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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Ismét működik az őrzött kerékpártároló a karcagi vasútállo-
máson (a nagykaputól balra, a Sóraktárral szemben). A jól 
őrzött, zárt terület naponta 0-24 óráig vehető igénybe.

A felső-kiskunsági Kun-
szent miklós városa adott ott-
hont április közepén a Kunszö-
vetség soros közgyűlésének. A 
tőlünk, azaz Karcagtól megle-
hetős távolságra, háromórányi 
buszozásra lévő (Árpád-kori 

alapokra épült) település törté-
netében jellegzetes kunsági for-
dulatokat, epizódokat találunk, 
talán ezért is volt, hogy karca-
giként, első látásra is otthono-
san érezhettük magunkat. A 

valamikori közös egységben, 
a Jászkun Kerületben élő sza-
bályok, rendelkezések, de ép-
pen az egyes korok építészeti 
és egyéb divatjai fedezhetők fel 
abban, hogy a kunszentmiklósi 
városháza (épült 1826-ban) és 

a református templom tornya 
(az utóbbit átépítették a 19. szá-
zadban) nagyon emlékeztetnek 
a túrkevei rokonaikra. A refor-
mátus templomról csak any-
nyit, hogy az 1792-ben emelt 

barokk épület tervezője bizo-
nyára a kerületekben a maga 
idejében rendkívül népszerű 
Rabl  Károly (amúgy gyöngyö-
si illetőségű) építőmester volt. 
Onnan lehet ezt tudni, hogy a 
templom belülről a karcagi re-
formátus templom. Nem csak 
hasonlít rá, hanem ugyanazon 
tervek alapján készült. Csak 
épp – mivel a Karcag régen és 
ma is kb. kétszer akkora népes-
séggel bírt és bír – kétszer ak-
kora. Lesi Árpád alpolgármes-
ter és kunkapitány vezetésével 
néztük meg a városháza mel-
letti szoborparkot, benne emlé-
ket állítottak a Kun miatyánk-
nak (Kunszentmiklóson gyűj-
tött változata is ismert!), Pető-
fi Sándornak, aki Szabadszállás 
miatt is ismerős volt errefelé, és 
az 1840-es években többször 
megfordult Kunszentmiklóson. 
Látogatásaira emléktábla fi-
gyelmeztet. 

Közgyűlés Kunszentmiklóson

Az idei tavasz nem hozta azt 
a mozgalmasságot a közterü-
leteken, amit tavaly vagy ta-
valyelőtt is tapasztalhattunk, 
de a parkok, fontosabb utak 
rendezése, tavaszi takarítá-
sa, a virágpalántálás és a fa-
ültetés ugyanúgy megtörtént. 
Most már legfeljebb a rend-
szeres fűnyírás van hátra – 
legalábbis a városon belül.

- A munka nagyságát alap-
vetően az állományi létszám 
határozza meg – tájékoztat 
Molnár Pál, a Városgondnok-
ság vezetője. - Ez évben az új 
közmunkaprogram kisebb lét-
számot biztosított, de az első 
néhány hét után, áprilisra ki-
alakult az a csoport, amely a 
parkápolási, a fa- és virágtele-
pítési munkákat végezte.

- Szerencsére az idő is kedve-
zett, mert úgy tűnik, a főtérrel 
már végeztek is.

- Igen, időben elvégeztünk 
mindent, hiszen így április vé-
gén már a kertészeti elvárások 
szerint is le kell zárni az ülte-

téseket és a telepítéseket. A ta-
vaszi munkák legnagyobb ré-
szét egyébként az örökzöldek 
ültetése tette ki.

- Újabban egyre több örök-
zöldet lehet látni a városban. 
Miért?

- Öt-hat éve már, hogy több 
örökzöldet igyekszünk telepí-
teni. Ezek télen is szépen dísz-
lenek és tartósan foglalhatják 

el az évente kipalántált virá-
gok helyét. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a virág-
ültetéssel felhagyunk, mind-
össze csökkentjük az ezekkel 
beültetett terület nagyságát. 
És természetesen lombhullató 
fák és cserjék is bőven kerül-
tek a közterületekre.

Időben megtörténtek a kertészeti munkák

Népszerűbbek lettek az örökzöldek

Ügyfélfogadási időpont változása
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2011. május 3-tól, Dobos László polgármester úr
ügyfélfogadása

minden kedden 14.30 órától 16.30 óráig kerül 
megtartásra.

Polgármesteri Hivalat 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Meghívó

Karcag Város Önkormányzata,
a Kováts Mihály Általános Iskola,

a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület,
a Kováts Mihály Alapítvány,

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a
Kunszövetség

tisztelettel meghívja
Önt és Családját

a

Kováts Mihály

Emléknapok 

rendezvényeire

2011. május 8. – 12.

Részletes program az 5. oldalon.

Kunszövetségi hírek
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Közéleti szilánkok

Kérdezni 
könnyebb

Azon nem lehet különösebben cso-
dálkozni, hogy az átlagember – ponto-
sabban az átlag választópolgár – még 
nem igazán látja az új alaptörvény jelen-
tőségét. Azon sem, hogy a Sándor palota 
előtt április 25-én 12 órakor nem tízezrek 
vonultak ünneplő ruhákban, és nem do-
báltak virágkoszorúkat a köztársaság el-
nökének, minekutána aláírta és ünnepé-
lyesen kihirdette az alaptörvényt. Az át-
lagemberek ugyanis kétséget kizáró-
an nincsenek könnyű helyzetben, mint 
ahogy következésképpen az ország sincs 
könnyű helyzetben. Demagógia viszont 
minden fondorlatos alkotmányellenes-
ség, különösképpen azoktól, akik a nagy 
többségnek ezt a nyolcéves böjti idősza-
kot okozták.

Az ún. „sarkalatos törvények” pe-
dig ezután következnek. Az pedig, hogy 
fél évszázad múlva majd miként kerül 
be a történelemkönyvekbe ez a nap, és 
a „Húsvéti alkotmány”-ról hogyan emlé-
keznek, ma még szintén megválaszolha-
tatlan kérdés… (A tény, akkor is tény ma-
rad: 262 igen, 44 nem és egy tartózkodás 
mellett lett megszavazva az alaptörvény.)

Mindenesetre a parlamentben a hús-
véti héten is a szokásos menetrend volt, 
kedden az interpellációk és a kérdé-
sek voltak napirenden, melyeket a tv né-
zők láthattak, hallhattak, amiből ismétel-
ten azt az egyszerű következtetést von-
hatta le az üléstermet figyelő néző, hogy 
kérdezni könnyebb a volt kormánypárti 
szocialistáknak, mint anno, mikor tenni-
ük kellett volna a nyolcéves kormányzás 
alatt. Néha nem is érti az ember, az, hogy 
ebbe a helyzetbe kerültek pl. a rendvé-
delmi területen szolgálók, az nem az el-
múlt egy év következménye. De most 
krokodil könnyeket hullatnak azok, akik 
az elmúlt nyolc évben 220 milliárdot fi-
zettek ki a korkedvezményezett nyug-
díjasoknak. Ez azért, akárhonnan is néz-
zük, nem kis összeg. Persze lehet kontra 
és rekontra érveket sorakoztatni mellet-
te és ellene, de ilyen rövid idő alatt nem 
sokat lehet korrigálni, de valamikor el kell 
kezdeni.

A demagóg kérdéseket meg még 
könnyebb föltenni, – különösen Kiss Pé-
ternek – a konvergencia program és a 
foglalkoztatás témakörében. (Abban is 
volt valami „diszkrét báj”, amikor Kiss Pé-
ter Csengey Dénest idézte: „.. Európába, 
de mindahányan!”  – akinek ráment az 
egészsége a „rendszerváltásra”, oly any-
nyira, hogy bele is halt szegény.) Most kü-
lönben is nagyon közel esik egymáshoz a 
Húsvét és a május elseje, ami a munka ün-
nepe volt egykor szólamokban és nagy 
majálisos felvonulásokkal, ám a munka-
erő kizsákmányolása akkor is kizsákmá-
nyolás volt, és sajna manapság ez még 
növekedett is. Ez is sajnos tény.

Mint ahogy az is, hogy sokaknak azért 
kell elhagyni a hazájukat, mert – József 
Attila szavaival élve, „kuncog” a zsebük-
ben a munkaerő ára –  magyarán: nincs, 
vagy csak olyan munkájuk van, amiből 
alig lehet megélni Ez sem az elmúlt egy 
év miatt van így – és erre is természete-
sen könnyebb rákérdezni…

- ács -

HÍREK

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 2011. évben ismét 

ügyfélfogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-es számú irodájában.
Ideje: minden hónap első csütörtökén 9-11 óra között.

Tájékoztató 
csoportos 

keresztelésről

Szeretettel tájékoztat-
juk a csoportos keresztelés 
iránt érdeklődőket, hogy 
lehetőség lesz a még meg 
nem keresztelt gyermekek-
nek, szüleiknek, kereszt-
szüleiknek, rokonoknak, 
felnőtteknek megkeresztel-
kedni.

A csoportos keresztelés 
időpontja: 2011. május 15. 
vasárnap 10 óra.

Helye: a Karcagi Refor-
mátus Nagytemplom.

A kereszteléshez csak 
egy jelentkezési adatlap ki-
töltése szükséges, amit a 
Lelkipásztori Hivatalban 
(Karcag, Kálvin u. 3.) lehet 
megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a 
Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelki-
pásztornál a  +36 30/ 627-
8613-as telefonszámon le-
het.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky 

Krisztina
református lelkipásztor

Filmvetítés

2011. április 29-én (pén-
teken) a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ-
ban 10 órakor óvodások-
nak, 14 órakor általános is-
kolásoknak és 19 órakor a 
Gnómeó és Júlia című fil-
met vetítjük.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várunk mindenkit 

2011. május 2-án a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központba, ahol 

„Szárnyakat adjatok” címmel 
közönségtalálkozót szervezünk 

Schäffer Erzsébettel a Nők Lapja népszerű újságírójával. 
Az anyák napi rendezvény ingyenes. 

A helyszínen lehetőség lesz a szerző könyveinek 
vásárlására és dedikálására.

Pályázatok
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

által bérbeadásra meghirdetett ingatlanokkal 
kapcsolatosan folyamatban lévő pályázatok:

1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti műhely helyiség
 A műhely helyiség alapterülete: 45 m2

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 6. számú garázs helyiség
 A 6. számú garázs helyiség alapterülete: 18,6 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 8. számú garázs helyiség
 A 8. számú garázs helyiség alapterülete: 15 m2

4. Karcag, Kisújszállási u. 306. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

5. Karcag, Madarasi u. 4. sz. alatti üzlet helyiség
 Az üzlet helyiség alapterülete: 119,3 m2

6. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 75,26 m2

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, va-
lamit a Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Több mint negyven éve a 
Roma Kultúra Világnapjává 
nyilvánították április 8-át, a 
cigányság pedig egyik legfon-
tosabb ünnepeként tartja szá-
mon. Az Arany János Álta-
lános Iskola alsós munkakö-
zössége három napos Roma 
projektet hirdetett immár má-
sodik alkalommal minden al-
sós tanuló számára.

Szerdán délelőtt az osztá-
lyok roma népi játékokat ta-
nultak, mesét és cigány zenét 
hallgattak. Két csoportban vi-
deó filmet nézhettek meg a ci-
gányság történetéről. Az ün-
nepélyes megnyitóra 14 óra-
kor került sor. Szabóné Sebes-
tyén Erika munkaközösség 
vezető nyitotta meg a pro-
jektet, valamint a rajz illetve 
könyv kiállítást. Külön öröm 
volt számunkra, hogy meg-
tisztelt bennünket jelenlétével 
Pánti Ildikó, Bugyik Lászlóné, 
Varga István Mici és Johann 
Anna is.

A megnyitó után több hely-
színen folytatódott a program. 
PowerPoint bemutató volt „A 
cigányság útja” és „Híres cigá-
nyok” címmel a könyvtárban. 
Nagyon sok új ismerettel gaz-
dagodott a gyerekek tudása a 
vetítés során. 

Három teremben játszóhá-
zon vehettek részt a gyerekek, 
ahol roma népviseletet fest-
hettek, agyagozhattak, memó-
ria kártyával, kirakóval játsz-

hattak, ékszereket, echós sze-
keret készíthettek, néhány 
ügyesebb fiú a fafaragásban 
is kipróbálhatta magát. A vi-
dám szórakozásra is volt idő, 
hiszen minden gyerek a tánc-
házba is ellátogathatott.

Csütörtök délelőtt totó ke-
retében adtak számot a gye-
rekek az előző nap megszer-
zett ismeretekről. Délután pe-
dig Ki mit tud? keretében mu-
tathatták meg tehetségüket. 
Ezen a programon sok szü-
lő is megjelent. Szép mesék-
kel, tánccal, énekkel készültek 
a gyerekek erre a napra.

Pénteken  a Cigánykaraván 
című élő társasjáték kereté-
ben minden osztály részt vett 
a programon. Közben már főtt 
az udvaron a tyúkos káposz-
ta is.

Az alsós énekkaros gyere-

kek és a furulya szakkör tag-
jainak műsora után Medgyesi 
Noémi, iskolánk volt tanulója 
szórakoztatta énekével a gye-
rekeket. A műsor után min-
denki megkóstolta az elké-
szült tyúkos káposztát és a ci-
gány kenyeret, a bodagot.

Délután a projekt zárása-
ként felelevenítettük az elmúlt 
napok eseményeit, és ajándé-
kot kaptak a rajzverseny díja-
zottjai, a Ki mit tud? sikeres 
szereplői és a totó nyertesei.

A projekt sikeres végrehaj-
tásához nyújtott segítségért 
köszönetet mondunk, Mold-
vai Tamásnak, Moldvai Kata-
linnak, Medgyesi Noéminek, 
Ládi Istvánnak és Duka Ani-
ta, Csukodi Béláné, Medgyesi 
Tiborné szülőknek.

Ládiné Roncsek Ilona
Miléné Gyömbér Ilona

Kézműves 
foglalkozás

Sz. Nagy István 
fazekasmester szeretettel 

várja formázás, 
korongozás, agyagozást 

kedvelő fiatalok, 
gyerekek érdeklődését 
fazekasműhelyében.

Érdeklődni: 
Karcag, Deák krt. 2.

Telefon: 06/30-443-8011.

Roma projekt az Arany János 
Általános Iskolában
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Par la men ti Nap ló

Eddigi életem során sok do-
hányossal hozott össze a sors. 
Volt rokonok, szomszédok kö-
zött, akadt katona cimbora, 
kollégiumi szobatárs is, de van 
mostani képviselő kollégám, 
akiről tudom, hogy óránként 
füstölnie kell. A nyolcvanas 
években egyetemistaként meg-
rázó élményem volt az egyik 
budapesti kórház tüdőrészlegé-
nek betegeit látni – nem beteg-
ség, vagy más, pénzkereső ab-
lakpucolás vitt oda -, a nikotin, 
a füst bizony nemcsak művészi 
ihletet, de halálos kórt is jelent-
het. Egy ideig próbáltam dohá-
nyos ismerőseimnek veszélyek-
ről, betegségről beszélni, hát-
ha egészségesebb dolgot vá-
lasztanak, de mivel hatása nem 
volt, felhagytam e szokásom-
mal. A dohányzás amúgy is 
több, mint rossz szenvedély, er-
ről akkor győződtem meg, mi-
kor kemoterápiára váró isme-
rősöm szájában – rajta kórházi 
pizsama, éppen kezelésre várt 
– ott láttam a füstölgő cigaret-
tát. Ha valaki elmúlt 18 éves, 
tudja mit csinál, tekintsük fel-
nőttnek, bízzuk rá, hogyan vi-
gyáz az egészségére!

Sokaknak lehet hasonló él-
ménye, hiszen 10 felnőtt ma-

gyarból 3 dohányzik, érzé-
keny ügyhöz nyúlt tehát a 
parlament, amikor a nem-
dohányzók védelméről ho-
zott új törvényt. A baj ugyan-
is ott van, hogy sokszor a ká-
ros szenvedély azokat is éri, 
akik nem élnek vele. A szeren-
csejáték – egy szinten túl - el-
viszi az otthoni kasszát, az al-
kohol megmérgezi a család éle-
tét, a dohányfüst azt is éri, aki 
a ugyanabban a szobában van.

A szavazás megosztotta a 
pártokat is. Az MSZP és a Job-
bik frakciója nem volt egysé-
ges. A szocialisták közül 13-
an támogatták az indítványt, 
húszan nem, öten tartózkod-
tak. A Jobbikból tizenheten tá-
mogatták, tizenöten ellenezték 
a javaslatot, heten tartózkod-
tak. Az országgyűlés 271 igen, 
37 nem és 14 tartózkodás mel-
lett döntött a szabály elfoga-
dásáról. A módosítást a kor-
mányoldal támogatta, kivé-
ve a nemmel szavazó, KDNP-s 
Rubovszky Györgyöt, illetve a 
tartózkodó, fideszes Wittner 
Máriát és a KDNP-s Karvalics 
Ottót. A szavazásban részt ve-
vő LMP-s képviselők mind-
egyike az igen gombot nyom-
ta meg. 

A júliusi hatályba lépés után 
zárt térben nem lehet majd 
dohányozni olyan helyeken, 
amely a nyilvánosság számára 
látogatható. Az elfogadott tör-
vény júliustól megtiltja a do-
hányzást minden közforgal-
mú, zárt légterű helyiségben. 
Emellett egészségügyi és köz-
oktatási intézményekben – ki-
vétel pszichiátriai betegek -, il-
letve gyermekvédelemmel fog-
lalkozó intézményeknél nyílt 
térben is tilos lesz a dohány-
zás. Kijelölt hely nélkül is le-
het füstölni dohányipari ter-
mék bemutató rendezvényén, 
illetve szállodákban dohány-
zóként megjelölt szobákban. A 
törvény értelmében jogot kap-
nak az önkormányzatok arra, 
hogy nemdohányzó közterü-
leteket jelöljenek ki, ahol tilos 
lesz a dohányzás. 

Ma még évente 28 ezer (!) 
ember hal meg Magyarorszá-
gon dohányzás miatt. Remény-
kedjünk, hogy a jogszabály an-
nak a megelőző szemléletnek 
az első mérföldköve, amely 
a jövőben a népegészségügyi 
program lényegévé kell, hogy 
váljon. Nem leszoktatni, rá 
sem szokni!

Varga Mihály

Füstölgések évente 28 ezer emberért

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Április 30.-május 1. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722
Május 7-8. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 

általános intenzív terápiás osztály osztályvezető 
főorvos

munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, 

Zöldfa u. 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Osztályveze-

tő főorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Kiegészítő bére-
zés egyéni megbeszélés alapján.

 Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség. 
Vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
magyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz,
működési nyilvántartásba vételről igazolás,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Nagy 

Mihály főigazgató nyújt, a 06-59/507-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézmé-

nyünknek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: általános intenzív terápiás osztályvezető főorvos, 
illetve elektronikusan: Dr. Nagy Mihály  főigazgató részére: 
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 7.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bi-

zottsága szeretettel meghívja Önt a 

Neurológia – Pszichiátria

címmel tartandó utó-akkreditált rendez-
vényére

Célcsoport: Szakorvosok, orvosok, há-
ziorvosok, gyermekgyógyászok, belgyó-
gyászok, szülész-nőgyógyászok, sebészek, 
fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológu-
sok, pszichiáterek.

Helyszín: Kátai Gábor Kórház előadóter-
me
Időpont: 2011. május 5. 14.00 óra

Előadások:

14.00 – 14.20 Dr. Veszeli Béla profilveze-
tő főorvos

 Dementiák  – Alzheimer kór
14.20 – 14.40 Dr. Fehér Márk osztályveze-

tő főorvos
 A Kátai Gábor Kórház pszichiátriai 

osztályán előforduló gyakori esetek 
és tanulságok

14.40 – 15.00 Dr. Fehér Márk osztályveze-
tő főorvos

 Aktuális droghelyzet
15.00 – 16.00 Megbeszélés, tesztírás

Szakdolgozóinkat is szeretettel várjuk!

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

Felhívás
Felhívjuk a déli városrész lakóit (a Haladás – 

Báthori – Pálya – Vajda utca közötti területen la-
kókat), hogy 2011. május 3-án (kedden) 9 – 12 óra 
között a gazdátlan, kóbor ebek befogására kerül 
sor a Városgondnokság szakemberei által. Kérjük 
a kutyatulajdonosokat, hogy ezen idő alatt állatai-
kat kiemelt figyelemmel kísérjék, tartsák pórázon 
lakóingatlanjaik udvarán, mert különben elszállí-
tásra kerülnek.

Kérjük tájékoztatónk szíves tudomásulvételét.

Petőfi szobra szomszédsá-
gában áll egy újabb kunsá-
gi huszárhíresség, Virágh Ge-
deon szobra. Virágh Gede-
on 1848/49-ben szerzett ma-
gának múlhatatlan érdemeket 
és jogot az utókor elismerésé-
re, amikor a forradalom győ-
zelme után alakulatát Csehor-
szágból haza vezette. Ennek a 
tettnek hosszú ideig egyetlen 
elismerése volt, mégpedig az, 
hogy Jókai a középső Baradlay 
hősi tetteivel örök emléket ál-
lított neki. A honvéd őrnagy-
gyá lett Virágh Gedeon jeles 
helyi elöljárókat adó famíliá-
ból származott. A családi kú-
ria (1820 körül épült) még ma 
is áll, benne gazdagon beren-
dezett helytörténeti gyűjte-
mény emlékezik a régmúlt-
ról. A Virágh kúriát egyéb-
ként a szocializmus évei alatt 
lebontással fenyegették a ha-
talom városépítő elképzelé-
sei, de szerencsére (hallottuk 
a gyűjtemény munkatársától) 
Varga Domokos (1922-2002) a 
város szülötte védelmébe vette 
a szebb napokat látott épüle-
tet, amit ezután múzeumi fel-
adatokkal ruháztak fel. (Var-
ga Domokos nevét viseli töb-
bek között a Művelődési Köz-
pont, amely egyben általános 
iskola is és annak a kávéház-
nak a helyén áll, ahol annak 
idején Petőfit olyan gavallé-
rosan fogadta és ünnepelte a 
helyi ifjúság.) A kúria park-
jában, vagyis az ottani múze-
umparkban tartott bemuta-
tót a Kunok Világtalálkozó-
ja félegyházi ünnepségén már 
(látásból) megismert Iloncsuk 
(„kígyócska”) Szabadcsapat. 
Ők a kunok fegyveres hagyo-
mányainak őrzői és gyakorlói.

A helytörténeti kiál-

lítás és a harci bemuta-
tó után Fülöpszállási Szé-
kely Gábor helytörténeti gyűj-
tő és Petőfi-kutató gyűjte-
ményében, mondjuk úgy, 
magánmúzeumának megte-
kintésére fuvaroztak bennün-
ket a szentmiklósi hintók és 
kocsik. (A látottak kellő is-
mertetésére sajnos nincs elég 
terjedelem.) A Kunszövetség 
ülését tehát tanulságos és él-
vezetes városnézés előzte meg, 
és kitűnő (birkapörkölt) ebéd 
vezette be. A Varga Domo-
kos Művelődési Központ kon-
ferencia (v. színház) termét 
a Kiskunság, a Nagykunság 
megannyi településéről érke-
zett tagság töltötte meg, s a két 
történelmi Kunsághoz csatla-
kozott most a Somogyi Kunok 
Egyesülete, amelynek tagsága 
2009-ben, a Világtalálkozó al-
kalmával határozta el az egye-
sületté alakulást. Ma, ahogy 
Tóth Árpád elnök úrtól hal-
lottuk, húsz fővel működnek. 
Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter, a Kunszö-
vetség elnöke mintegy nyolc-
van küldött előtt foglalta ösz-
sze az elmúlt esztendő ese-
ményeit, a Kunszövetség által 
elvégzett feladatokat. Az el-
nöki beszéd után Kun Csa-
ba, a felügyelő bizottság elnö-
ke terjesztette a közgyűlés elé 
a 2010. évi gazdálkodást be-
mutató jelentést, amely egy-
hangúlag került elfogadásra, 
és nem volt ellenvetés a 2011. 
évi pénzügyi tervezet eseté-
ben, az idei évre betervezett 
feladatok jóváhagyása körül 
sem. A közgyűlés második ré-
szében Kovács Sándor, a JNSz 
Megyei közgyűlés elnöke szólt 
Kazakisztánban tett hivatalos 
útjáról, majd több felszólalást 
vitattak meg a jelenlévők.

Elek György

Közgyűlés Kunszentmiklóson
Folytatás az 1. oldalról
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A Rákóczi-szabadságharcról
Április 26-án a Nyugdí-

jas Pedagógus Klubhoz csat-
lakozva Tuba Magdolna Kár-
pátaljáról áttelepült tanárnő 
sokoldalú, érzelemgazdag elő-
adását hallgathatták meg az 
érdeklődők. A 300 évvel ez-
előtt, 1711-ben véget ért Rá-
kóczi-szabadságharc emlékhe-
lyeit láthatták kivetítve: szob-
rokat, várakat (pl. Munkács, 
Ungvár, Huszt), festménye-
ket, amelyek a vezérlő Fejede-
lem, II. Rákóczi Ferenc (1676-
1735) dicső emlékét idézték 
fel. A felíratok („Ős hajlékod 
előtt kegyelettel jár a magyar 
nép.”), a nóták, a Rákóczi-in-
duló zenéje, az elhangzott ver-
sek maradandó és méltó mó-
don idézték fel részletesen a 
történelmi eseményeket és 
máig élő szereplőit. A Rákó-
czi-szabadságharc első csa-
tájában elesett kuruc vitézek 

emléktábláján ez áll: „Istennel 
a hazáért és a szabadságért”. 
Rákóczi életének, küzdelmei-
nek és a szabadságharc esemé-
nyeinek részletes leírását ad-
ják Csatáry György történész 
könyvei, amelyeket szintén la-
pozgathatták a jelenlévők. Rá-
kóczi sírja a Kassai Dómban 
van. Köszönjük Tuba Mag-
dolnának a kétórás történel-
mi megemlékezés hazafias él-
ményét!

Május 2-án (hétfőn) 17 órá-
tól a Városi Csokonai Könyv-
tár rendezvényére kerül sor a 
Déryné MIK 2. emeleti nagy-
termében, ahol „Szárnya-
kat adjatok” címmel anyák 
napi közönségtalálkozó lesz 
Schäffer Erzsébettel, a Nők 
Lapja népszerű újságírójával. 
Szeretettel várják a résztvevő-
ket!

V. Gy.

Március utolsó hétvégén si-
keres koncertet adott a Sport-
csarnokban a motoros bulik-
ból Karcagon is jól ismert Blu-
es Company. Előzenekara a 
szintén ismerős helyi csapat, a 
Sinful Passions volt. A sport-
csarnoki koncert, ahogy Sánta 
László főszervező elmondta, a 
Magor elnevezésű motoros ba-
ráti kör tavaszköszöntője volt. 
A Magor egyesület vagy moto-
ros baráti kör 2002 óta műkö-
dik, logójukban a Zádor-híd, a 
Lehel kürt és egy halászszigony 
vagyis tájak, városok emblémái 
látható – és most már egy vala-
mit jelent.

- Ha jól fejtem meg, a kör-
nyék motorosainak jelképe.

- A csapat magja karcagi, de 
jászsági és tiszafüredi tagok 
is vannak, egy motoros pedig 
Komárom-Esztergom megyé-
ből jött hozzánk.

- Ha jól emlékszem, ez a 
mostani tavaszköszöntő már 
a kilencedik, az őszi motoros-
találkozó is talán egy évvel ko-
rábban indult. Ez két itthoni 
rendezvény. Egyébként hány-
szor találkoztok egy évben?

- A lehetőségekhez képest 
minél többször. Nyáron 2-3 
hetente igyekszünk összejön-
ni, ami télen is jó volna, de egy 
téli találkozó már nyilván ko-
molyabb szervezést igényel. Az 
ilyen alkalom, mint a mostani 
este is, közelebb hozza a csapa-
tot, de a rendezvényekkel a ha-
táron túl is tudunk barátságo-
kat kötni. A logó, amit kérdez-
tél, már ismert lett. Ha meg-
jelenünk valamilyen motoros 
bulin az országban, ezekről 
már tudják, hogy itt vannak a 
karcagi gyerekek.

***

A Sinful Passions (Bűnös 
Szenvedélyek) nevű zenekar 
2006-ban alakult. Ahogy azt 
egy korábbi beszélgetésünk-
kor a zenekarvezető Elek Já-

nos elmondta, az alapító csa-
patban helyet kapott hege-
dűsök (Balogh Heni, Farkas 
Ági, Törőcsik Réka és Posztós 
Ádám) már korábban is pró-
bálkozott könnyűzenei da-
rabok feldolgozásával. A be-
mutatásra kedvező alkalom-
nak ígérkezett a Karcagi Regi-
onális Fesztivál. Erre készülve 
kérték Elek János gitáros se-
gítségét, s az első közös pró-
bák után egészült ki a csapat 
dobossal és busszusgitárossal. 
A felállás – túlélve a kezde-
ti személycseréket – ma is 
ugyanez. A tagok ma: Far-
kas Ágnes, Kerekes Ágnes, 
Törőcsik Réka, és Bukovszki 
Beatrix (hegedű), Kovács Kál-
mán (dob), Tóth Dániel (basz-
szusgitár), Elek János (gitár).

- Kezdetben inkább a feldol-
gozások voltak a műsorban, 
de a célok között természete-
sen a saját szerzemények ké-
szítése is szerepelt. Öt éve lé-
pünk fel és dolgozunk együtt, 
de azt kell mondjam, hogy a 
zenekar kb. az elmúlt másfél 
évben érett be, és még min-
dig folyamatosan színesedik, 
változik. A rockzene ötvöző-
dik itt a klasszikussal. Nem 
kevés idő, amíg a megfelelő 
arányok kialakulnak és min-
den lehetőségre rátalálunk, 
ami ezt az ötvözetet még job-
bá teszi. Egyébként bármeny-
nyire különös, de a két zene 

– a közös alapok és a klasszi-
kus szerzők miatt – Európá-
ban nincs olyan rettentően tá-
vol egymástól.

- Mennyi munka van az el-
múlt öt évben?

- A fantáziádra bízom... Ed-
dig is sokat tanultunk, és pár 
évig még így lesz. Hál’ Isten-
nek nagyon sok segítséget kap-
tunk karcagi és debreceni ba-
rátoktól is. Voltak nehéz na-
pok, meg mindenki részé-
ről sok a lemondás, de amikor 
felmegyünk a színpadra vagy 
visszahallgatjuk a felvételt, ak-
kor sokat visszakapunk a be-
fektetett energiából. A miénk 
egyébként nem csak egy zene-
kar, hanem baráti társaság is.

- Csak koncertzenekar, a 
Sinful vagy van a munkásságá-
nak valami egyéb lenyomata is?

- Az év elején jelent meg Az 
ártatlanság emlékei című leme-
zünk. A honlapunkon keresz-
tül (www.sinful-passions.hu) 
vásárolható meg.

- Mik lesznek a közeljövő fon-
tosabb eseményei?

- Új basszusgitárosunk 
lesz, mert Tóth Dani, az eddi-
gi basszusgitáros elfoglaltsá-
gai (tanul) miatt nem tudja to-
vább vállalni. Egyébként meg 
itt a környékbe és távolabbra 
is vannak meghívásaink min-
denféle alkalmakra, tehát több 
fellépésünk lesz.

Elek György 

Tavaszköszöntő koncert

2011. április 16-án váro-
sunk adott otthont a Jászkun 
Világ- 2011. Gyermek és Ifjú-
sági Művészeti Szemle döntő-
jének. A rendezvény szomba-
ton kilenc órakor kezdődött a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ színháztermében. 
A rangos versenyen 380 gyer-
mek mutathatta meg, és mér-
hette össze tehetségét és tudá-
sát különféle műfajokban, 49 
produkcióban.

Karcagot a DMIK Kopogók 
és Bokréta néptánccsoportjai 
és a mazsorett haladó és után-
pótlás csoportja képviselte a 
„seregszemlén”. A bokrétá-
sok szatmári, a kopogók pedig 
rábaközi táncokkal nyűgöz-
ték le a zsűrit és a közönséget 
egyaránt. A mazsorett hala-
dó csoport botos koreográfiát, 
az utánpótlás csoport pedig 
pom-pom-os jelenetet muta-
tott be. A nap végén a szakér-
tő zsűri (tagjai: Vajna Katalin 
Csokonai alkotódíjas karnagy, 
zenei szakértő, Szászi Andrea 
táncpedagógus és a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdem-

keresztjével kitüntetett Var-
ga Péter, a Magyar Állami Né-
pi Együttes táncosa, művésze-
ti asszisztense) 25 produkci-
ót értékelt Nívódíjjal. Büszkék 
lehetünk mi karcagiak, hiszen 
a Bokréta és a mazsorett hala-
dó csoport egyaránt átvehette 
a rangos elismerést. Köszönet 
illeti Oroszné Millinkhoffer 
Rita táncpedagógust, a nép-
tánccsoportok vezetőjét és 
Györfi Dalmát a mazsorett 

csoportok művészeti vezető-
jét odaadó, áldozatos munká-
jukért.

Kedves karcagi gyerekek! 
Köszönjük Nektek a fellépése-
itekkel szerzett felejthetetlen 
perceket, azt, hogy a tanulás 
mellett hetente többször nagy 
odafigyeléssel, vasakarattal 
gyakoroltok, sajátítjátok el a 
különféle koreográfiákat! Szá-
munkra ti mindannyian kivé-
tel nélkül nívódíjasok vagy-
tok! Büszkék vagyunk rátok! 
Szárnyaljatok tovább a sikerek 
szárnyán…

Balogh Andrea
DMIK

- Valamikor márciusban a 
Csemetekertből ingyen igényel-
hető csemetékre hívták fel a 
karcagiak figyelmét. Ezek sze-
rint a fásítás kivitelezésekor a 
lakossági elképzelésekre is fi-
gyelemmel vannak.

- A lakosság részéről jelent-
kező közterületi faültetésekhez 
valóban ingyen bocsátjuk ren-
delkezésre a csemetéket. Ez a le-
hetőség az idén is népszerű volt, 
a felhívás nyomán több száz 
fát vittek el a Csemetekertből. 
Egyébként a lakossági igények 
is azt mutatják, hogy megnőtt 
az érdeklődés az örökzöldek 

iránt. A Csemetekertet más te-
lepülések is felfedezték, és mint 
eladó is jelentős forgalmat bo-
nyolít le. Érdekes, hogy a virág-
palánták esetében mi kénysze-
rülünk „behozatalra”.

- Milyen a közterületre ülte-
tett növények, facsemeték, ál-
talában véve a parkok megbe-
csülése?

- Pozitív tapasztalatok-
ról tudok beszámolni, de per-
sze mindig vannak rendkívüli 
események. Egyszer például a 
főtérre kiültetett szilfákat tör-
delték el. Az ilyen károkozásra 
készülni szoktunk, előnevelt 
fákat tartalékolunk és a pótlás 
azonnal megtörténhet.

- Láttam, hogy az utcabúto-
rokat is rendbe tették, ahol ar-
ra szükség volt. Mikor zárult a 
tavaszi felújítás?

- Ezek mellett igyekeztünk 
a szobrok talapzatát és azok 
környékét is rendbe tenni. 
Másik kedvelt közterületi léte-
sítmény a két főtéri szökőkút. 
Mivel április végén már nem 
kellett nagyobb fagytól félteni 
a két kis kút gépészetét, mind-
kettőt elindítottuk, ahogy azt 
a főtér délutáni törzsközönsé-
ge örömmel üdvözölte is. Ta-
lán a szökőkutak elindítása je-
lentette a főtéri tavaszi mun-
kák végét. 

Elek György

Jászkun Világ - 2011. 

Népszerűbbek lettek az örökzöldek
Folytatás az 1. oldalról
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Ismerősöknél látogatóban 
járva, a garázsokban, az ud-
vari műhelyekben, a sufnik-
ban (esetleg az előszobák falán) 
gyakran látni fából készült ha-
jó- vagy repülőmodellt, amiről 
ránézésre megállapítható, hogy 
a középkorú házigazdánál leg-
feljebb 10-12 évvel fiatalabb. 
Aztán, amikor rákerül a szó, 
hamar kiderül, hogy az apró-
ság valóban az általános iskolai 
évek modellező szakköri emlé-
ke.  Az ilyen szakkör, a modell-
készítés az én ifjúságomban 
még jóval hétköznapibb dolog-
nak számított és igen népszerű 
is volt – sokaknál az alapot je-
lentette, ha épp nem a szakmá-
hoz, hát a felnőttkori modelle-
zéshez, barkácsoláshoz. Elmúlt 
negyven év, az ifjúsági elfog-
laltságok teljesen lecserélőd-
tek, ám a modellek készítése (a 
boltok, áruházak elképesztően 
nagy konkurenciája mellett is) 
megmaradt. A Dérynében Sza-
bó László a modellező szakkör 
vezetője.

- Mióta van ilyen a városban?
- Az én gyerekkoromban 

Tóth Imre bácsi keze alatt mű-
ködtünk, a régi, Varró utcai út-
törőházban. Ott kezdtem el, 
hogy azt megelőzően volt-e 
ilyen szakkör, azt nem tudom. 
Az úttörőház műhelyében 
kezdtük annak idején, és ami-
kor azt elköltöztették, akkor 
a régi KISZ épületében, a mai 
városi könyvtárban kaptunk 
helyet. Itt már Lukács Béla ke-
ze alatt dolgoztunk. Felnőtt-

ként csak otthon csináltam né-
ha hajót (robbanómotorosat) és 
abba a munkába beavattam a 
fiamat is, de amúgy a szakkör-
ből teljesen elmaradtam.

- Mikor került a modellezők 
élére?

- Sok éve már, hogy felaján-
lották a szakkör vezetését. Ele-
inte az egykori MHSZ szék-
házban (a régi börtön a bíró-
ság épülete mögött) kaptunk 
helyet, de amikor onnan is jön-
ni kellett, a Déryné az Ifjúsági 
Ház emeletén ajánlott fel egy 
helyiséget a számunkra. On-
nan költöztünk át a művelődé-
si ház épületébe. A moziterem 
mögött van egy kis műhe-
lyünk.

- Most két tag érkezett, igaz 
még a műhelynyitás utáni per-
cekben vagyunk. Hányan láto-
gatják a szakkört?

- Az előző időszakban még 
előfordult, hogy a nagy látoga-
tottság miatt hetente két fog-
lalkozást, azaz két barkácsolá-
si alkalmat biztosítottunk, és 
ezeken sokszor 10-12 gyerek is 
megjelent. Aztán folyamatosan 
csökkent a létszám. Manapság 
5-6 gyerek a legtöbb egy-egy 
délután.

- Még így is szép. Miért van 
vajon a csökkenés?

- Igazából nem tudom. Sok 
minden megváltozott az évek 
alatt. Amikor a modellezés a 
fénykorát élte, nem volt ennyi-
féle és ilyen tömegű előre gyár-
tott modell, makett stb. És nem 
volt számítógép.

A kis szakköri műhelyben 
két munkaasztal, székek és egy 
többrekeszes polc. A sarok-
ba támasztva nyalábnyi léc, az 
asztalokon száradó hajótestek, 
repülőgéptörzsek sorakoznak.

- A készíthető modellekből 
bővült vagy soványodott a vá-
laszték?

- Ha egy gyerek felkeres ben-
nünket, adok neki fűrészt, fú-
rót, reszelőt és ha van vala-
mennyi gyakorlata és elképze-
lése mit szeretne, akkor akár 
neki is láthat. Általában repü-
lőt szoktunk csinálni balsafá-
ból, meg hajómodelleket: vi-
torlást, motoros hajót meg mo-
csárjárót. Ha valaki abszolút 
újonc, akkor vannak itt jó mi-
nőségű, kartonra előrajzolt re-
pülőgépek, akkor először ab-
ból állít össze egyet. Egyébként 
pedig úgy megy, hogy a gye-
rekek lerajzolják amit készíte-
ni szeretnének. Megbeszéljük 
miket és milyen sorrendben 
kell hozzá elkészíteni és azután 
mindenki nekifog. A hajóknál 
előbb a lécekből összeállítják a 
vázat, a bordákat, kialakítják 
a motor, a hajócsavar helyét – 
ami a végén kerül elhelyezésre. 
Sokszor távirányítósra is meg-
csináljuk. A gyerekek munká-
ja az egész, persze ha szüksé-
ges, segítek vagy segítünk. A 
faanyagot és egyebeket a szak-
kör biztosítja. A szakköri fog-
lalkozások péntek délutánon-
ként 16-18 óra között vannak. 
Minden jelentkezőt várunk!

Elek György  

A modellezésről jelenidőben

És ezzel együtt itt az aller-
giaszezon, na meg a kullancs-
invázió. Egy jó barátom pana-
szolta a minap, hogy valami 
tényleg lehet a levegőben, vala-
mi nagyon el lett szúrva, mert 
már a nyolcvan éves nagyma-
mája is allergiás lett valamire.

Az allergiás megbetegedések 
hátterében sok minden állhat, 
de leginkább a levegő szeny-
nyezettsége, pollentartalma, a 
helytelen táplálkozás, a moz-
gásszegény életmód, de a fo-
lyamatos stressz is okozhat-
ja az immunrendszer ilyenfaj-
ta legyengülését. Mi tagadás, 
mindből kijut az átlag magyar-
nak rendesen. Az elmúlt húsz 
év alatt ráadásul, szinte kont-
rollálatlanul ömlöttek kis ha-
zánkba a kétes eredetű, sok-
szor tartósított élelmiszerek, a 
mérgezett fűszerek, vagy pél-
dául a madárürülékkel szeny-
nyezett teafüvek.

Hallottam már olyat is, hogy 
vissza kéne térni a tényleg ko-
vásszal készült kenyerek és 
egyéb péktermékek fogyasz-
tásához, mert azok a kovász-
nak köszönhetően antiallergén 

anyagokat is tartalmaznak. 
(Nem tudom mi az igazság, de 
egy biztos: a vizes zsemle össze 
sem hasonlítható a kovászossal. 
Sőt szerintem vághatatlan, ehe-
tetlen, alig van bele!)

Kullancsfronton sem egysze-
rűbb a helyzet. Évről-évre fi-
gyelmeztetik a lakosságot az 
egyre szaporodó kullancsok el-
leni védekezésre. Leginkább az 
erdős, bozótos helyeken járók-
nak javasolják a zárt ruházatot, 
és a különböző krémek, szú-
nyog- és kullancsriasztó dezo-
dorok használatát. A kullancs 
által okozott agyhártyagyulla-
dásra létezik védőoltás, amelyet 
a háziorvosnál lehet kérni. Ez 
egy többlépcsős protokoll, ame-
lyet az orvossal egyeztetni kell. 
Azonban a szintén kullancsok 
által terjesztett Lyme-kór ellen 
még nincs vakcina. A Borrelia 
baktériumot, amely ezt az alat-
tomos kórt okozza, ezer pél-
dány közül egy hordozza (sta-
tisztikailag), de vannak olyan 
területek, ahol 20-30-szoros is 
lehet a fertőzöttség. A Lyme-
kór igen drága és hathatós ke-
zelésére nincs állami támoga-

tás, de ugyanúgy államilag fel-
ügyelt kullancsirtás sincs, mivel 
az unióban betiltották az ed-
dig használt irtószert. Így aztán 
maradnak a hagyományos, sze-
mélyre szabott védekezési mód-
szerek, mint az előbb felsorolt 
krémek, dezodorok, sűrű szövé-
sű ruházat, stb. 

Azért a témához az is hozzá-
tartozik, hogy néhány médium 
sokszor túllő a célon, és már-
már úgy riogatja a nézőt, hogy 
annak elmegy a kedve a termé-
szetjárástól. Tény, hogy a fü-
ves területeken is egyre több a 
kullancs, a Lyme-kór is egy na-
gyon komoly betegség, tény-
leg sok szenvedéssel jár még 
a gyógyszeres kezelése is. Vi-
szont számos olyan oldal talál-
ható az interneten, ahol rész-
letesen írnak a témáról, ren-
geteg jó tanáccsal szolgálnak, 
és ha az ember odafigyel, ak-
kor semmi baj nem lehet. A ke-
resőbe elég beírni a kullancs 
szót és tucatnál is több hasz-
nos linket találunk. Jön a nyár, 
nehogy már a négy fal között 
töltsük!

Cselényi Csaba 

Itt a tavasz, jön a nyárKováts Mihály Emléknapok 

2011. május 8. – 12.
Programok:
Május 8-án (vasárnap)
 8:45 Játékos sorverseny
10:00 „Tehetség műhely” képességfejlesztő foglalkozások
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola (Karcag, Kálvin 

u. 9. sz.)
11:15 a Kováts Mihály Emlékparkban
 (Helyszín: Bocskai utca és Liliom utca kereszteződése)
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonulása
 Koszorúzás
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, a 

Karcag Városi Önkormányzat Idegenforgalmi, Társadalmi 
és Külkapcsolati Bizottságának elnöke

 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános Iskola tanulói
14:00 a Kováts Mihály Általános Iskola előtt
 Térzene
 Közreműködik: az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokta-

tási Intézmény Fúvószenekara
 Vezényel: Hidi János tanár
 A Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonulása
 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ mazsorett cso-

portjának bemutatója
14:30 Ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-

niszter, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke
 Emlékbeszédet mond: Brian Guss úr, az Amerikai Egye-

sült Államok Nagykövetsége Politikai Osztályának mun-
katársa

 Műsor
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános Iskola tanulói
 Koszorúzás
15:45 „A hétköznapok gyöngyszemei”
 Kiállítás az iskola pedagógusainak munkáiból
 A tárlatot megnyitja: Halászné Virág Mária rajztanár
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
16:30 „A Kalkától a Morváig. Kunok a XIII. századi hadtörté-

nelemben” c. előadás
 Előadó: dr. Négyesi Lajos alezredes (PhD), a HM HIM 

Hadszíntérkutató Osztály osztályvezetője
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
Május 9-én (hétfő)
14:30 Váltófutó verseny
 Helyszín: Múzeumpark
Május 10-én (kedd)
14:00 „Ifjú történészek” - Megyei Történelmi Tanulmányi 

Verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
 A Nagykun Látogatóközpont megtekintése
 Íjászbemutató a Múzeumparkban
 Közreműködik a „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőr-

ző Egyesület
Május 12-én (csütörtök)
16:30 Műsoros Est
 Háry János
 - színmű -
 Előadják a Kováts Mihály Általános Iskola tanulói
 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

Az ünnepi hét rendezvényein az iskola kézműves szak-
körének kiállítása látható.

A rendezvény az „Európa a Polgárokért” program „Aktív 
Fiatalok Európáért” projekt támogatásával valósul meg.
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A karcagi asztalitenisznek 
nagyon sokáig csak a múlt-
járól lehetett hallani, pon-
tosabban egykori szép hí-
rét-nevét és eredménye-
it a manapság már nem iga-
zán fiatal régi pingpongozók 
örökítgették tovább. Akár az 
egyéb sportlegendákat. Így 
volt ez egészen vagy hat év-
vel ezelőttig, amikor a nem-
régiben elhunyt Péter Lász-
ló újjászervezte és ismét asz-
tal mellé állította a volt ping-
pongozókat, akik soraiban 
ugyanakkor az ifjabb kor-
osztály is megjelent. Az élet-
re kapott szakosztály jóvoltá-
ból hamarosan (ismét) a me-
gyei bajnokságban szerepelt 
Karcag csapata.

- Pár éve már kinőtték ma-
gukat, és Péter Laci nagy ál-
ma valósult meg, amikor Kar-
cagnak újból NB III-as csapa-
ta lett – mondja Csornai Csa-
ba, aki Péter László halála 
után irányítja a szakosztály 
munkáját. - Az ő keze alatt 
nevelkedett fiatalok ugyan-
is a közös szakmai felkészítés-
sel eljutottak oda, hogy már 
valamennyiüket kipróbáltuk 
az NB III-ban. Szépen szere-
peltek és jó eredményeket ér-
tek el.

- Hány fővel dolgozik ma a 
szakosztály?

- A régiek közül 4-5 fő az, 
aki rendszeresen szerepel az 
NB III-ban, a megyei bajnok-
ságban. Az imént említett fia-
talok alkotják a megyei csapat 
gerincét, az NB III-ban pedig 

a valamikori NB-s verseny-
zők szerepelnek. Jelenleg a Ke-
leti csoport középmezőnyében 
van Karcag csapata és úgy tű-
nik nem lesz gond a további 
versenyzéssel sem. Egyébként 
az elmúlt két évben alakult 
úgy, hogy NB III-as csapatot 
tudtunk indítani. Igyekszünk 
egyre több fiatalt bevonni a 
munkába, nem elfeledkezve 
természetesen arról, hogy az 
amatőr versenyzők is megta-
lálják a lehetőségeket. Jelenleg 
az NB III-as csapat egyik tag-
ja, aki szolnoki és volt NB I-es 
játékos, végzi a szakmai fel-
készítést, amibe – ezen felül 
– eredményesen sikerült beil-
leszteni a régi versenyzők kol-
lektív munkáját. Tehát min-
denki játszik a fiatalokkal, így 
is próbáljuk fejleszteni a játék-
tudásukat. Az edzésen mérkő-
zéseket játszunk, illetve nagy 
szerepet kap a gyakorlás, hi-
szen a rutinmozdulatoknak 
rögzülniük kell.

- Az örök kérdés és problé-
ma: hogyan állnak az anyagi-
akkal?

- Az anyagi oldalát tekint-
ve: rendkívül szűkösek a lehe-
tőségeink, sőt most úgy tűnik 
a csapat őszi NB III-as indulá-
sa is veszélyben van. Egyrészt 
az önkormányzat anyagi tá-
mogatása ad alapot a verseny-
sport, illetve a tömegsport jel-
legű versenyzés működteté-
séhez, másrészt pedig támo-
gatóktól kapott összegekből, 
tagdíjakból, versenybevételek-
ből tudjuk biztosítani az alap-

vető feltételeket. Kevés az asz-
talunk, ritkán tudunk sport-
felszereléseket vásárolni, de 
hát jelenleg olyan kalappal 
köszönünk, amilyen van. Az 
edzéseket, az NB III-as mér-
kőzéseket meg egyéb rendez-
vényeinket a Kováts Mihály 
Általános Iskola tornatermé-
ben bonyolítjuk le, a folyama-
tos munkához pedig Szepesi 
Tibortól kapunk önzetlen se-
gítséget. A segítséget mindkét 
intézménynek és minden tá-
mogatónknak nagyon köszön-
jük.

- A visszafogott pénzügyi le-
hetőség ellenére is sokat moz-
golódnak, hisz az újságban 
elég sokszor találkozunk a 
szakosztállyal.

- Volt egy városi bajnoksá-
gunk. Ezt tavaly szerveztük 
meg először, akkor is nagy si-
kere volt, és most ismét. Más 
jellegű, országos ranglista ver-
senyünk a Csokai István em-
lékverseny, ahol senior korú 
versenyzők indulnak. Rend-
kívül magas színvonalú ver-
seny, az idén csak egynaposra 
szerveztük (a szombat ugyan-
is munkanap volt).

- Ha valaki kedvet kap a 
szakosztályon belüli asztalite-
niszhez, hol jelentkezhet?

- Az edzéseinket hétfőn, 
kedden és csütörtökön dél-
után tartjuk a Kováts Mihály 
Általános Iskola tornatermé-
ben. Itt jelentkezhetnek az ér-
deklődők.

Elek György 

A KSE szakosztályai

Asztalitenisz
Pécsen rendezték meg áp-

rilis 15-17-e között az amatőr 
kézilabda V-VI. korcsoport-
jának országos döntőjét, me-
lyen Karcagot, és egyben Jász-
Nagykun-Szolnok megyét, a 
megyei bajnokcsapat, a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium fiú 
együttese képviselte. A fiúk 
remekül kézilabdáztak ezen 
a hétvégén, s a csoporton be-
lüli balszerencsés körbeverés 
és egyéb, drámába illő történ-
tek után nem jutottak be a leg-

jobb 4 közé, hanem csoport 
másodikként, az 5-8. helyért 
játszottak, s végül a 7. helyen 
zártak a 16 csapatos országos 
döntőben úgy, hogy 3 győzel-
mük mellett mindkét veresé-
gük csupán egy gólos volt. Mi 
tagadás, óriási sikert szalasz-
tottak el a refisták, nem tud-
tak élni a játék adta lehetőség-
gel, így be kellett érni a reá-
lisnak mondható, de keserű 7. 
hellyel. A csapat eredménye-
it a www.infokaracg.hu olda-
lon online követhették az ér-
deklődők. Az országos döntőt 
Kazincbarcika nyerte. Karcag 

legutóbb 2006-ban lett orszá-
gos bajnok ugyanezen a verse-
nyen.

A csapat azóta már túl van a 
Nagykun Diák Sportviadalon 
is, amelyen hibátlanul teljesí-
tett, de erről majd a legköze-
lebbi számunkban írunk.

Csoportmérkőzések:
Karcagi Nagykun - Békés-

csaba, Evangélikus Gimnázi-
um 15:11

Karcagi Nagykun - Keszt-
hely 18:12

Karcagi Nagykun - Piarista 
Gimnázium, Vác 11:12

5-8. helyért:
Karcagi Nagykun - Karacs, 

Püspökladány 19:19, hétméte-
resekkel 21:22

Karcagi Nagykun - Dombó-
vár 22:10.

Az országos diákolimpiai 
döntő 7. helyezett csapatának 
tagjai: Nehéz Zsolt, Karsai 
Imre, Nagy Péter, Kovács Má-
té, Tóth Botond, Szepesi Ba-
lázs, Borsós László, Gulybán 
Olivér, Herczeg Péter, Kovács 
Miklós, Koncz Dávid, Csordás 
Balázs, Mag József. 

MAJOR

A megyei bajnokság máso-
dik fordulójának Gyöngyös 
adott otthont. Csapatunk-
ra egész napos program várt. 
Először lejátszották mindkét 
mérkőzésüket a leányok, me-
lyeken ragyogó játékkal ruk-
koltak elő, majd a Mátra Mú-
zeumban megtekintették a 
természetrajzi állandó kiállí-
tást. Ezután egy túra követke-
zett a Mátrában, Mátraházá-
ról Sástóra. A fáradtságot nem 
ismerő leányok egy bobozás-
sal zárták le a napot.

Gyöngyös - Karcagi SE 46-
77 (12-20, 4-25, 16-19, 14-13)

Nagy K. (4), Rácz L. (15), 
Kerekes H. (14), Pintér Á., 
Mihácsi Sz., Lócsi Er. (23), 
Lócsi E. (6), Lippai A (2), Fe-
hér M. (6), Regényi Zs. (6), 
Székely A. (4), Csíkos L., 

Kisújszállás – Karcagi SE 
75-18 (18-2, 17-3, 10-5, 30-8)

Nagy K. (6), Rácz L. (16), 
Pintér Á., Mihácsi Sz. (4), 
Lócsi Er. (21), Lócsi E. (4), 
Lippai A (10), Fehér M. (10), 
Csíkos L., Fodor E. (4), Fehér 
A.

Edző: Őrlős Zoltán

Refis kézilabda

7. hely az országos döntőn

Kosárlabda

Megyei Serdülő Leány Bajnokság

TÖRPEHARCSA VÁSÁR

A

KEREKES ISTVÁN UTCAI HALBOLTBAN!
Tel.: 06/20-411-7430.

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

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás 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 gyalog 10 
percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes tégla 
építésű társasházban földszin-
ti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.

Ház eladó. Tel.: +36/20-531-
2630 (délelőtti órákban).

Karcagon központhoz kö -
zel 100 m²-es 2,5 szobás, 
összközműves kertes családi 
házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. 
I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.

Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312- 005 v. +36/30 -583-
4708.

Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 
30-461-6358.

Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.

Eladó Karcagon 2 szobás, elő-
szobás, üvegverandás, teljes 
közművesített kertes családi 
ház. Melléképületek, garázs 
van. 3 -féle fűtési lehetőség: 
vegyes tüzelésű + gázkazán + 
3 db 9x4 soros cserépkályha. 
Földszinti tömblakás csere is 
érdekel. Tel.: +36/30-483-6705.

Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses 
+ cserépkályha, nagy garázs, 
604 m²-es telek belterület. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alat-
ti családi ház gáz-központi fű-
téses + cserépkályha mindkét 
szobába beépítve, eladó. Tel.: 
+36/30-973-3637 v. +36/30-
656-2295.

Tanya eladó. Bármilyen tevé-
kenységre alkalmas, kövesút, 
víz, villany van. Tel.: +36/30-
229-8516.

Tiszapüspöki nyaraló részén 
üdülő állagmegőrzés céljából 
(bérleti díj nélkül) hosszú táv-
ra kiadó. A nyaraló közvetlenül 
a Tisza partján található. Tel.: 
+36/30-213-3113.

Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. 
alatti szentes ház, 3 szoba + 
nappalis sürgősen eladó, vagy 
Pest környékire cserélhető. 
Tel.: +36/20-505-3467.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. 
alatti kétszintes ház áron alul 
sürgősen eladó. I.ár: 12 M Ft. 
Társasházi lakáscsere is érde-
kel. Tel.: +36/30-517-2434.

Albérlet
Karcag, Varró utca 18. sz. 5. aj-
tó alatti házrész kiadó. Tel.: 
+36/30-260-0014 v. +36/30-
511-1510.
Karcag központjában 2 szo-
bás, földszinti lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-259-7124.
Két szobás, földszintes, felújí-
tott üres lakás eladó vagy ki-
adó. Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 
+36/30-301-5886.

Társkereső
183/90/53 éves férf i barát-
nőt keres korhatár nélkül. Tel.: 
+36/30-333-4862.

Állat
5 hónapos törzskönyvezett 
kuvasz kutya ingyen elvihető. 
Tel.: +36/30-751-5143.

Vegyes

Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekré-
nyek, könyvszekrény és köny-
vespolcok eladók. Tel.: 59/311-
477.
Energy Piaggio robogó eladó. 
Tel.: +36/30-467-9706.
Hévízen gyógy fürdőtől  5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 év-
re szóló, örökölhető, cserélhe-
tő. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, terein-
ket. Seprűimmel vegyen részt 
a tiszta városunkért mozga-
lomban. Kapható a piacokon 
vagy Takács P. u. 9/a. sz. alatt 
Jani bácsinál.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (fo-
lyékony): 1.600 Ft/kg. Sebők 
Erika, Szőllősi Csaba Tel. : 
+36/30-963-5073.
Tanyasi tojás házhoz szállí-
tással megrendelhető. Tel.: 
+36/20-263-7444.

Utánfutó kölcsönző és használt 
cipő bolt. Kg., Vasút út 38. Tel.: 
+36/30-244-3666.
Telephely mezőgazdasági gé-
pekkel eladó. Tel.: +36/30-985-
4098.
Bálás gyepszéna, kecskegida el-
adó. Tel.: +36/30-963-9942.
Újra kaphatók Katika há-
zi  tejtermékei:  túró,  tej -
fel, vaj a Vásárcsarnokban, a 
Tejcsárdában és a külső Tej-
kenyér boltban.
Kertészeti minőségű szántóföld 
eladó. Tel.: +36/30-985-4098.
Szamara új alkatrészek, 2+1 gu-
mi, különböző régiségek, 1 db 
férfi ing, szép állapotú öltöny, 
2 új ballon zakó, bőrzakó, 50 
db befőttes üveg tetővel, 2 bő-
rönd. Tel.: +36/30-995-6929.
Szobabútor, háromajtós szek-
rény, varrógép, fotelok, fa-
gyasztóláda eladó. Tel.: +36/30-
973-3637 v. +36/30-656-2295.
B o n t o t t  a j t ó k ,  a b l a k o k , 
húzóskocsi, Camping kerékpár, 
vashordók eladó. Tel.: +36/30-
619-9775.
Elektra 1000-es utcai elektro-
mos kerekesszék eladó. Tel.: 
+36/30-814-8822.
Elektromos rokkant kocsi eladó. 
Tel.: +36/20-961-9455.
4 részes fehér szekrénysor, új ál-
lapotban lévő kanapé elefántos 
párnákkal eladó. Tel.: +36/20-
505-3467.
Gázpalack, 6 személyes ebéd-
lő asztal, 2 db új szőnyeg 
(180x250), függönytartó (220 
és 290 cm), ágyneműtartó, kézi 
húzós kocsi, gépkocsi csomag-
tartó, cefrés hordó eladó. Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 36. (10-16 órá-
ig).
Póni nyereg és hámok; alu zász-
lórúd; páncélszekrény; med-
vebőr eladó. Tel.: +36/30-227-
7446.
RETROCK BULI a Diáktanyában 
2011. május 6-án 21 órakor. 
Belépés: díjtalan.
Eladó szecskavágó, kalapá-
csos daráló 380 V-os, hordozha-
tó benzinmotoros permetező, 
Vartburg hátsó sárvédő. Érd.: 
Kg., Maros utca 13.
Jó állapotban lévő ajtó, ablak 
eladó. Érd.: Kg., Duna utca 33/a.
Mosógép, centrifuga, 28-as ke-
rékpár és Camping kerékpár el-
adó. Érd.: Kg., Füredi utca 11.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határ-
időre vállalom. Tel.: 59/311-910.
Idős, beteg személyek gon-
dozását, ápolását vállalom re-
ális áron. Tel.: 59/300-567 v. 
+36/30-455-5103.
Cserépforgatást, tetőjavítást 
és teljes körű építőipari mun-
kát vállalunk. Tel.: +36/30-599-
9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi 
munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok ja-
vítását, vagy teljes körű aszfal-
tozását, épületek bontását, át-
alakítását, bármilyen nemű kő-
művesmunkát, burkolást, tető-
szerkezet elbontását, épületek 
építését, udvarok és terepek 
tisztítását. Jól képzett szak-
emberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, kor-
repetálást, tanítást, egészség-
ügyi szaknyelv oktatást válla-
lok. Tel.: 59/311-477.
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető 06/30-489-
2076.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, kül-
ső homlokzat szigetelést, csa-
torna és homlokdeszka fes-
tést vállalok. Balogh Lajos. Tel.: 
+36/30-342-5401.
Kiselejtezett akkumulátorokat 
és bármilyen nemű háztartási 
hulladékokat és háztartási dol-
gokat felvásárolom a legma-
gasabb napi áron. Ha kell, ház-
hoz is megyek! Tel.: +36/30-
605-3521.
MASSZÁZS A KÖZPONTBAN! 
Már az ÉVA SZALON-ban is 
megtalál! Újdonságokkal is vá-
rom régi és új Vendégeimet! 
C z i n e g é n é  A n i k ó 
gyógymasszőr. Tel.: +36/30-
313-1649.

Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánsze-
mélyeknek, közületeknek is. A 
hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.

Gázkészülékek cseréje, javítá-
sa, konnektorok, bojlerek, fali 
cirkálók, álló kazánok javítása, 
cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.

Villanyszerelés, elosztó táb-
lák , kapcsolók , konnekto-
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseré-
je, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.

Kaputelefon szerelés, minden 
típusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fe-
hér és színes kamerás készülé-
kek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 órá-
ig. Tel.: +36/70-264-3660.

Grundfos márkaszerviz vállalja 
mindenféle szivattyú javítását, 
szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmen-
tés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.

Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 órá-
ig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgép-
szerelő. Tel.: +36/70-264-3660.

Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése 
akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Április 17-én hajnalban az 
IFI Klub előtti területen előze-
tes szóváltást követően egy fér-
fi több alkalommal megszúrt 
egy másik férfit, aki nyolc na-
pon belül gyógyuló könnyű sé-
rüléseket szenvedett. Az intéz-
kedők elfogták a „szurkálót”, 
aki ellen súlyos testi sértés kí-
sérletének elkövetése miatt in-
dult büntetőeljárás.

Állampolgári bejelentés se-
gítségével fogtak el a rend-
őrök két helyi és két kisújszál-
lási férfit, akik azt megelőzően 
a kunmadarasi reptér terüle-
téről faanyagot loptak el. A le-
foglalás során a 30 ezer forint 
kár megtérült, de a rongálási 
kár 10 ezer forint.

Április 16-ára virradóra 
egy helyi lakos lakatlan házá-
nak udvarára mászott be a tol-
vaj, ahol az alsóépület ajtajá-
ról a takaródeszkát lefeszítette, 
majd a főépületbe nyíló ajtót 
kifeszítette, és a hátsó szobá-
ban elhelyezett elektromos fű-
nyírót - vezetékkel együtt - el-
tulajdonította, amivel 10 ezer 

forint lopási és 3 ezer forint 
rongálási kárt okozott.

Április 18-ára virradóra a 
nyitott nagykapun át egy nyi-
tott helyi lakóházba ment be 
ismeretlen tettes, ahol kuta-
tást végzett, majd annak ered-
ményeként pénztárcát – ben-
ne készpénzzel, bankkártyá-
val, iratokkal –, digitális ka-
merát és mást értéket vitt el. A 
melléképületben is szétnézett 
az elkövető, ahonnan hat szál 
szalámit vett magához. Az ud-
varon parkoló személygépko-
csit is kipróbálta, mely során 
azt megrongálta, valamint ab-
ból is különféle tárgyakat vitt 
el. A lopási kár 162 ezer, a ron-
gálási kár 25 ezer forint.

A RENDŐRKAPITÁNY-
SÁG KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI 
A KERÉKPÁRUDVAR KERÉK-
PÁROS SZAKÜZLETÉT ÜZE-
MELTETŐ ÖRSI ZOLTÁN VÁL-
LALKOZÓNAK, AKI SEGÍTSÉ-
GET NYÚJTOTT A KARCAG 
VÁROSI KERÉKPÁROS VER-
SENY LEBONYOLÍTÁSÁBAN.

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. április 29. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek..
18.10  Mazsorett Gála II. rész
19.30 Egészség Klub – vendég: 

Dr. Farkas Béla
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
    Vendég: Dr. Nagy Mihály
     Lesz CT-is Karcagon…
 Karcagi Hírek
 - Tavaszi munkák a főtéren
 - Indul a strandszezon
 - Interjú a Vöröskereszt kar-

cagi munkájáról
 - Méreg a bereki határban
 Háttér 
    Vendég: Chrappánné Papp 

Ágnes
     Téma: Kováts Mihály Napok
20.10  Avram Hershko természet-

tudományi verseny

2011. május 3-4. kedd-szerda

18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  A Hit Szava – szentmise
20.05  Karcag Sport
 Karcag SE – Kisújszállás SE
    Megyei I. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzés

2011. május 05. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek..
18.10  Liszt Ferencre emlékeztek a 

nyugdíjasok
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Rákbetegek összefogása
 - A múzeum tervei
 - Tavaszi munkák
 - Interjú a Víztársulat veze-

tőjével
 Háttér 
20.10  Ballagás 2011

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

Április 29. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Április 30. szombat
 Berek – Kiss A. utca

Május 1. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Május 2. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Május 3. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 4. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Május 5. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Május 6. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv

Születés

Farkas Melinda – Balog Ti-
bor
Kg., Bihari utca 26.  Andor

Lapzárta: kedd 12 óra

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Kisújszállás 1:0 

(0:0)
Karcag, 250 néző. Jv.: 

Jávorszki Z., Osváth E., Nyes-
te L.

Karcag: Móga, Henk, Orosz, 
Kovács Cs., Rajcsányi, Szívós 
Gy., Kádár G. (Szentannai), 
Bukovszki, Erdei, Nagy D., Ba-
logh R.

Edző: Orosz István
A kunsági rangadón tovább 

folytatta jó tavaszi szereplését a 
karcagi csapat, mivel továbbra 
is veretlen maradt. Az ötödik 
percben Ladányi jobbról belőtt 
labdáját Móga vetődve meg-
fogta. A tizenkettedik perc-
ben Erdei kapura ívelése éppen 
hogy elment a bal kapufa mel-
lett. A harmincegyedik perc-
ben a védőkről lepattanó lab-
dát Németh közelről rálőtte, de 

Móga bravúrral szögletre tol-
ta. Az ötvenedik percben Berta 
haza akarta fejjel adni a labdát, 
de Balogh R. elcsípte és a kapus 
fölött a hálóba emelt (1:0). A 
nyolcvanhetedik percben Ba-
logh R. fejesét Ernest bravúr-
ral megfogta. A nyolcvankilen-
cedik percben Bukovszki egye-
dül kiugrott a védők közül, ám 
a kifutó kapus fölött a kapu fö-
lé emelt.

Jók: Bukovszki, Erdei, Ba-
logh R. ill. S. Nagy, Szendrei, 
Balogh A.

Csillag László: Egy döntet-
len szagú mérkőzésen egy vé-
delmi hiba eldöntötte a mérkő-
zést.

Orosz István: Nehéz mérkő-
zésen azt a fontos egy gólt mi 
szereztük meg.

B. I.

U 13-as korosztály: Karcag 
– Sándorfalva 3:2

Góllövők: Szabó E., Nagy I., 
Bakó

Orosháza – Karcag 1:2
Góllövők: Tóth, Balogh
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Sándorfalva 2:2
Góllövők: Székely D., Ha-

mar J.
Orosháza – Karcag 2:4

Góllövők: Horváth G. (2), 
Berczi G., Kocsis (öngól)

A táblázaton az U 13-asok a 
negyedik helyen, az U 15-ösök 
a hetedik helyen állnak.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Kisújszállás 1:0
Góllövő: Lázók A.

B. I.

Utánpótlás bajnokság

Városi műfüves 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

II. Thomas 
bajnokság

I. forduló: Flottok – 
Blades 3:1, Ökodizel – 
MultiTec 3:0, Armacomp 
– Thomas 4:3, Brigád – 
Szuperinfó 2:6, Rol Sped 
– Família 3:2, Karefa – 
Agrosprint 2:2.
További információ: www.
teremfocikarcag.5mp.eu 
– www.infokarcag.hu

Húsvét kupa

1. helyezett: Famí-
lia együttese, 2. helyezett: 
Kunmadaras CKO, 3. he-
lyezett: DKV.

Meghívó
Erdős Hanna Olimpiai és világbajnok cukrász

II. Karcagi Marcipán kiállítására
és

Patkó Károly
Zöldség-gyümölcs szobrász bemutatójára

A kiállítás megtekinthető: 2011. május 11-17-ig 9-17 óráig
Helyszíne: Karcag, Kossuth tér 14.

Pártok Háza

A kiállítás megnyitója: 2011. május 10-én, 16 órakor
A kiállítást megnyitja: Dobos László polgármester

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében köszönti 
a vendégeket Lukács Mihály Megyei TCKÖ elnök és 

Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés elnöke

Megtekinthető a Koronázási Ékszerek mérethű másolata, a Koro-
názási Miseruha kicsinyített mása, a Koronázási Eskükereszt élet-
hű másolata és különböző népművészeti alkotások cukorból.
A kiállítás megnyitóján és a záró napon Erdős Hanna fényképes 
bemutatóját és Patkó Károly bemutatóját is megtekinthetik.
Támogató jegyek: gyermek: 50 Ft, felnőtt 100 Ft.
Csoportos bejelentkezés esetén a felnőtt kísérőknek ingyenes.
Csoportos bejelentkezés tel.: 06 59/ 311-410
Támogatóink: Karcag Város Önkormányzata, Pánti Ildikó képvi-
selőnő, Nagykun-Ház Kft., rinoceros Grafikai Stúdió Kft., Karca-
gi Hírmondó, Karcagi Szuperinfó, Karcag Televízió, Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sport Szolgáltató Központ, 
Városgondnokság, Nimród Bio Étterem, Tanka és Társa Kft., 
Johan Anna.
A kiállítást a Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezi.


