül gaz-
dag életútjára régi barátai is 
kíváncsiak voltak. Iványi Sán-
dor egyenesen a könyv Szám-
adásának bölcsességére hív-
ta fel a kör figyelmét. „Har-
móniában kell élned magad-
dal és embertársaiddal, és ez a 
harmónia nem az égből poty-
tyant ajándék, hanem neked 
kell megteremtened a harmó-
niát, aminek kisugárzására a 
körülötted lévő emberek jóér-
zéssel reagálnak. Pozitív embe-
ri kapcsolatot kell teremtened 
minden lénnyel, akivel az éle-
ted során találkozol. Ha vala-
kit tiszta szívből, őszintén, po-
zitívan értékelsz, akkor ember-
társaid szemében te is érdemes 
egyén leszel.” 

A Kunhalom Polgári Kör 
tagjai mély fájdalommal és 
kegyeletteljes főhajtással bú-
csúznak a közjót mindig szí-
vén viselő Oroszi Sándor egy-
kori alapító társuktól.

A kör tagjainak és érdeklő-
dő közösségének lélekben gaz-
dagodó, szeretetteljes pünkös-
di ünnepeket kívánunk.

Rideg István

Kunhalom Polgári Kör

Oláh Sándor Hazamegyek című 
novelláskötetének bemutatója

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

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

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 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 gyűjteményes munkák tar-
talmi sokszínűségét mutatja a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár legújabb, szám szerint a 
24. évkönyve. A 2009 decemberé-
ben megjelent kötetben öt tanul-
mányt olvashatunk, megyei kuta-
tóktól a hadtörténet, ipartörténet, 
megye(székhely) történet illet-
ve a tájtörténet témaköreiből. A 
dolgozatok döntő többsége a 18-
19. században bekövetkező kör-
nyezeti, közigazgatási etc. válto-
zásokat érinti, de a változás, sőt 
az erőszakos átformálás elemzé-
se a tárgya az 1950-es évek legszi-
gorúbb időszakából készült ipar-
történeti dolgozatnak is. Levéltá-
ri kiadványról lévén szó, a Tanul-
mányok című első tartalmi egy-
séget Adattár címen forrásközlé-
sek követik.

Köztudott, hogy a gőz-, majd 
villanyerőre épített malmok - 19. 
század végi megjelenése -, illet-
ve a szélmalmok elterjedése előtt, 
állat- vagy víz hajtotta malmok-
ban őrölték, hántolták a termé-
nyeket. Az állat hajtotta száraz-
malmokra minden településnek 
alapvető szüksége volt, ezért azok 
létesítését, felépítését, karbantar-
tását a település elöljárósága el-
lenőrizte, s szükség esetén szá-
muk gyarapításáról is gondosko-
dott. Szikszai Mihály főlevéltáros 
a 16. századi török és magyar ösz-
szeírásoktól indulva dolgozta fel 
a Jászság, a Nagykunság, és Kül-
ső-Szolnok megye szárazmalma-
ira vonatkozó adatokat, a ma-
lomhelyekért beszedett illetéktől 
a bérlőkkel kötött szerződésig. A 
dolgozat fontos ipartörténeti ada-
tokat sorakoztat fel. A 19. század 
reformelképzelésiben nemcsak a 
közigazgatás, a gazdaság, a köz-
lekedés etc. modernizálása ka-
pott helyet, hanem ezek része-
ként a Tisza folyó szabályozása is 
jelentkezett. A folyószabályozá-
sokkal végrehajtott munkák a 20. 
század elejére teljesen eltüntet-
ték a régi alföldi „vízivilágot”. Az 
Elek György publikálta tájtörté-

neti dolgozat Karcag városának a 
folyószabályozások előtt mocsa-
ras vagy ideiglenesen víz borítot-
ta határrésze példáján mutatja be 
a földrajzi adottságokhoz idomu-
ló gazdálkodás módozatait, illet-
ve a különböző korokban végre-
hajtott, helyi szintű vízrendezési 
munkálatokat.

A Magyarországra telepe-
dő kunok kiváltságairól készült 
oklevelek hangsúlyozzák a nép 
fegyveres kötelezettségeit. Ezt a 
kötelességet (természetesen jócs-
kán módosult, ill. átalakult for-
mában) a Jászkun kerület lakos-
sága is örökölte, a redempciónak 
pedig feltétele volt ezer huszár 
kiállítása, ami az 1800-ban fel-
állított 12. (Nádor) huszárezred 
előzményének tekinthető. Az-
tán jöttek az újabb háborús idők 
(1848/49, 1866) és mindenütt ott 
találjuk a jászkunsági feltöltésű 
alakulatokat. Amint a hadtörté-
nész Babucs Zoltán dolgozata be-
vezetőjében megjegyzi, a kerüle-
tek az 1740-1867 közötti időszak-
ban tizenegy huszárezredet állí-
tottak ki (talán ezért is népszerű 
téma ezen alakulatok történeté-
nek kutatása). Babucs Zoltán ez-
úttal a jászkun alakulatok kor-
szakonként megreformált egyen-
ruháiról, és az alakulatok hadi-
tettei szemtanúinak tekinthető 
zászlairól értekezett.

Hiába kapálózott a más el-
képzeléseket dédelgető Jászság 
és a Nagykunság, a közigazgatá-
si reform során az országgyűlés a 
Szolnok központú Jász-Nagykun-
Szolnok megye kialakítása mel-
lett döntött. Fülöp Tamás város-
történeti dolgozata (amelynek a 
24. Zounukban az első részét ol-
vashatjuk) a frissen közpon-
ti közigazgatási szerephez jutott, 
megyeházát (és más létesítmé-
nyeket) építtető Szolnok 1860-
1878 közötti két évtizedébe vezeti 
el az olvasót. Áttekintést, össze-
foglalást kapunk a korábbi esz-
tendők fontosabb eseményeiről, 
a városépítő szándékok gazdasági 

és politikai lehetőségeiről, a vá-
rosfejlesztést irányító vezetőkről 
és elképzelésekről.

Hasonló, ám sajátos város-
fejlesztő időszakról készült Se-
bők Balázs tanulmánya. A szer-
ző ugyanis az első ötéves terv 
(1950. január 1. - 1954. decem-
ber 31.) iparosító, iparterem-
tő időszakairól, amikor az ide-
genből hozott minták nyomán 
szándékoztak átalakítani az or-
szág gazdaságát. Az erőltetett 
iparosítás, az erőltetett téeszesí-
tés, a két- és háromszáz százalé-
kos tervidőszaka ez, ami végül 
az 1956-os forradalomba tor-
kollt. Ez, az első ötéves teljesít-
mények szolnoki beruházásai-
ról, építkezéseiről és eredménye-
iről készült írás zárja a tanulmá-
nyok egységét.

Az Adattárba Benedek Gyula 
ezúttal Külső-Szolnok vármegye 
történetének dokumentumaiból 
válogatott össze egy csokorra va-
lót. Az 1849-1860 közötti időből, 
amikor ha csak rövid időre is, de 
Külső-Szolnok leszakadt Heves 
vármegyétől és ismét önálló lett. 
Más szempontból is érdekes idő-
szak ez, hiszen 1848 törvényei 
alapján megszűnt a jobbágyság, 
az 1850-es években új alapokra 
helyezték az adózást, és a Tiszán-
túlon is megkezdődött (folytató-
dott) a vasútépítés. 

A levéltári évkönyv lapjain ed-
dig (ha jól emlékszem) nem esett 
szó Nobel-díjas tudósok megyei 
kapcsolatairól. Pedig, mint dr. 
Tóth Albert dolgozata mutatja, 
volt ilyen. Dr. Tóth Albert még az 
1970-es években, a kisújszállási 
gimnázium tanáraként vette fel a 
kapcsolatot az Egyesült Államok-
ban élő Szent-Györgyi Alberttel. 
Többszöri levélváltásuk doku-
mentumait adja közre a Zounuk 
oldalain.

(Zounuk 24.: A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Le-
véltár Évkönyve. Szerk.: Fülöp 
Tamás. Szolnok, 2009. 342. old.)

Elek György

Zounuk 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve

2010. május 7-én gyerek-
zsivajtól volt hangos a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont. Délután 4 órakor zsúfolá-
sig megtelt a mozi terem. Ahogy 
mondani szokták: „Még a csil-
láron is lógtak az emberek!”A 
Kiskulcsosi Általános Iskola di-
ákjai műsoros estet adtak anyák 
napja alkalmából. Kicsik és na-
gyok, alsósok és felsősök, min-
den évfolyam és osztály hetek 
óta készült a nagy napra. Szín-
vonalas verses összeállítás kö-
szöntötte az anyukákat és nagy-
mamákat. Majd az énekkar szí-
nes műsora következett. Ké-
sőbb az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény 
kiskulcsosi növendékei adtak 
mini hangversenyt. Ezután az 
osztályok mutatták be különféle 
produkcióikat. Nagy sikert arat-
tak a humoros jelenetek, melyek 
leginkább a gyerekek iskolai éle-
tét idézték. Különösen szépek 
voltak az alsósok zenés táncai 
és a néptánccsoport. Nosztalgi-
ázhattak is a szülők, hiszen saját 
gyermekkorukat is megidézte a 
rajzfilmzenékre összeállított je-
lenet. Vastaps fogadta a cirkuszi 

előadást. Volt hip-hop tánc és 
zenés akrobatika. Egyes műsor-
számok között iskolánk Nívó-
díjas prózamondói is bemutat-
koztak. A pedagógusok is szere-
peltek egy paródiával. Végül az 
1. osztályos anyukák fergeteges 
kánkánt mutattak be. Az utolsó 
műsorszám után felment a szín-
padra az összes szereplő és egy 
nagy közös énekléssel köszön-
tötték szüleiket. A színpadról le-
jövet minden gyermek szegfűvel 
kereste meg édesanyját és nagy-
mamáját. Bizony sok minden-
ki szeméből könny csordult ki, 
olyan meghatóra sikerült a be-
fejezés. 

Ezért a felejthetetlen estért 
köszönet jár a azoknak a szü-
lőknek, akik közreműködtek 
az egyes műsorszámokban, kö-
szönet jár azoknak a szülőknek, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
a gyermekek fellépő ruhái elké-
szültek. Köszönet jár a pedagó-
gusoknak, akik betanították a 
műsorszámokat. Köszönet jár a 
dekoráció elkészítőinek és min-
denkinek, aki azon fáradozott, 
hogy ez az este színvonalas és si-
keres legyen.

Kiskulcsosi anyák napja
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Sajtóközlemény
2010 őszén kezdődhet meg Karcag-Kisújszállás-Kunmadaras-Berekfürdő 

már bezárt szeméttelepeinek rekultivációja. A projekt várhatóan 

1,5 milliárd forint Európai Uniós támogatással valósul meg. A beruházásról 

az önkormányzatok hirdetési felületein, részletes tájékoztató olvasható.

A projekt megnevezése: 
„Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja” 

KEOP-7.2.3.0

Kedvezményezett: 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

5300 Karcag, Kossuth tér 1.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulhat meg.

(Mátyusné Kiss-Pál Róza versei „Emlékeim vándorútján” cí-
mű kötetéből)

Az Akácos úti 
„Véderdő” az Aká-
cos út és a vas-
út vonal által be-
zárt terület, a vá-
ros dél-délnyuga-
ti oldalán. Az er-
dőt közel ötven éve 
telepítették, ural-
kodó fafajtája az 
„amerikai kőris”. 

A jellegzetes szélirány meghatározta a fák  növekedését és tör-
zsük elhajlását. Az erdő a környék lakóinak büszkesége, tiszta-
ságát óvják, védik.

A jó idő kicsalo-
gatja az embereket 
a szabadba. Öröm-
mel gondozzák, 
szépítik virágos 
kertjeiket, házuk 
előtti utcai terüle-
tüket. Felvételeink 
a Jándi utca 2/a-b. 
sz. alatti ingatla-
noknál készült.

A Széchenyi sgt. 
67/a-b. sz. alat-
ti társasházi la-
kóközösség pél-
dás rendben tart-
ja lakóingatlanját, 
kívül-belül; ápol-
ják a virágos ker-

tet, gondozzák az udvari, 
utcai részt.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület 
képviselője,

a Városfejlesztési-
Városszépítési Bizottság 

tagja

„Szép május jöjj, hogy ébreszd a fáknak ágait,
oly régen várlak téged, hogy minden nyíljon itt...”

Pattan a rügy

Pattan a rügy.
Fénylik a járda.
Ébred az utca.
Eső pityereg.

Szél hárfán játszik.
Kísér a por is.
Itt van április,
mit május követ.

Virágzó fáknak
színpompás ága,
fény hullik rája,
abban hempereg!
(2007)

Tavasz-éltető

Itt a Tavasz, újra itt van.
Frissen, üdén, virágokban.
Sok szép szirom adja át
felüdítő illatát.

Színes jácint, tulipán.
Gyümölcsvirág fenn a fán.
A zümmögő méhecske
a szép Tavaszt köszöntse.

A virágos tarka mező,
a felfelé törő fenyő,
mind a Tavaszt élteti,
himnuszával köszönti.
(2007)

Tősgyökeres karcagi gazdálkodó család-
ból származott. Iratok igazolják, de Sanyi 
bácsi maga is elmondta, hogy elődei 1745-
ben részt vállaltak a megváltakozásból, s ak-
kortól lettek szabad, kunsági gazdálkodók. 
Szorgalmas, dolgos parasztemberek leszár-
mazottja volt tehát, aki az elemi iskola elvég-
zése után maga is a családi gazdaságban dol-
gozott. Az 1940-es évek közepén, mint fia-
talember ismerkedett meg a Kisgazda Párt 
célkitűzéseivel. Az 1950-től kezdődő időszak 
hamar elérte a családot, a föld a téeszbe ke-
rült, a fiatal gazda pedig előbb a Belspednél, 
később – közel maradva a földhöz – a kísér-
leti Gazdaságban dolgozott. 1953-ban, há-
rom hónapos tanulás után traktoros lett. 
Tíz évig téeszben dolgozott, munka mel-
lett végezte el a mezőgazdasági techniku-
mot. A technikumi vizsgák után két évig a 
Tilalmasi Állami Gazdaságban agronómus 
volt, Tilalmasról került a Kutató Intézetbe, 
ahol mint kísérleti-telep vezető dolgozott, 
egészen nyugdíjazásáig. A rendszerváltás 
változásai, illetve az azt megelőző politikai 
mozgalmak mutatták meg, hogy Sanyi bácsi 
nemcsak egyszerűen mezőgazdasági szak-
ember, hanem gazdaember maradt, aki a 
földet pótolhatatlan munkaeszköznek tekin-
ti. 1989 kora tavaszán, hatvanöt évesen tag-
ja lett az újjászerveződő Kisgazda Pártnak, 
s 1990-ben, a pártlista első helyéről került 
a karcagi képviselő-testületbe, ahol a Me-
zőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegen-
forgalmi Bizottság munkájának vezetésével 
bízták meg. A képviselői munka során, de 
azon túl is, ahogy maga nyilatkozta ekkor, 
„sokat és szívesen” foglalkozott a kárpótlás 
kérdéseivel. Jól látta a jelentkező újabb lehe-
tőségeket és a problémákat is. A kárpótlást 

nagyon fontosnak tartotta, ám azt is jól lát-
ta, hogy „kialakultak bizonyos nagyüzemek, 
szaktelepek, termelési területek, amiket most 
nemzetgazdasági szempontból is vétek vol-
na szétzúzni. A mezőgazdaságot egyénileg is, 
csoportos alapon is jól lehet működtetni, per-
sze sürgősen ki kellene találni hozzá a korsze-
rű társulási formát” - mondta egy interjúban 
1992-ben. „A földnek rangja, értéke volt - in-
dokolta a kárpótlás szükségességét -, és so-
kakkal együtt remélem, hogy még lesz is. Le-
het, hogy már nem a mi életünkben, de ne-
kem pl. van két fiam és négy fiú unokám, s az 
ő jövőjükre is gondolnom kell”. A város hatá-
ra, mezőgazdasága iránti gondoskodó szán-
dék a testületben végzett munkáját is meg-
határozta. Számtalan ilyen tárgyú felszólalá-
sára emlékszem a testületi ülésekről. A me-
zőgazdasági bizottság elnökeként nagy súlyt 
fektetett az Alföld program keretében végre-
hajtandó fásításra, az olyan tájképi értékek 
megóvására, mint a tilalmasi nyárfasor vagy 
a kunhalmok. Amikor pedig a kárpótlás so-
rán az ő kezébe került az Erzsébet-liget, azt 
azonnal Karcag városnak ajándékozta, mert 
hát a jövőre gondol, aki fát ültet. A városért 
végzett munkáját, és valamennyiőnk javára 
tett ajándékát később sem feledték, s 2004-
ben a Karcagért Emlékérem odaítélésével is-
merték el. A városi képviselői mandátum le-
járta után is megmaradt az érdeklődése a vá-
rosi közélet történései iránt, de évtizede-
kig tevékeny tagja volt a Karcagi Reformá-
tus Egyházközség presbitériumának is. Akik 
pedig személyesen ismerték, tudják, hogy 
egyenes tartású, tiszta lelkű ember távozott 
közülünk 2010. május 14-én. Nyugodjék bé-
kében!

Elek György

Oroszi Sándor
1925 – 2010

Karcag Kisújszállás „régi” Kisújszállás „új” Kunmadaras Berekfürdő
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Pályázat

Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-tes-
tülete pályázat útján bér-
beadásra meghirdeti az 
alábbi ingatlanját:

Karcag, Kossuth tér 11-
13. sz. alatti helyiség

Helyiségei: üzlettér, iro-
da, raktár, vizesblokk 

A helyiség alapterülete: 
156 m2

Közművei, komfortfo-
kozata: víz, villany, gázfű-
tés

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2010. má-
jus 25. napja 16:00 óráig 
beérkezően.

A részletes pályázati fel-
tételekről érdeklődni lehet 
a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Iro-
dájában (fsz.: 53. sz. iroda, 
Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás meg-
tekinthető a Karcag Városi 
Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala hirdető-
tábláján, valamit a Karcag 
Város honlapján (www.
karcag.hu).

A Ligeti pályán került megrendezésre a kistérségi utánpótlás 
labdarúgó torna. Az U7-es, U9-es és U11-es korosztály labda-
rúgói léptek pályára.

Eredmények: U7-es korosztály: Karcag I. - Karcag II. 4:5, 
Karcag I. - Kisújszállás 2:1, Kisújszállás – Túrkeve 2:4, Kar-
cag II. - Kisújszállás 4:1, Karcag I. - Túrkeve 1:0, Karcag II. - 
Túrkeve 5:3. Legjobb középpályás: Monoki Máté (Kisújszállás), 
legjobb csatár: Farkas Sándor (Túrkeve), legjobb hátvéd: Balajti 
Tamás (Karcag II.), gólkirály: Baga Lajos (Karcag I.) U9-es kor-
osztály: Karcag I. - Karcag II. 6:0, Túrkeve – Kunmadaras 3:2, 
Karcag I. - Kisújszállás 7:0, Karcag II. - Kunmadaras 0:3, Kis-
újszállás – Túrkeve 0:3, Karcag I. - Kunmadaras 4:3, Karcag II. 
- Kisújszállás 2:0, Karcag I. - Túrkeve 8:0, Kunmadaras – Kis-
újszállás 5:1, Karcag II. - Túrkeve 2:2. Legjobb kapus: Kovács 
Gergely (Karcag II.), legjobb védő: Papp Adrián (Kunmadaras), 
legjobb középpályás: Nagy János (Karcag II.), legjobb csatár: 
Nico Boss (Túrkeve), gólkirály: Molnár János (Karcag I.). U11-
es korosztály: Karcag I. - Karcag II. 4:2, Túrkeve – Kunmada-
ras 6:0, Karcag I. - Kisújszállás 7:0, Karcag II. - Kunmadaras 
6:0, Kisújszállás – Túrkeve 1:2, Karcag I. - Kunmadaras 14:0, 
Karcag II. - Kisújszállás 1:0, Karcag I. - Túrkeve 6:1, Kunmada-
ras – Kisújszállás 1:6, Karcag II. - Túrkeve 2:1. Legjobb kapus: 
Kocskovszki Róbert (Kisújszállás), legjobb védő: Debreczeni 
Szabolcs (Túrkeve), legjobb középpályás: Szabó Olivér (Kun-
madaras), legjobb csatár: Balla Gergő (Karcag II.), gólkirály: 
Györfi György (Karcag I.)

Tüdős István labdarúgó emléktorna
A Sportcsarnok melletti műfüves pályán rendezték meg az 

emléktornát. A benevezett csapatok – akik régi focista társak 
és barátokból tevődtek össze – igyekeztek méltón megemlékez-
ni a már hat éve elhunyt társukra. A résztvevő csapatok játéko-
sai megköszönték az elhunyt család és barátok segítségét, hogy 
ez az emléktorna létrejöhetett. A résztvevő csapatok – Weld-
Impex, Öregfiúk és Szuperinfó – körmérkőzései után az emlék-
kupát a Weld-Impex együttese nyerte el. 

I. Veritas Klub műfüves bajnokság
Baldex – Ho-Ri-Ko 5:0, Armacomp – Helldorado 4:12, 

Szuperinfó – Multi-Tec 2:5, Weld-Impex – Agrosprint 3:1, 
Devils – Brigád 8:2, Flottok – Veritas Poker 6:9, Kelemen – 
Öko-diesel 3:3, BSK – DKV-FC 3:0, Roli Sped – Familia 2:5. 
Eredmények, tabellák, góllövő lista és tippverseny: www.
teremfoci-karcag.5mp.eu

B. I.

Megyei Gyermek 
Bajnokság

Karcagon került megrende-
zésre a gyermek leány bajnok-
ság 2.-ik fordulója. Meglepetés-
re a hazaiak remek napot fog-
tak ki, és alaposan visszavág-
tak a Szolnokon elszenvedett 
vereségért. Így a bajnoki cím 
sorsa Mezőtúron az utolsó for-
dulóban dől el.

Karcagi SE – Szolnoki VSI 
67:27 (18-5, 13-4, 20-9, 16-9)

Rácz L. (9), Papp E. (2), Nagy 
K. (4), Béres I. (2), Lippai A. (6), 
Lócsi E. (18), Mihácsi Sz. (6), 
Fehér M. (14), Lócsi En. (6).

Karcagi SE – Mezőtúr 96:20 
(25-0, 20-10, 29-4, 22-6)

Rácz L. (22), Papp E. (4), 
Nagy K. (14), Béres I., Lippai 
A. (4), Lócsi E. (22), Mihácsi 
Sz.(4), Fehér M. (18), Lócsi E. 
(8). Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Serdülő Fiú 
Bajnokság

A karcagi leányok küzdöttek 

a fiúk ellen, de a törvényszerű 
vereséget nem kerülhették el.. 
Különösen a második mérkő-
zésükön a fiatalabb Jászberény 
ellen játszottak jól.

Karcagi SE (leány) – Jász-
berényi KSE „A” 10:86 (2-20, 
3-22, 4-24, 1-17)

Lócsi E. (1), Kerekes H., 
Kabai D. (2), Lippai A., Szabó 
K. (2), Székely A., Regényi Zs. 
(2), Lócsi E. (2), Rácz L. (2), Hi-
dasi D., Séta G. (1). 

Karcagi SE (leány) – Jászbe-
rényi KSE „B” 25:40 (5-18, 4-9, 
4-5, 12-8)

Lócsi E. (6), Kerekes H.(2), 
Kabai D., Lippai A.(6), Szabó 
K., Székely A.(2), Regényi Zs. 
(3), Lócsi E., Rácz L., Hidasi D., 
Séta G. (6). Edző: Őrlős Zoltán

Országos 
Gyermekbajnokság

Befejeződtek a küzdel-
mek a gyermek bajnokság-
ban. A lányok mezőnyében a 
Mezőberényi lányok végeztek 
az élen, nekünk a második he-

lyet sikerült megszerezni. A fi-
úk mezőnyében az előkelő 4. 
helyen végzett csapatunk.

Viharsarki Farkasok Békés-
csaba (fiú) – Karcagi Orosz-
lánkölykök (leány) 66:34 (20-8, 
12-4, /3-7/ 19-8, 12-7)

Rácz L. (15), Mihácsi Sz. (1), 
Lippai A. (3), Lócsi E. (6), Pin-
tér Á. (1), Fehér M. (6), Lócsi 
En. (2), Csikos L., Béres I.., 
Nagy K.

Száguldó Delfinek 
Mezőberény (leány) – Karcagi 
Oroszlánkölykök (leány) 35:23 
(9-4, 4-7, /1-3/, 10-0, 11-9)

Rácz L. (9), Mihácsi Sz. (1), 
Lippai A., Lócsi E. (7), Pintér 
Á., Fehér M. (3), Lócsi En. (3), 
Csikos L., Béres I.., Nagy K.

Gyulai Vidrák (vegyes) – 
Karcagi Oroszlánkölykök (le-
ány) 29:57 (2-21, 10-10, /2-2/, 
3-11, 12-13)

Lócsi E. (8), Lippai A. (7), 
Rácz L. (14), Fehér M. (10), 
Nagy K. (8), Mihácsi Sz. (2), 
Csíkos L. (6), Béres I., Papp E., 
Lócsi En. (2). Edző: Őrlős Zol-
tán

A rájátszás második fordu-
lójában Mezőtúron csapott 
össze a bajnoki címre esélyes 
két csapat.

Mezőtúr Szegedi ellen, 
rendkívül szoros, és izgalmas 
mérkőzésen sikerült a győzel-
met megszerezni. Ezzel a győ-
zelemmel lélektani előnyhöz 
jutottak a refis fiúk. A min-
dent eldöntő összecsapásra 
Karcagon kerül sor május 20-
án 15.30-kor.

Mezőtúr Szegedi – Karcagi 

Nagykun Ref. Gimn. 49:54 (8-
10, 17-18, 12-14, 12-12)

Nagy P. (2), Koncz M. (8/3), 
Szepesi B. (2), Kovács Zs. 
(12/3), Németh G. (2), Gyöke-
res I. Kovács M. (18), Fekete T. 
(10).

Mezőtúr Teleki – Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn. 26:56 (3-
8, 12-16, 9-14, 2-8)

Nagy P. (4), Koncz M., Sze-
pesi B. (6), Kovács Zs. (12/6), 
Németh G. (4), Gyökeres I. 
Kovács M. (24), Fekete T. (6). 
Edző: Őrlős Zoltán

Erőn felül teljesíttettek a 
Kiskulcsosiak

Kecskeméten került megrendezésre a III. korcsoportú le-
ány diákolimpiai országos elődöntő.

Nagyon erős mezőny jött össze: Kecskemét, Szeged, 
Mezőberény.

Már az is nagy bravúrnak számított, hogy a kiskulcsosi 
leány csapat bejutott az országos elődöntőbe. Nagy re-
ményeink nem lehettek, hisz a társaság zöme egy év-
vel fiatalabb, csak a tisztes helytállás. A későbbi győz-
tes Mezőberény ellen jól játszottunk és nagyon jól tartot-
tuk magunkat. A bronzmérkőzésen, ha el hisszük, hogy van 
keresnivalónk talán nyerhettünk volna. Így negyedik lett a 
csapat, de óriásit küzdött.

Mezőberény Bélmegyer – Kiskulcsosi Ált. Isk. 46:33 (14-
5, 12-5, 12-7, 8-16)

Lócsi Erika (6), Kerekes Hajnalka (8), Nagy Kitti (4), Bé-
res Ildikó, Lippai Anna, Szabó Klaudia, Pintér Ágnes, Fe-
hér Mariann (3), Lócsi Enikő, Rácz Lilla (9), Mihácsi 
Szimonetta (2), Székely Alexandra (1).

Szeged Madách - Kiskulcsosi Ált. Isk. 48:43 (10-6, 16-10, 
14-13, 8-14)

Lócsi Erika (16), Kerekes Hajnalka (10), Nagy Kitti, Bé-
res Ildikó, Lippai Anna (6), Szabó Klaudia, Pintér Ágnes, 
Fehér Mariann (3), Lócsi Enikő, Rácz Lilla (8), Mihácsi 
Szimonetta, Székely Alexandra. Felkészítő: Őrlős Zoltán

A rendezőség köszönetet 
mond mindenkinek, aki részt 
vett ezen a tornán játékosként,  
nézőként, megemlékezőként, 
támogatóként.

Külön köszönet Dr. Faze-
kas Sándornak, Karcag város 
polgármesterének, a torna fő-
védnökének, Dobos László-
nak, Karcag város alpolgár-
mesterének, a torna védnö-
kének, Karcag Város Önkor-
mányzatának, a Fidesz Kar-
cagi Frakciójának, a Karcagi 
SE Kosárlabda Szakosztályá-
nak, a Karcagi Sportszolgálta-
tó Központ Igazgatójának Sze-
pesi Tibornak, a rendezvény-
szervező Kálmán Imrénének 
és munkatársainak, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Kosárlabda Szövetségnek, a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnáziumnak ,a Var-
ró István SzKI-nak, a Karcagi 
Szuperinfónak, a Déryné Mű-
velődési Ház Iringó Tánccso-
portjának, a Mazsoretteknek, 

Szatmári Jánosnak és az 
EURO-étterem munkatársa-
inak, Rácz Lajos mestersza-
kácsnak, Kovács István birka-
főzőnek, Erdei Józsefnek, Elek 
Jánosnak, Mészáros Zsoltnak, 
dr. Györfi Jánosnak, a Gene-
ráli Providencia vezetőjének 
Gaál Tibornak, LG Elektronic 
ifj. Baja Sándornak, Baja Sán-
dornak és nejének, a Kerek-
cipónak, Kaiser Étterem ve-
zetőjének Szűcs Sándornak, 
Nagykun Környezetvédelmi 
Kft. vezetőjének Balajti József-
nek, Kerekes Cukrászatnak, 
Kolostyákné Papp Ágnesnek, 
Csordás Lászlónak.

A torna eseményeiről képes 
beszámolót láthatnak a www.
jnksz-basketball.hu Hírek ill 
.a „Galéria„ részében, vala-
mint a www.karcagsport.hu 
Kosárlabda oldalán!

A szervezők nevében:
Fodor Csaba

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

KOSÁRLABDA

Hatalmas csatában győztek a refis fiúk

Kistérségi utánpótlás labdarúgó 
torna

NAGYKUN SENIOR SZEPESVÁRY GÁBOR 
KOSÁRLABDA EMLÉKTORNA
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-359-
5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, 
két szobás családi ház, 1676 m²-es te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több ge-
neráció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátvállalással 
is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 59/313-
053 v. 06/20-242-2922.
Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház 
nagy telekkel igényesnek eladó. Érd.: 
Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/312-427 v. 
+36/30-363-9585.
Karcagon 3 szoba + nappalis családi 
ház eladó. Budapesti csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-936-4220.
Főtérhez közeli 3 szobás + nappalis 
kertes ház eladó. Kisebb csere + kész-
pénz is érdekel. U.itt garázs eladó a 
hűtőház mögötti garázssoron. Tel.: 
+36/30-239-7616 v. +36/30-552-1573.
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Tanya eladó! Bármilyen tevékenységre 
alkalmas, kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.
28 m²-es üzlethelyiség eladó, kiadó 
vagy befektetési társat keresek. Tel.: 
+36/30-613-1330.
Karcag városközpontjában a Madarasi 
út 16. sz. alatt eladó 954 m² telken 100 
m²-es felújítandó ház műhellyel, hátsó 
épülettel. Tel.: +36/30-586-8213.
Karcag központjában 2 szobás tégla-
építésű 54 m²es erkélyes kisrezsijű la-
kás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.
Karcagon városközponti, hőszigetelt, 
IV. emeleti, 50 m²-es lakás eladó. Tel.: 
+36/30-547-9987.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros családi ház sürgősen eladó. U.itt 
cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 óra után).
Építési telek eladó. Kg., Duna utca 24. 
Tel.: +36/70-630-7578.

Albérlet
Karcagon főtéri 2 szobás, I. emeleti la-
kás felújított állapotban hosszú távra 
kiadó. Tel.: 59/312-679.

Állat
Hús jellegű hízó és gyöngyös tojás el-
adó. Tel.: 59/300-875.
Eladó 4 db 8 hetes fehér, hús jellegű 
malac, fekete puli kölykök 5.000 forin-
tért és 2 db nagy körbála, jó minőségű 
hereszéna eladó. Tel.: +36/30-393-3343.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Könnyű, 
természetes és tudományosan iga-
zolt program. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, 
gardrób szekrény eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db szo-
bakerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg fa-
mázsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 
2. Tel.: +36/30-363-9585.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: év-
számos írott cserépbutellát, fa mézes-
kalács formát, fa tüzelésű pléh fürdő-
kádat, ülőfürdőkádat, mindkét olda-
lán zománcozott lábon álló fürdőkádat, 
sokfiókos bolti és gyógyszertári pul-
tokat, férfi mechanikus karórát, fara-
gott kapufélfát, bekötött és nem bekö-
tött nagy üvegeket, dió furnéros lakko-
zott szekrényt anyagnak, festett vagy 
faragott fali tékát, kőből faragott ker-
ti tárgyakat, cserépstukkót, öntöttvas 
dísztárgyakat, festményt, régiséget stb. 
Tel.: +36/30-963-5073.
Árpa, zab, kukorica van eladó. Kg., 
Alkotmány utca 14. Tel.: 59-300-293.
1930-as évekbeli hálószoba bútor 
(2 ágy, 2 éjjeliszekrény, 2 szekrény, 
1 tükrös szekrény) valamint 1 akasz-
tós és egy polcos szekrény eladó. Tel.: 
+36/30-586-8213.
Számítógép + HP 825c színes tintasu-
garas nyomtatóval, LEG-MAGIC (láb-
izom erősítő), fitnes gép, szauna öv 
(zsírégető) eladók. Tel.: 59/312-095 (Hal 
bolt)
Mátrafüred-Pipishegyen családi nya-
raló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. +36/30-
455-6995.
200 literes fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
A böjti szelek szemét hordalékkal tar-
kítják járdáinkat, tereinket. Seprűimmel 
vegyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Támasztó létra méretre ismét rendel-
hető Jani bácsinál.
Eladó irodába vagy vendégváráshoz 
10 db szék és két nagy asztal (3.000 Ft/
db); üveglapos dohányzó asztal (4.500 
Ft); 2 db nyomtató (1.000 és 3.000 Ft); 
2 db heverő (1.000 és 3.000 Ft); cirok-
ból készült kaspó 2 db (2.000 és 1.000 
Ft). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: +36/20-
383-7129.
80 basszus tangóharmónika; 200 l-es 
hordók; új satmot tégla; benzines és 
elektromos fűnyíró; új és használt aj-
tók, ablak; cserépkályha ajtók; hordoz-
ható cserépkályha; színes televízió; 
Hajdú centrifuga; Lehel hűtő; automa-
ta elöltöltős mosógép; új gépkocsi kül-
ső gumi 13” és 14”; alig használt 15”-os 
gépkocsi köpeny; 2100x1200-as után-
futó eladó. Tel.: 59/312-679.

Hordozható hegesztő trafó eladó. Tel.: 
+36/30-229-8516.
Eladó paraszt kocsi (lőcsös szekér), és 1 
db férfi arany mechanikus kar stopper 
óra. Tel.: +36/30-963-5073.
Veszek 1 db asztali tűzhelyet (sparhelt) 
bármilyen rossz, de egyben lévőt. Tel.: 
+36/30-252-8698.
Utánfutós sátor, dobfelszerelés, szek-
rénysor (olcsón), működőképes Lehel 
hűtőszekrény (magassága 124 cm) el-
adó. Érd.: Kg., Kossuth L. utca 22. Tel.: 
+36/30-447-3918.
Eladó 5 mázsáig mérő mázsa; 2 db bi-
ciklire szerelhető gyermekülés; autó-
ba való gyermekülés. Tel.: +36/70-368-
8962.
Eladó régi típusú piros rombuszpala, 
kúppala (új is); ajtók tokkal és tok nél-
kül. Tel.: +36/30-359-4120.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.000 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Eladó nagyon olcsón süldőnyúl-ket-
rec, tojótyúk-ketrec, fa rácsos kiságy és 
járóka, sport babakocsi. Tel.: +36/20-
358-2348.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. 
+36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: +36/70-300-
9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése 
falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.
Kedvező áron vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejá-
rók, útburkolatok javítását vagy tel-
jes körű aszfaltozását; épületek bontá-
sát, átalakítását; bármilyen  nemű kő-
műves munkát; tetőépítését és bon-
tását; föld- és kubikmunkák végzését; 
udvarok és terepek tisztítását, takarí-
tását; bármilyen nemű kubikmunkát. 
Jól képzett szakemberekkel dolgo-
zunk. Nyugdíjasok számára akár 
kedvezményt is tudunk biztosítani. 
Részletfizetés is megoldható. Továbbá 
vállaljuk bármilyen nemű mezőgaz-
dasági munkák elvégzését 50-60 fő-
ig. Teljes körű megbízhatóság. Tel.: 
+36/30/605-3521 v. +36/30/346-1454.
Belföldi árufuvarozás platós kisteher-
autóval. Építőanyag, törmelék, bútor, 
hosszú anyagok (6 m) szállítása, költöz-
tetés, lomtalanítás, udvartakarításhoz. 
A hét minden napján! Tel.: Kovács Zsolt 
+36/30-457-2795. (Kg., Tompa utca 12.)
M E G N Y Í LT !  A Z  A N G YA L K E R T 

CSALÁDI NAPKÖZI Karcag, Ágota ut-
ca 15. sz. alatt. Várjuk a 2-10 éves gyer-
mekeket, akik szeretnének kis közös-
ségben játszani, tanulni! Érdeklődni: 
+36/30-675-6540 v. +36/70-590-9540.

Gépjármű
Négyütemű Trabant limuzin ‘90-es ki-
adású 2011. 08. 04-ig érvényes műsza-
kival eladó. Tel.: +36/30-229-8516.

Apróhirdetés
Az alábbiakban közöljük a 

megyei férfi kézilabda baj-
nokság utolsó két fordulójá-
nak eredményeit, valamint az 
V. korcsoportos fiú kézilabda 
diákolimpia országos elődön-
tőjének végeredményét.

Megyei férfi bajnokság:
Tiszaföldvár - Karcag 29:25 

(12:15)
Karcag: Nagy, Örsi (2), 

Ferenczi (8), Vályi (1), Major 
(7), Lajtos (4), Sebők (2).

Csere: Béres (1).
Szolnok - Karcag 25:20 

(13:11)
Karcag: Nagy, Örsi (6), 

Ferenczi, Vályi (2), Major (5), 
Lajtos (3), Sebők (1).

Csere: Béres (3).
A tartalékos karcagi együt-

tes mindkét mérkőzésen tisz-
tességesen küzdött.

Karcag - Túrkeve 27:18 
(14:9)

Karcag: Nagy, Örsi (3), Ha-
mar (3), Papp (2), Major (6), Se-
bők (1), Béres (2).

Cserék: Vályi (2), Ferenczi 
(4), Nagy (1), Karsai (3), Tóth.

Végiggázoltunk a tabellán 
előkelőbb helyen álló ellenfélen.

Tiszakürt - Karcag 17:17 
(9:8)

Karcag: Nagy, Örsi, Hamar 
(2), Papp (2), Major (7), Sebők 
(2), Béres.

Cserék: Vályi, Ferenczi (1), 
Nagy, Karsai (3), Tóth.

A bajnokság bronzérmesé-
vel szemben értünk el döntet-
lent a tiszakécskei fordulóban 
úgy, hogy az ellenfél már 6 gól-
lal is vezetett a mérkőzés folya-
mán, s a legvégén döntetlen ál-
lásnál kimaradt a karcagi időn-
túli hétméteres.

V. korcsoport országos elő-
döntő:

A Református Gimnázi-
um 93-94-ben született V. kor-
csoportos amatőr együttese 
bronzéremmel zárt a nyíregy-
házi országos elődöntőn, ahol 
neves, NB.I-es klubcsapatok 
utánpótlás együtteseivel mér-
kőzött. Mindkét mérkőzésen 
papírforma eredmény szüle-
tett, de így is dicséretes a refis 
fiúk egész éves teljesítménye.

Szent László Gimnázium, 
Mezőkövesd - Karcagi Nagy-
kun Ref. Gimn. 32:16 (17:9).

Karcag: Nehéz, Karsai (7), 
Koncz (4), Nagy (2), Tóth (1), 
Csordás, Györfi.

Cserék: Szepesi, Borsós (1), 
Rácz (1).

Arany János Gimnázium, 
Nyíregyháza - Karcagi Nagy-
kun Ref. Gimn. 36:19 (19:9)

Karcag: Nehéz, Karsai (9), 
Koncz, Nagy (2), Tóth (4), 
Csordás, Györfi.

Cserék: Szepesi (3), Borsós 
(1), Rácz.

MAJOR

A csúcsra jutottak 
a refis fiúk!

Május 14-én a Kecskeméti Református Kollégium Gim-
náziuma adott otthont az országos református középiskolák 
röplabda bajnokságának, melyre 12 lány és 8 fiú csapat ne-
vezett. A karcagi nagykunos fiúk először vettek részt a re-
formátusok országos bajnokságán, s rögtön le is tették név-
jegyüket. Igaz, egy többszörös megyei bajnok és országos 
diákolimpiai döntőkön mindeddig kiválóan szereplő együt-
testől el is volt várható egy jó eredmény, persze azzal senki 
sem számolt, hogy a karcagi fiúk győztesként térnek majd 
haza Kecskemétről. Nagyszerű győzelmet arattak! Eredmé-
nyek:

Csoportmérkőzések:
Karcagi Nagykun - Pécsi Református Gimnázium 2:0 

(25-4, 25-7)
Karcagi Nagykun - Sylvester János Protestáns Gimnázi-

um, Budapest 2:0 (25-10, 25-7)
Elődöntő: Karcagi Nagykun - Lónyay Utcai Gimnázium, 

Budapest 2:0 (25-5, 25-6)
Döntő: Karcagi Nagykun - Pápai Református Gimnázi-

um 2:0 (25-21, 25-13)
Az országos döntőn 1. helyezést elért csapattagok: Kun 

Csaba, Budai Csaba, Nagy Attila Tibor, Csináth Ádám, Ha-
lász Richárd, Saska Viktor, Oszlánczi Máté József, Futó Ta-
más, Iványi-Nagy Gábor, Gyökeres Árpád. Ugyanezen a 
versenyen a lányok 7. helyezést értek el. A Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és Eü-i Szki. tantestülete nevében 
gratulálunk valamennyi játékosnak!

MAJOR

Férfi kézilabda

Fiú Röplabda
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2010. május 21. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Kováts Mihály Napok 2010
 Műsoros est
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Chrapánné Papp 

Ágnes
 Karcag Hírek
 Aszfaltozás Magyarkán, in-

terjú Dobos Lászlóval
 Főtéri rekonstrukció
 Toy Run
 Vidékfejlesztési konferencia
 Háttér
 Vendég: Dr. Aradi Erzsébet
20.10  Varga Mihály megbízóleve-

lének az átadása a Városhá-
zán 

2010.  május 25 kedd , szerda
 18.00  Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.10  Megyei tükör - magazin
19.30  Karcag Sport
 Futballmérkőzés közvetíté-

se
21.00  Nótacsokor

2010. május 27. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Kováts Mihály Napok 2010 

III. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcag Hírek
 Háttér
20.10  Kováts Mihály Napok IV. 

rész

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

Lapzárta: 
kedd 12 óra

Május 10-ére virradóra egy 
kisújszállási lakos udvarára 
mászott be ismeretlen tettes, 
ahol a melléképület egyik aj-
tajáról levágta a lakatot, majd 
a többi épület ajtajait is kinyi-
totta. A helyiségekből több 
horgászfelszerelést, 1-1 Yama-
ha és csónakmotort, 3 kerék-
párt, 31 db 9 kg-os mosó, és 26 
db 1 l-es öblítőszert, valamint 
1 elektromos gyermek rollert 
tulajdonítottak el összesen 3 
millió forint értékben.  

11- én délután Kunmada-
rason eddig ismeretlen tettes 
az egyik ház udvarára bemá-
szott, a ház bejárati ajtajáról 
a lakatpántot lefeszítette, be-
ment és az egyik ágyon a pár-
na alá dugott övtáskából el-
tulajdonított 10.000 Ft kész-
pénzt. 

A május 12-én hajnalban 
Közbiztonsági Háló kereté-
ben megtartott körözési akció 
eredményeként két bíróság ál-
tal körözött kunmadarasi, va-
lamint egy eltűntként körö-
zött karcagi fiatalkorú lány 
fogtak el. Őket bíróságra, il-

letve a Gyermekvédelmi In-
tézetbe szállították. Az akció 
folytatásaként délután a Vá-
rosi Bíróságon is elfogtak egy 
körözött férfit, akit Ceglédre 
rendőrségi fogdára szállítot-
tak.  

12-én este a Kossuth térről 
ismeretlen tettes ellopott egy 
lezárt 26-os, fehér-piros váz-
színű, GEPIDA típusú, fehér 
sárhányós kerékpárt.

16-án a Kisújszállás MÁV 
állomás kerékpártárolójából 2 
lezárt kerékpárt loptak el. Az 
egyik bicikli 26-os, türkizkék, 
ismeretlen márkájú és vázszá-
mú kerékpár, hátul kosárral 
felszerelve. 

A másik bordó színű, első-
hátsó sárvédője fekete, elől fe-
kete kosár van. Márkája és 
vázszáma ismeretlen. 

17-re virradóan Kisújszállá-
son egy kulccsal zárt mellék-
épületet feltörtek és a helység-
ből horgászbotokat, kerékpárt 
és elektromos kéziszerszámo-
kat vittek el.  

Megyei I. osztályú bajnokság

Május 21. péntek
 Berek – Kiss A. úti
május 22. szombat
 Berek – Kiss A. úti 
május 23. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
május 24. hétfő
 Berek – Kiss A. úti – 

ügyelet, készenlét 
 18:00 – 7:30-ig Oroszlán 

– Kórház úti
május 25. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
május 26. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
május 27. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
május 28.  péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Hétköznap 20 órától 
készenlétet tartanak a 
gyógyszertárak a másnap 
reggeli 7:30-as nyitásig 
(vagy a vasárnap 9:00 órá-
tól kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 
06/30-230-4001 telefon-
számon lehet elérni a ké-
szenlétes gyógyszerészt.

Gyógyszertári 
ügyelet

Karcag – Jászladány 1:0 
(1:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Gyer-
tyán Zs. (Skultéty, Pál)

Karcag: Móga, Henn, Orosz, 
Lévai, Rajcsányi, Balogh R. 
(Fodor B.), Nagy D., Bodor, Er-
dei, Hajdú T. (Bódi), Bujdosó

Edző: Orosz István
A hét közben megrendezett 

– az I. fordulóból elhalasztott 
– mérkőzésen óriási zápor zú-
dult a résztvevőkre. A tizen-
hatodik percben Bodor kiug-
ratta a jobboldalon Balogh R-t, 
aki középre adott Hajdú T-nek, 
majd Orosz közelről a háló-
ba talált (1:0). A harmincnyol-
cadik percben Erdei elé került 
egy lepattanó labda, de közel-
ről a kapusba lőtt. 

Jók: Henn, Rajcsányi, Erdei 
ill. Rácz, Nagy, Bagi K.

Orosz István: A jászladányi 
kaput ha nem Rácz Robi védte 
volna, akkor gólarányt is javít-
hattunk volna.

Rácz Róbert: Sajnos nem ér-
vényesült az a mondás, hogy 
a sok kihagyott helyzet meg-
bosszulja magát. Kevés hely-
zetből egyet sem tudtunk érté-
kesíteni, megérdemelt a karca-
gi győzelem.

Jászfényszaru – Karcag 1:2 
(1:1)

Jászfényszaru, 50 néző. Jv.: 
Farkas A. (Mohácsi, Fodor)

Karcag: Móga, Bujdosó, 
Orosz, Lévai, Rajcsányi (Fodor 
B.), Ebekeme, Balogh R., Bo-
dor, Nagy R., Bódi, Erdei (Haj-
dú T.)

Edző: Orosz István
A tizenhetedik percben egy 

jobboldali támadás után Nagy 
R. kb. 22 m-ről a jobb sarokba 
bombázott (1:0). A harminc-
egyedik percben egy jobbol-
dali vendégtámadás során a 
messzire kifutó kapus és a vé-
dő nem értették meg egymást, 
így Erdeiről Bodor elé került a 
labda, aki középre ívelt és Bódi 
közelről a hálóba fejelt (1:1). A 
nyolcvanhetedik percben egy 
jobboldali támadás után Ba-
logh R. 12 m-ről a jobb alsó sa-
rokba lőtt (1:2).

Jók: Nagy G., Nagy R., Szil-
ágyi ill. Móga, Bodor, Balogh 
R.

Farkas Gyula: Az I. félidő 
alapján el kellett volna dönteni 
a mérkőzést, de a nyolcvanhe-
tedik percben kapott góllal ki-
kaptunk.

Orosz István: Jó iramú mér-
kőzésen, gyenge játékvezetés 
mellett egy szerencsés kontrá-
val eldöntöttük a mérkőzést.

Ifjúsági mérkőzések

Jászfényszaru – Karcag 1:4 
(1:1)

Góllövők: Földi, Henk, 
Töviskes, Kálly

U 13-as korosztály: Karcag – 
Abony 1:0

Góllövő: Nábrándi K.
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Abony 5:1
Góllövők: Varga K. (3), 

Lázók S., Székely D.
Bosnyák Imre

Moziműsor
Május 21. péntek
 Alice 

csodaországban
 Amerikai fantasztikus 

film
Május 22. szombat
 Párterápia
 Amerikai akció-vígjáték
Május 25. kedd
 Sárkányvadászok
 Francia-német-

luxemburgi animációs 
filmkezdÉs12

Május 28. péntek
 Így neveld a 

sárkányodat!
 Amerikai animációs film

12

12

12

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. május 11.
Varga Erzsébet Angéla – 
Váradi Zoltán
2010. május 15.
Szalóki Márta – Vajó Csaba

Születés
Bartha Bernadett – Laboncz 
János
Kg., Szondi utca 19.  Lilla

Halálozás
Ifj. Kirják Elek
 Karcag (1948.)
Oroszi Sándor
 Karcag (1925.)

Karcag II. Agrosprint – 
Berekfürdő 2:2 (0:1)

Karcag, 120 néző. Jv.: De-
ák F.

Karcag II.: Bartha (Bézi), 
Kelemen, Méhes, Kocsis, Mo-
gyorósi (Czinege), Varga L., 
Varga Zs., Kovács Cs., Szabó 
D., Varga J., Bíró Cs.

Edző: Laboncz János
Jók: Méhes, Mogyorósi, 

Varga Zs. ill. Szőke S., Egedi, 
Kalocsai, Rácz A.

Góllövők: Mogyorósi, Varga 
J. ill. Egedi, Balogh G.

Laboncz János: Ezen a tala-
jon a küzdelem dominált, eb-
ben viszont nem vagyunk job-
bak a vendégeknél.

Legközelebb május 22-én 
Tiszaörsön lépnek pályára az 
elsőségért vívott találkozón.

B. I.

Megyei III. osztályú bajnokság

Gratulálunk!
Az általános iskolások részére kiírt “Ki a mester két keré-

ken” egyéni, valamint csapat kerékpáros vetélkedők megyei 
döntőjét Szolnokon rendezték május 15-én.

A szigorúan bírált erős versenyben egyéniben K Nagy Re-
beka 3. helyezést ért el, és iskolája, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Iskola csapata is harmadik lett a “Kerékpáros Is-
kola Kupa” versenyben.

Városi balesetmegelőzési Bizottság


