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A délelőtti ünnepségekre 
hagyományosan az Ország-
zászló felvonása adta meg a 
jelet, majd ünnepi istentiszte-
let következett. A Városháza 
dísztermében megrendezett 
városi ünnepségen dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, az önkormányzat, 
a polgármesteri hivatal veze-
tői és több száz karcagi pol-
gár előtt Varga Mihály Mi-
niszterelnökséget vezető ál-
lamtitkár, a térség országgyű-
lési képviselője emlékezett 
1848-49 forradalmának és 
vívmányainak eredményei-

ről, eseményeinek tanulsága-
iról.

Tisztelet a bátraknak!
„1848. március 15-e az a 

nap, amelyre minden magyar 
büszke, határon innen és túl 
egyaránt. Amikor ma ezen az 
ünnepi eseményen belekapasz-
kodunk nemzeti múltunk szi-
lárd oszlopába, és – ha csak 
képletesen is – megszorítjuk di-
cső eleink kezét, ebben a kéz-
fogásban éreznünk kell az el-
szántság, az önbizalom és bá-
torság erejét. Ennek a mai ün-
nepnapnak egy üzenetben kell 
szólnia azok felé, akik most 

nincsenek, vagy már nem le-
hetnek itt: tisztelettel tarto-
zunk a bátraknak. Tiszte-
let azoknak a bátraknak, akik 
egykoron – szemben az árral, 
az idegen elnyomással, az el-
várásokkal – mertek a sza-
badságért harcolni. Tisztelet a 
bátraknak, akik legyőzték sa-
ját félelmeiket, miközben szá-
zak súgták fülükbe: „ne mer-
jétek”, „ne tegyétek”, „nek-
tek ezt nem szabad!” Tisztelet 
a bátraknak, akik megelégelve 
azt, hogy másodrangú állam-
polgárnak tekintik őket, kiáll-
tak a nemzet érdekképviseleté-
ért, a magyarok ügyéért, mert 
nem kételkedtek abban, hogy a 
magyaroknak lehet saját ügye, 
saját érdeke... Kossuth, Szé-
chenyi és Batthyány bátorsá-
ga, elszántsága kiselejtezte a 
régi rend visszahúzó dogmá-
it, megteremtve annak a hatal-
mas 19. századi sikernek a le-
hetőségét, amit Magyarország-
nak hívunk, amely ma is min-
den magyar büszkesége, és a 
Kárpát-medence szíve, közepe. 
A ’48-as magyarok bátran, ha-
lált megvető bátorsággal meg-
tették, amit vállaltak. Ez a ki-
állás tette lehetővé, hogy elér-
jék céljukat és felemeljék Ma-
gyarországot.”

Folytatás a 4. oldalon

Felhőtlen, napsütéses, szép tavaszi idő volt az idei március 
15-én, amikor reggel az ünnepi istentiszteletre, és délután is, 
amikor Petőfi és Kossuth szobrának koszorúzására gyülekez-
tek az ünneplő karcagiak.

A nap, ami erőt ad
Március 15. karcagi ünnepe

Hónapok óta telt házzal 
mutatják be a szolnoki Szig-
ligeti Színházban a Móricz 
Zsigmond nagyszerű regé-
nyéből készült musicalt. Rég-
óta szerettük volna már meg-
tekinteni a darabot, és most 
végre sikerült. Az elmúlt idők 
viszontagságos időjárása bá-
tortalanná tette a jelentkező-
ket, de 52 lelkes kovátsos és 
kiskulcsosi diák, felnőtt még-
is elindult.

A remek színészi játék, 
díszletek, az élőben fölcsen-
dülő zene, a jelzéses ele-
mekből építkező tér cso-
dálatos élményt jelentett 
valamennyiünk számára. Az 
előadás után a szűnni nem 

akaró taps jutalmazta mind-
ezt a látványt. Nem maradha-
tott el az autogramgyűjtés, az 
együtt fényképezkedés a két 
kedvenc színésszel – Kautzky 
Armanddal, és Dósa Matyival. 

Még napok múlva is rajon-
gással meséltünk itthon ma-
radt társainknak az előadás-
ról.

Horváthné Pandur Tünde
szervező

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati fenntartású általános iskolák

leendő elsős tanulóinak beíratásáról
A beíratás időpontja:  2012. április 18-án szerdán 
  és 19-én csütörtökön 8 órától 17 óráig.
Beíratás helyszínei:
- Karcagi Általános Iskolai Központ
- Györffy István Tagiskola, Karcag, József Attila u. 1.
- Kiskulcsosi Tagiskola, Karcag, Kisújszállási út 112.
- Kováts Mihály Tagiskola, Karcag, Kálvin út 9.
- Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Isko-

la és Kollégium - Arany János Tagiskola, Karcag, Arany 
János út 13-15.
A közoktatási törvény alapján 2012-ben tanköteles korú 

az a gyermek, aki 2005. június 1. és 2006. május 31. között 
született. Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat 
akkor is, ha a hatodik életévét 2012. december 31-ig tölti be.

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, a szülő személy-
azonosító igazolványa és lakcímkártyája, illetve az óvodai 
szakvélemény.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője kibőví-
tett lakossági fórumra hívja és várja a választókerület la-
kóit és az érdeklődőket.
Időpontja: 2012. március 23. (péntek) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étter-

me (Kisújszállási út 45.)
Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Témája: A Darányi Ignác-terv, nemzeti vidékstratégia.
A témára való tekintettel a helyi gazdálkodóegységek veze-
tőit, a gazdákat is várjuk!
A fórumon bemutatkozik a KUN-Csorgó Citeraegyüttes.
A résztvevők között tombolatárgyak kerülnek kisorsolására.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület

önkormányzati képviselője

Eurázsia - történelmi lovsút

A cél: Asztana

Közös színházlátogatás 

Március 7-én, ünnepélyes 
búcsúztatást követően indultak 
tovább Karcagról Asztanába, 
Kazahsztán fővárosába az 
Eurázsia Történelmi Lovasút 
résztvevői. A dr. Bencze István, 
Chemez Farkas és Béres Sán-
dor alkotta expedíció tagjai – 
mint az indulás előtt megtar-
tott sajtótájékoztatón elmond-
ták – Kelet-Magyarországon 
majd Erdélyen át, mindenütt 
lóháton haladva érik el a Fe-
kete-tengert. Ott hajóra száll-
nak, s a tenger túlsó partján, 
immár Georgia (Grúzia) majd 
Azerbajdzsán területén át ér-

keznek Kazahsztánba. Terveik 
szerint 2012. július 6-án érik el 
Asztanát, ahol N. Nazarbayev 
köztársasági elnök úr és a fő-
város születésnapi ünnepsége-
in vesznek részt.

A karcagi ünnepélyes indu-
lásnál Dobos László polgár-
mester, Kovács Sándor, a JNSz 
Megyei Közgyűlés elnöke és 
több helybeli civil szervezet kí-
vánt jó utat a lovasoknak.

(Az érdeklődők az interneten 
a Goldenman.eu honlapon il-
letve a Facebook-on is nyomon 
követhetik az expedíció útját.)

Elek György
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Ügynökök 

és listák
(avagy, miért nem 

egyszerű, ami annak 
tűnik)

Bizonyára jó néhányan furcsállták, 
hogy az országgyűlés többsége nem 
szavazta meg az LMP beterjesztését né-
hány héttel ezelőtt, amely arról szólt, 
hogy az egykori állambiztonsági ügy-
nökök listáját nyilvánosságra lehessen 
hozni. Tudom, hogy ez a társadalomnak 
csak egy szűk szegmensét érinti (Karca-
gon talán két-három kézen meg tudnám 
számolni, hogy kik az élő érintettek), de 
morális értelemben mégsem elhanya-
golható a kérdés, ill. a téma.

Azóta a Péntek c. Hír Tv-s műsor-
ban kétszer is foglalkoztak a kérdés-
sel, de csak érintőlegesen, szűkszavú-
an. A Fidesz két prominens vezetőjét, 
Rogán Antalt és Kósa Lajost kérdezték 
a témáról. Érveléseiket, ill. indokaikat 
kb. 80-90%-osan tudtam csak elfogad-
ni. Mert az rendben van, hogy pl. Rogán 
Antal 1989-ben volt 18 éves és nyilván-
valóan nem lehetett ügynök, de az az 
érv, hogy „ez sebeket szakítana föl na-
gyon sok családban, és konfliktusokat 
okozna”, kissé furcsa. Mert ezek valószí-
nűleg annak idején Németországban 
és Csehországban is fölmerültek, de ott 
annyira nem érdekelte a döntéshozókat, 
az egykori stáziban és cseh testvérintéz-
ményében beszervezőként és besúgó-
ként tevékenykedők „érzékenysége”. (A 
stázi ügynökök talán még kíméletleneb-
bek voltak, mint cseh társaik.)

Ami az itthoniakat illeti, azokról ol-
dalakat tudnék írni, mert ismerek né-
hány kikért aktacsomót – különösen az 
ún. „tartótisztek aljassága” közelíti meg 
a „non plus ultrát”. Véleményem szerint 
is ezeket a beszervezőket és a jelentések 
feldolgozóit, tovább küldőit kellene nem 
csak nyilvánosságra hozni a listájukat, 
hanem valamiképpen enyhén szankcio-
nálni (pl. nyugdíj felülvizsgálattal is) egy-
kori tevékenységükért. Mert egyes ÁB-s 
tisztek olyan elképesztő dolgokkal zsa-
rolták a  besúgóikat, fedőnéven működő 
ügynökeiket, hogy a legélénkebb fantá-
ziát is űberelné, ebben bizonyos vagyok. 
(Nem csupán a „célszemélyek” politikai 
véleményére voltak kíváncsiak, hanem 
szinte mindenre, ami az életükben tör-
tént. Beleértve a legintimebb szférákat.)

Ráadásul a beszervezett embereiket 
is többször megalázták, sőt másokkal 
őket is megfigyeltették, hogy valóban 
korrekt jelentéseket adnak-e az ismerő-
seikről, netán távolabbi barátukról, vagy 
éppen ugyanannál az asztalnál dolgozó 
munkatársukról. No, meg azt is figyelték, 
hogy nem történik-e „dekonspiráció”: 
amikor a jelentő ügynök mégis csak 
szól az általa megfigyelt személynek, 
hogy jelentenie kell róla. Ezzel pedig, 
már „kettős ügynökké” is vált, amit az-
tán szintén különféle módon toroltak 
meg… Szóval, nem olyan egyszerű ügy 
ez. Lázár frakcióvezető úr módosító ja-
vaslata után majd visszatérek rá.

- ács -

HÍREKHÍREK

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a református ál-
talános iskola iránt érdeklődő 
kedves szülőket arról, hogy a 
2012/2013-as tanév 1. osztá-
lyába a következő időpontok-
ban lehet beiratkozni:
-  március 29. (csütörtök) 7:30 

- 17:00-ig
-  március 30. (péntek) 7:30 - 

17:00-ig
Pótbeiratás: április 2.(hét-

fő) 7:30 - 17:00-ig.
Szeretettel várjuk a kedves 

szülőket!
Iskolavezetés

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre 

lesz lehetőség. 
A csoportos keresztelés 

időpontja: 2012.május 6. és 
május 13. (vasárnap) 10 óra.

Helye: a Karcagi Reformá-
tus Nagytemplom.

A kereszteléshez csak a 
jelentkezési adatlap kitöltése 
szükséges, amit a Lelkipászto-
ri Hivatalban (Kálvin u. 3.) le-
het megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a 
Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipász-
tornál a 06/30- 627-8613-as te-
lefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky 

Krisztina
református lelkipásztor

Hétmérföldes Szeretet 
Színház

PINOKKIÓ
című meseelőadása,

a Déryné Kulturális Központ 
mozitermében

2012. március 26-án (hétfőn) 
10 és 14:30 órától

Jegyár (helyreszóló): 400.- Ft
Jegyek: 2012. március 12-től 

igényelhetők az 59/503-224-es 
telefonon.

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár és a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Egyesületének Karcagi Csoportja

HÚSVÉTOLÓ
című programjára várja az érdeklődő kicsiket és nagyokat

2012. április 3-án (kedden) 14-17 óráig 
a Nagykun Látogatóközpontba (Karcag, Táncsics krt. 46.)

Program:
 Kézműves foglalkozások - hímes tojás, ablakdísz, képke-

ret készítése, mézeskalács-díszítés - a Húsvét jegyében a 
Bengecseg Alapítvány, és agyagozás Sz. Nagy István faze-
kas vezetésével

 „Bárányhívogató” – dramatikus játszóház
 „Mozdulj!” – egy kis testmozgás
 „Három érzék” – játékos feladatok megoldása a szaglás, 

hallás, tapintás érzékszervekre támaszkodva.
 A locsolóverssel érkezőket megjutalmazzuk.
 Csoportok (10 fő felett) részére előzetes jelentkezés határ-

ideje: 2012. március 30. (péntek) 12 óra 
 Déryné Kulturális Központ I. emeleti iroda
 (59)503-224

Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, szervezeteit, ér-

dek-képviseleti szerveit, hogy a Karcag Városi Önkormány-
zat a jelenleg hatályos

- Településszerkezeti tervének (jóváhagyó Képviselő-
testületi határozat száma: 379/1999. (XII.22.), valamint

- Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozá-
si tervének (jóváhagyó Ök. rendelet száma: 18/2001. 
(VII.04.) módosítását határozta el.

A Településrendezési terv módosítása az alábbi területe-
ket érinti. 

1. rendezési cél: 
A Karcag, 0710/2 helyrajzi számú földrészlet átsorolása a 

jelenlegi Má-1 jelű övezetből (általános mezőgazdasági te-
rületből) Kme-1 jelű építési övezetbe (különleges mezőgaz-
dasági üzemi területbe). 

2. rendezési cél:
A Karcag, 0431/2 és 0432/2 helyrajzi számú földrészletek-

re vonatkozó helyi építési szabályok megváltoztatása úgy, 
hogy beépítési módjuk a jelenlegi szabadon állóról oldalha-
táron állóra változzon. A földrészletek jelenleg is iparterü-
letbe vannak sorolva, ez nem változik, jelenlegi övezeti be-
sorolásuk (Gip-2) változik.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 9. § (2) 
bekezdése alapján kérem, hogy a Településrendezési esz-
közök módosításával kapcsolatos észrevételeiket a hirdet-
mény megjelenésétől számított 15 munkanapon belül (de 
legkésőbb 2012. április 4-ig), írásban tegyék meg. Írásos 
véleményüket a következő címre küldjék meg: Karcag Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Farkas Renáta főépítész részére 
(5300 Karcag, Kossuth tér 1.)

Az ÉTV 9 § (3) bekezdése szerint az elkészített helyi épí-
tési szabályzatot és településrendezési terveket megállapítás, 
illetve jóváhagyás előtt véleményezni kell az érintett érdek-
képviseleti szervekkel, valamint társadalmi szervezetekkel. 

Kérem az érintett érdek-képviseleti szerveket, valamint 
társadalmi szervezeteket, hogy a fent megjelölt határidőn 
belül, írásban jelezzék, amennyiben részt kívánnak venni 
a véleményezési eljárásban.

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kér-
désük van, kérem keressék Farkas Renáta főépítészt a 06-
30/5494591-es telefonszámon. 

A hirdetmény teljes terjedelmében a Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatalának földszinti hirde-
tőtábláján olvasható.

Az Országgyűlés tavaly évvégén 
megalkotta a mezőgazdasági terme-
lést érintő időjárási és más természe-
ti kockázatok kezeléséről szóló 2011. 
évi CLXVIII. törvényt, amely új alapok-
ra helyezi jövedelem-kiesést kompen-
záló támogatások feltételrendszerét. 
A törvény 2012. január 1-től hatályos, 
egyben érvényét veszti minden ko-
rábbi szabályzás. A jogszabály alapve-
tően két főpillérre épül.

I. pillér: Agrárkár-enyhítési 
rendszer

A törvény alapján bővül a kockázat-
kezelési közösséghez kötelezően csat-
lakozó mezőgazdasági termelők köre. 
Ezentúl minden mikro-, kis- és közép-
vállalkozás (beleértve az őstermelőket 
is), kötelezően csatlakozó tagnak 
minősül, ha azok egységes kérel-
mükben az alábbiaknak megfelelő 
termőterületet jelentenek be:
- legalább 10 ha szántóföldi kultúra, 

vagy
- legalább 5 ha szántóföldi zöldség, 

vagy
- legalább 1 ha ültetvény, vagy
- együttesen legalább 10 ha szántó-

földi kultúra (zöldség, vagy egyéb) 
és ültetvény, vagy

- együttesen legalább 5 ha szántó-
földi zöldség és ültetvény,

A fenti körbe nem tartozó gazdák 
(nagytermelők) 3 évre önkéntesen is 
csatlakozhatnak a rendszerhez, ha er-
ről szintén az egységes kérelmükben 
nyilatkoznak.
Változik a kárenyhítési hozzájárulás 
mértéke is a következők szerint:
ültetvény után 3000 Ft/ha;
- szántóföldi zöldség után 3000 Ft/

ha;
- egyéb szántóföldi kultúrák után 

1000 Ft/ha.
A kárenyhítési hozzájárulást a 

minden év szeptember 15-ig kell 
megfizetni. A határidő a megfizetett 
összeg a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalba (MVH) 
történő beérkezésére, a káreny-
hítési lebonyolítási számlán történő 
jóváírására vonatkozik. A megfizetés 
csakis banki átutalással történhet. 

A törvény alapján bővül a figye-
lembe vehető káresemények kö-
re is. Az eddig is figyelembe vehe-
tő aszálykár, belvízkár, jégesőkár, ta-
vaszi- és téli fagykár mellett ezentúl 
viharkár, felhőszakadáskár, illetve az 
Európai Unió Bizottságának egyedi 

jóváhagyása esetében árvízkár alap-
ján is lehet majd kárenyhítő juttatást 
igényelni.

II. pillér: A mezőgazdasági biz-
tosítások díjához nyújtott támo-
gatás

A törvény meghatározza az idő-
járási kockázatokra kötött mezőgaz-
dasági biztosítások díjához nyújtott 
támogatások feltételrendszerét. Az 
úgynevezett „A” „B” és „C” típusú biz-
tosítások díjtámogatása legfeljebb a 
megfizetett díj  65%-a lehet.

A termelők a mezőgazdasági bizto-
sítási díjtámogatást az egységes ké-
relmükben igényelhetik 2012. május 
15-ig. Fontos továbbá, hogy a gazda a 
megkötött biztosítási szerződést 2012. 
július 30-ig, valamint a biztosító által 
kiállított, a biztosítási díj megfizetésé-
ről szóló igazolást 2012. november 15-
ig az MVH részére megküldje.

Az utóbbi két határidő jog-
vesztő, a dokumentumok nem 
hiánypótolhatók!

Részletek iránt érdeklődnek Iro-
dánkban adunk további felvilágosí-
tás.

Nagy László
Kamarai tanácsadó

A mezőgazdasági termelő figyelmébe!
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Par la men ti Nap ló

Március 19-én mivel is fog-
lalkozhat a parlament, ha nem 
a 15. ünnepség eseményeivel. 
Régi szokása a Tisztelt Ház-
nak, hogy ünnep után érté-
kel, politikai színezet alapján 
szól a „tetszett-nem tetszett” 
beszéd. Mire is emlékez-
tet mindez? Régebben, mi-
kor még volt időm focimecs-
csekre járni – sajnos ez még a 

múlt századra, annak is nyolc-
vanas éveire esik –, szokásom 
volt elolvasni a sportsajtó tu-
dósítását. Elvillamosoztunk a 
kispesti pályára, megnéztük 
az akkori Honvéd soros mecs-
csét, Détári, Garaba, Gujdár, 
Nagy Antal és a többiek hoz-
ták a kötelező győzelmet, az-
tán irány be a Blaha Lujza tér-
re, ahol megvártuk az akko-
ri Népsport frissen megjelenő 

számát. Egyszerűen kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy a tudó-
sító vajon ugyanúgy látta-e a 
meccset, ahogy mi?

Persze, hogy nem úgy lát-
ta. Ez az érzés köszönt vissza 
a parlamenti felszólalásokból. 
Az ellenzéki honatyák mint-
ha másik országban töltötték 
volna az ünnepet. A legkíno-
sabb az LMP-s Jávor Benedek 

felszólalása volt, aki a minisz-
terelnöki beszédet kifogásolta, 
kettős beszéddel vádolva Or-
bán Viktort. Jávornak nem tet-
szett, amit hallott, ellentétben 
a magyar emberekkel, akik-
nek többsége osztotta az üze-
neteket. Ezt mutatta az egyik 
közvélemény kutató intézet fel-
mérése is, amely a fontosabb 
ügyekről kérdezte meg az ut-
ca emberét. „A nemzeti bank 

csak akkor független, ha meg 
tudja védeni a magyar gazda-
ságot az idegen érdekektől.” A 
válaszadók 89 százaléka szerint 
igen. „Egy ország csak akkor 
szabad, ha pénzügyileg függet-
len.” 79 százalék szerint igen. 
„Magyarország könnyen ide-
gen érdekek gyarmatává vál-
hat.” 71 százalék ugyanígy lát-
ja. „A magyar szabadsághar-
cok mindig előbbre vitték a vi-
lágot.” Egyetért 80 százalék. 
„Határozott nemzeti érdek-ér-
vényesítéssel elkerülhető, hogy 
gyarmattá váljon Magyaror-
szág.” Ezzel a mondattal 79 
százalék tud azonosulni.

Vagyis a parlamenti ellen-
zék véleménye messze esik az 
emberek véleményétől. Ta-
lán nem lett volna haszonta-
lan, ha néhány pillantást vet-
nek a rendezvényeken meg-
jelentekre is. Az összes ellen-
zéki eseményen együtt nem 
voltak annyian, mint a Kos-
suth téri Orbán-beszéden, és 
akkor még finoman fogalmaz-
tam. Vagy talán éppen ez volt 
a kifogások oka? Lehet, hogy 
az ellenzéki kollégáknak az a 
legnagyobb baja, hogy a vá-
daskodások, a rossz hírek kel-
tése, ez idáig nem ért célt? Ezt 
viszont nem a parlamentben, 
hanem kint a néppel kellene 
megbeszélniük.

Varga Mihály

Ünnep után

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Március 25. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Március 31.-1 Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465.

A Déryné Kulturális Központ 
(5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.)

II. emeleti klubtermében 
SZŰCS ILONA grafikus 

és
NAGY BANA DÁVID kőfaragó

közös kiállítása
2012. március 30-ig munkanapokon

800-1800 óra között látogatható.
(2012. március 24-én 8-14 óráig)

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk a Déryné Kulturá-
lis Központ 
Mazsorett csoportjainak 

félévzáró gálaműsorára.
A rendezvényen 

közreműködnek a Dalma 
Dance Club karcagi 

tagozatának növendékei.
Időpont:

2012. március 23. (péntek) 
17 óra

Belépő: 300 Ft
Helyszín: Déryné Kulturális 
Központ II. emeleti bálterme

(5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.)

Felhívás!
A Karcagi Római Katolikus Egyházközség értesíti az érde-

kelteket, hogy a katolikus temetőben a sírok többségének 25 év-
re szóló jogosultsága lejárt. Számos sírról és sírtulajdonosról 
nincs adatunk.

Kérjük az illetékeseket, hogy a sírhely újra történő megvál-
tásáról szíveskedjenek gondoskodni. Szeretnénk a katolikus te-
metőinket rendezni. Az ésszerűbb és szakszerűbb gondozás 
miatt a gondozatlan és a lejárt jogosultságú sírhelyek felszámo-
lásra kerülnek, ha a hozzátartozók nem jelentkeznek 2012. jú-
nius 1-ig.

A sírhelyek újbóli megváltása a plébánia hivatalban (Karcag, 
Széchenyi sgt. 2.) történik, a hivatalos órák idejében, az adatok 
egyeztetésére is itt van lehetőség.

Megértésüket, és közreműködésüket köszönjük.
Gulyás Zsolt

plébános

Hirdetmény
Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője licitálással meg-

hirdeti a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala tulajdonában lévő OPEL Astra Classic Caravan 1.6 tí-
pusú személygépkocsit.

Alapár bruttó: 600.000,- Ft
Ajánlatkérés vége: 2012. 03. 30. 12:00 óra
A részletes hirdetmény átvehető Karcag Városi Önkor-

mányzat Polgármesteri Hivatala (5300 Karcag, Kossuth 
tér 1. sz.) 1. emelet 23. számú irodájában.

Az autó megtekinthető előzetesen a 06-30/358-2720 te-
lefonszámon egyeztetett időpontban hétfőtől-csütörtökig 
8:00-16:00 óra, pénteken 8:00 és 13:00 óra között.

Érdeklődni lehet a 06-59/500-635-ös telefonszámon.
Rózsa Sándor

jegyző

FIGYELEM!
Kedves Kosárlabdás Barátunk!
Tisztelettel meghívunk a 2012. április 14-én (szombaton) 

megrendezendő NAGYKUN SENIOR SZEPESVÁRY GÁBOR 
KOSÁRLABDA EMLÉKTORNÁRA.

A Kosárlabda Emléktorna két szálon fut össze majd ezen a 
napon. Szeretnénk megemlékezni SZEPESVÁRY GÁBOR volt 
gimnáziumi testnevelő, Fair Play-díjas edzőről. Emlékére nosz-
talgia mérkőzések lennének a valamikor a gimnáziumban vagy 
a Karcagi SE/Fáklya csapatában játszók számára. Valamint lesz 
a Senior Torna a még jelenleg is aktív, egy évben többször is 
együtt játszó női és férfi csapatok részvételével. A mérkőzéseket 
követően kosaras bált szervezünk.

Ha szeretnél részt venni a tornán bármilyen szerepkörben 
(pl. játékos, bálon résztvevő, a megemlékezésen résztvevő, a 
torna támogatója stb.), kérünk jelentkezz! Azok jelentkezését is 
várjuk, akik nem játszani szeretnének, hanem a rég nem látott 
egykori csapattársakkal akarnak találkozni.

Részletes programot fogunk küldeni, és ha bármilyen javas-
latod van, amellyel emelhetnénk a rendezvény színvonalát, írj 
nekünk vagy hívj bennünket. Jelentkezés lehetőleg 2010. április 
7–ig telefonon, e-mailen, vagy személyesen a végleges program 
és a kosaras bál vacsoralétszáma miatt!

Üdvözlettel: Fodor Csaba focsa7@gmail.com Tel.: 06/70-
774-3002, Löwinger Kata lowingerkata@freemail.hu Tel.: 
06/20-480-1722.

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályáza-
tot hirdet

gazdasági vezető
munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gaz-
dasági tevékenységének teljes körű, önálló, felelős irányítása, el-
lenőrzése és a pénzügyi feladatok ellátása. Felelős a költségvetési 
szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finan-
szírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokért. Ellátja a 
költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon 
használatával, védelmével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv ezen irá-
nyú feladatait. A fentieket a költségvetésben rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezet szakszerű felhasználásának, az intézmény mű-
ködőképességének szem előtt tartása mellett végzi. 

Részletes kiírás megtalálható a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján (https://kozigallas.gov.hu), valamint Karcag Város 
honlapján (www.karcag.hu).
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Gémeskutak
Népszerű kisújszállási elő-

adónk, Dr. Tóth Albert fő-
iskolai tanár volt a kör ven-
dége március 19-én. A prog-
ramot színesítette a karcagi 
Kolostyák Zsuzsanna, debre-
ceni középiskolás színvonalas 
ismertetése Gémeskutak az 
Alföldön című témájukról.

Dr. Tóth Albert bevezető-
jében Thalészt idézte: „Min-
den dolog princípiuma a víz.” 
Megtudhattuk, hogyan oszlik 
meg ez az őselem Földünkön: 
bolygónk 97,2 % sós víz, a töb-
bi jég-gleccser, felszíni, föld-
alatti víz, ill. légköri nedves-
ség. Környékünkön az embe-
rek forrásokból, folyóvízből (a 
Tiszából) és kutakból nyerték 
az éltető vizet. Tavalyi fényké-
pek illusztrálták, hogyan be-
folyásolta az eső és a talajvíz a 
kukorica fejlődését.

A kutakból nyert víz 0,09 %. 
Kolostyák Zsuzsanna ’előadá-
sa az előadásban’ összefoglal-
ta a magyar táj jelképévé vált 
gémeskutakról folytatott ku-
tatásának eredményét. Tanul-
mányozta a szakirodalmat, 
majd terepi vizsgálatot végzett 
környékünkön. Sajnos, a sa-
játos európai értéket képvise-
lő 1 milliónál több gémeskút-
ból 1960-ra már 768  849 ma-
radt, ma pedig Karcagon már 
csak 6-ot, Kisújszálláson és 
Kunmadarason 4-4 kutat ta-
lált. Használnak még néhá-
nyat Ecseg-pusztán, Szarvas 
környékén. Régen a kiterjedt 

tanyavilágban ’kincsként éke-
sítette a tanyaudvart’.

Dr. Tóth Albert rajzokon 
bemutatta, hogy az ágas, gém 
és az ostor állása jelzésként is 
szolgált a távolban lévőknek. 
Ma is őrizzük vele a táj jelle-
gét. Kisújszálláson fel is ál-
lítottak egy gémeskutat em-
lékként és látványosságként. 
Idézte Arany János ismert so-
rait: „Ösztövér kútágas, hóri-
horgas  gémmel / Mélyen néz 
a kútba s benne vizet  kémel: 
/ Óriás szúnyognak képzel-
né valaki, / Mely az öreg föld-
nek vérit most szíja ki.” Érde-
kességek is szóba kerültek, pl. 
a kútásás szakértelmet igé-
nyelt; a hortobágyi gémeskút-
nál két ügyes csikós egy óra 
alatt 500 lovat is megitatott. 
Előadása kitért Herman Ottó 
természettudósra, Finta Sán-
dor szobrászművészre, Do-
rogi Márton néprajzi gyűjtő-
re. A népes közönség nevében 
köszönjük a hagyományőrzés-
re ösztönző emlékezetes prog-
ramot!

A kör következő előadása 
március 26-án, hétfőn fél hat-
tól lesz a ’Dérynében’, ami-
kor a karcagi származású Dr. 
Örlős Zoltán, a debreceni 
Kenézy Gyula Kórház főorvo-
sa lesz a vendégünk. Előadása 
címe: A keleti gyógyászatról 
egy nyugati orvos szemével. 
Szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket!

V. Gy.

Önálló cselekvés, 
nemzeti 

függetlenség

„A történelem nem ismét-
li önmagát, de egymástól idő-
ben távol lévő generációknak 
is felteszi ugyanazt a kérdést. 
Mi volt Kossuthék válasza a 
megrekedt magyar fejlődés ki-
mozdítására? Önálló cselek-
vés, nemzeti függetlenség. Nem 
ugyanaz most is a kérdés? Mit 
kell ahhoz tennünk, hogy az el-
múlt évek romlása, gazdasá-
gi visszaesés, eladósodás, el-
szegényedés után megújuljunk, 
elmozduljunk a gödör aljá-
ról. Önálló cselekvés, nemzeti 
függetlenség, bátorság... A bá-
tor cselekszik akkor is, amikor 
mások gondolni sem mernek 
rá. Cselekszik, amikor tudja, a 
nemzet sorsa múlik rajta. Cse-

lekszik akkor, ha tudja, drága 
a szabadság ára. A bátrak cse-
lekszenek, mert tudják, egyet-
len örök van a földön: a haza. 
Tisztelet a bátraknak, akiket a 
szeretet vezetett, a haza szere-
tete, mert tudták, gyűlölködés-
re hazát építeni nem lehet.”

Hűek vagyunk az 
eskühöz

„A márciusi ifjak példaérté-
kű cselekedetet hajtottak vég-
re, amikor szembeszálltak az 
elnyomó hatalommal és nem 
félve a megtorlástól, a legke-
ményebb fegyverrel, a tiszta 
szavak erejével indultak harc-
ba. Nekünk is erre van szüksé-
günk, a szavaink, az érveink, 
a tetteink meggyőző erejére. 
El kell érnünk, hogy a kishitű-
ek higgyenek abban, Magyar-
ország talpra tud állni. Rá kell 
ébresztenünk külföldi bírálóin-
kat, hogy az igaztalan vádak, 
a hamis érvek nem megtörnek, 
hanem megerősítenek bennün-
ket. Nem azért nyertük visz-
sza negyven év orosz megszál-
lás után nemzeti függetlensé-
günket, hogy most gazdasági 
kényszer hatására mondjunk 

le róla. 164 év után is hűek va-
gyunk az eskühöz: rabok to-
vább nem leszünk. Ma is ehhez 
tartjuk magunkat. Bárhogy 
fordul is a világ, bármiképp is 
kanyarodik az élet, ki fogunk 
állni egymásért. A nemzet kö-
zös esküje azt jelenti, minden 
magyar ki fog állni minden 
magyarért, és minden magyar 
ki fog állni Magyarországért.”

A városházi ünnepségen 
hosszú évek óta kitüntetések 
átadására is sor kerül, az ön-
kormányzat ilyenkor isme-
ri el a városért sokat dolgo-
zók munkáját. 2012. március 
15-én a FIDESZ Magyar Pol-
gári Szövetség Karcagi Szer-
vezete az általa a városért vég-
zett munka elismerésére ala-
pított kitüntető – Karcag vá-
ros Aranycímerének gyémánt 
fokozata – díjat adományozta 
Varga Mihály államtitkárnak, 
országgyűlési képviselőnek. 
A kitüntetést a képviselő-tes-
tület FIDESZ frakciója jelen-
létében Dobos László polgár-
mester adta át.

Az ünnepség a Művészeti 
Iskola tanárai, növendékei és 
Spisák Péter zongoraművész 
előadásával zárult.

Az ünnepség délutáni ese-
ményére a főtéren, Petőfi Sán-
dor szobránál került sor, ahol 
Kovács Szilvia alpolgármester 
méltatta a történelmi nap je-
lentőségét. Az alpolgármester 
a reformkor célkitűzéseiről, 
politikai és gazdasági elkép-
zeléseiről szólva vezette fel az 
országot új alapokra helyező 
időszak ismertetését. A végső 
megállapításokat már ez eset-

ben is a ma történelmi hely-
zetére alkalmazva hallottuk: 
„2012-ben, a reformkorhoz ha-
sonlóan egy szabad, gazdasá-
gilag erős és független Magyar-
országot akarunk. A 19. szá-
zadban a jobbágyságot sújtó 
örökváltság volt az egyén és a 
család gazdasági létének gátja, 
hiszen nem volt pénze a meg-
váltakozásra. Ma a devizahite-
lek a mi örökváltságaink, ame-
lyek gátat szabnak a fejlődés-
nek és több millió magyar csa-
lád megélhetését veszélyeztetik. 
Az erős gazdaság alapja min-
dig a föld tulajdonjoga volt, és 
ez ma is létkérdésünk. Szaba-
dok csak akkor leszünk, ha bí-
zunk a magunk erejében, okos 
kompromisszumokkal törek-
szünk önállóságunkra és önel-
látásunkra.” Végső megálla-
pításként pedig azt fogalmaz-
ta meg és arra figyelmeztetett, 
hogy a reformkor problémái 
ma is aktuálisak.

A főtéri ünnepségen új-
ból karcagi művészek és mű-
vészeti közösségek (Plósz 
Csilla, Donkó Imre, Városi 
Vegyeskar) műsorát hallhat-
ták az ünneplők, majd a két 
’48-’49-es történelmi nagyság, 
a költő Petőfi Sándor és a po-
litikus Kossuth Lajos szobrát 
koszorúzták meg a helyi pár-
tok és szervezetek, illetve az 
önkormányzat képviselői.

Az emléknap a diákok fák-
lyás felvonulásával zárult.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szolgáltatásunk pszichiátriai betegek 
(valamint családjaik részére)

Ingyenes és önkéntes ellátás, szolgáltatás (18 éves kortól) iro-
dánkban, (Karcag, Zöldfa u. 48.), vagy saját otthonában, a lakó-
környezetében.

A szolgáltatást szakképzett közösségi koordinátor és gon-
dozók végzik, munkánkat a pszichiáter szakorvosok és 
addiktológus segíti.

Célunk: elsősorban a gondozott otthonában és lakókörnyeze-
tében segítséget nyújtani, az alábbiakban:

-  személyes célok meghatározásának segítése
-  meglévő készségek és képességek megtartása
-  problémamegoldó beszélgetések
-  szociális és egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
-  tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ah-

hoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről,
-  egészségi és pszichés állapotának javítása
-  az önellátásra való képesség javítása és fenntartása
-  szabadidő szervezett eltöltése
-  munkához való hozzájutás, rehabilitáció
-  tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, 

gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a fog-
lalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

Az igénylést telefonon, személyes megkereséssel vagy levélben 
lehet jelezni szolgálatunknak. 

Munkatársunk - előzetes egyeztetés után - személyesen keresi 
fel a szolgáltatás iránt érdeklődőt.

Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerve-
zete

Pszichiátriai betegek Integrált Közösségi Ellátó Szolgálata
Karcag, Zöldfa u. 48. Tel: 06 70/933-8484

A nap, ami erőt ad
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Március 7-én hajnali 1 óra 
28 perckor az AR1429-es jel-
zésű napfolt minden eddigi-
nél erősebb kitörést produ-
kált, amelyet az X-5 kategóri-
ába soroltak a szakemberek. 
Két nappal korábban a NA-
SA ugyanennél a napfoltnál 
„még csak” X-1 erősségű ki-
törést észlelt. Ezt a foltot a tu-
dósok és a szakírók az utób-
bi időben nem egyszer illették 
a hiperaktív jelzővel – nem is 
véletlenül. (A kitörések erőssé-
gét egy ötfokú skálán határoz-
zák meg: A, B, C, M, X betűk-
kel jelzik.)

A szakirodalom szerint a 
kitörések oka a napkorona 
mágneses instabilitása, ami-
kor váratlanul megváltozik 
a térszerkezet és ennek kö-
vetkeztében hatalmas ener-
gia szabadul fel. Az egyensúlyt 
vesztett mágneses erők hatá-
sára ilyenkor a korona egy ré-
sze kilökődik a bolygóközi 
térbe. Arra vonatkozóan, hogy 
ez miként zajlik számos elmé-
let létezik. Az egyik szerint az 
erővonalak az egyik oldalon 
kibújnak a Napból, míg a má-
sikon épp visszabújnak a Nap-
ba. Az erősebb napkitörések-
nek komoly hatásuk van boly-
gónkra is. Ilyenkor megnőnek 
a különböző kozmikus sugár-
zások és a kitörésekből szár-
mazó részecskenyalábok ká-
rokat okozhatnak az útjukba 
eső műholdakban és űrszon-
dákban. Megzavarhatják a 
kommunikációs rendszereket, 
a radarok működését, mág-
neses viharokat okozva meg-
bolondíthatják az iránytűket, 
a repülési navigációt, de akár 
áramkimaradásokat is okoz-
hatnak például a sarkkörök 
közelében. (A sokat emlegetett 
sarki fényt is ezek a részecskék 
okozzák.)

Napfoltokat már az ókori 
egyiptomiak is megfigyeltek, 
de komolyabb tudományos 
kutatásuk talán 100-150 éve 
lehet. Azelőtt csak megfigyel-
ni tudták, feljegyzéseket ké-

szítettek, esetleg összefüggés-
be hozták bizonyos időjárási 
változásokkal – megjegyzem 
nem alaptalanul, erről majd 
lejjebb –, de megfelelő techni-
ka hiányában többre nem ju-
tottak. Arról nem is beszélve, 
hogy a kutatásokhoz szüksé-
ges számos fizikai, kémiai és 
egyéb természettudományos 
tétel csak a XX. században lett 
felállítva és bizonyítva.

Magyarországon Cholnoky 
Viktor írt először közérthe-
tő módon a napfolttevékeny-
ségről, még 1904-ben. Erről a 

páratlan tudású íróról éppen 
időszerű megemlékezni, hi-
szen idén júniusban lesz ha-
lálának századik évfordulója. 
Ő az akkor már ismert tizen-
egy éves napfolt-periódusról 
vagy ciklusról írt. Több száz 
éves megfigyelésekre alapozva 
(legkorábbi 872-ből való) írta 
le hogy azokban az években, 
amikor nagyjából 11 éven-
ként a legtöbb folt észlelhető a 
Nap felszínén kifejezetten for-
ró és száraz nyár következik 
be. Ilyen év volt 1904 is. Az el-
mélet szerint ilyenkor a Nap 
fénye és energiája arra elegen-
dő, hogy a szárazföldet felme-
legítse, de arra már nem, hogy 
az óceánok fölött beindul-
jon egy akkora felhőképződés, 
ami a kontinenseket is elér-

heti. Ebből következik a nagy 
szárazság. Ne nevessük ki 
Cholnokyt és kortársait a na-
ivnak tűnő elmélet miatt! Ezt 
az akkori tudományos fejlett-
ség szintje mellett állapították 
meg és hitelt érdemlően azóta 
sem sikerült megcáfolni. Az 
biztos, hogy a Cholnoky által 
példaként felhozott években 
kifejezetten forró nyarakat je-
gyeztek le az arra hivatottak, 
és ezek az évek 1904-től visz-
szaszámítva illeszkednek a 
napfolt-periódusok ismétlő-
désébe. Az is igazolni látszik 
a feltételezést, hogy bizonyos 
naptevékenységi minimumok 
idején, amikor jelentősen le-
csökken a napfoltok száma, 
hűvösebb, esősebb időszakok 
következtek be a Földön. Ilyen 
volt az úgynevezett „kis jég-
korszak” is 1650 és 1710 kö-
zött, amikor egy globális le-
hűlés volt megfigyelhető vi-
lágszerte. Bár hozzá kell ten-
ni, hogy ez egy olyan időszak 
volt, amely arra enged követ-
keztetni, hogy vannak olyan 
periódusok is, amikor nem a 
megszokott módon változik a 
napfolt aktivitás, tehát tovább 
tart egy ciklus, mint 11 év. 
David Hathaway napfizikus 
szerint a legrövidebb naptevé-
kenységi ciklus 9 év, míg a leg-
hosszabb 14 évig is eltarthat.

A következő napfoltmaxi-
mum 2013-ra várható, amely-
nek előjelekén értékelik az el-
múlt hetekben lezajlott erős 
napkitöréseket is. Meglátjuk 
mi lesz. Míg 2008 és 2009 az 
elmúlt 50 év egyik leghosz-
szabb napfoltmentes periódu-
sának számított, 2010 nyara 
pedig kifejezetten csapadékos 
volt világszerte, addig 2012 és 
az elkövetkező egy-két év nap-
foltokban gazdagnak várha-
tó. Egyes meteorológiai előre-
jelzések szerint ezen a nyáron 
bekövetkezhetnek olyan for-
ró hetek, amikor a kisebb pa-
takok akár teljesen kiszárad-
hatnak.  

-dh-    

Vajon perzselni fog?

Cholnoky Viktor

Idén 2012. március 5-9. kö-
zött Arany János születésé-
nek 195. évfordulójára em-
lékeztünk, valamint iskolánk 
fennállásának 50. évét ünne-
peltük meg.

Hagyományos programja-
inkat 8. osztályosaink szer-
vezték Kovács Tímea osztály-
főnök vezetésével. 

Március 05-én az immár 
hagyományos városi rajzver-
senyt rendeztük meg. 5 isko-
la közel 50 tanulója vett részt. 
Eredmények: 5.-6. évfolyam: 
1. Kovács Orsolya (Kováts Mi-
hály Tagiskola), 2. Johnson 
Abigél Réka (Kováts Mihály 
Tagiskola), 3. Mészáros Vivi-
en Kitti (Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola). 7.-8. év-
folyam: 1. Johnson Kerubina 
(Kováts Mihály Tagiskola), 
2. Farkas Tifani (Kiskulcsosi 
Tagiskola), 3. Székely Ale-
xandra (Kiskulcsosi Tagisko-
la).

Kedden iskolai karaokee 
versenyt hirdetett az iskola. 
A közel 2 órás közös éneklést 
minden diák nagyon élvezte a 
nevelőkkel együtt.

Március 7-én szerdán vá-
rosi irodalmi versenyre ér-
keztek városunk diákjai, ahol 
a téma Arany János élete volt. 

Helyezések: 1. Kiskulcsosi 
Tagiskola, 2. Kiskulcsosi Tag-
iskola, 3. Kiskulcsosi Tagisko-
la.

Csütörtök délután a fiúké 
volt a főszerep. A városi Tol-
di erőverseny színhelye isko-
lánk tornaterme volt. Eredmé-
nyek: 5.-6. évfolyam: 1. Duka 
Károly (Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola), 2. Pap Tibor 
(Nagykun Református Általá-
nos Iskola), 3. Farkas Alexan-
der (Arany János Tagiskola). 
7.-8. évfolyam: 1. Fátyol Nor-
bert (Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola), 2. Balogh Jó-
zsef (Arany János Tagisko-
la), 3. Nobik Ádám (Szent Pál 
Marista Általános Iskola).

A pénteki zárónap játékos 
feladatokkal telt el, ahol bebi-
zonyíthatták iskolánk tanu-
lói, mennyire ismerik intéz-
ményünk eddig eltelt 50 évét. 
7 helyszínen közel 50 tanuló 
versenyzett egymással.

Az elért helyezésekhez min-
den diáknak és a felkészítő ne-
velőnek gratulálunk!

Reméljük jövőre is ellátogat-
nak iskolánk rendezvényeire, 
versenyeire.

Kovács Tímea
8. osztályos osztályfőnök

Három és fél éve, 2008 szep-
temberében keresett fel ben-
nünket Nagyné Jákó Erika, 
az akkor négyéves Nagy Pis-
ti anyukája. Segítséget kért, 
mert a Pisti kezelését vállaló 
kínai természetgyógyász Bu-
dapesten rendel, s a heti két-
szeri, - akkupunktúrából és 
gyógymasszázsból álló – éve-
kig tartó kezeléssorozathoz 
pénzre volt szükség. A kezelés, 
mondták akkor, tartósan las-
síthatja a betegség előrehaladá-
sát. Amikor cikkünk megjelent 
már innen is onnan is szerve-
ződött a segítség, a Pisti gyógy-
kezelésére szánt összegek foga-
dására folyószámlát nyitottak. 

Február elején a Kováts Mi-
hály Tagiskola aulájában fu-
tottam össze a szülőkkel, ami-
ből nyilvánvaló volt, hogy Pis-
ti időközben iskolás lett. 

- Nagyon sokan segítettek – 
mondja Nagyné Jákó Erika, - 
amit még egyszer nagyon-na-
gyon köszönünk. Nem tud-
nám megmondani hányan, 
de igen sokan felkarolták Pis-
ti ügyét. Családok, magánsze-
mélyek, vállalatok, családtagok 
segítettek. Később láttuk, hogy 
szinte minden nap érkezett 
pénz Pisti számlájára. A szük-
séges összeg hamarosan ren-
delkezésre állt.

- A kezelés is eredményes 
volt?

- Hetente kétszer vittük az 
akkupunktúrás kezelésre, azu-
tán pedig egy masszőr foglal-
kozott Pistikével. Jó egy évig 
jártunk a fővárosba. A ke-
zelés hatásosnak bizonyult, 
nem romlott az állapota. Ké-
sőbb az eléggé fárasztó megol-
dás helyébe új lehetőség után 
néztünk. Még az óvodában 
szomatológustól kapott ke-
zeléseket és még hetente két-
szer reflextanórára jártunk. 
Hál’Istennek a várt eredmény-
nyel. Nem romlott az állapo-
ta, nem használunk semmilyen 
segédeszközt a mozgáshoz. A 
tornák és a kezelések beváltak. 
Ezeket folytatjuk most, ezen 
felül Pisti gyógylovaglásra és 
masszázsra jár.

- Hogy tanul a legény?
- Jó tanuló. Büszkék va-

gyunk rá...
Elek György

M E G H Í V Ó
A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület meghívja 
tagjait évi rendes közgyűlésére 2012. március 29-én (csütörtök) 18 
órára.
Helye: EURO Kft. Varró út 2. szám alatti étterme
Napirendi pontok:
1. 2011. évi beszámoló
2. Egészségügyi követelmények, higiéniai feltételek; örökbefogadás 

feltételei, külföldi- és belföldi örökbefogadások számszerűsítése
3. Gazdasági beszámoló, a befolyt pénzek felhasználása
4. Felmerülő kérdések megbeszélése.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyű-
lés megtartására 2012. március 29-én 18:30 órakor kerül sor azo-
nos napirenddel, az eredeti közgyűlés helyszínén.
A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül hatá-
rozatképes.

Ábrahámné Kovács Mária
elnök

Az Aranyosok „Aranyos hete”

Nagyon sokan segítettek

Horgászok 
figyelem!

Kérjük a Téglagyári tavon 
horgászó tagjainkat, hogy 
horgászhelyüket tegyék 
rendbe, a part mellett lévő 
nádat vágják le. Aki március 
30-ig a tóra nem váltja ki az 
engedélyét, annak a helye ki-
osztásra kerül az új belépők 
között! Az egyesület küldött 
közgyűlését március 25-én 
(vasárnap) 9 órakor tarjuk a 
Varró utcában lévő gimnázi-
umi étkezdében. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.

Vezetőség
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Református 
Országos Fiú 

Döntő
Ebben a tanévben iskolán-

kat csak a fiúk képviselték a 
református iskolák számára 
Mezőtúron megrendezett or-
szágos döntőn. Igen erős me-
zőny gyűlt össze, szoros mér-
kőzéseken dőltek el a tovább-
jutások és a végső helyezések. 
Csoportunkban szerepelt a 
későbbi győztes Baár- Madas, 
mellyel végig nagyon jó mér-
kőzést játszottunk, s csak az 
utolsó negyedben dőlt el ja-
vukra a mérkőzés. A tízfős 
mezőnyben, két győzelem - 
két vereséggel az ötödik he-
lyen végeztünk. 

Baár-Madas Ref. Gimn. 
Budapest – Karcagi Nagykun 
Ref. Gimn. 51:39 (4-14, 20-
11, 16-7, 11-7)

Kis T., Tóth G. (4), Szepe-
si B. (14/6), Cs. Szabó B., Né-
meth G. (19/6), Németh M., 
Gyökeres I., Kovács F., Rózsa 
I. (2).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Arany János Ref. 
Gimn. Nagykőrös 60:52 (18-
8, 14-25, 12-10, 16-9)

Kis T. (6), Tóth G. (2), Sze-
pesi B. (14/3), Cs. Szabó B. (2), 
Németh G. (27), Németh M. 
(8), Gyökeres I., Kovács F., Ró-
zsa I. (1).

Bethlen Gábor Ref. Gimn. 
Hódmezővásárhely - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. 55:31 
(13-4, 17-10, 12-11, 13-69)

Kis T. (2), Tóth G., Szepe-
si B. (8), Cs. Szabó B., Németh 
G. (16), Németh M. (1), Gyö-
keres I., Kovács F. (4), Rózsa I

Lónyay Utcai Ref. Gimn. 
Budapest - Karcagi Nagykun 
Ref. Gimn. 14:29 (0-11, 6-8, 
3-4, 5-6)

Kis T. (4), Tóth G. (4), Sze-
pesi B. (8), Cs. Szabó B., Né-

meth G. (13), Németh M., 
Gyökeres I., Kovács F., Rózsa 
I.

Amatőr Megyei 
Diákolimpiai 

Döntő

Szolnokon rendezték meg 
négy csapat részvételével a 
sportág megyei diákolimpia 
döntőjét. Csapatunk a tava-
lyi győztes Mezőtúr ellen kez-
dett. Sajnos a mérkőzés elején 
együttesünk egyik meghatá-
rozó játékosa Németh Gergely 
bokasérülést szenvedett. Nél-
küle akadozott a játék, foko-
zatosan el is húzott az ellenfél. 
Az utolsó negyedben ugyan 
visszatért és segítségével föl is 
zárkóztunk, de már fordíta-
ni nem sikerült. A bronzmecs-
csért folyó küzdelemben, az 
utolsó negyedben feljavult já-
tékunknak köszönhetően si-
került a győzelmet kicsikarni. 

Mezőtúr Ref. Kollégium – 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
49:39 (17-8, 11-10, 12-6, 9-15)

Kis T. (2), Tóth G. (8), Sze-
pesi B. (11), Cs. Szabó B., Né-
meth G. (4), Németh M. (2), 
Gyökeres I. (4), Kovács F., Ró-
zsa I, Deák Z. (8).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Teleki Blanka 
Gimn. Mezőtúr 46:37 (8-12, 
5-6, 13-6, 20-13)

Kis T. (5/3), Tóth G. (2), Sze-
pesi B. (15), Cs. Szabó B., Né-
meth G. (14/9), Németh M. 
(6), Gyökeres I. (4), Kovács F., 
Rózsa I, Deák Z.

Megyei Gyermek 
Bajnokság

Jászberényben szerepeltek a 
Karcagi SE leány kosarasai. A 
fiúk ellen vívott küzdelemben 

az utolsó negyedben mutatott 
lelkes játékukkal bebiztosítot-
ták győzelmüket.

JKSE – Karcagi SE 21:37 
(6-8, 6-6, 3-6, 6-17)

Bakó N., Béres I. (5), Csíkos 
L. (7), Fehér A. (4), Fodor E. 
(2), Juhász B., Kis V., Laczi B., 
Nagy K. (9), Papp E. (2), Pin-
tér Á. (6), Valner Zs. (2). 

Megyei 
Diákolimpiai 

Döntő

Mezőtúr adott otthont a III. 
korcsoport leány megyei diák-
olimpiai döntőnek. A csapa-
tunknak sikerült az első mér-
kőzését megnyernie, így az 
országos elődöntőért játsz-
hatott. A Belvárosi ellen jól 
kezdett csapatunk, sikerült 
nagy előnyre szert tenni. Ezt 
követően azonban fokozato-
san felzárkózott az ellenfél. Az 
utolsó negyedben Papp Enikő 
kipontozásával összeroppant 
csapatunk. Így nem sikerült 
a nagy bravúr, de a második 
hely megszerzése is továbbju-
tást jelentett az országos selej-
tezőre.

Arany J. Ált. Isk. – Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
21:57 (8-15, 7-16, 6-14, 0-12)

Lazányi B., Béres I. (2), Fe-
hér A. (10), Fodor E. (11), Ja-
nó A. Nagy K. (13), Papp Cs., 
Papp E. (12), Pintér Á. (8), Ró-
zsa L., Szabó D., Szabó N., 
Valner Zs. (1).

Belvárosi Ált. Isk. - Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
59:43 (5-23, 15-3, 16-11, 23-6)

Lazányi B., Béres I., Fehér 
A. (3), Fodor E. (12), Janó A. 
Nagy K. (9), Papp Cs., Papp 
E. (13), Pintér Á. (5), Rózsa L., 
Szabó D., Szabó N., Valner Zs. 
(1).

Március 4-én kezdetét vette 
Rákóczifalván a tavaszi sze-
zon a megyei férfi kézilabda 
bajnokságban, ahol a nyitófor-
dulón a karcagi csapat 4 pon-
tot rabolt ellenfeleitől, ezzel 
biztosan őrzi jelenlegi ezüst-
érmes pozícióját. Együttesünk 
Tiszakürttel és Túrkevével 
mérkőzött. A játék képén és a 
dinamikán sokat kell még ja-
vítani, de a fiatal csapatunk 
gyorsan és eredményesen ta-
nul. Remélhetőleg képes lesz 
megtartani dobogós helyezé-
sét. Március 18-án pedig im-
már Túrkevén folytatódtak a 
küzdelmek, ahol Szolnok el-
len együttesünk veszített, de 
Törökszentmiklós ellen maga-
biztos győzelmet aratott.

Eredmények:
Karcagi SE - Tiszakürt 

27:24 (11:13)
Karcag: Nagy J., Lajtos L. 

(8), Sebők K. (2), Vályi N. (5), 
Ferenczi Cs. (1), Pápai Á. (3), 
Örsi P. (3).

Csere: Fábián P. (1), Hamar 
L., Nagy P., Major J. (3).

Jók: Lajtos L., Pápai Á., 
Nagy P.

Jól kezdtünk a tavaszi sze-
zon első mérkőzésén, majd fe-
gyelmezettségünk hiányában 
fordított az ellenfél. A máso-
dik játékrészben védekezést 
váltottunk, feljavultunk a ka-
puban, nem hibáztunk ziccer 
helyzetekben.

Karcagi SE - Túrkvei VSE 
35:31 (19:12)

Karcag: Nagy J., Lajtos L. 
(8), Sebők K. (8), Vályi N. (8), 
Ferenczi Cs., Pápai Á., Örsi P. 
(3). Csere: Fábián P., Hamar L. 
(1), Nagy P., Major J. (7).

Jók: Lajtos L., Sebők K., 
Vályi N., Nagy J.

Vályi nagyszerű irányítá-
sával, Sebők biztosan érté-
kesített hétmétereseivel, Laj-
tos szélső góljaival, valamint 
Nagy védéseivel remek tem-
póban kézilabdázott az együt-
tes, amely a végére elfáradt, 
de biztosan győzött a parázs 
hangulatú mérkőzésen. 

Karcagi SE - Szolnok 23:31 
(12:19)

Karcag: Nagy J., Lajtos L. 
(3), Sebők K. (4), Vályi N. (2), 
Ferenczi Cs. (2), Pápai Á. (1), 
Örsi P. (4).

Csere: Fábián P. (1), Hamar 
L .(1), Nagy P., Papp I., Major 
J. (5).

Jó: Örsi P.
Nem bírt együttesünk a baj-

noki tabella első helyezettjé-
vel, elképzelés nélkül játszot-
tunk, a védekezés nem műkö-
dött továbbra sem.

Karcagi SE - Törökszent-
miklós KE II. 34:23 (15:13)

Karcag: Nagy J., Lajtos L., 
Sebők K. (8), Vályi N. (7), 
Ferenczi Cs. (3), Pápai Á. (1), 
Örsi P.(7).

Csere: Fábián P., Hamar L., 
Nagy P., Papp I., Major J. (8).

Jók: Örsi P., Vályi N.
Az első félidőben még döcö-

gött a szekér a bronzérem vá-
rományosával, a második já-
tékrészben viszont valami 
csodát tettek csapatunkkal, 
szép győzelmet ért el. Együt-
tesünk így 7 ponttal megug-
rott a 3. helyezett Túrkevétől, 
biztosan tartja 2. helyét. Re-
méljük ez meg is marad a má-
jusi végelszámolásnál.

MAJOR
szakedző

Az U11 (előkészítős) korosz-
tályú csapat benevezett a Me-
gyei Bajnokságba és az első 
bajnoki mérkőzésükre már sor 
is került a Városi Sportcsar-
nokban.

Előzetesen már több mér-
kőzésen is túl van a csapat 
(Pingvin-kupa, Farsang-ku-
pa), ahol sikerült meccsru-
tinra szert tenni. Most még-
is mintha lámpalázasan lép-
tek volna pályára a kis kosa-
rasok - az első játékrészben 
legalábbis úgy tűnt. Sok tiszta 
dobóhelyzet nem ment a ko-
sárba és a védekezésben is ud-
variaskodtak a vendégek elle-
nében. A második negyedtől 
azonban feljavult a támadó és 
a védőjáték, és sikerült az első 

győzelmét megszereznie csa-
patunknak.

Karcagi SE - Kisújszállá-
si SE 56:33 (12:18, 16:3, 12:8, 
16:4)

Karcagi SE: Kósa Z. (14p.), 
Magyari Zs. (6p.), Fűtő Sz. 
(3p.), Kovács T. (2p.), Szabó M.

Cserék: Lukács G. (2p.), Vajó 
G. (9p.), Molnár J. (9p.), Kovács 
P. (10p.), Cs. Németh Cs. (1p.) 
Bencsik D.,Ferenczi J.

Edző: Fodor Csaba
A következő bajnoki mérkő-

zésüket szintén hazai pályán a 
Szolnoki Sportcentrum ellen 
fogják játszani majd, remélhe-
tőleg újabb győzelemmel.

Örvendetes hír, hogy a csa-
patból az elmúlt hétvégén be-
került az U11-es Megyei Válo-
gatottba 3 játékos is: Kósa Zol-
tán, Kovács Péter és Molnár Já-
nos. Az április 6-án Szolnokon 
megrendezésre kerülő U11-es 
Megye Válogatottak Kosárlab-
da Tornáján léphetnek majd 
pályára.

KOSÁRLABDA KÉZILABDA

Férfi megyei bajnokság

Utánpótlás Megyei Bajnokság
Martfű VSE - Berekfür-

dői SE 24:25 (11:14)
Tiszakécske, Jv.: Bodor T., 

Szécsi M.
Berekfürdő: Varga A., 

Cseke P. (4), Szőkéné Varga 
I. (7), Andrási Zs. (4), Szabó 
I., Varga E. (5), Bánhegyiné 
Bakó É. (5)

Csere: Bézi M., Sípos K., 
Szarka B., D. Nagy J.

Tiszakécske VSE – Berek-
fürdői SE. 22:14 (9:8)

Tiszakécske, Jv.: Szécsi M., 
Szőke I.

Berekfürdő: Varga A., 
Cseke P. (6), Szőkéné Varga 
I. (2), Andrási Zs. (1), Szabó 
I. (1), Varga E., Bánhegyiné 
Bakó É.(2)

Csere: Bézi M., Sípos K. 
(1), Szarka B. (1) D. Nagy J.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva.

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Két nagyon nehéz mérkőzés 
várt ezen a hétvégén a csa-
patra, és örültünk, hiszen az 
első helyen álló martfűi lá-
nyoktól elhoztuk a két pon-
tot. Végig vezettünk 3-4 gól-
lal, de a végjátékot sikerült 
izgalmassá tennünk. Mind 
fejben, mind fizikailag elfá-
radtunk. Így léptünk pályá-
ra a Tiszakécske ellen, ahol 
az első félidőben még sike-
rült tartani magunkat, de a 
mérkőzés 2. felében a fáradt-
ság rányomta bélyegét a játé-
kunkra.

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

Újra nyitva Karcagon a Kerekes István utcai 
Halbolt. 

Érdeklődni: 06/20-411-7430.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész Jász-
Nagykun-Szolnok megye területén! 
Tel.: 06/30-450-5723.
Központhoz közel, 1967-ben épült 
(2 szoba, előtér, konyha, alsó épü-
let, gáz illetve vegyes tüzelésű ka-
zán) ház eladó! Kg., Ágota u. 25. sz. 
Tel.: 06/30-245-3691.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
06/30-263-1504.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alatti 
1874 m²-es portán 1 szoba + kony-
ha + spájzos ház eladó. Tel.: 06/70-
613-6785.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt 
másfél szobás lakás eladó (ár meg-
egyezés szerint). Tel.: 06/30-491-
2519.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt (zug-
ban) ingatlan betegség miatt sür-
gősen eladó! I.ár: 3,7 M Ft. 20 m-es 
lakóépület, 2 szoba, 2 konyha, für-
dőszoba, spájz. 3 helyiségben be-
épített jó és szép csempekályha 14 
m-es alsóépület 1.127 m² telekkel. 
Tel.: 06 59/312-157.
Karcagon eladó teljes közműve-
sített, régi típusú 83 m²-es kertes 
családi ház. Garázs, melléképület 
van. Fűtési lehetőség: gáz + vegyes 
tüzelésű központi fűtés + 3 helyi-
ségben cserépkályha. Kisebb föld-
szinti tömblakást beszámítok, vagy 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-483-
6705.
K i a d ó  K a r c a g  f ő t e r é n  a 
Vá s á r c s a r n o k n á l  15 0  m ² - e s 
klimatizált, riasztós, nagy kirakat-
portálos üzlethelyiség. U.itt igé-
nyes söröző kiadó. Tel.: 06/20-548-
6729.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tég-
la ház sürgősen eladó. Tel.: 06/59-
400-802 (reggel 8 óráig, délben, 
18 órától).
Kiadó áprilistól az Elit Retro Club 
söröző. Méltányos ár, korrekt felté-
telek. Tel.: 06/20-548-6729.
Sürgősen eladó 2 szobás gázos, 
cserépkályhás ház. I.ár: 6,7 M Ft. 
Tel.: 06/20-505-3467.
Karcag főtéri 3. emeleti 2 szobás er-
kélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-385-
4300.

Kiadó vagy eladó Karcag központ-
jában 2 szobás bútorozott ingatlan, 
mely bővíthető, rendezett udvarral. 
Szocpol. igényelhető. Vétel esetén 
az albérlet árát beszámítjuk. Tel.: 
06/70-426-4840.
Karcagon, a Szondi u. 7. sz. alat-
ti 98 m²-es ház 1.100 m²-es állattar-
tásra alkalmas udvarral eladó. Érd.: 
Karcag, Szondi utca 7.
Eladók Karcagon a Kékvirág utcá-
ban egy ill. 1,5 szobás kis házak. 
Mindkettőben fürdőszoba, ben-
ti WC, vezetékes víz, cserépkályha 
van. Tel.: 06/20-548-6729.
2 szobás tégla családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Kg., Zádor utca 
28. Tel.: 06/70-391-4295.
Régi típusú 1,5 szoba összkomfor-
tos kettős fűtésű kertes családi ház 
áron alul sürgősen eladó. I.ár: 2,2 M 
Ft. Tel.: 06/70-326-7291.
Olcsó házat bérelnék Karcagon 
akár kertben is. U.itt a Téglás I-ben 
20 sor szántó kiszántva bérbe ve-
hető. Tel.: 59/312-562.

Állat
Felszámolás miatt 2 db törzsköny-
vezett beagle szuka (5.000 Ft/db) 
é egy jól fedező kan (10.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/30-292-6008 (15 óra 
után).
Vágó birka (400 Ft/kg) eladó. 
Süldőt beszámítok. Tel.: 06/70-262-
5583. (17-18 óra között).
Óriás Brahma tyúkok tojásai kel-
tetésre – tenyészidőben – kapha-
tó. Érd.: Kg., Villamos u. 108. Tel.: 
59/312-396.
Fehér húsjellegű hízók eladók. Tel.: 
59/300-875.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat létre-
hozása. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. ext-
ra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
06/59-312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
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.: 06/30-963-5073.
Üstház üsttel, hűtőszekrény, kony-
haszekrény, ablakszárnyak és 26 
aranykorona szántóföld eladó! 
Érdeklődni Kg., Szent István sgt. 58.
Klasszikus és akusztikus gitár ol-
csón eladó és egy forgótárcsás mo-
sógép. Tel.: 06/30-547-9987.

Eladó 1 db fehér 4 részes szekrény-
sor + 2 személyes ágyneműtartós 
heverő 2 db fotellel. Tel.: 06/20-
505-3467.
Trapéz és hullámos lemez kapha-
tó 1.800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, te-
tőnek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-
4197.
Kerítésléc kapható mintázott akác-
fából. Mintát küldök! Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06/30-265-4197.
Eladók hagyatékból mindenféle 
bútorok, háztartási egyéb eszkö-
zök, extra méretű férfi és női ru-
házat, edények, varrógép és egy 
két lapos villanyrezsó. Tel.: 06/59-
312-157.
Robi kapa 5,5-es tartozékaival, 
utánfutóval eladó. Tel.: 06/59-300-
926.
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. 
Közületeket kiszolgálok!
Eladó egy nagyon megkímélt álla-
potban lévő Tornádó típusú akku-
mulátoros kerékpár kedvező áron. 
Tel.: 06/20-925-2991.
Siesta kályha (15.000 Ft); kétme-
dencés rozsdamentes mosogató el-
adó. Tel.: 06/30-645-0694.
Eladó 1 db fehér 4 részes szekrény-
sor + 2 személyes ágyneműtartós 
heverő 2 db fotellel. Tel.: 06/20-
505-3467.
Négy lóerős Brix motor szétszedett 
állapotban olcsón eladó, valamint 
eladó 2 db fotel, hámozott dió és 
cserépkályha ajtó és hamuzó. Tel.: 
06/30-587-9678.
Eladó 150 l-es fagyasztó láda, új-
szerű Hajdú centrifuga, mosógép, 
Csehszlovák 4 kW vegyes-tüzelé-
sű kályha, gyermek etetőszék, Opel 
Astra Karavánhoz hátsó lengéscsil-
lapító gyári rugó, 400-as abrikter-
tengely csapágy házakkal ékszíj-
tárcsával és fúró tokmánnyal. Tel.: 
06/30-566-8044.
Eladó egy jó ál lap otú 20 -as 
mountanbike gyermekkerékpár. 
Tel.: 06/30-292-6008 (15 óra után).
Gyümölcsfa csemeték áron alul el-
adók: szilvák, besztercei, zöld-
ringló, veres, bódi; rózsák (2 faj-
ta), pándi meggy, birsalma, dió, 
mogyoró, füge, szeder, málnák, 
nyári alma; fehér oltott orgona, 
Hibiszkusz (3 színben), hársfa, an-
gyal trombita; 2 éves fagyal sö-
vénynek. Érd.: Kg., Kinizsi utca 45. 
Tel.: 06/30-266-2859.
Ajtólapok (tok nélkül) jó állapotban 
eladók. Tel.: 06/30-320-3483.
Eladó Pedroló szivattyú (17.000 Ft), 
búza (6.500 Ft), Husqvarna lánc-
fűrész (38.000 Ft), kézi gumiskocsi 
(12.000 Ft), szőlőprés (7.000 Ft), ha-
lasi ajtószárny (2.000 Ft/db), önt-
vény radiátor 600-as (6 tag – 8.000 
Ft), ITT DVD lejátszó (5.000 Ft). Tel.: 
06/70-262-5583 (17-18 óra között).
Robi kapa utánfutóval, alumínium 
üstház, kasza, ásó, kapa, gereblye, 
csákány, fejsze, kalapácsok, kőmű-
ves kalapács, fogók, fúrótokmány, 
villáskulcsok, Crova kulcs, csavar-
húzók, és még sok más eladó. Érd.: 
Kg., Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-
532-6644.

Női 26-os mountenbike kerékpár, 
gereblye, kapa, kalapács kiárusítás 
vasárnap 8-12 óráig. U.itt sírgondo-
zást vállalok. Tel.: 06/30-814-3673.
Eladó 4 db Garry Joy 300 W-os 
hangfal, 2 db Garry Subb láda 600 
W-os, 3 db Realuk végfok, 1 db 
Beringer Crossover. A szerelés egy 
éves, az új ár 60 %-áért elvihető. 
Tel.: 06/20-548-6729.
Új 16-os méretű gyermekkerékpár 
eladó. Tel.: 59/311-817 vagy 06/30-
972-3835.
Két darab Pannónia kerék gumival 
és egy fa tüzelésű bojler eladó. Tel.: 
06/20-358-2348.
Újszerű állapotú 24-es női kerékpár 
eladó. Érd.: Kg., Szegfű u. 11. Tel.: 
06/30-218-9720.
Bontott cserépkályha eladó. Érd.: 
Kg., Bethlen G. u. 25. (15 óra után).
Eladó Siemens felültöltős mosógép 
és keveset használt szőnyegtisztító 
gép. Tel.: 59/312-562.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Régi hagyatékait, bútorokat és ré-
gebbi tárgyait, forgalomból kivont 
pénzeket, régi pénzeket felvásáro-
lok, a legmagasabb napi áron, fém 
200 Ft-osért akár 1.500 Ft-ot is! Tel.: 
06/30-605-3521.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10:00-10:30 óráig a Városi 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető. 
Tel.: 06/30-489-2076.

FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
(30 éves gyakorlattal rendelkezem.) 
Tel.: 06/30-447-3918.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-
325-7724.
Tavaszi kezdéshez előzetes felmé-
rés. Palatető javítás, mosás, zsinde-
lyezés. Cserép átrakás, moha men-
tesítés, csatornacsere. Szükséges 
anyagbeszerzésre árajánlat! If j. 
Mile János Karcag, Takács P. u. 9/a. 
Lefolyó duguláselhárítása, sürgős 
esetben azonnal. Tel.: 06/70-941-
3722.
Okleveles közgazdász, PhD hallga-
tó korrepetálást, illetve közép- és 
emelt szintű érettségire való fel-
készítést vállal szakmai tárgyak-
ból hétvégenként. Tel.: 06/30-738-
6733.
Kerti és ház körüli munkát (ásást, 
favágást, stb.) vállalok. Tel.: 06/70-
350-5308.
Vass és Társa Bt. vállalja színes tv-k 
és videók javítását! Tel.: 06/59-312-
006 v. 06/70-384-8885.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-
325-7724.
Vízvezeték szerelést, bádogos 
munkát és javításokat is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Vállaljuk lakóházak építését, bon-
tását, bármi nemű kőműves mun-
kákat; tetőtér építését, bontását; 
cserép forgatását; továbbá kapu-
bejárók, útburkolatok javítását; 
udvarok, telephelyek takarítását, 
tisztítását, lomtalanítását; föld- és 
kubikmunka végzését; épületek 
alap ásását. Több éves gyakorlat-
tal rendelkezünk. Mezőgazdasági 
munkákat is vállalunk 50 főtől akár 
200 főig is. Nyugdíjasoknak ked-
vezményt is tudunk biztosítani. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-605-
3521.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Aprilia robogó eladó. Tel.: 06/70-
604-9119.

Apróhirdetés
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2012. március 23. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Farsang
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Interjú Pintér Sándor bel-

ügyminiszterrel
 Karcagi Hírek
 - Jubileum az Aranyban
 - Tenni akaró fiatal gaz-

dák…
 - Tűz a temetőben
 Háttér
 Életmód tanácsok a csikung 

mestertől 2.
20.10  Nagykun Polgári Kör
 vendég: Pintér Sándor bel-

ügyminiszter

2012. március 27-28. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám 
19.15  A Hit Szava
20.15  Nótaszó

2012. március 29. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Éneklő Ifjúság 2012
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Tóth János fazekas 
 - Asztlitenisz verseny
 - Látogatóban az oviban...
 Háttér
20.10  Györffy Bál 2012

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2012. március 10.
Nagy Szandra és Székely Im-
re Levente

Születés

Huszti Krisztina – Csuka 
Imre Tibor
Kg., Kossuth tér. 6. F/1. 
 Lénárd
Kiss Ildikó – Monzinger 
Norbert
Kg., Kun u. 26. 
 Melitta Helga
Zemka Katalin – Kun László
Kg., Akácos u. 11. 
 Anna Virág
Sándor Judit – Nagy Viktor 
János
Kg., Kisfaludy u. 4. 
 Krisztián

Halálozás

Czina Ferenc
 Karcag (1948.)
Oros Sándor
 Karcag (1933.)
Szűcs János Mihály
 Karcag (1948.)
Vasas Zoltán
 Karcag (1965.)

Lapzárta: hétfő 12 óra

Labdarúgás

Március 23. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Március 24. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 25. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 26. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Március 27. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 28. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Március 29. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Március 30. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

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.

Túrkeve – Karcag 0:1 (0:0)
Túrkeve, 150 néző. Jv.: Mik-

lós M. Segítői: Munkácsi L., 
Felföldi Kitti

Karcag: Móga, Szí-
vós G., Orosz, Kovács Cs., 
Rajcsányi, Szentannai (Csatá-
ri), Bukovszki, Nagy R., Szívós 
Gy., Balogh R. (Székely D.) Er-
dei

Edző: Orosz István
A hatodik percben Nagy R. 

több csel után Erdei elé pasz-
szolt, aki közelről a kapus ke-
zébe emelt. A huszonegyedik 
percben hazai szögletrúgás 
után átkerült a labda az ötös 
sarkára Horváth elé, akinek a 
lövését Móga bravúrral véd-
te. A harmincnegyedik perc-
ben Erdei félmagas lövését Gu-
lyás szögletre ütötte. Az ötven-
egyedik percben egy beívelést 
követően nehezen tisztáztak 
a védők a gólvonal előtt, Nagy 

R. lövését Gulyás vetődve ki-
tolta. A nyolcvanadik percben 
Bukovszki jobbról befelé hú-
zott, majd beadott Székely D. 
elé, aki egy csel után tizennégy 
méterről a bal alsó sarokba lőtt 
(0:1). 

Jók: Gulyás, Tóth ill. Szívós 
G., Erdei, Bukovszki

Barna Gábor: Lehet, hogy 
nem játszottunk jól, de egy 
nyilvánvaló 11-est nem adtak 
meg. Ennek ellenére gratulálok 
a fiatal karcagi csapatnak.

Orosz István: Gratulálok 
a csapatunknak és ezen kívül 
Székely Dávidnak az első fel-
nőtt mérkőzéséhez.

Ifjúsági

Túrkeve – Karcag 1:4 (1:2)
Góllövők: Shuszter ill. Ha-

mar, Szőke, Földi, Lázók.
B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Szenzációs részvétel mellett, 
tizenhat asztalon, három na-
pon át folytak a Csokai István 
Asztalitenisz Emlékverseny 
küzdelmei a Városi Sportcsar-
nokban.

Az első napra meghirde-
tett Senior Országos Bajnok-
ság (amiből egyébként éven-
te ötöt rendeznek az ország-
ban) kiemelkedően népes gár-
dát vonzott, hiszen közel száz 
versenyző állhatott az asztalok 
mögé. Csornai Csabától, a há-
zigazda Kováts DSE asztalite-
niszezőinek vezetőjétől azt is 
megtudtuk, hogy huszonhá-
rom település (Budapest, Győr, 
Tiszaújváros, Szeged, Miskolc, 
Nyíregyháza, Szombathely, 
Jánoshida, Debrecen, Szol-
nok etc.) egyesületei és sporto-
lói képviseltették magukat. A 
seniorok mezőnyében számos 
ma is aktív NB-s pingpongozó  
indult, s ez a vélemények sze-
rint a döntőnek NB. I-es szín-
vonalat biztosított. 

A második napon az után-
pótlás és a felnőtt amatőr ka-
tegóriák következtek. A rész-
vételre itt sem lehet panasz, hi-
szen 128 nevezést regisztráltak.

A harmadik nap már Jász-
Nagykun-Szolnok Megye 
egyéni és páros bajnokságáé 
volt. Ekkor, a délelőtti családi-

as hangulat után, délután újból 
nagyüzemben folytak a küz-
delmek.

A következő karcagi ered-
mények születtek: Veterán Or-
szágos Ranglistaverseny. 50-
59 év páros: 2. Dr. Vágott Já-
nos – Skumáth István (Pestúj-
helyi SC – Kováts DSE). 60-64 
év páros: 3. Dr. Farkas Béla – 
Csornai Csaba (Kováts DSE). 
Utánpótlás és amatőr ver-
seny. Újonc fiú: 1. Dobrai Ist-
ván (Kováts DSE), 3. Lázár Ri-
chárd (Kováts DSE). Serdülő 
korosztály fiú: 2. Dobrai István 
(Kováts DSE).Ifjúsági korosz-
tály utánpótlás összevont pá-
ros: 3. Dobrai István – Láz-
ár Richárd (Kováts DSE). Fel-
nőtt korosztály egyéni női: 1. 
Kóti Istvánné, 3. Földvári Zsu-
zsanna. Férfiak összevont pá-
ros: 2. Kovács Sándor – Csor-
nai Csaba (Kováts DSE). Jász-
Nagykun-Szolnok Megye egyé-
ni és páros bajnoksága újonc: 
2. Lázár Richárd (Kováts 
DSE), 3. Dobrai István (Kováts 
DSE). Serdülő: 1. Szepesi Bence 
(Kováts DSE). Ifjúsági: 3. Sze-
pesi Bence (Kováts DSE). Fel-
nőtt összevont páros: 2. Szepe-
si Bence – Tóth Balázs (Kováts 
DSE). Egyéni: 3. Skumáth Ist-
ván (Kováts DSE).

Elek György

Asztalitenisz

Csokai István Emlékverseny

Közlekedik a család
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság idei 

balesetmegelőzési propaganda tevékenységében előtérbe kívánja he-
lyezni a családok szabályos közlekedésének bemutatását, ezáltal a pél-
damutatás erejében rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásával pozitív 
példát mutatni a közlekedés többi részvevőjének. A fentiekre tekintet-
tel a megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő ORFK-OBB meghir-
deti a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatot.

A vetélkedő megyei döntője a JNSz Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében:

2012. március 31-én (szombaton) 09.00-18.00 óra között 
kerül megtartásra Szolnokon

a TESCO parkolóban egy közlekedésbiztonsági nyílt nap kereté-
ben. A Magyar Autóklub egy mobil baleset-megelőzési kamionnal ki-
települ a rendezvény helyszínére és a kilátogató gyerekek részére ke-
rékpáros vetélkedőt, a gépjárművezetők részére elméleti, a mobil ve-
zetéstechnikai pálya felhasználásával pedig gyakorlati képzést szervez. 
Az INDEX Kft gépjárművezető oktatói az érdeklődők részére próba-
út során adnak gyakorlati vezetéstechnikai tanácsokat, a JNSZ Megyei 
Kormányhivatal közlekedési felügyelősége pedig mobil műszaki állo-
más kitelepülésével vesz részt a rendezvényen. A Közlekedésbiztonsági 
Napon a Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, Vöröskereszt technikai esz-
közeik bemutatásával emelik a rendezvény színvonalát.  

A nyílt napok programjain bárki, ingyenesen részt vehet. A „Köz-
lekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedőre azon családok je-
lentkezhetnek, akik két 8-17 év közötti gyermeket nevelnek és legalább 
az egyik szülő „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A család 
valamennyi tagjai KRESZ tesztlapot tölt ki, majd a gyermekek kerék-
páros ügyességi- míg az egyik szülő gépkocsi vezetéstechnikai pályán 
mutathatja be tudását.  

A rendezvényen folyamatosan történik a családok elméleti és gya-
korlati tudásának lemérése, majd írásban értesítjük azt a családot, aki 
a legsikeresebben szerepelt és megyénket képviseli a verseny országos 
döntőjén októberben a Zsámbék mellett átadásra kerülő közlekedés-
biztonsági és vezetéstechnikai centrumban. A megyei– és az országos 
döntőn is valamennyi résztvevő család értékes ajándéktárgyakkal tér-
het haza (Magyar Autóklub jubileumi klubkártya, budapesti vezetés-
technikai pálya 50%-os kedvezmény, wellnes üdülések és más ajándé-
kok).

Az ORFK-OBB honlapján tesztlapok helyes kitöltésével további 
négy család részére biztosítanak nevezési lehetőséget. 

A nevezni kívánó családok jelentkezési szándékukat 2012. márci-
us 25-ig jelezzék a Karcagi Rendőrkapitányságon Antal Júlia r. őrnagy 
Közlekedésrendészeit Alosztály vezetőjénél személyesen, vagy írásban, 
ill. a 107-es, vagy az 59/500-250-es telefonszámon.


