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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara idén már ne-
gyedik alkalommal rendez-
te meg a Hungexpo terüle-
tén a SZAKMA SZTÁR FESZ-
TIVÁLT, mely helyt adott a 
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny országos döntőjének. A 
versennyel párhuzamosan az 
iskolák tehetséges diákjai le-
hetőséget kaptak egy szóra-
koztató műsor keretében tör-

ténő bemutatkozásra is, ahol 
az iskola tanulói zenés-táncos 
műsorral léptek fel.

Kamarai kezdeményezésre 
általános iskolai tanulók is je-
len lehettek a fesztiválon, me-
lyet -nem titkoltan - „szakmai 
kedvcsinálóként” hirdettek a 
szervezők. Városunkat a Var-
rós diákok mellett három álta-
lános iskola 12 tanulója képvi-
selte a rendezvényen.

A Kálvin utca 9. szám alatti 
általános iskola 1992-ben vette 
fel a karcagi születésű amerikai 
szabadsághős Kováts Mihály 
huszárezredes nevét, és azóta  
minden évben rendezvényso-
rozattal emlékezik a névadó-
ra. Az idei Kováts Mihály Em-
léknapok május 8-án, vasárnap 
reggel játékos sorversennyel és 
az iskolában működő Tehet-
ségpont jóvoltából, a Tehetség 
műhely képességfejlesztő fog-
lalkozásaival kezdődtek. A vá-
rosi ünnepségeknek most is 
szerves része, sőt elindítója volt 
a Bocskai és Liliom utcák Deák 
körúti torkolatában, a Kováts 
Mihály parkban található, a 
néhai szülőházra emlékező 
márványtábla megkoszorúzá-
sa, amelyen többek között Pán-
ti Ildikó, a 8. sz. kerület képvi-
selője helyezte el a koszorút. Az 
esemény az eső utáni komor 
idő ellenére is szép számú ér-

deklődőt vonzott. „Választóke-
rületünkben hagyomány im-
már – mondta köszöntőjében 
a képviselőnő -, hogy a Kováts 
Mihály Emléknapok kereté-
ben, itt az emlékparkban, azon 
a helyen, ahol a legendás kapi-
tány szülőháza egykoron ál-
lott, emlékezünk és köszöntjük 
vendégeinket, a választókerü-

let lakóit. Minden településnek 
vannak helyi értékei, emlé-
kei, kiemelkedő személyiségei, 
akikkel gazdagabb a város. A 
múltunk részét képezik, példá-
juk erőt ad a jelen és a jövő épí-
téséhez, formálásához.”

Leghívebben mindhalálig

Ha jól sejtem, a vasárnap 
reggeli borulásnak az ünnep-
ség szervezőin kívül minden-
ki örült. Amikor meg – ép-
pen a délelőtt közepén kez-
dődött koszorúzásra – ki-
sütött a nap, már mindenki 
elégedetten pillantott az ég-
re, bár néhányan kevesellték 
a másfél órás esőt, mondván, 
hogy az aszálytól nyögő ha-
tár többet is elbírt volna.

- Ahogy az lenni szokott, 
a belvizeket és az árvize-
ket aszály követi – mondta az 
időjárásról dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter, 
akiktaz ünnepségsorozat két 
rendezvénye között kértünk 
meg egy rövid interjúra. - Ez 
a tavaszi aszály pedig itt, a mi 
amúgy is száraz vidékünkön 
nagyon komoly problémát 
okoz. Bízom abban, hogy ez 
az eső, főleg ha ad még néhá-
nyat a Jóisten, átsegít bennün-
ket a mostani kritikus idősza-
kon. Én azt hiszem, hogy a ta-
valyi esztendő után egy köze-
pes évvel a magyar vidék már 

kiegyezne. Az árak magasak, 
tehát jók az értékesítési kilátá-
sok – termés kell hozzá.

- A minisztérium részéről 
mivel sikerült előkészíteni az 
idei gazdasági évet?

- A Vidékfejlesztési Minisz-
térium részéről folyósítottuk 
azokat az agrártámogatásokat, 
amelyek tavalyról áthúzódtak, 
de egyáltalán azokat, ame-
lyek folyamatban voltak. Kö-
zel ötszázmilliárd forint érté-
kű az az agrártámogatás, ami 

az elmúlt kilenc hónapban el-
jutott a gazdákhoz. Emellett 
több pályázatot, például az ál-
lattartó telepek korszerűsítési 
pályázatait, állatjóléti támoga-
tásokat is kifizettük. Ezek ala-
pot jelentenek ahhoz, hogy az 
év eredményes legyen. Termé-
szetesen még sok minden mú-
lik az elkövetkező hónapokon.

- Miniszter úr Karcagon je-
lentette be a vidékfejlesztési 
stratégia elkészültét, amit ép-
pen mostanában fórumokon 
ismertetnek és vitatnak meg. 
Milyen a „vidék alkotmánya” 
fogadtatása?

- A vidékstratégiával már 
lassanként egy hónapja járjuk 
az országot. Nagyon nagy az 
érdeklődés, ami nem csak ab-
ban nyilvánul meg, hogy al-
kalmanként 3-4 százan ül-
nek a teremben, hanem ab-
ban is, hogy például a tegna-
pi püspökladányi fórum öt 
és fél, az azt megelőző sáros-
pataki fórum hatórás volt. 

Kedvezően fogadják az új vidékstratégiát

Ismét Ferdinándsütő verseny
Tavaly a Szent György napi sokadalom rendezvényei között 
rendezték meg az I. Karcagi Ferdinándsütő Versenyt. A Nim-
ród Szálloda – a verseny meghirdetője – hagyománynak szán-
ta, az idén viszont a Húsvét miatt májusra helyezték át. A II. 
Ferdinándsütő Verseny időpontja 2011. május 22. (vasárnap). 
Ezen a napon 9-től 12 óráig nevezhetnek a versenyzők. Ver-
senyre nevezni egy egész koszorú ferdinánddal lehet. A je-
les esemény természetesen nem lesz egyedül, a Nimród előtt 
Bionap, vagyis május 21-22-én kirakodóvásár, főzőverseny, 
ökörsütés, kerekasztal beszélgetés várja az érdeklődőket.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

„Jó szakma felér egy diplomával”

Kováts Mihályra emlékezett az iskola

Május 5-én a Városháza 
polgármesteri tárgyalójában 
került sor arra a sajtótájékoz-
tatóra, amely az idei Toy Run 
jótékonysági motorosfutam 
célját, rendezvényeit volt hi-
vatott közhírré tenni. Do-
bos László polgármester a tá-
jékoztató felvezetőjében el-

mondta, hogy immár hatodik 
alkalommal érkeznek város-
unkba a Hell’s Angels Moto-
ros Club tagjai. Ahogy eddig, 
most is a Gyermeképség Ala-
pítványnak és ezen keresztül 
a kórház gyermekosztályának 
gyűjtenek adományokat. En-
nek köszönhetően az elmúlt 
évek során több nélkülözhe-
tetlen műszert és életmen-
tő berendezést sikerült vásá-
rolni az osztálynak, és termé-
szetesen a motorosok renge-
teg ajándékot, játékot hoztak 
a gyerekeknek. Május 28-án 

hasonló céllal látogatnak 
váro sunkba.

Dr. Aradi Erzsébet, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke 
elmondta, hogy céljaik között 
szerepel például allergia vizsgá-
ló szett vásárlása, valamint óri-
ási sólámpát és biorezonanciás 
magneter készüléket is szeret-

nének beszerezni. Ezek az esz-
közök egyrészt egyes betegsé-
gek megelőzésében, másrészt 
az egészségi állapot szinten tar-
tásában nyújtanak segítséget.

A sajtótájékoztatón részt vett 
Cserép György, a rendezvényen 
fellépő Üzletembers zenekar 
vezetője, aki nem csak zenész-
ként, hanem a Hasbro játék-
gyártó cég képviseletében já-
ték-adománnyal is támogatja a 
kezdeményezést.

Az egész napos rendezvény 
részletes programja az 5. olda-
lon olvasható.

TOY RUN 2011

Interjú dr. Fazekas Sándor  vidékfejlesztési miniszterrel
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Közéleti szilánkok

Futbólia 
felé

Na, valami mégis csak kezd alakul-
ni a magyar futball háza táján, mondta 
egy régi ismerősöm a kedd esti Fradi –
Zete mérkőzés után. Nem csak spanyol 
földön tudnak egy meccsen nyolc gólt 
rúgni, hanem már Pesten is. Mivel már 
nem vagyok a higgadtságáról és mér-
téktartásáról közismert Fradi szurkoló-
tábor tagja, inkább csak udvariasság-
ból bólogattam. (Régi gimnáziumi pad-
társam jutott eszembe, aki annak ide-
jén kívülről tudta minden NB I-es és NB 
I/B-és futballcsapat összeállítását, és ha 
kérdeztek tőle valamilyen eredményt, 
azt válaszolta a „tudatlanoknak”: 9:9-
nél félbeszakadt. Ezzel próbálta ösztö-
kélni őket, hogy figyeljenek oda a foci-
ra, és vegyék meg a Népsportot.)

Mostani ismerősöm fölemlítette 
a miniszterelnök úr hétvégi, futballal 
kapcsolatos interjújának néhány rész-
letét, ám kissé szkeptikus következte-
téseket vont le: jó lenne, ha csak a fele 
is megvalósulna ebből a koncepcióból 
három éven belül. Mert a mostani leen-
dő bajnokcsapat, a Fideszoton sem va-
lószínű, hogy jövőre bejut az európai 
bajnokok főtáblájára.

Hát, igen. A probléma itt is eléggé 
mély gyökerű. A nemzet sportolójának 
megválasztott Buzánszky Jenővel is 
nemrég hallottam egy interjút a Lánc-
híd rádióban, aki szintén kissé pesszi-
mistán nyilatkozott Kovács-Kokónak, a 
riporternek. Szerinte annyi minden el-
vonja a mai gyerekek figyelmét, hogy 
focizni már nagyon kevesen akarnak. 
Nem vonzza őket a pálya zöld füve – 
kesergett az egykori aranycsapat kiváló 
hátvédje. Nincs motiváltság, fegyelme-
zettség és utánpótlás.

Kétségtelen, messze vagyunk még 
attól, hogy futball-nemzetnek tekint-
sen bennünket Európa és a nagyvilág. 
1956 elején, még Futbóliáról szólt Ke-
leti Márton híres filmszatírája, a Csoda-
csatár, amelynek a forgatókönyv írója 
is ő volt. Igaz ugyan, hogy a szenzációs 
vígjáték az akkori magyar valóság, és a 
létező szocializmus fonákságait pellen-
gérezi ki, de a középpontban a futball 
és a társadalom viszonya állt. Mert ak-
kor nagyhatalom voltunk, és a szelle-
mes és találó kifejezés, a Futbólia való-
jában Futballországot jelentett, ahol a 
foci az egyik legfőbb érték. Sajnos ma, 
akárhogy is nézzük, Futbólia mégis-
csak Spanyolország. (És persze abban 
az időben is nagy volt, mert a filmben a 
saját magát alakító Puskás Öcsi karrierje 
csúcspontját az ottani királyi gárdában, 
a Real Madridban érte el.) A mai cso-
dacsatár is ott van, L. Messi-nek hívják, 
aki majd talán a május 28-án, London-
ban, az Európa Kupa döntőjében, az új 
Wembley stadionban ugyanannyi gólt 
lő, mint éppen Puskás, a régi Wembley-
ben, az évszázad mérkőzésén.

Mindenesetre nálunk most szükség 
van olyan komoly állami beavatkozásra, 
hogy valóban elinduljunk egy egészsé-
ges Futbólia felé…

- ács -

HÍREK
A MAGYAR 

DERMATOLÓGIAI 
TÁRSULAT 

ONKODERMATOLÓGIAI 
SZEKCIÓJA 

ORSZÁGSZERTE 
INGYENES ANYAJEGY-

TANÁCSADÁST SZERVEZ
EUROMELANOMA 
NAP KARCAGON

Tisztelettel értesítjük a 
lakosságot, hogy az 

EUROMELANOMA NAP 
keretén belül 

Melanoma szűrést rendezünk

Időpont: 2011. május 16.
 8:00-12:30 illetve 
 13:00-16:00
Helyszín: KÁTAI 

GÁBOR KÓRHÁZ  
Bőrgyógyászati 
szakambulancia

 I. emelet 121. ajtó
Szűrés végző orvos:
 Dr. Ferencz-Reiff Anikó
 bőrgyógyász, 

kozmetológus főorvos

Előjegyzés: KÁTAI GÁBOR 
KÓRHÁZ

 Beteginformációs 
Központ

 06-59/507-106.
 06-70/507-1111.

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

Tisztelt karcagi lakosok, állattartók!
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága üzemel-

tetésében lévő Gyepmesteri telep (Karcag, Vágóhíd u.) 
működési rendje 2011. június 1-től az alábbiak szerint 
változik:

Nyitvatartási idő: 
hétfőtől péntekig 8 – 12 óráig  15 – 19 óráig
szombat, vasárnap 7 – 11 óráig.
Gyepmester: Kirják Rudolf. Tel.: 06/30-678-0343. Vá-

rosgondnokság tel.: 06/30-626-9283 vagy 59/311-411.
Az elmúlt években tapasztalt rendellenességek keze-

lése, szabályozása érdekében a következő előírások be-
tartása mellett üzemel a karcagi gyepmesteri telep:

Magánszemélyek esetén:
-  50 kg/év/fő határig térítésmentesen helyezhető el ál-

lati eredetű hulladék.
-  A fent említett súlyhatár fölött térítés ellenében.
-  A beszállított állati tetem tulajdonosának hitelt ér-

demlően igazolnia kell személyazonosságát (szemé-
lyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya).

Gazdálkodók, vállalkozások, őstermelők ese-
tén:

-  Csak a Városi Önkormányzat Városgondnokságával 
megkötött érvényes, állati eredetű hulladékok ártal-
matlanítására és szállítására kötött szerződéssel ren-
delkezőktől tudjuk befogadni az elhelyezni kívánt ál-
lati tetemeket.

-  Szerződéskötésekkel kapcsolatos felvilágosítás: Vá-
rosi Önkormányzat Városgondnoksága, Karcag, Villa-
mos u. 109. vagy 06/59-311-411-es telefonszámon.

-  A beszállítást lebonyolító személyeknek minden 
esetben igazolniuk kell személyazonosságukat.

-  Csak térítés ellenében tudjuk ártalmatlaníttatni, szál-
líttatni az elhullott állatokat.

-  A szarvasmarha és bivaly hullát átadó köteles a 
99/2002. (XI.5.) FVM rendelet (ENAR) szerinti belföldi 
marhalevél igazolólapot is egyidejűleg átadni.

Ártalmatlanítási díj:
A szolgáltatás igénybevétele az alábbi térítési díj elle-

nében történik magánszemélyek és gazdálkodók, vállal-
kozások, őstermelők esetén: 2011. június 1-től minden-
nemű állati tetem és hulladék átvétele és elhelyezése: 
bruttó 90 Ft/kg.

Fenti díj az alábbi megosztásban kerül alkalmazás-
ra, amennyiben az elhullott állatok fajtái, valamint az át-
vételi és szállítási körülmények megfelelnek az 56/2008. 
(IV.25.) FVM rendelet támogatási előírásainak.

A támogatási jogosultság fenti rendelet 4 § (2) bekez-
dése szerint: „A gyűjtő-átrakó létesítmény üzemeltetője 
az e rendelet hatálya alá tartozó állati hullák gyűjtő-át-
rakó létesítményből az ártalmatlanító üzembe történő 
elszállítására és ártalmatlanítására a kedvezményezett 
nevében veheti igénybe a támogatott szolgáltatást, ez 
esetben a kedvezményezett részére a szolgáltatást a tá-
mogatás mértékével csökkentve kell elszámolnia.”

A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított szám-
la nettó (általános forgalmi adót nem tartalmazó) érté-
kére vonatkozik.
Megnevezés Nettó Áfa Bruttó
Állati hulla ártalmatlanítási díj/kg 56 Ft 14 Ft 70 Ft
Állati hulla ártalmatlanítási díj 
MVH támogatás/kg -26,8 Ft 0 Ft -26,8 Ft
Állati hulla elszállítási díj/kg 16 Ft 4 Ft 20 Ft
Állati hulla elszállítási díj 
MVH támogatás/kg -16 Ft 0 Ft -16 Ft

Mérlegelés:
Az ártalmatlanításra átadandó állati hulladék mérle-

gelését a Szolgáltató a Nagykunsági Környezetvédel-
mi Kft.-vel kötött megállapodás alapján a karcagi szilárd 
hulladéklerakó telepen, Megrendelő képviselőjének je-
lenlétében díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az állati hulla tulajdonosa nem a fent le-
írtak szerint jár el, úgy az átadó és az átvevő a gyepmes-
ter által megállapított súlyt tekintik elfogadottnak.

A gyepmester által kiállított átvételi elismer-
vény kötelező tartalmi elemei:

-  az elhullott állat birtokosának neve, lakcíme, adó-
száma

-  az elhullott állat faja, ivara, kora, darabszáma és el-
hullásának ideje

-  az átvétel kelte
-  az átadó aláírása
-  az átvevő aláírása.
(1995. évi XCI törvény az állategészségügyről)
(2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és ható-

sági felügyeletről)
Városgondnokság

2011. április 29-én 86 végzős di-
ák ballagott a Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kollégiumból. 
Egy-egy szakközépiskolai és egy lo-
gisztikai ügyintéző osztály mellett két 
szakiskolai osztály tanulói búcsúztak 
a diákévektől.

Ez alkalomból jutalomban része-
sültek a legkiemelkedőbb tanulók 
munkájuk elismeréseként. Az iskola 
által alapított Varró-díjat ebben az év-
ben Pető Magdolna és Mészáros Bar-
bara vehették át, kiemelkedő tanul-
mányi munkájukért valamint a sport-

ban elért eredményeikért. Az IPOSZ 
karcagi szervezete Kun Imrét társa-
dalmi munkájáért, Tóth Jánost kitűnő 

tanulmányi eredményéért, valamint 
a Szakma Kiváló Tanulója versenyen 
való szerepléséért jutalmazta.

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

GYERMEKNAPOT rendez
 2011. május 29-én (vasárnap) 

14-19 óráig 
Helyszín: 

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ előtti tér és a 
Nagykun Látogatóközpont

Valamennyi érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás

Az élet szólít, menni kell…
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Par la men ti Nap ló

A múlt alkalommal egy ol-
vasó azt javasolta, hogy pusz-
tán jegyzőkönyv-stílusban azt 
rögzítsem, mi is történt a Tisz-
telt Házban, így szerinte több 
dologról lehetne írni. Ha meg-
fogadnám a tanácsát, a hét-
fői szavazásunk alapos tartal-
mi leírása a 98%-os különadó 
ügyében így nézne ki:

Az Alkotmánybíróságnak 
az egyes gazdasági és pénzügyi 
tárgyú törvények megalkotásá-
ról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény módosí-
tásáról szóló 2010. évi CXXIV. 
törvény tárgyában hozott ha-
tározata alapján a törvényho-
zó a 2010. adóévre vonatko-
zóan rendelkezhet a különadó 
fenntartásáról. Az egyes gaz-
dasági és pénzügyi tárgyú tör-
vények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény (a továbbiakban: 
Tv.) módosítására irányuló tör-
vényjavaslat ennek érdekében 
rögzíti, hogy 98%-os különadó 
sújtja a 2010. január 1-jén vagy 
azt követően a Tv.-ben megha-
tározott jogcímen megszerzett 
jövedelmeket. A 2005-2009. 

közötti időszakra vonatkozóan 
korábban befizetett különadó 
összegét az állami adóhatóság 
visszatéríti.

A különadóval kapcsolatos 
rendelkezések végrehajtása so-
rán felmerült olyan értelmezés, 
hogy azok a törvény hatályos 
szövege alapján nem vonatkoz-
nak a politikai elit olyan kép-
viselőire, mint az országgyűlé-
si vagy az európai parlamenti 
képviselők. A társadalom igaz-
ságérzete ugyanakkor megkö-
veteli, hogy a politikai élet ezen 
vezető képviselői is a közszfé-
rában foglalkoztatott más ma-
gánszemélyekkel azonos felté-
telek mellett vállaljanak részt a 
terhekből.

Az országgyűlési és európai 
parlamenti képviselők, alpol-
gármesterek, főpolgármester-
helyettesek, megyei közgyűlési 
alelnökök tekintetében a javas-
lat a megbízatás, a jogviszony 
megszűnésével összefüggésben 
kifizetett bevétel 2 millió forint 
feletti részét minősíti külön-
adó-alapnak, ahogy teszi ezt a 
hatályos szabályozás is a pol-
gármesterek vonatkozásában.

A javaslat átmeneti rendel-
kezést iktat be arra vonatko-
zóan, hogy a törvény módo-
suló rendelkezéseit az ország-
gyűlési képviselők, alpolgár-
mesterek, valamint az európai 
parlamenti képviselők eseté-
ben a 2011. január 1-jén vagy 
azt követően megszerzett, 
egyébként a különadó hatálya 
alá tartozó adóköteles bevéte-
lekre kell alkalmazni. Átme-
neti rendelkezés szabályozza 
továbbá, hogy az országgyűlé-
si és európai parlamenti kép-
viselőknek, az alpolgármeste-
reknek, illetve a számukra kü-
lönadó-köteles bevételt juttató 
kifizetőknek 2011-ben milyen 
határidőre kell teljesíteniük az 
adó megállapításával, megfi-
zetésével és bevallásával kap-
csolatos eljárási cselekménye-
ket. A hétfő esti szavazás so-
rán a parlament 276 igennel, 
36 nemmel, a javaslatot elfo-
gadta.

Én pedig következő alka-
lommal maradok a parlamen-
ti napló eddigi stílusánál.

Varga Mihály 

Jegyzőkönyv semleges hangnemben

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 14-15. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Május 21-22 Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30/218-5722

Meghívó

ZENÉS FÜRDŐ 
SHOW!

2011. MÁJUS 14. 
SZOMBAT 1430

A Csokonai úti Óvoda 
„Aprólábak” néptánccso-
portja 5. alkalommal vár 
minden kedves érdeklődőt 
a ballagó gyermekek bú-
csúztatására.

A műsorban fellépnek:
- a Madarász Imre Egyesí-

tett Óvoda és Pedagógi-
ai Szakszolgálat Népha-
gyomány-ápoló Szakmai 
Munkaközössége.

- Nagy Roland kalotaszegi 
verbunk és legényes nép-
táncot mutat be 

- „Aprólábak” néptánccso-
port kicsi csoportja

- Tóth Istvánné óvodape-
dagógus meseelőadása

- „Aprólábak” néptánccso-
port nagy csoportja

- DMIK Iringó néptánc-
csoportja.
A rendezvény színhelye: 

Karcag Városi Gyógyvizű 
Strandfürdő

Várunk minden kedves 
érdeklődőt!

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pá-

lyázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
1. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 1 helyiség. A helyiség alapterülete: 19 m2

Közművei: villany, gáz
A bérleti díj kiinduló összege: 4.330.-Ft/m2/év + ÁFA
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 24. 

napja 16.00. óráig beérkezően.
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 kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

2011. május 5-én este a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár szer-
vezésében közönségtalálkozó 
volt a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ emeletén, ahol 
Schäffer Erzsébet volt a vendég. 

Az író-olvasó találkozó-
nak induló alkalom percek 
leforgása alatt vált felnőtt-
mesévé, az élet eseményei-
re való rácsodálkozás tündé-
ri szőttesévé. A Nők Lapja fő-
munkatársa, Pulitzer-díjas és 
Prima Primissima-díjas újság-
író, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztjének 
birtokosa közvetlenségével, hi-
teles emberi magatartásával, 
gondolatainak mélységével ki-
ragadta a közönséget a hétköz-
napok monotonitásából, meg-
szokott szürkeségéből. Saját 
embermeséjét osztotta meg ve-
lünk, amikor a Temesvári lány 
című könyvét mutatta be. 

A megrázó őszinteségű, sze-
mélyes hangú, leginkább nap-
lóra emlékeztető könyv, anya és 
lánya „párbeszéde” az élet utol-

só szakaszába érve.  A történe-
tek minden pillanatában ott a 
dráma, és ott a feloldozás. Ott 
vannak a fogódzók és a megélt 
tapasztalások, hogy az élet oly-
kor kikerülhetetlennek látszó 
buktatóin is át lehet evickélni. 
Nehéz pakkal megrakodva is. 
Nem biztos, hogy száraz láb-
bal, de partot érünk. Élőszóban 
a történetek nem mondtak ke-
vesebbet a könyvnél. Erzsébet 
kedvessége, dinamizmusa, pre-
cíz humora gyógyító percek-
ké változtatta az együtt eltöltött 
két órát. 

A találkozást a TÁMOP 
3.2.4. Nagykun Tudásdepó-
Expressz pályázati forrásból 
tudtuk megvalósítani. Az ol-
vasásnépszerűsítő rendezvény-
sorozat következő eseménye a 
legkisebbeknek szól. Május 29-
én a Kiskalász együttes kon-
certjén együtt hallgatjuk majd 
Bartos Erika megzenésített ver-
seit. 

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

Mindenki elmondja a vélemé-
nyét, és mindenkinek vála-
szolunk is a helyszínen. Az el-
hangzott elképzeléseket pedig 
beépítjük a vidékstratégiába. 
Én úgy látom, hogy  a fogadta-
tás kedvező. Kedvező azok ré-
széről, akik a megélhetésüket 
vidéken, a mezőgazdaságban 
képzelik el – családi gazdálko-
dók, generációk óta itt élő em-
berek. Vannak persze akiknek 
a részéről fanyalgás fogadja ezt 
a vidékstratégiát, de nekünk 
biztos támpont, hogy nem a 
spekulánsok, a különböző tő-
kés körök érdekeit kell képvi-
selnünk, hanem a vidéken élő 
magyar emberekét. Ezért dol-
gozunk mi, és várunk a vidék-
stratégia későbbi rendezvénye-
ire is minél több érdeklődőt, de 
a tárca írásban, az interneten is 
fogad minden észrevételt.

- Mikor kezdődik a tíz éves 
program megvalósítása?

- A vita várhatóan június 
elejére ér véget. Mi már viszont 
a program részelemei szerint 
dolgozunk, attól függetlenül, 
hogy a vidékstratégia még az 
első vagy majd a második fél-
évben kerül a parlament elé. 
Vannak olyan dolgok, ame-

lyeket már megléptünk. Ilyen 
például az illetékmentes va-
gyonátadás a generációk kö-
zött. Ez alapvető dolog ahhoz, 
hogy a falvakban, a városok-
ban a családi generációk kö-
zötti folytonosság meglegyen. 
Tehát ahogy régen is megvolt, 
amikor a nagyszülőtől a szülő, 
majd az unoka vette át és vit-
te tovább a családi gazdaságot, 
a munkaeszközöket. Ez ami 
mintegy megelőlegezett része 
a vidékstratégiának. A „vidék 
alkotmánya” iránytű, aszerint 
fogunk dolgozni a jövőben is, 
a konkrét intézkedéseket pe-
dig menet közben meghozzuk. 
Most, miközben a stratégia vi-
tája zajlik, az ágazat szereplői-
vel (termelőkkel, kis- és nagy-
vállalkozókkal) kidolgoztunk 
egy sertéságazati programot, 
amelynek célja, hogy stabili-
záljuk ezt a nagyon fontos te-
rületet és ezzel a magyarorszá-
gi sertéstartás ismét sikeres le-
gyen. Egy másik ilyen a tanya-
program. Az idén egymilliárd 
forint van a tanyák korszerűsí-
tésére, energiaellátására, és hát 
ennek a meghirdetése is ha-
marosan meglesz. Ezek mellett 
még jó néhány másik program 
is készül. Dolgozunk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége szeretettel meg-

hívja az egykor a karcagi laktanyában szolgálatot teljesített katoná-
kat a 2011. május 21-én (szombaton)  tartandó rendezvényünkre.
PROGRAM
10:00 Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11. Karcagi Ifjúsági Ház 

(volt HEMO épülete)
11:00 Emlékszoba megtekintése
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület), 1. emelet
12:00 Bajtársi találkozó - ebéd
 Helyszín: Karcag, Varró u. 1. ESSEN Kft. étterme (a kollégi-

um épülete)
A Karcagi Ifjúsági Háztól busz szállítja az érdeklődőket a további 
helyszínekre.
A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 2 000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2011. május 15. 
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve a 06-
70/256-6551, vagy a 06-70/459-7290 telefonszámokon.

Vezetőség

Közönségtalálkozó Schäffer Erzsébettel

Kedvezően fogadják az új 
vidékstratégiát
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A XXII. „Nagykun” felidézése
Legutóbb a Kunhegye-

sen megtartott Nagykun Di-
ák Sportviadalról tartot-
tak beszámolót a győztes csa-
pat tanárai és diákjai. A lel-
kes szavak egyértelműen a 
sport pozitív nevelő, jellem-
formáló hatásáról, közösség-
alakító erejéről, a testileg – 
lelkileg erős, egészséges if-
júság dicséretéről szóltak.
Az 1969 óta kétévenként sor-
ra kerülő, országosan is egye-
dülálló ’Kis-Olimpiák’ már 
két nemzedéket képviselő 
,több ezer diáknak jelentettek 
egy életre szóló élményt. Az öt 
nagykun város nyolc iskolájá-
ból érkezett versenyzők mind-
egyikének volt minek örül-
ni, kiért szurkolni a jelenlegi 
„Nagykunos” sportágakban: 
az atlétikában, a tornában és 
a labdajátékokban. Ezúttal 
is izgalmas küzdelmek hoz-
ták meg a végső eredményt, a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola első 
helyét. A hagyományos pont-
verseny alapján a Nagykun 
Kupát emelhették a magasba 
az ünneplő sportolók és fel-
készítő tanáraik! A túláradó 
örömben osztozott a végig ki-
tartóan szurkoló népes karca-
gi tábor. A másik trófea szin-
tén a Református Gimnázi-
umba került, hiszen a legtöbb 
érmet kapott iskolának fel-
ajánlott, a viadalok újraindító-
jának emlékét őrző Varga Jó-
zsef Vándorserleget is elnyer-
ték két évre a végleg ott mara-
dó szép Oklevéllel együtt.

A megjelent testnevelő ta-
nárok beszámolói alatt több 
száz kép jelent meg a kive-
títőn a sportversenyekről. 
Tóth Barna tanár úr elmond-
ta, hogy szülei révén már gye-
rekkorában megismerte a via-
dalokat, diákként maga is ver-
senyzett tornában és atlétiká-
ban, s amikor két évvel ezelőtt 
nem sikerült nyerni az iskolá-
nak, eltökélte, hogy mindent 
megtesz a sikerért. Értékelé-
sében sorra vette a helyezé-
seket, s kiemelte a fiúk és lá-

nyok nagyon lelkes felkészülé-
sét és versenyzését, és felidézte 
a fantasztikus mérkőzéseket, a 
csodálatos diadalt, amelynek 
részesei Rauschembergerné 
Szabó Andrea és Örlős Zol-
tán testnevelő tanárok is.
Major János tanár úr elmond-
ta, hogy ez az ötödik Sportvi-
adal, amin közreműködött. A 
rendszeres, országos sikere-
ket hozó felkészülés reményt 
adott a kiemelkedő szereplés-
re. Bevallotta, hogy ő alapjá-
ban véve ő kézilabdás, de szí-
véhez a röplabda áll legköze-
lebb. Érdemes elolvasni Major 
tanár úr részletes írását az ese-
mény értékeiről és a tanulók 
név szerint felsorolt eredmé-
nyeiről. A gimnázium honlap-
ján megtalálható a pontver-
seny összesítése iskolánként, 
és a Fazekas Bence által készí-
tett rengeteg fotó.

A jelenlévő Soós Géza ta-
nár úr, a Varró Szakközépis-
kola volt testnevelője koráb-
bi felejthetetlen emlékeit idézte 
fel megerősítve, hogy a Sport-
viadalnak óriási nevelő érté-
ke van. Soós Gézáné tanárnő 
elhozta édesapja féltve őrzött 
régi címeres kupáját, amelyet 
mindenki megcsodált. Körbe-
adtuk a NagyLapot, amely a 
versenyek hangulatát felidéző 
újság, s előkerült néhány egy-
kori jellegzetes karcagi kerá-
mia érem is. A bajnokcsapa-
tot két aranyérmes kosárlab-
dázó képviselte, a 11. osztályos 
Hamar Kitti és a 10-es Németh 
Gergely. Jelképesen általuk 
gratulálunk minden résztvevő-
nek, akik akár éremmel, akár 
anélkül sokban gazdagodtak a 
Nagykun Diák Sportviadalon, 
amelyet egyöntetű vélemény 
alapján folytatni kell! 

Május 16-án fél hattól a 
Déryné MIK-ban a kör vendé-
geként Dr. Káposzta Zoltán, 
a budapesti Jahn Ferenc Kór-
ház Neurológiai osztályának 
főorvosa beszél munkájáról és 
fő szakterületéről, az alvásza-
varokról. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

V. Gy.

Az iskolai ünnepséget, ame-
lyet hagyományosan a Kálvin 
utcán, az intézmény épüle-
te előtt rendeztek meg, térze-
ne és a Kováts Mihály Huszár 
Bandérium felvonulása vezet-
te be. Chrappánné Papp Ág-
nes igazgatónő e tizenkilen-
cedik megemlékezésen – mint 
évek óta mindig – számos 
külföldi – egyesült államok-
beli, lengyelországi (Crosno), 
felvidéki (Szepsi), erdélyi 
(Székelykeresztúr) – küldött-
séget, állami és városi vezetőt, 
egyesületi, intézményi delegá-
ciót, több száz karcagi érdek-
lődőt köszönthetett, az iskola 
teljes létszámban jelenlévő ta-
nári kara, tanuló ifjúsága je-
lenlétében és képviseletében.

Az ünnepi megemléke-
zés szónoka, dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisz-
ter, a Kováts Mihály Bará-
ti Társaság Egyesület elnöke 
kiemelte, hogy az elmúlt kö-
zel két évtized alatt az ameri-
kai szabadságharc ezredesé-
vé lett, karcagi születésű hu-
szár „Györffy Istvánnal, Né-
meth Gyulával, Mándoky 
Kongur Istvánnal és más jeles 
személyiségekkel együtt részévé 
vált a helyi panteonnak.” Jel-
mondata, amellyel Benjamin 
Franklinhoz írott levelét zár-
ta, - Fidelissimus ad mortem!, 
vagyis Leghívebben mindha-
lálig! - ami „az egyik legtömö-
rebb, leginkább átérzett és leg-
igazabb magyar hitvallás” - 

szintén közismert lett. Kováts 
Mihály példájával, felfogá-
sával egy magyar értékrend 
mellett kell ma is dolgoznunk 
– hangsúlyozta dr. Fazekas. - 
„Új alapokat kell letenni, ame-
lyek a régieken nyugodnak. 
Helyére kell raknunk azt az ér-
tékrendet, amely mindig irány-
adó volt számunkra, és pers-
pektívát kell adni a jelen idő-
ben a jövő felé. Enlékül nem 
lehetünk felemelkedő nemzet. 
Legjobb hagyományainkra, a 
magyar életforma helyreállítá-
sára kell odafigyelnünk. Visz-
sza kell adni a rangját a ma-
gyarságnak. … Ezért is fontos, 
hogy a közösségek, a városok és 
a falvak odafigyeljenek azokra 
az emberekre, akiknek a pél-
dája a mai napig hat. Akik-
re odafigyelünk és ezáltal kö-
zösségformáló erőt merítünk. 
Ezért tartom fontosnak, hogy 
ma, a Kováts Mihály Napon, 
a régiekre emlékezve a ma kér-
déseire is keressük a választ. 
Most ebben van az az erő, 
amely számunkra, a magyar-
ság számára a megmaradást 
jelentheti a jelenben és a jövő-
ben egyaránt.”

Kováts Mihály az Egyesült 
Államok szabadságharcának 
hőse, akinek az emlékét a ten-
gerentúli, választott hazájá-
ban is ápolják. Életnagyságú 
arcképe a Kongresszus épüle-
tében látható, alakját szobor-
ba öntötték, halála helyét pe-
dig emlékművel jelölték meg. 
A Kováts Mihály Emléknapon 
természetesen a magyaror-

szági amerikai diplomácia is 
képviselteti magát. 2011. má-
jus 8-án Brian Guss, az Ame-
rikai Egyesült Államok Nagy-
követsége politikai osztályá-
nak munkatársa köszöntötte a 
karcagi ünneplőket, és adta át 
Eleni Tsakopoulos Kounalakis 
nagykövet jókívánságait.

Ma már iskolai hagyomány, 
hogy a Kováts Mihály napi 
ünnepségen kitüntetéseket, el-
ismeréseket adnak át. Az is-
kola vezetése Kováts Mihály 
Emlékplakett-tel ismerte el 
dr. Fazekas Sándor miniszter 
úrnak a Kováts Mihály Bará-
ti Társaság Egyesület elnöke-
ként végzett munkáját. Bodó 
Ilona és Bodó Sándor alapítot-
ták azt a díjat, amellyel ilyen-
kor a művészetekben, az iro-
dalom, a rajz és a történelem 
tantárgyakban legjobban tel-
jesítő tanulókat jutalmazzák. 
Bodó-díjasok 2011-ben Varga 
Róbert (4.b.), Balogh Vivien 
(5.a.), Johnson Kerubina (7.c.), 
Pintér Gergő (8.b.) és Rosinger 
Irma (8.c.). Az ünnepség a ta-
nulók műsorával folytatódott, 
majd az ezredes emléktáblá-
jának megkoszorúzásával ért 
véget. Az iskolában ezt köve-
tően nyílt meg A hétköznap-
ok gyöngyszemei című kiállí-
tás, amit a pedagógusok mun-
káiból állítottak össze. Az 
eseményekben gazdag nap zá-
rásaként dr. Négyesi Lajos al-
ezredes, hadtörténész előadá-
sát hallgathatták meg az ér-
deklődők.

Elek György

A Míg Megnövök Kiemel-
kedően Közhasznú Alapítvány 
által szervezett „Rigó énekel-
jen” Kárpát-medencei Kör-
nyezetvédelmi csapatverseny 
döntőjén vettünk részt 2011. 
április 27-28-án. A csapat tag-
jai: Rósinger Irma Nóra, Mol-
nár Bibiána, Vincze János, Sza-
bó István Róbert, Suszter Judit 
és Dobrai Anett 8. c osztályos 
tanulók voltak.

Az izgalmas esemény hát-
terében egész éves munka állt. 
Előzetes fordulókat kellett 
megoldanunk környezetvéde-
lem, és egészséges életmód té-
mában.

A beküldött munkáinkkal 
elért szép eredmények alapján 
behívtak bennünket a kétna-
pos döntőre, mely Nyíregyhá-
za – Sóstógyógyfürdőn került 
megrendezésre a Kis Vakond 
Ifjúsági-és Szaktáborban.

A végső megmérettetés 
három részből állt: írásbe-
li teszt kitöltése, a nyíregy-

házi Vadaspark területén egy 
projekt-feladat megoldása és 
egy szituációs játék bemutatá-
sa, melyben kampányoltunk a 
Zádor–hídért egy képzeletbeli 
túra keretében.

A csapatok közti szoros ver-
senyben egy pont lemaradással 
a 2 helyen végeztünk.

Nagyon jól éreztük magun-
kat, a szervezők igazi tábo-
ri hangulatot teremtettek ne-
künk. Ennek a versenynek 
nemcsak az volt az erénye, 

hogy sokat tanultunk, hanem 
az is, hogy megtanultunk csa-
patban dolgozni, ami bizony 
nem egyszerű.

Ezúton is köszönjük 
Mándoki Erzsébet osztályfő-
nökünk lelkes munkáját, sok 
segítségét. Köszönjük továb-
bá a Kováts Tehetségpont és a 
Kováts-os Gyermekekért Ala-
pítvány anyagi támogatását és 
tanáraink, szüleink biztatását.

Rósinger Irma Nóra
8. c osztályos tanuló

Folytatás az 1. oldalról

Dobogón a Kováts csapata

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2011. június 4-én (szombaton) 19 órára
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

II. emeleti hangversenytermébe a
KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR

HANGVERSENYÉRE
Vezényel:

BARTAL LÁSZLÓ 
karmester

Belépő: 1.500.- Ft (helyre szóló)
Információ: 59/503-224, 503-403-as telefonon

   Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja

Kováts Mihályra emlékezett az iskola

A 6 tenger(ész)



2011. május 13. 5

HELLS ANGELS MC Hungary,
a Gyermeképség Alapítvány,

Karcag Város Önkormányzata és a
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ meghirdeti

a 
TOY RUN

jótékonysági motoros futamot
Időpont: 2011. május 28. szombat

A futam célja: Pénzadományok gyűjtése a karcagi Kátai 
Gábor Kórház Csecsemő-, Újszülött- és Gyermekosztálya 
részére. Adományok csekken befizethetők a GYERMEKÉP-
SÉG Alapítvány 11745073-20009599 számlaszámára, illetve 
a rendezvény napján, a helyszínen készpénzben is adhatók. 
Program:
10:00  Gyülekezés: Bp. M3 Shell kút (11 km)
11:00  Indulás csapatban (tervezett tempó kb. 100-120 km/

óra)
12:00  Pihenés, tankolás (Rekettyés pihenő, MOL kút 106 

km)
12:45  Továbbindulás Karcag felé
14:00  Megérkezés Karcagra, a Városháza parkolójába
15:00  Adományok átadása a kórház területén (a felvezetett 

motorosokkal behajtható)
Utána: gulyásparti, strandolás és sátorozási lehetőség a 

gyógyfürdőben. Lovaskocsizás, ismerkedés a város 
nevezetességeivel.

Koncertek:
17:00 órakor Retrock koncert (Karcagi zenekar)
19:00 órakor PANGEA koncert (Karcagi zenekar) 
21:00 órakor ÜZLETEMBERS koncert.
A fürdő területére a belépés 1.000,- Ft., melynek megfizeté-
sével az alapítványt támogatja.
A szervezők Karcag város lakosságát szívesen látják a fenti 
programon, adományaikat örömmel fogadják. 

A Szervezők
Info: hamchungary@hotmail.com  
Imi: 06/20-354-5856 (gurulás) Sanyi: 06/20-800-6491(gurulás) 
Ildikó: 06/59-500-611 (Karcagi események)

Lehetőség szerint minden résztvevő hozzon magával egy 
kis meglepetést a gyermekek részére!

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt, ekcé-
más gyermeket és szüleiket a 
KARCAGI VIDÁM ZSIRÁF 
KLUB soron következő össze-
jövetelére.
Helyszíne:  NIMRÓD BIO-

SZÁLLODA Karcag, 
 Bajcsy-Zs. u. 4.
 Konferencia Terem
Időpontja: 
 2011. május 13., 17:00 óra
Téma: ÉTELALLERGIÁK
Meghívott előadó: 
 Dr. Nemes Éva, egyetemi 

adjunktus Gyermekgyó-
gyász-gasztroenterológus 
DE OEC Klinika
Rendezvényünkön részt 

vesz Molnár Pál képviselő, a 
Karcag Város Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi bi-
zottság elnöke.

Dr. Ferencz-Reiff Anikó, 
bőrgyógyász főorvos, 

klubvezető

„Nem a Föld tartozik az em-
berhez, hanem az ember tarto-
zik a Földhöz”

Immáron hagyomány isko-
lánkban, hogy a Kiskulcsosi 
Hét rangos eseménye az al-
só tagozatos, 4. osztályos ta-
nulók környezetismereti ver-
senye. Nagy örömmel vettük, 
hogy öt iskola 15 tanulóját ne-
vezték a vetélkedőre a felkészí-
tő tanárok.

A verseny célja, hogy ismer-
jék meg, szeressék és védjék is 
a természetet a felnövekvő ge-
neráció tagjai.

Változatos, érdekes felada-
tokkal kellett a gyerekeknek 
megbirkózniuk. A zsűri fo-
lyamatosan értékelte a felada-
tokat, az elért pontokat kive-
títőn követhették nyomon. A 
szokásos TOTO, keresztrejt-
vény mellett villámkérdések, 
képzeletbeli szelektív hulla-
dékgyűjtés tette mozgalmas-
sá a közel két órára nyúló ver-
sengést. Sok hasznos ismeret-
tel, kellemes beszélgetéssel, és 
persze kellő izgalommal vár-
tuk az eredményhirdetést.

1. helyezett: Kovács Lu-
ca (Györffy István Általá-

nos Iskola) Felkészítő taná-
ra: Csináthné Bakó Éva. 2. 
helyezett: Kapitány András 
(Kiskulcsosi Általános Isko-
la) Felkészítő tanára: Kovács 
Lászlóné. 3. helyezett: Sza-
bó Kíra (Györffy István Ál-
talános Iskola) Felkészítő ta-
nára: Csináthné Bakó Éva. 
4. helyezett: Sebők Viktó-
ria (Kiskulcsosi Általános Is-
kola) Felkészítő tanára: Ko-
vács Lászlóné. 5. helyezett: 
Lajos István és Hubai Krisz-
tina Boglárka (Györffy Ist-

ván Általános Iskola)  (Kar-
cagi Nagykun Református Ál-
talános Iskola) Felkészítő ta-
nára: Csináthné Bakó Éva és 
Kuruczné Katona Éva. 4. he-
lyezett: Kurucz Aletta és Var-
ga Róbert (Kiskulcsosi Álta-
lános Iskola) (Kováts Mihály 
Általános Iskola) Felkészí-
tő tanára: Kovács Lászlóné és 
Patkóné Erdei Judit.

Köszönjük a felkészítő taná-
rok és a zsűritagok munkáját!

A Kiskulcsosi Általános Is-
kola tanítói

Nyújtsd a kezed!
A Kiskulcsosi Általános Iskolában sikeresen véget ért a 

„Nyújtsd a kezed” című, az alap- és középfokú oktatási intéz-
mények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési te-
vékenység támogatására kiírt nyertes pályázat megvalósítása.

2011. március1-április 30. közötti időszakban a 8. évfolyam-
ra járó tanulók vettek részt a programban. Ez a projekt, az elő-
ző években elnyert pályázati programok folytatása volt. Négy 
éven keresztül, a pályázati időszakon belül, heti egy alkalom-
mal dolgoztuk fel azokat a témaköröket, melyek az elsődleges 
prevenció keretében olyan egészségszemléletet és életmódi szo-
kásrendszer kialakítását segítik elő, melynek hatására a fiatalok 
eredményes védelmi stratégiát alakítanak ki. A tematikában 
hangsúlyosan szerepelt az önismeret, az egyén helye a közös-
ségben, az egészséges életszemlélet, a drogmentes élet igenlése. 

A témák feldolgozása interaktív módon, kommunikációs és 
önismereti játékokkal, a kooperatív tanulási technikák alkal-
mazásával történt. 

A projekt zárásaként családi napot tartottunk, ahol a szülők-
kel közösen sportoltunk, köszöntöttük az édesanyákat.

Remélem, a tanultakat alkalmazni tudják tanulóink a min-
dennapokban és átérzik a közösséghez tartozás örömét és fele-
lősségét. 

A projekt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával 
valósult meg.

Lakatos Mihályné
programvezető

In memoriam

Egyed Vendel
(1932-2011)

nyugállományú rendőr alezredes

Tiszafüreden született 1932-ben, gyermekkorát a Félix- 
majorban töltötte. Kunhegyesen végezte el az általános is-
kolát, amely után először polgári foglalkozásra készült, de 
18 évesen katona lett, 1957-ben pedig a rendőrség köteléké-
be lépett. 1965-ben lett a Karcag Városi Rendőrkapitány-
ság munkatársa. Kemény, határozott, a munkában fáradt-
ságot nem ismerő, következetes rendőr volt, aki a nap 24 
órájában a hivatásának élt. A munka mellett folyamatosan 
képezte magát, és a rendőri szolgálat valamennyi szintjét 
végigszolgálta. Évtizedekig a bűnügyi szolgálat meghatá-
rozó alakja volt, megteremtette Karcagon a bűnügyi felde-
rítő és vizsgálati munka alapjait. A sok tanulás mellett az 
évtizedek alatt megszerzett óriási rutin, tapasztalat és ki-
váló emberismeret tették kiváló rendőrré,  keze alól szá-
mos, később szakmailag elismert rendőrtiszt került ki. 
1989-ben, 57 évesen vonult nyugdíjba. Élete, munkássá-
ga meghatározó volt Karcag közbiztonságának megterem-
tésében, és példaképül szolgál az utókornak. 2011. május 
4-én hunyt el.

Egyed Vendel alezredes úr! Vendel bácsi! Kedves szom-
széd! Nyugodj békében!

Szabó Dénes

Környezetverseny Kiskulcsoson
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Az iskolai tavaszi szünet előtt, áp-
rilis 19-21-e között került megrende-
zésre a XXII. Nagykun Diák Sportvia-
dal, melynek házigazdája ezúttal Kun-
hegyes, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Nagy László Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium volt. Lassan 
a tanév végére érünk, lezajlottak már 
az országos tanulmányi versenyek, 
sportági diákolimpiai döntők, sok he-
lyen már a fű se nő ilyenkor, a Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium 
sportolói és tanárai mégis izgatottan 
várták az április 19-ét. Két év eltelté-
vel újra eljött a Nagykun. Végre! Nem 
hiába! A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium sportolói az 
összetett csapatversenyben 1. helyezést 
értek el a XXII. Nagykun Diák Sport-
viadalon, elnyerték a győztesnek járó 
csodálatos Nagykun Vándorkupát, és 
a legtöbb érmet szerző iskolának kijá-
ró Varga József Vándorserleget. 

De ne menjünk ennyire előre, jöj-
jön egy kis múltidéző, kicsit kanya-
rodjunk vissza a régmúlt eseményihez, 
a kezdetekhez. Az 1918-ban Szom-
bathelyen megrendezett Vas megyei 
Olimpiászról tudósító újságcikk alap-
ján, hat régi szabad nagykun város: 
Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, 
Kunszentmárton, Túrkeve és Kun-
hegyes sportszerető képviselői meg-
alakították a Nagykun Sport Ligát. 
Az alapszabály alapján az versenyez-
hetett, „aki a Kunság területén szüle-
tett, vagy ott illetőséggel bírt”. Ötszáz 
pengővel alapítványt hoztak létre az 
örökös vándordíjra,- egy ezüst serleg-
re-, valamint egy zászlóra. Csaknem 
tíz éven át tartó szervező munka után 
1929. augusztus 18-25. között Kar-
cagon rendezték meg az első viadalt. 
1943-ig minden évben megrendezték a 
mainál lényegesen több versenyszám-
ban. A versenysorozatot a II. világhá-
ború megszakította, majd 1969-ben 
Varga József, a karcagi Gábor Áron 
Gimnázium igazgatója szervezte újjá 
Nagykun Diák Sportviadal néven. Az-
óta a versenyeket kétévenként rendez-
ték meg, 1977 óta a szakiskolák is részt 
vesznek a rendezvényeken, legutóbb 
pedig, 2009-ben Karcag volt a rendez-
vény házigazdája.

„Jöttünk, láttunk, győztünk”- 

mondhatnám ilyen könnyedén is, de 
mindenki jól tudja, hogy ez mégsem 
ilyen egyszerű. Mennyi edzés, meny-
nyi munka, mennyi próbálkozás, si-
ker, kudarc és könny van ennek a 
nagyszerű győzelemnek a hátteré-
ben. Igen, mert ez nagyszerű és példa-
mutató győzelem volt kedves refisek! 
Olyan győzelem, amely büszkén tölt 
el mindenkit: sportolót, diákot, szü-
lőt, felkészítőt, tanári kart, igazgatósá-
got, vezetőséget, fenntartót, s a Nagy-
kunság büszke fővárosát, Karcagot is. 
Aki a döntők napján ott volt április 
21-én a vadonatúj kunhegyesi sport-
csarnokban, aligha bánta meg, hogy 
egész napját és energiáját a refis diá-
kok buzdítására fordította, hiszen cse-
rébe nagyszerű sportélményekkel gaz-
dagodhatott valamennyi lelkes, ki-
tartó és hűséges szurkolónk: együtt 
örültünk minden beütött pontnak, be-
dobott gólnak, jó kosárnak. Egy dol-
got szeretnék megjegyezni: a szurko-
lók között ott volt mindenki, valóban 
mindenki, nekünk volt a legnagyobb 
és legtisztább szívű szurkolótáborunk, 
s az eredményhirdetés utáni közös 
örömtáncban csillogtak a szemek és az 
örömkönnyek, s a kör közepén lengett 
a zászló fáradhatatlanul… A Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium 
zászlaja, mint egy jól védett Robinson 
Crusoe-i kis sziget a mindennapos vi-
harok kellős közepén.

Kedves refisták, sportoló diá-
kok! Kedves bajnokcsapat! A ma-
gam és a felkészítő tanárok nevében 
-Rauschenbergerné Szabó Andrea ta-
nárnő, Tóth Barna tanár úr, Örlős Zol-
tán tanár úr-, tiszta szívből gratulá-
lunk nektek, köszönjük, hogy ilyen 
nagyszerű győzelemre vezettétek a 
Karcagi Nagykun Református Gimná-
ziumot, s öregbítettétek református is-
kolánk és városunk hírnevét. Büszke-
séggel és szeretettel tölt el bennünket 
ez a nagyszerű eredmény, amit nek-
tek köszönhetünk. Bár a csodák nem 
a sportpályán születnek, de örök élet-
re szóló emlék marad számunkra 2011. 
április 21-e, emlék, melyet magunkkal 
viszünk, és büszkén fogunk visszagon-
dolni erre a napra. Ne felejtsétek azon-
ban el, hogy az aranyérem csodálatos 
dolog, de ha nélküle nem érsz eleget, 
akkor vele sem. A sport olyan értéke-

ket hoz a felszínre, mint a rendszeres 
és kitartó munkavégzés, az önbecsü-
lés, a mások megbecsülése, az egymás 
iránt érzett felelősség, a csapatmun-
ka, az elkötelezettség valami jó cél ér-
dekében. Úgy gondolom, hogy mi, fel-
készítő tanárok mindannyian, olyan 
felelősségteljes és elkötelezett csapa-
tot alakítottunk ki, amelynek minden 
egyes tagja fontos feladatot végez a kö-
zösség eredményeinek alakulása szem-
pontjából, s leginkább a küzdelem tet-
szik nekünk, nem a győzelem. 

Eredmények:
SZERTORNA
Leány csapat: IV. helyezés Kneifel Vi-
vien, Földvári Lilla, Csontos Fló-
ra, Gozsovics Éva, Kovács Éva, Nagy 
Judit, Kapocsi Judit, Medgyasszai 
Jenifer, Saliga Viktória. Fiú csapat: V. 
helyezés Borsós László, Federics Dá-
vid, Budai Csaba, Nagy Attila, András 
László, Rácz Norbert. 
ATLÉTIKA 
Leány csapat: IV. helyezés
100. m: Cseke Petra 4. hely 
200. m: Chrappán Renáta 2. hely
400. m: Balajti Erika 3. hely 
800. m: Gozsivics Éva 4. hely
Magasugrás: Saliga Viktória 5. hely
Távolugrás: Cseke Petra 3. hely 
Súlylökés: Raczkó Viktória 5. hely 
Gerelyhajítás: Raczkó Viktória 3. hely
Svédváltó (3. hely) Saliga Viktória, Ri-

maszombati Fruzsina, Cseke Petra, 
Chrappán Renáta. 

Fiú csapat: II. helyezés
100. m: Herczeg Péter 4. hely 
200. m: Urbán Attila 7. hely
400. m: Koncz Dávid 3. hely 
800. m: Kovács Máté 4. hely
1500. m: Futó Tamás 1. hely 
3000. m: Futó Tamás 1. hely 
Magasugrás: Koncz Dávid 6. hely 
Távolugrás: Herczeg Péter 4. hely 
Súlylökés: Domján Péter 1. hely 
Gerelyhajítás: Gulybán Olivér 7. hely
Svédváltó (3. hely) Nagy Péter, 

Herczeg Péter, Federics Dávid, 
Koncz Dávid.

LABDARÚGÁS 
Fiú csapat: VII. helyezés Borsós Lász-
ló, Gyökeres Árpád, Henk Gergő, 
Herczeg Péter, Kovács László, Nagy 

Péter, Nehéz Zsolt, Rácz Norbert, De-
ák Zoltán, Koncz Dávid.
RÖPLABDA 
Leány csapat: III. helyezés Chrappán 
Renáta, Cseke Petra, Kovács Éva, 
Gozsovics Éva, Henk Júlia, Hérmán 
Viktória, Ilyés Tímea, Kardos Krisz-
tina, Kovács Katalin, Németh Pamela, 
Tóth Melinda, Veres Ágnes. Fiú csa-
pat: II. helyezés Albert Krisztián, 
Andrási Máté, Budai Csaba, Futó Ta-
más, Gyökeres Árpád, Halász Ri-
chárd, Iványi Nagy Gábor, Nagy Atti-
la, Oszlánczi Máté, Perge Tibor, Saska 
Viktor, Urbán Attila.
KOSÁRLABDA 
Leány csapat: I. helyezés Bérczi Dóra, 
Bodnár Vivien. Chrappán Renáta, Ha-
mar Kitti, Hérmán Fruzsina, Kocsis 
Dorottya, Kovács Liliána, Kovács Zsa-
nett, Magyari Diána, Szabó Dóra, Var-
ga Diána, Varga Vivien, Nagy Tímea. 
Fiú csapat: I. helyezés Béres Balázs, 
Deák Zoltán, Domján Péter, Gyökeres 
István, Kis tamás, Kovács Máté, Nagy 
Valentin, Németh Gergely, Rózsa Im-
re, Tóth Gergő.
KÉZILABDA 
Leány csapat: II. helyezés Békési Ani-
kó, Budai Barbara, Cseke Petra, Fo-
dor Barbara, Hérmán Viktória, Jász 
Gabriella, Rauschenberger Flávia, Sza-
bó Kitti, Varga Anita. Fiú csapat: I. he-
lyezés Borsós László, Csordás Balázs, 
Gulybán Olivér, Herczeg Péter, Karsai 
Imre, Kovács Máté, Koncz Dávid, Ko-
vács Miklós, Mag József, Nagy Péter, 
Nehéz Zsolt, Szepesi Balázs (Myrhol), 
Tóth Botond.

Különdíjak: A XXII. Nagykun Di-
ák Sportviadal legeredményesebb fiú 
sportolója Futó Tamás. Karcag Város 
legeredményesebb fiú sportolója Futó 
Tamás. Karcag Város legeredménye-
sebb leány sportolója Chrappán Re-
náta és Cseke Petra.  A Nagykun Di-
ák Sportviadal legjobb leány kosárlab-
dázója Varga Diána, legjobb fiú kosár-
labdázója Kovács Máté Zádor, legjobb 
fiú kézilabdázója Gulybán Olivér. Kar-
cag Város legjobb fiú kézilabdázójá-
nak járó különdíjat Tóth Botond érde-
melte ki.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

MAJOR

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 

Refis siker a XXII. Nagykun Diák Sportviadalon

Megyei I. osztályú Női kézilabda 
bajnokság

Jászapáti – Berekfürdő 16:17 (7:11)
Kunhegyes, Jv.: Szécsi M., Szőke I.
Berekfürdő: Vonáné, D. Nagy J., Bánhegyiné Bakó É. (2), 
Andrási Zs. (5), Varga E. (2), Cseke P. (5), Szőkéné Var-
ga I. (3)
Cserék: Varga A., Szabó I., Kiss A., Pergéné Varga Zs.
Játékos-edző: Bánhegyiné Bakó Éva

Tiszaföldvár – Berekfürdő 27:18 (13:13)
Kunhegyes, Jv.: Gábor :L., Tóth V.
Berekfürdő: Vonáné, D. Nagy J., Bánhegyiné Bakó É. (6), 
Andrási Zs. (2), Varga E., Cseke P. (3), Szőkéné Varga I. (7)
Cserék: Varga A., Szabó I., Kiss A., Pergéné Varga Zs.
Játékos-edző: Bánhegyiné Bakó Éva
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
Eladó Karcagon 2 szobás, előszo-
bás, üvegverandás, teljes köz-
művesített kertes családi ház. 
Melléképületek, garázs van. 3 -féle 
fűtési lehetőség: vegyes tüzelé-
sű + gázkazán + 3 db 9x4 soros 
cserépkályha. Földszinti tömbla-
kás csere is érdekel. Tel.: +36/30-
483-6705.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti 
családi ház gáz-központi fűtéses 
+ cserépkályha mindkét szobába 
beépítve, eladó. Tel.: +36/30-973-
3637 v. +36/30-656-2295.
Tanya eladó. Bármilyen tevékeny-
ségre alkalmas, kövesút, víz, vil-
lany van. Tel.: +36/30-229-8516.
Tiszapüspöki nyaraló részén üdülő 
állagmegőrzés céljából (bérleti díj 
nélkül) hosszú távra kiadó. A nya-
raló közvetlenül a Tisza partján ta-
lálható. Tel.: +36/30-213-3113.
Eladó Karcag Kisvénkert I-ben 
1867 m² kertföld. Épület, víz, vil-
lany, kőút van. Tel.: +36/30-583-
0749 vagy 59/313-596.
Karcagon, a Csokonai utcában 550 
m²-es telken 2 szobás, fürdőszo-
bás családi ház sürgősen eladó. 
I.ár: 5,5 M Ft. Tel.: +36/30-897-8703 
vagy +36/30-610-3779.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla ház sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 órától).
Elcserélném karcagi főtéri pár éve 
épült családi házamat 600 m²-
es telekkel budapesti ingatlanra. 
Bármilyen megoldás érdekel. Tel.: 
+36/20-399-4484.

Karcagon a Kisvénkertben komfor-
tos kis házak eladók. Az egyik ház-
ban szoba, konyha, fürdőszoba és 
egy beépített cserépkályha van. 2 
M Ft. A másik házban ugyanezek 
megvannak, csak egy szobával na-
gyobb. 2,5 M Ft. Vezetékes vízzel 
és fúrott kúttal is el vannak lát-
va. Pár éve épültek. Tel.: +36/20-
548-6729.
Karcag, Délibáb utca 46. sz. alatt 
vendéglátó egység eladó vagy ki-
adó. Tel.: +36/30-342-5401.
Eladó a Nyugatitól két megálló-
ra egy felújított VII. kerületi kom-
fortos földszinti 2 szobás örök-
lakás tulajdonostól, 13 M Ft. Tel.: 
+36/20-399-4484.
Eladó Karcag főterén a vásárcsar-
noknál 250 m²-es üzlet. Jelenleg 
vendéglátásra használt, de bármi-
lyen más tevékenységre is alkal-
mas. Továbbá 1 és 2 szobás laká-
sok és egy új családi ház eladó, 
mindez 1200 m²-es telken. Tel.: 
+36/20-548-6729.
Az I. sz. Tégláskertben 20 sor ka-
száló és 14 sor hereföld éves hasz-
nálatra haszonbérbe kiadó. Érd.: 
Kabai Gábor Kg., Ketel utca 40. sz. 
alatt.
Karcag, Rimaszombati utca 7. sz. 
alatti kertes családi ház eladó. Tel.: 
+36/30-249-1350.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ! 
Tehermentesen eladó Karcag, 
Kisújszállási út 82. sz. alatti társas-
házi lakás. Ár: 5.400.000 Ft. Tel.: 
Varga Géza +36/30-813-3062.

Albérlet
Két szobás, földszintes, felújított 
üres lakás eladó vagy kiadó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-301-
5886.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. 
Tel.: +36/30-325-7724.
Kis családi házat keresek sürgő-
sen albérlet céljából. Tel.: +36/30-
448-4770.

Állat
Yorkshire vemhes szuka eladó. 
Tenyészszemlés kan sporttársi 
áron fedez. Tel.: +36/30-252-8698.
Shitzu kiskutyák oltva, féregtele-
nítve eladók, vagy kan kiskutyára 
cserélném. Tel.: +36/30-545-6653.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat lét-
rehozása. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.

Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tisz-
ta városunkért mozgalomban. 
Kapható a piacokon vagy Takács P. 
u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Szobabútor, háromajtós szekrény, 
varrógép, fotelok, fagyasztólá-
da eladó. Tel.: +36/30-973-3637 v. 
+36/30-656-2295.
Mátrafüred-Pipishegyen csalá-
di nyaraló kiadó. Tel.: 59/311-817 
vagy +36/30-455-6995.
Eladó élelmiszerbolt berendezé-
sei: 3 db 140 l-es vitrines hűtőszek-
rény, 1 db 320 l-es fagyasztó láda, 
2 db Belker mérleg, 1db Samsung 
ER 350 F-es pénztárgép (keveset 
üzemeltetett), 1 db Nimbusz mo-
bil klíma, 2 db Siesta gázkályha 
palackkal, 2 db 10 l-es Hajdu víz-
melegítő, 7 db-os fa polcrendszer, 
4 db-os pultrendszer, 2 db 12 ta-
gos olajradiátor. Megtekinthető: 
Kg., József A. utca 18. Tel.: +36/20-
566-8175.
Igényesen elkészített kerti trak-
tor utánfutó eladó. Tel.: +36/30-
252-8698.
Négy részes fehér szekrénysor 
(55.000 Ft), ágyneműtartós reka-
mié (32.000 Ft), egyszemélyes ágy-
neműtartós heverő (4.000 Ft), kéz-
zel hajtott csöves kukorica mor-
zsoló (2.500 Ft), előszobafal (4.000 
Ft) eladó. Tel.: +36/20-505-3467.
2-3 mázsa kukorica eladó vagy ár-
pára, birkára cserélhető. U.itt 1 db 
gyermek heverő (7.000 Ft) és pro-
polisz tinktúra eladó. Tel.: +36/70-
772-5284.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 
+39/30-928-3073.
Horgászok figyelem! Alumínium 
(3 mm, 330x90 cm) kétszemélyes 
horgászcsónak eladó. Tel.: +36/30-
210-1495.
FÉG C24-es gázkazán nagyon jó ál-
lapotban (építkezésből kimaradt) 
eladó. I.ár: 48.000 Ft. Tel.: +36/30-
625-1566.
Ablak klíma, porszívók, csillárok, 
fotelok, asztalok, irodai bútorok, 
írógépek, nyomtató, mobil és ve-
zetékes telefon, üzenetrögzítő, 2 
db koloniál szekrény + ágy, fürdő-
szobai felszerelés, 40 db egyesí-
tett ablakszárny, Samara szgk-hoz 
új kormánymű, 30 fm gumislag, 
Trotti smkp. Cserélhetők hízóra, 
házi szárnyasra, műszakis szgk-ra, 
kerti kisgépre stb. Tel.: +36/20-318-
0875.
Kecsketej rendelhető. Tel.: +36/30-
336-6142.
Zanussi Lehel 300 literes fagyasz-
tóláda helyhiány miatt sürgősen 
eladó. Tel.: +36/30-625-1566.

Eladó 3+2+1- es ülőgarnitúra 
(30.000 Ft), heverő (10.000 Ft), fo-
nott üvegballon (2 és 5 literes), 
sózóteknő (6.000 Ft), 30 db bon-
tott ablak (500 Ft/db). Tel.: +36/30-
517-2434.
Dachia csomagtartó, 6 szemé-
lyes ebédlő asztal, 2 db új sző-
nyeg (180x250-es), függönytartó 
(220 és 290-es), ágyneműtartó, ké-
zi húzóskocsi (jó állapotban), vas 
cefrés hordó eladó. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 36. (10-16 óráig).

Szolgáltatás
Olcsó és kényelmes szállásle-
hetőség Karcagon a fürdőnél. 
Apartman akár már 6.000 Ft/éj-
től. www.juditvendeghaza.hu Tel.: 
+36/30-928-3073.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, külső hom-
lokzat szigetelést, csatorna és 
homlokdeszka festést vállalok. 
Balogh Lajos. Tel.: +36/30-342-
5401.
Cserépforgatást, tetőjavítást 
és teljes körű építőipari mun-
kát vállalunk. Tel.: +36/30-599-
9238.

Áron alul vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapu-
bejárók, útburkolatok javítását, 
vagy teljes körű aszfaltozását, épü-
letek bontását, átalakítását, bármi-
lyen nemű kőművesmunkát, bur-
kolást, tetőszerkezet elbontását, 
épületek építését, udvarok és tere-
pek tisztítását. Jól képzett szakem-
berekkel dolgozom! Tel.: +36/30-
605-3521.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Vedd ölbe, r ingasd, énekelj ! 
K isgyermek kor i  zenei  neve -
lés. Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 

Kovács Márta óvónő, Ringató fog-
lalkozásvezető 06/30-489-2076.
Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot felvásárolok. Ha kell, 
házhoz is megyek. Tel.: +36/30-
605-3521.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
+36/30-325-7724.
Régi típusú alsóépületek és házak 
bontását vállaljuk kézi erővel. Tel.: 
+36/70-353-5308.
Duguláselhárítás, csatorna kame-
rázás csőgörénnyel, magasnyomá-
sú géppel magánszemélyeknek, 
közületeknek is. A hét minden 
napján éjjel-nappal. Tel.: +36/70-
241-8999 vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirká-
lók, álló kazánok javítása, cseré-
je, vízfűtés szerelés minden tech-
nológiával. 0-24 óráig. +36/20-917-
7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, 
kapcsolók, konnektorok, csillárok 
javítása, cseréje. Villanybojlerek 
javítása, cseréje, vízkőtlenítése. 
Hívjon bizalommal! +36/30-302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás ké-
szülékek cseréje, fekete-fehér és 
színes kamerás készülékek telepí-
tése, kapuzár, garázskapu szere-
lés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-
264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítá-
sát, szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek is. 
Szivattyúzás, vagyonmentés 0-24 
óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés,  ház tar tási 
és ipari hűtőgépek javítása, hű-
tőkamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. 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 át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Május 01-jén egy helyi férfi 
kertkunyhójához érve két fér-
fit talált, amint azok épp kü-
lönféle mezőgazdasági eszkö-
zöket pakoltak kifelé a kuny-
hóból. A rendőrök kiérke-
zéséig sikerült a tolvajokat 
visszatartania, így a már ösz-
szekészített 30.000 Ft érté-
kű tárgyakat a betörők nem 
tudták elvinni. A rongálással 
2.000 Ft kárt okoztak.

Április 29-e és május 03-a 
közötti időszakban egy helyi 
lakos lakatlan házát törte fel 
ismeretlen személy, ahonnan 
csaptelepet, bojlert és egyéb 
berendezési tárgyakat tulaj-
donított el, összesen 25.000 
Ft értékben. A rongálással 
40.000 Ft kárt okozott.

Május 05-én egy helyi üz-
letbe ment be két ismeretlen 
nő, s míg az egyikük vásárolt, 
addig a másik bement a nyi-

tott öltöző helyiségbe és az el-
adó kézitáskájából eltulajdoní-
totta a pénztárcát, benne sze-
mélyes iratokkal és 83.000 Ft 
készpénzzel.

Május 05-én éjszaka Berek-
fürdőn egy helyi férfi az egyik 
szórakozóhelyről mobiltele-
font tulajdonított el, amit ná-
la a rendőrök ruházat átvizs-
gálás során megtaláltak, így a 
sértett 50.000 Ft-os kára meg-
térült. A tolvaj bíróság előtt 
felel cselekményéért. 

Május 03-a és 04-e közötti 
időben a Vadásztársaság tulaj-
donát képező garázsról vágta 
le a lakatot a tettes, majd ab-
ból négy köteg lambériát vitt 
el, amivel 20.040 Ft lopási és 
1.000 Ft rongálási kárt oko-
zott.
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2011. május 13-16. pén-
tek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek...
18.10  Bemutató az oviban...
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Gyermekkönyvtár
 Karcagi Hírek
 - Toy-Run lesz Karcagon
 - Testületi ülés
 - A méhészet helyzete Kar-

cagon
 Háttér
 Téma: Gyermekkönyvtár
20.10  Nagykun Polgári Kör
 Vendég: Giró-Szász András

2011. május 17-18. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Karcagi hírek

19.30  A Hit Szava – katolikus 
szentmise

20.20  Karcag – Kunszentmárton
 futballmérkőzés közvetíté-

se levételről

2011. május 19. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek...
18.10  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Birkafőző fesztivál
 Karcagi Hírek
 - Kováts napok 2011 össze-

foglaló
 - Interjú a horgásztónál
 - A hortobágyi őstulok
 Háttér
 Téma: Ferdinánd sütő ver-

seny
20.10  Kováts Napok 2011
 Koszorúzás
 Megemlékezés

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

Május 13. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 14. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május158. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 16. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Május 17. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 18. szerda
 Berek – Kiss A. utca

Május 19. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Május 20. péntek
 Kígyó – Horváth F. út

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. május 6.
Jóvér Viktória – Kocsis Csa-
ba
2011. május 7.
Székely Edit – Darai Mihály

Születés

Nagy Julianna – Németh Fe-
renc
Kg., Kuthen utca 69.  Ferenc
Vígh Krisztina – Buzalka 
Géza
Kg., Zádor utca 28/a.  Panka
Török Renáta – Radványi 
Róbert
Kg., Vida utca 11. 
 Cintia Éva

Halálozás

Balajti László
 Karcag (1945.)
Egyed Vendel
 Karcag (1932.)
Hosszú Sándorné (Agócs Ró-

za)
 Berekfürdő (1920.)
Székely Istvánné (Fehér Ilo-

na)
 Karcag (1929.)

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 – Kunszentmárton 

4:1 (2:0)
Karcag, 100 néző. Jv.: Mun-

kácsi L., Dobos Zs., Dobos D.
Karcag: Móga, Henk (Fo-

dor B.), Orosz, Kovács Cs., 
Rajcsányi, Bukovszki, Szívós 
Gy., Erdei (Szőke), Nagy D., 
Szentannai, Balogh R. (Szívós 
G.)

Edző: Orosz István
A tizenötödik percben Ba-

logh R. szöglete után Kovács 
Cs. a védők közül a kapuba 
gurított (1:0). A huszonhato-
dik percben Balogh R. szögle-
tét az előre húzódó Henk fejjel 
a kapu közepébe talált (2:0). A 
negyvenötödik percben Erdei 
kapáslövése elzúgott a bal ka-
pufa mellett. A negyvenhete-
dik percben Sindel 35 méteres 
lövése a meglepett Móga ke-
zéről a jobb felső sarokba per-
dült (2:1). A negyvenkilence-
dik percben Bukovszki jobbról 
beadott és Balogh R. fordulás-
ból közelről a bal felső sarok-
ba emelet (3:1). Az ötvenkilen-
cedik percben Balogh R. ha-

talmas lövése 30 m-ről a bal 
felső sarokba vágódott (4:1).

Jók: Henk, Kovács Cs., Ba-
logh R. ill. Józsa, Sindel, Rácz, 
Ráfi, Gergely.

Orosz István: Sajnálom azt 
az egy gólt, mert így megsza-
kadt egy sorozat.

Tóth Márton: Gratulálok 
a csapatnak a helytállásért. 
Időnként méltó ellenfelek vol-
tunk. Ennyivel jobb Karcag.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Kunszentmárton 
4:0
Góllövők: Csatári (2), Kabai, 
Lázók S.
U 13-as korosztály: Karcag – 
Mezőberény 6:3
Góllövők: Szabó E. (4), Nagy 
I., Tóth F.
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Mezőberény 10:0
Góllövők: Hamar J. (4), Szé-
kely D. (2), Németh M., Hor-
váth G., Herczeg G. (2)

B. I.

Másfél hónapja, hogy a 
gyerekek lejátszották utolsó 
meccsüket, és az óta komoly 
egyéni képzésbe kezdtünk a 
srácokkal, próbáljuk kijavíta-
ni a technikai hibákat. Sokan 
edzés előtt fél órával megje-
lennek és gyakorolják a helyes 
mozdulatokat. Ez pozitív a jö-
vőre nézve.

Úgy döntöttünk, hogy a vá-
rosi bajnokság döntőjébe ju-
tott két csapat mellé (Refi, 
Kováts) összeállítunk egy 
vegyes csapatot, melyet a 
Györffy és a Kiskulcsos gye-
rekei tesznek ki. Az Első Ké-
zilabda Nagypofa Kupa sike-
resen záródott, 90 perc játék 
után 69 gól esett, amely magá-
ért beszél.

Refi - Vegyes csapat 10:12
Rácz (3), Tóth Z. (5), 

Fenyődi (1), Györfy (1), ill. 
Baráth (5), Regényi (1), Nagy 
(2), Kisari (1), Kozma (3)

Refy - Kováts 10:13
Rácz (2), Tóth Z. (6), Fodor 

(1), Györfy (1), ill. Szabó (6), 
Ferenci (2), Sebők (4), Nagy 
Marci (1)

Kováts - Vegyes csapat 9:15
Szabó (2), Ferenci (5), 

Majláth (1), Sebők (1), ill. 
Baráth (4), Bernáth (3), Nagy 
(6), Kisari (1), Regényi (1)

1. Vegyes
2. Kováts
3. Refi
Gólkirály: Tóth Zoltán 

11gól. Legjobb kapus: Székely 
Tamás.

Tapasztalat: A gyermekek 
ki voltak éhezve az eltelt más-
fél hónapban a mérkőzésekre, 
és ez meg is látszott a teljesít-
ményükön. Maradéktalanul 
elégedett vagyok az edzésen és 
a mérkőzéseken nyújtott telje-
sítményükkel. A májusi hóna-
pot a fiúkkal főként technikai 
és játékos feladatokkal töltjük, 
készülve az előreláthatólag jú-
nius 1-jén (szerdán) sorra ke-
rülő városi döntőre. Az isko-
lákkal való egyeztetés után 
időben tájékoztatjuk a szurko-
lókat a pontos időpontról.

Balog Zoltán
edző

Fiú utánpótlás kézilabda

Első Nagypofa kupa

TÖRPEHARCSA VÁSÁR
A KEREKES ISTVÁN UTCAI 

HALBOLTBAN!
Tel.: 06/20-411-7430.


