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- Húsz évvel ezelőtt – 1991. 
május 1-jén – próbálkozásként 
alakítottuk meg az Agrosprint 
Kft.-t. A feleségem és én is ag-
rármérnökök vagyunk. Neki 
akkor biztos állása volt, én pe-
dig a téeszből kiválva próbál-
koztam elindulni a magánszfé-
rában.

Élőállat-kereskedelemmel 
indítottak, valamivel később 
két nyírségi konzervgyár ad-

ta a lehetőséget, hogy intenzí-
vebben foglalkozzanak a ker-
tészettel, egész pontosan zöld-
ségkultúrák és gyümölcs ter-
mesztésével. Ismerősök révén 
kerültek kapcsolatba egy né-
metországi konzervgyárral.

- A németországi friss alap-
anyag szállítással kezdődött 
a „zöldséges-gyümölcsös éle-
tünk”. Ez 1991-től ’96-’97-ig 
olyan szintre fejlődött, hogy 

a nagy volumenű friss export 
mellett érdemesnek látszott 
valamilyen feldolgozói hátte-
ret biztosítani. Én konzervüze-
mi hátteret akartam, mert ak-
koriban ezek még nagyon jól 
mentek, a feleségem viszont azt 
mondta, hogy a jelek szerint az 
étkezési szokások a fagyasztott 
termékek irányában indulnak 
el. Így lett a mirelit... A „fris-
ses” vevőink közül mindenki 
foglalkozott fagyasztott áruk 
kereskedelmével – s egy hol-
land üzletfelünk biztatására 
határoztuk el magunkat.

Hamar megtalálták a telep-
helyet és 1999 januárjában az 
új fagyasztóüzem megkezdte 
a munkát. Az első évben 1000 
tonna tárolókapacitás mellett 
1050 tonna fagyasztott árut 
gyártottak. 2011-re a termelés 
elérte a 25.800 tonnát, a tároló-
kapacitás pedig jelen pillanat-
ban 18.000 tonna.

- A 2010-es sok csapadék 
okozta termeléskiesés előt-
ti időkben nem volt olyan év, 
hogy ne növeljük a termelést. 
Az erről az időszakról készített 
grafikonok rendkívül dinami-
kus fejlődést mutatnak, ami 
azóta sem állt meg. 2011-ben 
bepótoltuk, ami az előző év-
ben elmaradt. 2011-ben 25.800 

Folytatás a 4. oldalon

Talán a ránk köszöntött farkasordító hideg juttatta eszem-
be februárban a hűtőházat, az meg az Agrosprint Kft.-t, ami 
a múlt nyáron volt húsz éves. Akkor valami miatt nem írtam 
róla, de azért mégis illenék. Annál is inkább, mert az elmúlt 
húsz év átrendezte itt az ipari üzemeket, s az élelmiszeripart 
jelenleg pár kisebb cég és az Agrosprint képviseli Karcagon. 
Fülöp Gábor cégvezető, illetve társtulajdonos könnyen ráállt 
az interjúra, de mégis vagy ötszöri időpont egyeztetés után 
jött létre a találkozó – mégpedig kinn az üzemben.

Tartani a lépést Európával
Új termékkel a piacon

Mindennapi vizünkről 
a Víz Világnapján

A Víz Világnapja rendez-
vényeit az idén is a Nagykun-
sági Víz- és Csatornamű Kft. 
szervezte meg és bonyolítot-
ta le. Kálmánné Nagy Mária, 
a cég vezetője ezzel kapcso-
latban adott tájékoztatójában 
azt is kifejtette, hogy a víz je-
lentőségének és az ezzel kap-
csolatos létesítménynek meg-
tekintésére már tavaly is kör-
nyezettudatos programokat 
szerveztek, és nemcsak fel-
használásáról, hanem a tisztí-
tásáról, a vízkészlet védelmé-
nek kérdéseiről is tájékoztat-
ták az ifjúságot.

Mert, bár a programju-
kat más is látogathatta, a kft. 
elsősorban a helyi óvodá-
kat és iskolákat mozgósítot-
ta, úgyhogy március 22-én 
délelőtt autóbuszok vitték a 
gyerekeket a Nagyvénkerti 
Vízműtelep és Szennyvíztisz-
tító telep megtekintésére, ahol 
a szakemberek előadása kö-
vetkezett. A vezetőnő becslése 
szerint a két helyszínt (ismét) 
legalább ezren tekintették 
meg. A világnappal kapcsolat-

ban rajzpályázatot is meghir-
dettek, ennek eredményhirde-
tése ezután várható, tíz rajzot 
viszont az országos pályázatra  
továbbítottak.

***
A tudósok a Föld megvál-

tozó, melegedő klímája egyik 
kísérő problémájának az édes-
vízkészletek megcsappanását, 
a vízhiányt prognosztizálják, 
s hosszabb idő óta igyekeznek 
tudatosítani, hogy vigyáznunk 
kell rá. (Ezzel kapcsolatban 
született a Víz Világnapja is.)

Hazánk „elég jól áll víz-
ből”, mondta kérdésünkre 
Kálmánné Nagy Mária, s a 
várost ellátó vízbázis is meg-
felelő. Karcag vízellátását há-
rom mélyfúrású kútból bizto-
sítják, a három kút összesen 
4.274 m³ vizet biztosít – a ka-
pacitás kihasználtsága átlago-
san 70 %-os. A cég fennállása 
óta még nem fordult elő, hogy 
vízkorlátozást kelljen elren-
delni, és erre a jövőben sem 
kell számítani – mondja a ve-
zetőnő.

Elek György

Az akkor még a városon kí-
vül lévő Szőlős-halmot és kör-
nyékét 1771-ben bocsátották a 
római katolikus lakosok ren-
delkezésére. A frissen beköl-
tözött katolikus családok itt 
építették fel a házaikat, és el-
ső temetőjüket is a halom kör-
nyékén lévő magsabb terüle-
ten nyitották. Ekkor került a 
halom tetejére a lélekharang, 
ami mellett egy kereszt jelöl-
te a hely megszentelt voltát. 
Az 1820-as években az eklé-
zsia új temetőt kapott a Borjú-
dűlőn túl, a régi pedig lassan-
ként elenyészett. (Az 1880-as 
évek végi nagy árvizek idején 
temettek ide utoljára és kivé-
teles esetben.) A Kálvária út-

jának kiépítését 1847-ben ha-
tározták el a hívek, de ez a kö-
vetkező háborús év utánra 
halasztódott. 1851-ben azon-
ban elkészült a halom testébe 
ásott út, felépültek a téglastá-
ciók, amelyekben képek örö-

kítették meg Jézus útját a Gol-
gotára. Ünnepek alkalmával 
itt rendezték a karcagi körme-
netet és tartottak közös imát, 
áhítatot.

Felújítják a Kálváriát

Folytatás a 3. oldalon

Élénk érdeklődés mellett 
került sor március 23-án pén-
teken délután a 8. sz. kerü-
let soros lakossági fórumá-
ra. A megjelenteket Pánti Il-
dikó, a kerület önkormány-
zati képviselője köszöntötte, 
az önkormányzat vezetése ré-
széről Kovács Szilvia alpol-
gármester jelent meg, a fó-
rum vendége és előadója pe-
dig dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter volt. A 
hivatalos üdvözlések után a 
Kuncsorgó citeraegyüttes elő-
adását, majd Domján Sándor 
szavalatát hallhatták az ösz-

szegyűltek, ezt követően kez-
dődött dr. Fazekas előadása. 
A miniszter a Darányi terv-
ről, a vidékfejlesztés aktuá-
lis feladatairól és lehetőségei-
ről beszélt. Szólt a vidék alkot-
mányáról, a tanyaprogramról, 
mellyel igyekeztek megköny-
nyíteni a külterületi építke-
zéseket, a mezőgazdaság ága-
zatainak aktuális kérdéseiről, 
a Hungarikumokról, a ma-
gyar termékek fontosságáról, 
és az újra felélesztett OMÉK-
ról. Előadása végeztével pedig 
számtalan kérdésre válaszolt.

Elek György

Lakossági fórum
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Ló és kenu

Aki ismeri és szereti a barkóba nevű 
társasjátékot, bizonyára könnyűszerrel 
kitalálná a címben lévő állat és tárgy ne-
vét, ha ezeket kellene megfejtenie. Va-
lószínűleg az a kvíz kérdés sem okozna 
nagy fejtörést, ha azt a gyűjtőfogalmat 
kellene megnevezni, amin belül a leg-
közelebb kapcsolódhatnak egymáshoz. 
Ugyanis közös bennük, hogy az ember 
közlekedik rajtuk, ill. segítségükkel, és 
ha még tovább megyünk: van egy kö-
zös közeg is (a víz), amelyben más mó-
don ugyan, de szintén az ember közle-
kedési eszközei lehetnek. Mindezek csu-
pán azért jutottak eszembe, mert egy-
más után hallottam a rádióban két hírt. 
Az elsőben beszámoltak egy különleges 
rekordról, amikor is egy vállalkozó ked-
vű hazánkfia, Rakonczay Gábor egye-
dül egy kenuban szelte át az Atlanti– 
óceánt hatvan nap alatt. Ezzel az idő-
vel, két héttel a tervezett határidő előtt 
érte el a túlsó partot, új világrekordot ál-
lítva fel, és bekerült a Guiness–rekordok 
könyvébe. Mit mondjak, némi fogal-
mam és gyakorlatom is van a „vízen-já-
ratosságban”. Ez meglehetősen bátor és 
vakmerő teljesítmény, ugyanis egy víz-
befordulását követően csupán a navi-
gációs berendezései maradtak használ-
hatók. Az Antigua szigeti partra szállá-
sát követően tudta csak értesíteni aggó-
dó hozzátartozóit. Hát, igen. Navigare 
necesse est (hajózni muszáj) latin mon-
dás jutott furamód eszembe, ami a ma-
gyarokra nem annyira jellemző az Óce-
án vonatkozásában (bár Fa Nándor a 
Szent Jupáttal szintén óriásit alakított), 
és sajna a folyóinkon sincs már magyar 
hajózás. Annak idején pedig Kossuth is 
kiadta a jelszót: ”Tengerhez magyar..!”, 
így buzdítva az ifjakat, hogy a tenge-
részeti pályát válasszák élethivatásuk-
nak. Igaz, akkor még volt igazi tenge-
rünk, nem csak a Trianon utáni „magyar 
tenger”, a Balaton. Szóval érdekes volt 
ez a hír is, de ez egyéni teljesítményről 
szólt. A másik, a lóval kapcsolatos, az 
nagyobb volumenű, és jóval szélesebb 
bázist céloz meg: a nemzeti lovas prog-
ram kormányzati szintű elfogadása. Ki-
ötlője Dallos Gyula, a magyar lovassport 
koronázatlan királya, aki először díjug-
ratásban és militaryban ért el kimagas-
ló eredményeket, majd miután egy bal-
esetben eltörte a lábát, áttért a díjlovag-
lásra, ahol 25-szörös (!) magyar bajnok 
lett. Tizenegy világkupa győzelmén kí-
vül számtalan Európa–bajnoki helye-
zést is elért ebben a lovaglási verseny-
ágban, amely a legnagyobb összhangot 
követeli meg ló és lovas között, hiszen 
itt a lovat sokszor kell a természetével 
ellentétes mozgásokra ösztökélni, ami 
nagyon magas fokú elméleti és gyakor-
lati szaktudást igényel. Horváth László 
kormányzati biztossal együtt dolgozták 
ki a programot, amelyet már az általá-
nos iskolai oktatásban is, fakultatív mó-
don, már idén szeptemberben el is indí-
tanak… Szóval, ha a „tengerre magyar” 
itt Karcagon nem is annyira vonzó, a „ló-
ra magyar” programhoz bizonyára so-
kan csatlakoznak majd…

- ács -
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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

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.

Aszályos a tavasz
Ismét extrém időjárás, je-

lentős aszály fenyeget – írják 
a megfigyelők és a meteoroló-
gia szakemberei. A tavaly no-
vemberi szárazságon valamit 
enyhített a téli időszak hava 
és esője, de a mínusz húsz fok 
alatti februári hideggel búcsú-
zó tél után a márciusi száraz-
ság köszöntött be. Ez azt jelen-
ti, hogy március hónapban – a 
növények tavaszi ébredése, fej-
lődése kezdetén – nem érkezett 
számottevő csapadék, s mivel 
ma március 26-a van, vélhető-
en már nem is fog. Egy ismerős 
január óta összesen 41 milli-
métert mért (ebből 21 mm volt 
a hó), ami bőven az átlag alatti 
érték. Vagyis, mondja az isme-
rős, a mérések szerint negyed-
évnyi csapadék hiányzik a ta-
lajból. A mezőgazdaság tehát 
ismét nehéz esztendő előtt áll.

- Talán még nincs aszály, de 
lesz – mondja Domján Sándor, 
a Kunagro ’21. Kft. főmérnöke. 
- 2010 hatalmas esői után 2011 
tavaszán még bőven volt víz a 
talajban, de őszre már újból a 
szárazság következett. Ezen a 
tél sem változtatott. Az őszi, 
tél eleji vetéseken ez jól látható 
és a késő őszi szántásnak is bi-

zony csak a teteje omlott meg, 
az alatt kőkemény a föld. A 
föld teteje is száraz. Négy cen-
tire még van nedvesség a talaj-
ban, de fennáll a veszélye, hogy 
porba kerülnek a magvak.

Az idősebbeknek volt egy 
mondása, hogy márciusi por és 
májusi eső aranyat ér. Hát eb-
ből az egyik már itt van, a má-
sikat még nem tudni. Az vi-
szont biztos, hogy az öntö-
zésnek jócskán megnő majd 
a jelentősége (s az is valószí-
nű, hogy ez az átlaghőmérsék-
let emelkedésével tartósan így 
marad.)

- Aki nem tud öntözni – véli 
Domján Sándor -, annak most 
a minél korábbi vetésben vagy 

a földről minél hamarabb leke-
rülő növénykultúrákban kell 
gondolkodnia.

- Ősszel sokan késtek a vetés-
sel, az időben földbe került mag 
pedig a szárazságot sínylette 
meg. Milyen most a kép?

- A repcevetéseknek kb. az 
egyharmada ha megmaradt. 
A kalászosokból a nagyon ko-
rai vetésűek jó állapotot mu-
tatnak, a későbbi vagy kora téli 
vetések gyenge közepesek. Lát-
szik rajtuk a lemaradás, de van 
tőállomány. Egyébként úgy tű-
nik a határban mindenki elin-
dult, teszi a dolgát. A gazdál-
kodók nincsenek elmaradva a 
munkával...

Elek Gyögy

Meghívó
A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István 

Tagiskola tisztelettel meghívja Önt az 
Az Avram Hershko Országos Természettudományi 

Verseny döntőjére.
A verseny „szellemi mentor” †prof. Gergely János Széche-
nyi-díjas akadémikus, Karcag Város díszpolgára.
Fővédnökök: Dr. Fazekas Sándor 
 Vidékfejlesztési miniszter
 Varga Mihály 
 Miniszterelnökségi államtitkár
 Dobos László 
 Karcag város polgármestere.
A verseny házigazdája: Szecskó Alfréd Tagintézmény veze-
tő.
Program:
8:00 – 8:30 Regisztráció
8:30 – 9:00 Megnyitó
 A versenyzőket köszönti: Kovácsné Kerekes 

Katalin önkormányzati képviselő, az Oktatá-
si, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

9:00 – 9:45 Laboratóriumi gyakorlat
10:00 – 10:40 Írásbeli feladatsor megoldása
11:00 – 12:00 Tanulói előadások
12:30 Eredményhirdetés, a verseny zárása
Helyszín:  Györffy István Tagiskola (József A. u. 1.)
Időpont:  2012. április 4. (szerda)

Meghívás 
költészet napjára

2012. április 12-én 15:30 
órai kezdettel a Csokonai 
Könyvtárban bemutatjuk

Ötvös László: Melius Juhász 
Péter három bibliafordításá-
nak néprajzi, közéleti hatá-
sai (Bibliai-néprajzi tanulmá-
nyok) című könyvét.

A rendezvény előtt 14:30 
órától „Folyton újrakezdem” 
címmel közös ünneplésre vár-
juk a versbarátokat, ahol a 
résztvevők felolvashatják, elő-
adhatják kedvenc költeménye-
iket.

Nagy sikert aratott a 
Déryné Kulturális Központ 

mazsorett csoportjának 
és a Dama Dance Club 
karcagi növendékeinek 

pénteki gálaműsora.
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Par la men ti Nap ló

Újabb vizsgáló bizottság, 
ami elvégezte a munkáját, és 
letette az asztalra a jelenté-
sét. Írtam már e rovatban ar-
ról, hogy milyen pusztításon 
ment keresztül a hazai cukor-
ipar. A hosszúnevű bizottság, 
amely „A cukorgyárak priva-
tizációját, valamint Magyar-
ország Európai Unióhoz törté-
nő csatlakozása óta a közösségi 
cukorreformok során képviselt 
magyar álláspontot értékelő, 
és annak itthoni következmé-
nyeit feltáró vizsgálóbizottság” 
nevet viselte, bevégezte műkö-
dését. Tartottak 14 bizottsági 
ülést, ezeken meghallgatásokra 
került sor, továbbá az érintett 
állami szervektől, hatóságok-
tól adatokat, dokumentumo-
kat kértek be, szakértő útján 
megvizsgálták a cukoriparban 
érintett cégek dokumentáció-
ját. Mit állapítottak meg?

Az 1980-as évek végén a po-
litikai vezetés megteremtette 
az állami vagyon magánosítá-
sának jogszabályi hátterét. Az 
ebből adódó vagyonvesztésért 

a jelentés a Németh-kormányt 
teszi felelőssé. A külföldi be-
fektetők kisebbségi, nagyjá-
ból harminc százalékos része-
sedést szereztek, amihez meg-
kapták a teljes irányítási jo-
got. 1991-re az akkor működő 
12 cukorgyár közül a hét leg-
korszerűbb külföldi tulajdon-
ba került. Az Antall-kormány 
felelősségét ebben az esetben 
a személyi és tárgyi feltételek 
biztosításának hiányában álla-
pítja meg a jelentés. Az Antall-
kormány idején, 1993-ban a 
még megmaradt öt cukorgyá-
rat összevonták, és létrehozták 
az Első Hazai Cukorgyártó és 
Forgalmazó Kft-t. A társaság 
azonban – szemben a külföl-
di befektetőkkel – az állam-
tól semmiféle hitelt, vagy ga-
ranciát nem kapott, ezért mű-
ködése során egyre nagyobb 
pénzhiánnyal küzdött, ennek 
ellenére a cukorgyártási- és 
értékesítési tevékenysége nye-
reséges volt.

A céget nem sikerült ter-
melői kézben tartani. Az utol-

só hazai konzorcium külföl-
di kézbe adásáért, a teljes ma-
gyar cukoripar térítésmentes 
feladásáért a jelentés a Horn-
kormányt teszi felelőssé. Az 
uniós csatlakozást követően, 
tetézendő az addig elkövetett 
hibákat, a magyar agrárveze-
tés – élén Gráf József agrár-
miniszterrel – 2004-2006 so-
rán teljes egészében elhibázott 
stratégiát követett. Ennek kö-
vetkeztében elvesztettük ter-
melési kvótánk 75 százalé-
kát, az ország cukorból is im-
portfüggővé vált, s mára csak 
egyetlen, osztrák kézben lévő 
gyárunk maradt.

Maradt-e remény? Igen. 
2014-ben változik az uniós 
agrárpolitika. A cukoripari 
rendtartás szabályozórendsze-
re pedig 2015-ben jár le, eddig 
van kvótaszabályozás is. Ezek 
megújításakor a magyar kor-
mányzat keményen és haté-
konyan kell, hogy képviselje a 
hazai érdekeket. Rajtunk mú-
lik, tanulunk-e a hibáinkból.

Varga Mihály

Édes úton keserű sorsba

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

Március 31.-1. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Április 7-8-9. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

A Kálváriát az évtizedek so-
rán többször felújították, leg-
utoljára húsz éve, 1992-ben, 
amikor a felszentelésén az egy-
házi méltóságok mellett Habs-
burg Ottó is jelen volt.

Azóta sem sok minden tör-
tént ott, a stációk (legjobb eset-
ben) üresen árválkodnak, a ter-
metes domb kaszálása sem iga-
zán megoldott (pedig az ide lá-
togató idegenek sosem felednek 
el érdeklődni felőle). Az egyhá-
zi szertartások már régen elke-
rülik. Az utóbbi két évtized alatt 
a mindössze egszer, a tavalyelőt-
ti búzaszentelés alkalmával telt 
meg emberekkel. A hét végén fe-
deztük fel, hogy ismét megkez-
dődött a stációk felújítása. A jó 

hírrel kapcsolatban Gulyás Zsolt 
plébános úr azt a tájékoztatást 
adta, hogy a Kálváriát a közelgő 
húsvéti ünnepek kapcsán hoz-
zák rendbe.

- Tudomásom szerint régeb-
ben hagyománya volt annak, 
hogy nagyböjt idejében itt vé-
gezték a keresztúti ájtatosságot. 
Most ennek a hagyománynak a 
felelevenítésére készülve kezd-
tük el a stációk renoválását. Ké-
szülnek képek is a keresztút-
ról, és azokat elhelyezzük majd 
a stációkban. A virágvasárnap 
előtti pénteken, március 30-án 
17 órára, tehát keresztúti ájtatos-
ságra várom a katolikusokat, il-
letve azokat az embereket, akik 
szívesen bekapcsolódnának eb-
be a nagyböjti imádságba.

Elek György

Felújítják a Kálváriát

SZÍNHÁZ
A bérletes színházi sorozat IV. előadása

a Déryné Kulturális Központban
a budapesti Körúti Színház előadásában

2012. április 12-én, csütörtökön 19 órától
Marcel Achard:
A bolond lány

vígjáték
Jegyárak:  1-10 sor, erkély páholy: 2.500,- Ft.
 11-19 sor, erkély szék: 2.000,- Ft.

Szólójegyek 2012. március 26-tól igényelhetők 
az 59/503-224-es telefonon.

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatnál
A beíratás 2012. április 11-12-13 -án óvodai telephelyenként a követke-

zők szerint történik:
a.) naponta 8 órától 17 óráig
-  Székhely: Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda
-  1. telephely: Csokonai u. 24.sz.alatti tagóvoda
-  2. telephely: Jókai u. 13. sz. alatti tagóvoda
-  5. telephely: Kuthen u. 16.sz. alatti tagóvoda
-  6. telephely: Gépgyár u. alatti „SZIM” tagóvoda
-  7. telephely: Takács P. u. 50 sz. alatti tagóvoda
-  8. telephely: Táncsics krt. 19  sz. alatti tagóvoda
-  9. telephely: Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda
b./ naponta 8 órától 16 óráig
-  3. sz. telephely: Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda
A beíratás történhet a körzetileg illetékes, illetve a választott óvodába.
Azok a gyermekek írhatóak be, akik 2012. szeptember 30 -ig harmadik 

életévüket betöltik.
Azok a gyermekek, akik 2012. október 1. – december 31 –között töltik be a 

3. életévüket, előjegyzésbe kerülnek.
A beíratáshoz szükséges: 
-  gyermek személyes részvétele,
-  gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, Taj kártyája,
-  érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság-

ról szóló határozat.
A Közoktatási törvény 24.§. (3) bek. alapján kötelező beíratni (és óvodába 

járatni napi 4 órát)  azon gyermekeket, akik 2012. december 31-ig az 5. 
életévüket betöltötték.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

A legfrissebb létszámki-
mutatás szerint tavaly húsz 
fővel volt kevesebb tagja a 
karcagi Nagykun Horgász-
egyesületnek, mint azelőtt, 
vagyis a létszámapadás nem 
állt meg, de még így is ők a 
legnépesebb csapat a város 
egyesületei között, és – fűz-
zük hozzá – az egyik legered-
ményesebb is. Ezt a két sar-
kalatos megállapítást már 
a vasárnapi éves beszámoló 
(küldött közgyűlés) előtt bo-
rítékolni lehetett volna, hi-
szen hosszú idő óta így van.

A horgászegyesület létszá-
ma 2011-ben 583 fő (500 fel-
nőtt és 83 gyermek) volt. Ha 
jól emlékszem a korábbi, más-
fél évtizedes létszámokra, ak-
kor olyan 50-60 fővel, va-
gyis 10 százaléknyival vannak 
most kevesebben. Hiába, ez 
a sport, szórakozás is pénzbe 
kerül, s ma már nem minden-
ki tud áldozni rá. Aki viszont 
engedélyt váltott a Téglagyá-
ri tóra vagy a környező csator-
nákra, az legfeljebb a balsze-
rencsére panaszkodhatott, ar-
ra nem, hogy nincs benne hal.

Az egyesület egyik legfon-
tosabb feladata ugyanis a hal-
telepítés, amit – derült ki a je-
lentésből – tavaly öt alkalom-
mal finanszíroztak mindösz-
szesen 2.963.125 Ft értékkel. 

Ennyiért öt alkalommal ösz-
szesen 50 mázsa három nyaras 
pontyot, egy alkalommal 10 
mázsa keszeget és kárászt tele-
pítettek a tóba. Az eredménye 
is meglett, mert a kimutatások 
szerint a tagság 2011-ben 4.129 
kg pontyot, 121 kg csukát, 65 
kg süllőt, 98 kg amurt, 8 kg 
harcsát és 1.435 kg „egyéb”-
nek minősített halat emelt ki 
a tóból. Az egy főre eső fogá-
si átlag (a Téglagyári tavon) a 
papírforma szerint 46,1 kg. A 
tóra azonban évente jóval több 
figyelmet fordítanak, hiszen a 
vízminőségen azaz a vízután-
pótláson – lefolyástalan víz-
felületről lévén szó – csak szi-
vattyúzással tudnak javítani. 
Ennek azonban feltétele, hogy 
a szomszédos tavak (ahonnan 
az átemelést végzik) szintén jó 
állapotúak legyenek. Tavaly a 
víznyerő tavak gyengébb vi-
zet produkáltak, ezért a szi-
vattyúzás két hónapig állt. A 
megoldás, mondta ezzel kap-
csolatban Kalocsai László el-
nök, a Tisza vizének ideveze-
tése lenne. Ezt már régebben 
javasolják a horgászok, most 
talán majd történik is az ügy-
ben valami. A másik problé-
mája az algásodás. Ez meleg 
nyarakon mindig megjelenik, 
klórmésszel küzdenek ellene, 
illetve az esők frissítik fel a vi-

zet. Más megoldás nem na-
gyon van rá.

Törődni persze nemcsak a 
vízzel, hanem a parttal és a tó 
környezetével is kell. Tavaly 
pl. villanyt vezettek, de meg-
vásárolták és beraktározták az 
útépítéshez szükséges anyago-
kat is – az idei tavasz egyik fel-
adata lesz az út rendbetétele. 
Hogy a munka haladósabb le-
gyen, az idei évtől ismét köte-
lezővé tették a nyolc óra társa-
dalmi munkát. „Úgy gondol-
juk”, indokolta a döntést az el-
nök, „hogy aki idejár, annak 
legyen szívügye, sőt kötelessé-
ge a tó környékének a rendben 
tartása”.

A másik legközelebbi feladat 
a halasítás. Az első adag zsák-
mánynak valót húsvétra ho-
zatják. Elsőre tíz mázsa ponty 
érkezik, de keszeget, kárászt 
és ragadozóféléket is igyekez-
nek telepíteni. Hogy meny-
nyit, az még nem tudható, 
mert míg a halárak 10 %-kal 
emelkedtek, addig az egyesü-
let elesett az iparűzési adó 1 
%-ától. Ez 250-300 ezer forint 
bevételkiesést jelent, aminek 
a pótlására egyelőre nincse-
nek elképzelések. Egy biztos, 
az árakat és díjakat nem akar-
ják emelni.

Elek György

Fejenként majd’ félmázsa hal
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Keleti gyógyászat
A debreceni Kenézy Kór-

ház főorvosának, dr. Örlős 
Zoltának A keleti gyógyászat-
ról egy nyugati orvos szemé-
vel című előadására sokan vol-
tak kíváncsiak. Többen jól is-
merik, hiszen Karcagon tanult 
a Kováts Mihály Általános Is-
kolában, majd a Gábor Áron 
Gimnáziumban, és heten-
te rendelése is van szülővá-
rosában. Pályaválasztását se-
gítették Dobos Istvánné és dr. 
Nagyné Serfőző Éva tanárnők.

A fiatal orvos szakterületei a 
gyermekgyógyászat, a felnőtt 
fertőző betegségek kezelése és a 
természetgyógyászat. Előadá-
sa a négyezer éves kínai gyógy-
ászat filozófiai alapjaira és an-
nak céljára irányult. Külön-
leges, „meseszerű” mondani-
valóját a kivetítőn illusztrálta. 
Most csak néhány fontosabb és 
érdekes összefüggés kiemelé-
sére van lehetőség. A kínai ősi 
vallás részei a Világ, a Lélek és 
az Ősök Szellemének tisztele-
te. A két fő elv a Jin és a Jang. 
A rendező elv a Tao (Világtör-
vény). „Az út örök és végtelen” 
– idézte Lao-ce bölcsességét. A 
másik ismert bölcs, Konfucius 
az Ég és a Föld összefüggéseit 
vizsgálta.

A kínai orvoslás alapja az 
„energia”, kínaiul Qi (csi). Az 
akupunktúrával a test energe-
tikáját akarják helyreállítani. A 
keleti gyógyászat az egész em-
bert vizsgálja, a testet és a lel-

ket, egyénre szabottan. Az eu-
rópai gyógyászat betegségre 
szabott, az ok-okozatot vizs-
gálja, kiváló pl. a kutatás, a di-
agnosztika, a műtétek. A ke-
leti orvoslás 72 csatornán 361 
kezelhető pontot ismer. A kí-
nai akupunktúra hatása azon 
alapszik, hogy a ’csi’ (energia) 
a meridiánnak nevezett vo-
nalak mentén terjed. A tűszú-
rásokkal, többszöri kezelés-
sel eredményes lehet pl. a fáj-
dalom csökkentése. A gyakor-
latban is sor került két önként 
vállalkozó kezelésére (a fülön 
tűszúrásokkal a dohányzásról 
való leszokáshoz, a térd alatti 
pont melegítésével immunerő-
sítéshez). A kínaiak bizonyos 
szervekre ható érzelmeket tar-
tanak számon, amelyek meg-
betegíthetik azt, pl. a düh, ha-
rag a májra hat, az aggodalom 
a lépet támadja meg. Összefog-
lalóan a keleti gyógyászat ered-
ményes lehet, ha kellő szakér-
telemmel a hagyományos eu-
rópai gyógyászat kiegészítője.

Április 2-án (hétfőn) fél hat-
tól a Déryné Kulturális Köz-
pont első emeleti klubtermé-
ben Pintér Zoltán, a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium fiatal történelemtanára 
mutatkozik be. Előadásának 
címe: Az 1944. októberi alföldi 
páncélos csata Karcag környé-
ki harcai. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

V. Gy.

tonna árut gyártottunk, és ez-
zel az Agrosprint Kft. Magyar-
ország egyik legjobb hűtőipari 
cége lett.

De ekkor – azaz manapság 
– már három telephelyen mű-
ködik a cég. Elsőként egy 60 
hektáros gyümölcsöst vásárol-
tak meg Abádszalókon. 
Kemény munkával 
rendbe tették és később 
az alapozta meg, hogy 
itt Karcagon fagyasztó-
üzem legyen.

- Azóta sajnos ki-
öregedett. Öt éve már, 
hogy fokozatosan vág-
juk ki a fákat, de ta-
valy elindult a visszate-
lepítése. Addig sem volt 
parlagon persze, mert 
paprikát, cukkinit, karfiolt, 
brokkolit, paradicsomot ter-
meltünk benne az üzem szá-
mára.

2007-ben Beresztelkén 
(Szászrégentől 6 km-re) eus tá-
mogatással, zöldmezős beru-
házásban felépítettek egy fa-
gyasztóüzemet, ami négy év 
után 2800-3000 tonna áru-
ját adják el az Agrosprint Kft.-
nek. 2008-ban pedig megvásá-
rolták a nyírlugosi üzemet...

- Azt gondolom, hogy egyre 
inkább tért hódít a mirelit áruk 
fogyasztása. Magyarorszá-
gon jelenleg 7-7,5 kilogramm 
a fagyasztott zöldség fogyasz-
tás évente, de ez az elkövetke-
ző időszakban növekedni fog. 
Ma már a legtöbb háztartás-
ban vannak fagyasztóládák 
és már nemcsak azért, hogy a 
húst beletegyék. Egyre jobban 
kerül hely benne a mirelit gyü-
mölcsnek és a zöldségnek is. A 

növekvő kereslethez igazod-
nunk kell. Kb. 30 -féle termé-
ket gyártunk. Egyedül mi va-
gyunk Magyarországon, akik 4 
ezer tonna fagyasztott gyümöl-
csöt gyártunk.

A több tízezer tonna mire-
lit termék alapanyagát dunán-
túli, de főként szabolcsi és haj-
dúsági termelőktől vásárolják 

fel. A felvásárlói körzetet a na-
gyobb technológiák esetében, 
mint a csemegekukorica, a bab 
és a borsó – igyekeznek minél 
közelebbre hozni, mert ezek 
esetében a szállítás már jelen-
tős tényező. Csemegekukoricá-
ból pl. több mint 30 ezer tonna 
alapanyagot vesznek. Az ilyen 
mennyiség beszállítása már 
nem kis feladat, ezért igyekez-
nek a kívánt mennyiséget a fel-
dolgozó üzem 60-80 kilométe-
res körzetében megtermeltetni.

- Nyolcvan százalékban vál-
tozatlanul export orientáltak 
vagyunk. Európa minden or-
szágába szállítunk. Dolgoz-
tunk már Kanadába és a Kö-
zel-Kelet irányába is lépéseket 
teszünk. Ugyanakkor nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a stabil 
és megbízható nyugat-európai 
piacainkat megerősítsük.

A cégvezető azt sem titkol-
ja, hogy az exportorientáltsá-

got 80 % alá szeretnék csök-
kenteni, amit el is kezdtek. Ed-
dig nem képviseltették ma-
gukat kis kiszerelésű árukkal, 
tehát multiknak nem, inkább 
konyháknak, viszonteladók-
nak szállítottak lédig kisze-
relésű termékeket – nagyban. 
Most kialakítottak egy saját 
termékcsaládot, amivel kap-

csolatban – a család fi-
atalabb erőinek bevo-
násával – komoly mar-
ketingmunka indult, s 
hamarosan a kampá-
nya is elkezdődik.

Hát itt tart jelen-
leg a két évtizedes cég, 
amely több telephelyé-
ről már egész Európá-
ba szállít. És van még 
valami. 

- A 30 -féle, tömegé-
ben 26 ezer tonna termék kb. 
60-80 ezer tonna alapanyag fel-
vásárlását jelenti 300-350 be-
szállítótól. Ez nyilván ennyi, il-
letve ennyiszer több családot je-
lent. Az elsorolt három üzem-
ben a gépkocsivezetőktől a 
fizikai állományon át az irodai 
dolgozókig több mint 300 ál-
landó alkalmazottunk van. És 
egy nagyon jó menedzsment, 
ami szerintem az országban az 
egyik legjobb. Ezt a menedzs-
mentünket mi is ki tudjuk szol-
gálni, mint tulajdonosok, an-
nak érdekében, hogy előre vi-
gyük az Agrosprint szekerét.

A tervek a fokozatosságra 
épülnek. Az első ugyanis a biz-
tonságos termelés, de az ered-
ményeket évek óta visszafor-
gatják a termelésbe, mert meg-
állni nem lehet, folyamatosan 
fejlődni kell. Tartani a lépést 
Nyugat-Európával.

Elek György
Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját 2012. április 4-én szerdán 17:00 órakor  a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagiskolájának műsoros 
délutánjára a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár mozi termébe.
Belépőjegyek megvásárolhatók a helyszínen 300 Ft-os áron.

Műsorrend:
Köszöntő - Futóné Szabó Margit
Szavalat  - Horváthné Pandur Tünde
Énekkar - Zongorán kísér: Koppány Mária
Sipos Karina – cselló 1.o
Sebők Lajos – klarinét 4.o
Gyermekjátékok - Lakodalmi csárdás 2.o.
Vadnyugati tánc 1.o.
 Varga László – hegedű 4.o
Kovács Zita – Mesemondás 2.o
Gyermeklakodalmas 3.o
Kalóztánc  4.o
Tanári produkció - Hupikék törpikék
S Z Ü N E T
Csanádi Zádor - Sipos Patrik marimba 5.o
Csanádi András - klarinét  7.o
Vásári játék 5.o
Terjék Péter – hegedű 7.o
Tűztánc 6.o
Gyökeres Zsófia – Mesemondás 2.o
Zorba tánca 7.o
Kis Ildikó - ének
Árnyjáték kézjelekkel 8.o
Tanári produkció - ABBA trió

Folytatás az 1. oldalról

2012. március 10-én került megrendezés-
re e nagy hagyományokkal bíró rendezvény. 
JNSz Megyéből Szolnok és Karcag női és férfi 
csapatai is részt vettek a 10 női és 12 férfi csa-
patot felvonultató mezőnyben. Az egész na-
pos mérkőzéssorozaton ez alkalommal Kar-
cag férfi csapata szerepelt a legjobban, hiszen 
a férfiak mezőnyében az első helyen végez-
tek. Az egykor még a 2002/2003-as bajnoki 
évadban NB.II-ben együtt játszó csapat a se-
lejtező során Kiskunfélegyháza ellen 38:19-

re, majd Szeged ellen 34:29-re győzött. Az 
elődöntőben Pécs csapatát 28:20-ra, a dön-
tőben a házigazda Békést 43:32-re győzték le.

A csapat tagjai: Kovács István, Kiss János, 
Pásztor György, Takács Attila, Tóth Imre, 
Fábián Péter, Antalóczi János, Balogh Sán-
dor, és Fodor Csaba voltak.

2012. április 14-én Karcagon Kerül majd 
megrendezésre a Nagykun Szepesváry Gábor 
Kosárlabda Emléktorna, ahol remélhetőleg 
ismét a dobogón lesz a csapat a régiónkból!

Egypercesek – egy 
órában

2012. április 05-én 17 órai 
kezdettel a Csokonai Könyv-
tárban a 100 éve született Ör-
kény Istvánra emlékezünk.

Az évforduló tiszteletére fel-
olvasó estet szervezünk az író 
műveiből. Sok szeretettel vár-
juk a könyvbarát, olvasni sze-
rető közönséget.

Elsős beiratkozás a Szent Pál Marista 
Általános Iskolába

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2012/2013. tanév 1. 
osztályába az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

2012. április 11. szerda 8:00 – 17:00
2012. április 12. csütörtök 8:00 – 17:00.
Pótbeiratkozás:
2012. április 18. szerda 8:00 – 17:00
2012. április 19. csütörtök 8:00 – 17:00.
Jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán.

Iskolavezetés

Tartani a lépést Európával

Dr. Hepp Ferenc Senior Kosárlabda Torna - Békés
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Ezzel a mottónkkal negye-
dik alkalommal szerveztünk 
szakmai délelőttöt a Mada-
rász Imre Egyesített Óvo-
da és Pedagógiai Szakszolgá-
lat 5. sz. Tagintézményében, 
a Kuthen úti Óvodában 2012. 
március 13-án.

Óvodánkban évek óta igen 
fontos, kiemelt terület a kör-
nyezettudatos magatartás, ill. 
az egészséges életmódra neve-
lés. Nagy hangsúlyt fektetünk 
az egészséges táplálkozás, a 
mozgásfejlesztés fontosságá-
ra. A zöldség és gyümölcs fo-
gyasztás mellett reformételek 
megismerésére is lehetőséget 
biztosítunk a csoportjaink-
ban. Helyben sütött teljes ki-
őrlésű lisztből magvas kenyér 
sütése, joghurt készítés, gyü-
mölcspréselés, biosütemények 
sütése, gyógyteák megismeré-
se – mindezeket nemcsak fo-
gyasztják a gyerekek, de az el-
készítésükben is részt vesznek.

2008 óra szinte minden év-
ben szakmai nap keretén be-
lül dolgozzuk fel ezt a témát az 
érdeklődő kollégák előtt. 2012. 
március 13-án rendhagyó mó-
don, csoportközi tevékenység 
központok várták a gyermeke-
ket, ahol mikrocsoportos for-
mában tevékenykedtek. Az I-es 
Tevékenységközpont témája: 
az egészség megőrzését segítő 
szokások kialakítása; fogaink 
épségének megóvása; környe-
zettudatos állampolgári ma-
gatartás megalapozása. A II-es 
Tevékenységközpont témája: 
ismeretszerzés és rendszerezés 
az időjárásnak megfelelő öltöz-
ködéstől - árnyjáték; testséma 
testzónák megismerése, térér-
zékelés - oldaliság célirányos 
fejlesztése. A III-as Tevékeny-
ségközpont témája: az „énkép” 
kialakulásának segítése a min-
dennapi mozgáson keresztül; a 
testrészek neveinek bevésése, a 
mozgásformák megnevezésé-
nek megismerése, a téri fogal-
mak megértése, lemozgása.

Valamennyi Tevékenység-
központban a gyerekek játé-
kos formában igen sok isme-
retet dolgoztak fel. A vendé-
gek állomásról-állomásra kí-
sérhették a kis csapatokat. A 
csoportközi tevékenységek 
befejezése után egészséges tí-
zóraira hívtuk az érdeklődő-

ket. Mészáros Zsoltné Marika 
felajánlása révén finom, ízle-
tes görög salátát fogyaszthat-
tunk, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni.

A szakmai megbeszélés után 
10 órától Karcagi Nagy Zol-
tán prezentációját hallhattuk 
a Hulladékgazdálkodásról, aki 
az Országos Hulladékgazdál-
kodási Ügynökség Nonprofit 
Kft. Regionális és Kapcsolati 
megbízottja. Előadása hasznos, 
újszerű és érdekes volt, korrekt 
tájékoztatást kaptunk a követ-
kező évek terveiről e témakör-
rel kapcsolatosan. Ezt köve-
tően dr. Tóth Mihály nyugal-
mazott fogszakorvos előadása 
következett a gyermekkori fog-
ápolásról, fogvédelemről, fog-
szabályozásról. Doktor úr elő-
adása lenyűgözte a közönsé-
get. Zárásképpen pedig egy vi-
dám, hangulatos zeneszámot 
kaptunk ajándékba, ami szin-
tén igen nagy tetszést váltott 
ki a hallgatókból. Mindkét elő-
adónak megköszönjük az elő-
adását. Reméljük lesz még le-
hetőség hasonló téma feldolgo-
zására.

A szakmai délelőttöt Szar-
ka Lászlóné intézményveze-
tő zárta le elismerő szavaival. 
Vendégeink a délelőtt folya-
mán megtekinthették a gyer-
mekek öltözőszekrényein el-
helyezett hulladék újrahasz-
nosított kiállításunkat, me-
lyet a szülők gyermekeikkel 
együtt készítettek el. A téma 
feldolgozáshoz kapcsolódva – 
PET palackokból, ill. bébiéte-
les üvegekből készített újra-
hasznosított ajándékokkal (vi-
rágokkal) köszöntük meg ven-
dégeinknek, hogy részt vettek 
szakmai délelőttünkön.

A 2011-ben „Zöld Óvoda” 
cím elnyerésével úgy gondol-
juk még fontosabb feladat há-
rul ránk a környezettudatos 
magatartás és az egészséges 
életmódra nevelés területén. A 
szülők pozitív partneri hozzá-
állása segítségével igyekszünk 
minél több lehetőséget kihasz-
nálni ezen területek érték-
közvetítése során annak ér-
dekében, hogy kisóvodásaink 
egészséges, környezettudatos 
felnőttekké váljanak.

Hopka Józsefné
Tagintézmény vezető

A filmművészetet már a kez-
detektől foglalkoztatja a halál 
és a halálon túli lét kérdése, de 
azt hiszem kifinomultabb mó-
don inkább a ’90-es évek köze-
pétől sikerült ebben a témában 
filmre vinni bármit is. Gon-
doljunk csak az 1999-ben ké-
szült Hatodik érzékre, ami-
vel M. Night Shyamalan ren-
dező igencsak magasra emel-
te a mércét és egyúttal évekre 
előre meghatározta a modern 
kori thrillerek hangulati és ké-
pi világát. Ilyennek tekinthető 
Nicole Kidman főszereplésé-
vel a 2001-es Másvilág, de akár 
említhetnénk a 2008-ban be-
mutatott 109. utast is.

Ezek mind kifejezetten a 
thriller kategóriába sorolható 
alkotások, tehát inkább a né-
ző borzongásvágyának kielégí-
tésére törekszenek, tényleg öt-
letes forgatókönyvek és zseni-
ális képi eszközök segítségé-
vel. Az utóbbi időben viszont 
néhány rendező még mélyeb-
ben belenyúlt a témába, köze-
lebb húzva az elmúlást az élet-
hez és a valósághoz. Ilyen pró-
bálkozás Clint Eastwood Azu-
tán (Hereafter) című filmje, 
ami mellőzi a thrillerek leg-
több eszközét, nem ijesztget-
ni akar, hanem inkább érzel-
mi síkon közelíti meg a kér-
dést, de úgy hogy közben a ri-
deg valóság is ott áll minden 
fontosabb jelenet mellett. A 
film a világ három pontján ját-
szódó párhuzamos cselekmé-
nyek sora. Egy amerikai gyá-
ri munkás, egy francia ripor-
ternő és egy angol testvérpár 
szomorkás története a valóság-
ban tényleg megtörtént esemé-
nyekhez kötve. A főhősök sor-
sát halál közeli élmények te-
szik hasonlatossá és éppen az 
a jó Eastwood alapötletében, 
hogy ezeknek többek között a 

délkelet ázsiai tsunami, vagy a 
londoni metrómerénylet szol-
gáltatja a hátteret. Nem rossz 
film, csak sajnos a néző komo-
lyabb csattanóra vár, különö-
sen azért, mert sejthető, hogy 
a főszereplők előbb-utóbb ta-
lálkoznak egymással. Szóval 
az igazi katarzis elmarad. Et-
től függetlenül érdemes meg-
nézni, ráadásul a zenéje sem 
rossz, amit egyébként maga 
Eastwood komponált.

Ennél azonban sokkal faj-
súlyosabb mozit készített 

Alejandro Gonzales Inárritu 
a 21 gramm és a Bábel rende-
zője. A 2010-es Biutiful végig 
a rideg valóságban játszódik 
Barcelona sikátoraiban, ille-
gális bevándorlók, rabszolgák, 
utcai seftesek között. Uxbal 
(Javier Bardem) a súlyos be-
tegségben szenvedő apa itt 
próbálja nevelni gyermekeit, 
próbál valamit hagyni rájuk. 
Ha mást nem is, csak néhány 
maradandó emléket. Ebben 
a küzdelemben teljesen egye-
dül marad, sem a simlis báty-
jára, sem az önző, hisztéri-
kus feleségére nem számíthat. 
Bár maga is az alvilággal üzle-
tel, de mégsem negatív figura. 
Egyszerűen az élet annyi lehe-
tőséget adott számára amit az 

utcán talált negyven év alatt. 
Illetve még valamit: beszél a 
holtakkal.

Inárritu filmjében nagyon 
sok szál fut egyszerre; egy gyö-
nyörű város legaljára, egy szo-
ciális és egy pszichoszociális 
gettóba vezeti a nézőt, bemu-
tatja a mindennapi életet ami 
egyébként egyre inkább te-
kinthető a globalizmus vég-
termékének. Közben megnyit 
más idősíkokat, érzelmeket és 
apró örömöket, de a végig fe-
szített hangulatot igazából so-

sem oldja fel. Itt aztán az élet 
szinte minden pillanata egy 
halálközeli élmény. A cím sem 
lehet véletlen. Az angol gyö-
nyörű (beautiful) szóból kicsa-
vart kifejezést a film végén ér-
ti meg igazán a néző. Sőt, telje-
sen fedi az alkotás kontrasztos 
világát. 

Sok kritikát olvastam erről 
az alkotásról, de azt hiszem, 
legtöbbjük éppen azért érté-
keli alul, mert egy borzonga-
tó thrillert vártak a rendezőtől, 
közben meg odakenték nekik 
a valóságot. Pedig ha megnéz-
zük a rendező fentebb említett 
filmjeit, akkor a Biutiful is tel-
jesen beleillik a sorba. Ez egy 
jó film.

-dh-  

Trapéz és hullámos lemez kapható 1.800 Ft/
m²-től. (Kerítésnek, tetőnek, garázsnak.)

Kerítésléc kapható mintázott akácfából. 
Mintát küldök! Szállítás megoldható!

Tel.: 06/30-265-4197

„Éljünk egészségesen – tegyünk 
érte ötletesen!”

Szakmai délelőtt a Kuthen óvodában

Haláltéma

ÁPRILIS 7.19ÓRA
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Újra nyitva Karcagon a Kerekes István utcai 
Halbolt. 

Érdeklődni: 06/20-411-7430.

Március 3-án került meg-
rendezésre a Bököny kupa, a 
Bökönyi DSE rendezésében. 
Tizenkét egyesület 125 fiatal 
birkózója nevezett be. A kar-
cagi SE birkózó szakosztályát 
15 fiatal képviselte.

Karcagi eredmények: gyer-
mek I. korosztály (42 kg): 4. 
Kiss János, gyermek I. korosz-
tály (46 kg): 3. Szabados Za-
lán, diák I. korosztály (58 kg): 
4. Szabados Bence, serdü-
lő korosztály (50 kg): 5. Nagy 
András, serdülő korosztály (63 
kg): 5. Szabó Zoltán. Felkészí-
tő edzők: ifj. Kurucz István, 
Martin Zoltán és Kiss Attila.

Március 15-én rendezték 
meg Kiskőrösön a 2012. évi 
diák II. diák I. serdülő sza-
badfogású Dél-Kelet magyar-
országi területi bajnokságot. 

A versenyre 168 birkózó neve-
zett. Ezen a versenyen hat kar-
cagi birkózónk vendégszere-
pelt. 

Karcagi eredmények: diák 
II. korcsoport: 3. Balajti Gábor, 
2. Domokos Sára. Ők egyút-
tal jogot szereztek a diák ma-
gyar bajnokságon való rész-
vételhez. Diák I. korcsoport: 3. 
Papp Krisztián. Serdülő kor-
csoport: 3. Nagy András. Felké-
szítő edzők: ifj. Kurucz István, 
Martin Zoltán és Kiss Attila.

A KSE birkózó szakosztálya 
várja a birkózás iránt érdek-
lődőket a Pap Béla 4. sz. alatti 
birkózó termébe. Már három 
éves kortól lehet jelentkezni. 
Edzési időpontok: hétfőn és 
szerdán 16:30 – 18:30-ig, pén-
teken 16 – 18 óráig.

B. I.

Szentesen rendezték meg a 
Knock-down kyokushin után-
pótlás karate bajnokság dön-
tőjét. Gyarmati Imre elmond-
ta, hogy 35 klub 270 verseny-
zője küzdött az érmekért. A 
KSE szakosztályt 5 fő képvi-
selte. Egy versenyző sajnos le-
betegedett, a többi fiatal kivá-
lóan képviselte városunkat.

Eredmények: junior női ne-
hézsúly: II. Sántha Vanda, 
gyermek II. könnyűsúly: II. Fa-

zekas Bence, gyermek II. ne-
hézsúly: III. Baranyi Zsolt, 
gyermek I. nehézsúly: III. 
Sarkadi Bence.

Legközelebb a felnőttek 
küzdenek meg, mivel most 
lesz 40 éves a hazai kyokushin 
szervezet, amelyet méltó kere-
tek között akarják megünne-
pelni Budapesten. Az össze-
vont magyar bajnokság márci-
us 31-én kerül megrendezésre. 

B. I.

Dózsa DSE - Berekfürdői 
SE 25:16 (12:8)

Kunhegyes, Jv.: Baranyi A., 
Szloska K.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (2), Szőkéné Varga I. (5), 
Andrási Zs. (3), Szabó I., D. 
Nagy J., Bánhegyiné Bakó É. 
(5)

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

Berekfürdői SE. - 
Tiszaföldvár 23:16 (13:10)

Kunhegyes, Jv.: Bodor T., 
Garamvölgyi M.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (7), Szőkéné Varga I. (6), 
Andrási Zs. (6), Szabó I., D. 
Nagy J. (1), Bánhegyiné Bakó 
É. (3)

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

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
tabellán mögöttünk álló csa-
pattól vereséget szenvedtünk. 
A védekezésünk gyenge volt, 
gólhelyzeteinket sorra ki-
hagytuk, így az ellenfél hibá-
inkból erőt merítve nőtt fö-
lénk. A második mérkőzésre 
igyekeztünk elfelejteni az el-
ső meccs kudarcát, és kemény 
védekezéssel, jó kapus telje-
sítménnyel sikerült legyőz-
nünk a tabellán előttünk ál-
ló Tiszaföldvár csapatát. Leg-
közelebbi forduló Karcagon 
lesz április 15-én, 9:00 óra-
kor Fegyvernek, 16:00 órakor 
Szolnok csapatával játszunk. 
Várjuk sportszerető szurkoló-
inkat!

Karate

Területi meghívásos szabadfogású 
utánpótlás birkózó verseny

Bököny Kupa

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

„A jóra törekedjetek, ne a 
rosszra, akkor életben ma-
radtok, és veletek lesz az Úr, 
a Seregek Istene - ahogy mon-
dogatjátok.” (Ámósz könyve 
5,14)

Ezzel az igével vette kezdetét 
és egyben „nagykorú” is lett a 
Református Középiskolák Ter-
mészettudományos Diákkon-
ferenciája, amely a XVIII. évé-
be érkezett. Az RKTDK nemes 
és rangos versengés, amely tá-
mogatja a kutatni vágyó diáko-
kat és az őket segítő tanárokat. 
A konferencián 14 iskola 39 di-
ákja és 21 felkészítő tanára vett 
részt a magyarországi (Gö-
döllő, Szentendre, Kaposvár, 
Nagykőrös, Miskolc, Csurgó, 
Karcag, Tata, Siklós, Debrecen) 

és az erdélyi református közép-
iskolákból, köztük Nagyenyed, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Sepsiszentgyörgy. 

A diákok öt zsűriben, három 
korosztályban és öt szekcióban 
mérhették össze tudásukat: bi-
ológia, földrajz, tárgyi néprajz, 
környezetvédelem, tudomány- 
és technika történet. Az írás-
beli dolgozatokat február végé-
ig kellett megküldeni a rende-
ző csurgói intézmény, a Csoko-
nai Vitéz Mihály Református 
Gimnázium, Általános Isko-
la és Kollégium címére, melye-
ket egyetemi tanárok és pro-
fesszorok értékeltek, majd a 
konferencia napján a diákok-
nak szóban kellett megvédeni-
ük pályamunkájukat egy há-

romtagú zsűri előtt. Így alakult 
ki a végső helyezés valamennyi 
szekcióban. Az RKTDK-t eb-
ben az évben is szakmai prog-
ramok, kiállítások és szakmai 
kirándulás színesítették. Emlé-
kezetes színfoltja marad a kon-
ferencia programjának a Csur-
gó-Orosháza NBI-es férfi kézi-
labda mérkőzés is. 

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium diákjai immár 3. éve 
szerepelnek a diákkonferenci-
án. Minden évben, tavaly és ta-
valyelőtt is bizonyították tudá-
sukat, hozzáértésüket, tehetsé-
güket.  A szép eredmények, a 
siker, a kitartó munka gyümöl-
cse és eredménye az idei évben 

sem maradt el. Februárig meg-
írták pályamunkájukat, a kon-
ferencián pedig egy 10 perces 
előadás formájában megvédték 
azt. Eredmények:

Herceg Péter 12.A: „Karcag 
demográfiai és társadalmi jel-
lemzői” című pályamunkájá-
val földrajz III. szekcióban 4. 
helyezést ért el. Március 30-
án a Kovács János Országos 
Földrajzversenyen döntőjében 
szerepel Szeghalmon.

Balog Erika 11.B: „Gabo-
natermesztési átlagok Karcag 
határában az elmúlt öt évben 
az időjárás függvényében” cí-
mű pályamunkájával földrajz 
III. szekcióban 3. helyezést 
ért el. Március 30-án a Ko-
vács János Országos Földrajz-

versenyen döntőjében szerepel 
Szeghalmon.

Kis Tamás 10.A: „A ma is 
élő karcagi tanyavilág bemu-
tatása” című pályamunkájával 
földrajz II. szekcióban 3. he-
lyezést ért el.

Kovács Miklós 10.B: „Ti-
lalmas régen és ma - a para-
dicsom kapujában és a po-
kol tornácán” című pálya-
munkájával földrajz II. szek-
cióban 2. helyezést ért el, 
írásbeli dolgozata dicséretet 
érdemelt,  maximális pontszá-
mot kapott. Május 31-én a me-
gyei Bacsó Nándor Földrajz-
verseny döntőjében szerepel 
Szolnokon.

Andrási Máté 10.B: „Te-
lepülési hulladékgazdálko-
dás gyakorlata Karcagon” cí-
mű pályamunkájával környe-
zetvédelem II. szekcióban 1. 
helyezést ért el. Felkészülését 
Balajti József ügyvezető igaz-
gató is segítette.

Halmai Márton 12.B: „Be-
tyárvilág a morgóban” című 
pályamunkájával tárgyi nép-
rajz III. szekcióban 1. helye-
zést ért el. Külön megtisztel-
tetés érte Marcit és a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
ziumot, mivel pályamunká-
ját a zsűri felterjesztette az 
RKTDK gálaműsorára dísz-
előadás formájában. 

Tisztelettel és szeretettel 
megköszönöm a diákok kitar-
tó és példaértékű munkáját, 
gratulálok valamennyi szép és 
jeles eredményhez. Köszönet 
illeti a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium, valamint a Kar-
cagi Református Egyházköz-
ség anyagi támogatását. Nem 
különben köszönet jár mind-
azoknak, akik a pályamun-
kák elkészítésében segítséget 
nyújtottak, s ne feledkezzünk 
meg a szülők meleg támogatá-
sáról és segítségéről, amellyel 
nagymértékben hozzájárultak 
a gyermekeik sikereihez, ered-
ményeihez. Jövőre folytatjuk a 
szakmai munkát Csurgón.

Major
szaktanár

Református Középiskolák XVIII. 
Természettudományos Diákkonferenciája

Csurgó, 2012. március 23-25.

Március 3-án Pécsváradon a 
WAKO Szövetség K1 magyar 
bajnoki I. fordulóját rendezték 
meg, ahol tizenöt egyesület-
nek 80 indulója volt. Ifj. Gyar-
mati Imre harmadik helyezést 
ért el ebből a rangos mezőny-
ből. Első mérkőzését techni-
kai KO-val nyerte meg. A pé-
csi ellenfelét a harmadik szá-

molás után leléptette a bíró. A 
másodikban – a döntőbe va-
ló jutásért vívott mérkőzésen 
– 2:1-es pontozásossal nyert 
Oli Márk rutinos versenyzővel 
szemben. A legközelebbi mér-
kőzés – a bajnokság második 
fordulója – április 14-én Sze-
geden kerül megrendezésre.

Március 17-én a szolnoki 

thai-box csapat edzőmérkőzé-
seket rendezett. A karcagi csa-
patot négy versenyző képvisel-
te: ifj. Gyarmati Imre, Szűcs 
Roland, Veres Viktor, Nagy 
Norbert. Teljesítményüket ér-
tékelve biztatónak nevezhet-
jük az elkövetkező versenye-
ket.

B. I.

Thai-box

A RKTDK eredményhirdetése után: a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium tanulói sikeresen szerepeltek.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól 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, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi fű-
téssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. 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.
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 szo-
ba + konyha + spájzos, cserép-
kályhás ház eladó. Tel.: 06/70-
613-6785.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt másfél szobás lakás eladó 
(ár megegyezés szerint). Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon eladó teljes közműve-
sített, régi típusú 83 m²-es ker-
tes családi ház. Garázs, mellék-
épület van. Fűtési lehetőség: gáz 
+ vegyes tüzelésű központi fűtés 
+ 3 helyiségben cserépkályha. 
Kisebb földszinti tömblakást be-
számítok, 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 
Vásárcsarnoknál  150 m²- es 
klimatizált, riasztós, nagy kira-
katportálos üzlethelyiség. U.itt 
igényes söröző kiadó. Tel.: 06/20-
548-6729.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csalá-
di tégla ház sürgősen eladó. Tel.: 
06/59-400-802 (reggel 8 óráig, 
délben, 18 órától).
Kiadó áprilistól az Elit Retro Club 
söröző. Méltányos ár, korrekt fel-
tételek. Tel.: 06/20-548-6729.
Karcagon, a Szondi u. 7. sz. alat-
ti 98 m²-es ház 1.100 m²-es állat-
tartásra alkalmas udvarral eladó. 
Érd.: Karcag, Szondi utca 7.
Eladók Karcagon a Kékvirág ut-
cában egy ill. 1,5 szobás kis há-
zak. Mindkettőben fürdőszoba, 
benti WC, vezetékes víz, cserép-
kályha van. Tel.: 06/20-548-6729.
2 szobás tégla családi ház lak-
ható alsóépülettel eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: 06/70-391-
4295.

Karcag főtéri 3. emeleti 2 szobás 
erkélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
385-4300.
Régi típusú 1,5 szoba összkom-
fortos kettős fűtésű kertes csa-
ládi ház áron alul sürgősen el-
adó. I.ár: 2,2 M Ft. Tel.: 06/70-
326-7291.
Garázs kiadó hosszú távra – 
Karcag, Kántor S. utcai garázs-
soron. (Nagyvénkert, Kórház út 
mögött) Tel.: 59/311-732.
Karcagon az agyagos kertben 20 
sor kertföld eladó. Tel.: 06/30-
449-9813.
Karcagon a Györffy I. út 17/6 
szám alatti ház eladó. Tel.: 06/30-
366-0501.
Kertes családi ház eladó. Gáz + 
víz + villany + telefon + kábel TV 
van. 776 m²-es telek, építésre is 
alkalmas. Karcag, Kerekes I. u. 21. 
Tel.: 06/70-770-4933 vagy 06/30-
485-0044.
Karcagon kertes családi ház lak-
ható melléképülettel eladó. 
Kertes családi ház csere is érde-
kel. Tel.,: 06/30-422-8334.
Karcagon, a Varró u. 34. sz. alatt 
lakóház 1.100 m²-es telekkel el-
adó. Tel.: 06/30-243-7593.
2 szobás, összkomfortos kertes 
családi ház eladó. Kg., Zrínyi u. 
14. sz. alatt. Tel.: 06/30-482-4608.

Albérlet
Több generációs családi házat 
keresek albérletbe nyár elejétől. 
Kutyatartásra alkalmas legyen! 
Ajánlatokat a 06/30-260-0014-es 
számra kérek.
Karcag központjában 1,5 szo-
bás teljesen felszerelt, búto-
rozott földszinti lakás igényes, 
megbízható, nemdohányzó(k)
nak kiadó. 40.000 Ft albérleti díj 
+ rezsi + közös költség + kaució. 
Kölcsönös bizalom. Tel.: 06/20-
379-4800 (19 óra után)

Állat
Vágó birka (400 Ft/kg) eladó. 
Süldőt beszámítok. Tel.: 06/70-
262-5583. (17-18 óra között).
Fehér húsjellegű hízók eladók. 
Tel.: 59/300-875.
Tyúkokat folyamatosan vásáro-
lok. Tel.: 06/20-340-8072; 06/20-
207-1723; 06/54-452-071.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 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.
Új 16-os méretű gyermekkerék-
pár eladó. Tel.: 59/311-817 vagy 
06/30-972-3835.

Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 
1 db gyerekheverő, újszerű álla-
potban konyhabútor, új tölgy-
fa konyhai falitéka, zsúrkocsi, 
Bonanza íróasztal, franciaágy, 2 
db új fekete ezüst díszítésű szek-
rény. 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, 
konyhaszekrény, ablakszárnyak 
és 26 aranykorona szántóföld el-
adó! Érdeklődni Kg., Szent István 
sgt. 58.
Férfi társaim! Engedély nélkül 
hosszúra nyúlt kimaradásotok 
miatt tönkre ment seprűket asz-
szonyaitoknak kedvezményes 
áron cserélem a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál. Orvosi igazo-
lás nem szükséges. 
Eladó 1 db fehér 4 részes szek-
rénysor + 2 személyes ágynemű-
tartós heverő 2 db fotellel. Tel.: 
06/20-505-3467.
Négy lóerős Brix motor szétsze-
dett állapotban olcsón eladó, va-
lamint eladó 2 db fotel, hámo-
zott dió és cserépkályha ajtó és 
hamuzó. Tel.: 06/30-587-9678.
Eladó Pedroló szivattyú (17.000 
Ft), búza (6.500 Ft), Husqvarna 
lánc fűrész (38 .0 0 0 Ft),  ké -
zi gumiskocsi (12.000 Ft), szőlő-
prés (7.000 Ft), halasi ajtószárny 
(2.000 Ft/db), öntvény 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, alumí-
nium üstház, kasza, ásó, kapa, 
gereblye, csákány, fejsze, kala-
pácsok, kőműves kalapács, fo-
gók, fúrótokmány, villáskul-
csok, Crova kulcs, csavarhúzók, 
és még sok más eladó. Érd.: Kg., 
Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-532-
6644.
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 elvi-
hető. Tel.: 06/20-548-6729.
Bontott cserépkályha eladó. 
Érd.: Kg., Bethlen G. u. 25. (15 óra 
után).
FÉG kazán, 3 db különböző mé-
retű radiátor (ebből 1 db öntött 
vas) + 10 liter cső őr folyadék 
30 %-kal olcsóbban eladó. Tel.: 
59/400-780.
Szobanövények és 26-os férfi 
mountainbike kerékpár eladó. 
Tel.: 06/70-349-2163.
Kerti traktor utánfutó eladó. 
Kisipari 0,8 TO. Tel.: 06/30-252-
8698.
Eladó 2,30 cm függönytartó két-
sínes, Kettlen német gyártmá-
nyú pingpong asztal, 10-12 sze-
mélyes erős fa kerti asztal, 35 
db 15x15-ös fehér csempe (új és 
használt), tujafa 100 cm, 150 cm 
és kisebb is van, több levelű szép 
kukoricavirág. Tel.: 59/314-299.

Eladó 150 l-es fagyasztó láda, új-
szerű Hajdú centrifuga, mosó-
gép, gyermek etetőszék, Opel 
Astra Karavánhoz hátsó len-
géscsillapító gyári rugó, 400-as 
abrikter-tengely csapágy házak-
kal ékszíjtárcsával és fúró tok-
mánnyal. Tel.: 06/30-566-8044.
Pálinka főző és tangóharmónika 
eladó. Tel.: 06/30-422-8334.
Körbálás búzaszalma, árpa, zab 
és fekete napraforgó eladó. Tel.: 
06/30-547-6260.
Eladó vetni való burgonya (40 
Ft/kg), főzni való csemege kuko-
rica (200 Ft/kg). Tel.: 06/30-244-
3666.
Converse tornacipők, futball ci-
pők, márkás sportruházat érke-
zett a HÓPIHÉBE! Kg., Vasút út 
38.
Hagyatékból üzemképes Simson 
motoros forgókapa eladó. Kg., 
Takács P. u. 9/a. Tel.: 06/70-398-
3933.
Üzemképes Csajka (orosz) varró-
gépet keresek. U.itt 2 db fal át-
törős gázkonvektor eladó. Tel.: 
06/30-402-8908.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-311-
910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) 
Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-325-7724.

Régi hagyatékait, bútorokat és 
régebbi tárgyait, forgalomból ki-
vont pénzeket, régi pénzeket fel-
vásárolok, 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 neve-
lés. Ringató foglalkozás min-
den szerdán 10:00-10:30 óráig 
a Városi Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető. Tel.: 06/30-
489-2076.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Tavaszi kezdéshez előzetes fel-
mérés. Palatető javítás, mo-
sás, zsindelyezés. Cserép átra-
kás, moha mentesítés, csatorna-
csere. Szükséges anyagbeszer-
zésre árajánlat! Ifj. Mile János 
Karcag, Takács P. u. 9/a. Lefolyó 
duguláselhárítása, sürgős eset-
ben azonnal. Tel.: 06/70-941-
3722.
Vízvezeték szerelést, bádogos 
munkát és javításokat is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Vállaljuk lakóházak építését, 
bontását, bármi nemű kőmű-
ves munkákat; tetőtér építését, 
bontását; cserép forgatását; to-
vábbá kapubejárók, útburkolat-
ok javítását; udvarok, telephe-
lyek takarítását, tisztítását, lom-
talanítását; föld- és kubikmunka 
végzését; épületek alap ásását. 
Több éves gyakorlattal rendelke-
zünk. Mezőgazdasági munkákat 
is vállalunk 50 főtől akár 200 főig 
is. Nyugdíjasoknak kedvezményt 
is tudunk biztosítani. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-605-3521.
4 órás munkát vállalnék délelőtt 
8-12 óráig. Tel.: 06/30-422-7719.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, hi-
tel átvállalással eladó, kizárólag 
banki úton. Tel.: 06/30-647-7357.
Parancsnoki UAZ kitűnő állapotú 
eladó. Tel.: 06/20-560-6226.

Apróhirdetés
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2012. március 30. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Kovácsné Szendrei Borbála 

előadása az Aranyban
18.40  20 év Rock I. rész - 

Marsi&Elek Koncert
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Temesváry Tamás
 Téma: Karcagért Közalapít-

vány
 Karcagi Hírek
 Lakossági fórumon vett 

részt Dr. Fazekas Sándor
 A Víz Világnapján
 Felújítják a Kálvária Dom-

bot…
 Tavaszi munkák a határban
 Háttér
 Beszélgetés Tóth János fa-

zekassal
20.10  Györffy Bál 2012

2012. április 03. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet

19.15  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
20.30  Nótaszó: 
 - Puka Károly és népi zene-

kara
 - Ferenczi Béla, Szőlősi 

Emese, Nánnásy Lajos, De-
meter Ágnes, Kismarjai Ba-
kakórus

2012. április 05. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Életmód…
18.30  Egészség klub
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 Indul a horgász szezon
 Lelőttek egy parlagi sast
 Vetőmagot osztottak
 Rézfúvós verseny
 Háttér
20.10  Nagykunság Szépe Szép-

ségverseny 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
Születés

Rózsa Enikő – Kiss Viktor
Kg., Hideg u. 30.  Milán
Kovács Erika Julianna – 
Németh András Ignác
Kg., Cserepes u. 3. 
 Roland Patrik
Bihari Anita – Márki Zoltán
Kg., Bem u. 10/a.  Bálint

Halálozás

Daruka István
 Karcag (1932.)
Özv. Hajdú Lászlóné (Gál 

Julianna)
 Karcag (1921.)
Kerekes Lajos
 Karcag (1934.)
Özv. Kosik Imréné (Csordás 

Eszter)
 Karcag (1922.)
Szarka Sándor
 Karcag (1951.)
Özv. Vidovics Károlyné 

(Ulveczki Jolán)
 Karcag (1928.)

Lapzárta: hétfő 12 óra

Labdarúgás

Március 30. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 31. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 1. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 2. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Április 3. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 4. szerda
 Berek – Kiss A. utcai

Április 5. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Április 6. péntek
 Berek – Kiss A. utcai

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.

Karcag – Szajol 3:1 (0:1)
Karcag, 100 néző. Jv.: Kor-

mos G. Segítői: Skultéti Cs., 
Kuk T.

Karcag: Móga, Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi 
(Lázók A.), Szentannai (Fodor 
B.), Bukovszki, Nagy R. (Szé-
kely D.), Szívós Gy., Balogh R., 
Erdei (Balla Zs.)

Edző: Orosz István
A huszonnegyedik perc-

ben Bogdán becselezte magát 
az ötösig, de Móga vetődve el-
csípte a labdát. A harminc-
ötödik percben Szentmiklósi 
elhúzott a baloldalon, lövé-
se a baloldali kapufáról levá-
gódott. Bogdán megszerez-
te a labdát és 15 m-ről a ka-
pu közepébe bombázott (0:1). 
Az ötvenhatodik percben Szé-
kely D-t lerántották a védők a 
16-osnál. A szabadrúgást Er-
dei félmagasan „átlőtte” a sor-
falon és Tarjányi kezéről a léc 
alá vágódott (1:1). A hatvan-
kettedik percben először Er-
dei, majd Székely D. is a kapu 
felé tört, majd az utóbbi csa-
tárt egy védő elsodorta – 11-
es. A büntetőt Erdei végezte 

el, de Tarjányi kiütötte éppen 
a csatár elé, aki másodszorra a 
kapuba talált (2:1). A nyolcva-
nadik percben Orosz indította 
az egyedül kiugró Erdeit, aki 
a kifutó Tarjányi mellett a bal 
alsó sarokba gurított (3:1).

Jók: Erdei, Bukovszki, 
Lázók A., Székely D. ill. Bog-
dán

Orosz István: Nagyon rossz 
első félidő után tudtunk javí-
tani egy jó Szajol ellen.

Kun Mihály: Az első fél-
időben 6:0-ra kellett volna ve-
zetnünk, a második félidőben 
sajnos az öltözőben marad-
tunk.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Szajol 1:2
Góllövő: Henk

U 11-es korosztály: Karcag – 
Fegyvernek 7:0

Góllövők: Tóth R. (3), Kiss 
(1), Mester M. (2), Papp (1).

Ezzel a győzelemmel a kar-
cagi csapat a táblázaton a má-
sodik helyen áll.

B. I.

Március 15-én este a kar-
cagi rendőrök két helyi férfit 
vontak intézkedés alá, akik it-
tas állapotban kerékpároztak. 
Mindkét férfi jogsértő cselek-
ményét 60.000 Ft – 60.000 Ft 
közigazgatási bírság kiszabá-
sával büntették.

Március 19-én délelőtt egy 
karcagi rendőrtiszt Karcag 
külterületén a 4. sz. fkl. út 164 
km szelvényében ellenőrzés 
alá vonta, majd előállította azt 
a helyi fiatal nőt, aki hiányos 
öltözetben egyértelmű jelzést 
adott az arra közlekedőknek, 
hogy anyagi ellenszolgáltatás 
végett szexuális szolgáltatást 
nyújt. Vele szemben szabály-
sértési eljárás indult.

Eljárás indult egy helyi férfi 
ellen, aki március 19-én haj-
nalban a válófélben lévő fele-
sége kabátjának zsebéből ki-
vett kulccsal bement az asz-
szony által üzemeltetett és ki-
zárólagos tulajdonában lévő 
cukrászdába, majd a pénz-
tárgépből váltópénzt tulajdo-
nított el. A lopással okozott 
anyagi kár 200 Ft.

Március 19-én délután egy 

helyi férfi személygépkocsi-
jával történő haladása során 
nem tartott megfelelő köve-
tési távolságot és elütötte az 
előtte szabályosan haladó fia-
tal nőt, aki a kerékpárja hátsó 
ülésében gyermekét vitte. Az 
ütközés következtében mind-
két személy nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenve-
dett. A keletkezett anyagi kár 
60.000 Ft.

Március 21-én hajnalban 
a Bűnügyi Osztály és a Tisza 
Akció Osztály elfogott egy he-
lyi és egy hajdúhadházi fér-
fit, aki ellen rablás bűncselek-
mény miatt elfogatóparancs 
volt kiadva. Őrizetbe vételére 
került sor, majd a Törökszent-
miklósi Rendőrkapitányságon 
üzemelő fogdába szállították. 
Ellenük eljárás van folyamat-
ban a Karcagi Rendőrkapi-
tányságon.

Március 21-én délután a 
TESCO Áruházban egy tol-
vajt tartott vissza a biztonsá-
gi őr, mert azt megelőzően egy 
2.290 Ft-os fülhallgató szettet 
tulajdonított el. A fiatalember 
ellen szabálysértési eljárás in-
dult.

Megyei I. osztályú bajnokság

Abonyban játszották le az U 11-es korosztály részére ki-
írt zárófordulót. 

Jászberény – Karcag 1:0
Budapesti Baráti bőrlabda – Karcag 0:3
Törökszentmiklós – Karcag 0:1
Végeredmény: 1. Szolnoki MÁV, 2. Karcag, 3. Jászbe-

rény, 4. Tápiószentmárton, 5. Törökszentmiklós, 6. Abony, 
7. Cegléd, 8. Baráti bőrlabda-Budapest.

A legjobb góllövők számára kiírt ezüst cipő díjat a karca-
gi Tóth Roland – 15 góllal – nyerte el. A torna válogatottjá-
ba bekerült Balajti János is.

Móga Lóránt (felkészítő edző): Gratulálok a fiúknak az 
elért eredményhez és büszke vagyok, hogy ilyen kiváló csa-
patom van.

U 13-as korosztály
Karcag – Békéscsaba Elő-

re 1:0
Góllövő: Terjék
Orosháza – Karcag 1:2
Góllövők: Tóth F., Katona

U 15-ös korosztály

Karcag – Békéscsaba 5:0
Góllövők: Daróczi, Hor-

váth, Kupai (3)

Orosháza – Karcag 2:3
Góllövő: Kupai (3)
Kemecsi László: Bár a játé-

kunk hagy kívánnivalót maga 
után, de az eredményeink ön-
magukért beszélnek. Jelenleg 
az U 13-as csapatunk a táblá-
zaton első. Az U 15-ös csapa-
tunk pedig a második helyen 
áll.

Inter sport kupa

NB. II. Dél-Kelet csoport


