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Folytatás a 4. oldalon

Zádor és Ágota 
Természetismereti Verseny

Méltóság mezeje

Hétfőn délelőtt dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter, Varga Mihály állam-
titkár, valamint a város veze-
tőinek jelenlétében átadták a 
CEMEX Hungária Kft. Gyar-
mati úti betonkeverő üzemét.

„Mint a CEMEX globális 
építőipari vállalat magyaror-
szági kirendeltségének vezetője 
büszkén jelenthetem ki, hogy 
cégünk életében mérföldkő a 
Kaiser mobil 7-es típusú keve-

rőegység felállítása – mondta 
beszédében Renars Griskevics, 
a cég ügyvezető igazgatója. - Az 
építőipar nem túl rózsás hely-
zetében minden ilyen mozza-
nat örömmel tölthet el min-
ket, hiszen nemcsak a CEMEX 
Hungária Kft. alkalmazottai-
nak, hanem közvetett módon a 
térség építőiparának is munka-
lehetőséget biztosítunk. A kö-
zel 60.000 m³ betonigényű vas-
út-projekt beszállítójaként hoz-

zájárulunk a különböző vasúti 
felüljárók, vasúti épületek, ál-
lomások, peronok építéséhez, a 
kivitelező konzorcium és alvál-
lalkozóinak munkáját támo-
gatva.”

A cég munkatársai, mint el-
hangzott, 2012. február 14-én 
kezdték meg a mobil betonke-
verő egység telepítését és már-
cius 22-ére be is fejezték. A 
karcagi üzem, amelynek ka-
pacitása 110 m³/óra, (2,25 m³/
perc) a CEMEX Hungária Kft. 
legmodernebb berendezé-
sei közé tartozik. A telepítés-
sel egyidejűleg egy környezet-
barát technológiával működő 
mixermosót is üzembe helyez-
tek, a cementsilóban található 
szűrőrendszer pedig megaka-
dályozza a cement-kiporzást, 
amivel a környezetterhelés a 
nullára csökken. A keverő az 
első lépcsőben 12, a későbbi-
ekben 20 embernek biztosít 
munkát.

Átadták a betonkeverő üzemet 
a Gyarmati úton

Folytatás a 2. oldalon

A múlt héten szombaton 
tartotta évi beszámoló köz-
gyűlését a Kunszövetség. A 
Karcagon megtartott hivata-
los eseményre a nagykun tele-
pülésekről, a kiskunsági tájak-
ról, de még a távoli Kaposvár-
ról is érkeztek résztvevők.

A napirendek két leglénye-
gesebb mozzanata a 2011. évi 
működés eredményeinek és a 
szövetség (egyesület) gazdasá-
gi mérlegének ismertetése volt. 
Dr. Fazekas Sándor, a Kunszö-
vetség elnöke hosszan sorolta 
azokat a rendezvényeket, tudo-
mányos kutatásokat és köny-
veket, amelyeket a gazdasági 
válság miatt megapadt bevéte-
lekből támogatni tudtak, ezen 
felül (és ezeken kívül) számos 
más megmozduláson képvi-
selték úgy a Kunszövetséget, 
mint a két Kunság lakóit. „Lát-
szik – kommentálta az elnök a 
rendezvénysort -, hogy a nem-
zeti hagyományőrzés, a kun 
hagyományőrzés a reneszán-

szát éli.” A 2012-es feladatokat 
meghatározta, hogy most kö-
vetkezik a második Kun Világ-
találkozó. Ennek eseménysorát 
ez év szeptemberének második 
és negyedik hetére tervezik, s 
az előző alkalomhoz hasonló-
an minél több, színes rendez-
vénnyel emlékezetessé téve. A 
megnyitó ünnepség házigaz-
dája ezúttal Karcag lesz, míg a 
zárásra Kunszentmiklóson ke-
rül majd sor.

Az éves tervek ismerteté-
se után, mivel a három éve 
megválasztott Illéssy Ádám 
nagykun kapitány megbíza-
tása lejárt, Dobos László pol-
gármester bemutatta az új 
kapitányt, aki a következő 
időszakban Bene Sándor, a 
Pusztai Róka Nomád Hagyo-
mányőrző Egyesület vezető-
je lesz.

Szeptemberben második kun 
világtalálkozó

A Zádor és Ágota Termé-
szetismereti versenyt 2001-
ben rendezte meg először a 
Kováts Mihály Általános Is-
kola. Már ekkor hagyomány-
teremtésben gondolkodtak, 
tehát nem csoda az, hogy az 
eseménynek ma már patiná-
ja, története van. A versenyt 
a kezdetektől megyei szinten 
és az általános iskolák hete-
dik évfolyamos tanulói részére 
hirdették ki. A Zádor és Ágo-
ta tehát hetedikesek versenye.

- A témaköre hazánk élő-
világa – mutatta be a felada-
tokat Csontosné Szilágyi Er-
zsébet tanárnő – és minden 
esetben két magyarorszá-
gi nemzeti parkot ölelnek fel 
a kérdések. A kettő közül a 
Hortobágyi Nemzeti Park ál-
landó tárgya a vetélkedésnek, 
a másik viszont évről évre vál-

tozik. Az idén a Duna-Dráva 
Nemzeti Park volt a feladat. A 
kérdéseket elsősorban a tan-
anyagból állítjuk össze.

Az április 12-én délután 
12. alkalommal megrende-
zett Zádor és Ágota Termé-
szetismereti és biológia ver-
senyre öt település (Kar-
cag, Kisújszállás, Fegyver-
nek, Törökszentmiklós és 
Zagyvarékas) nyolc általá-
nos iskolájának huszonöt he-
tedikese nevezett. A legjobb 
eredmények: 1. Fazekas Niko-
letta – Damjanich J. Ált. Isk., 
Zagyvarékas, 2. Kánya Zoltán 
– Kováts M. Tagisk., Karcag, 
3. Kökény Andrea – Kováts M. 
Ált. Tagisk., Karcag és Poór 
Petra – Móra F. Ált. Isk. Tag-
intézmény, Fegyvernek.

Elek György

A hospice egyik tanítása, 
hogy „az élet az utolsó percig 
értékes, maradjon meg a mél-
tósága mindvégig”. Az emberi 
méltóság megőrzésére/biztosí-
tására figyelmeztetnek azok a 
Méltóság mezeje séták, ame-
lyeket az alapítvány és a fel-
híváshoz csatlakozó intézmé-
nyek, szervezetek rendeznek. 
A hospice, illetve az említett 
séták motívuma a sárga szín 
(az életrevalóság jelképe), va-
lamint a nárcisz, a tavaszi vi-
rág, a megújulás szimbóluma. 
A Méltóság mezeje megmoz-
dulások sok esetben e virág 
ültetéséhez, majd leszedéséhez 
kapcsolódnak.

Karcagon az elmúlt években 
a Déryné melletti parkban ül-
tettek nárciszhagymákat, s 
ezért a rövid megemlékezés-
sel egybekötött séták mindig 
innen indulnak. 2012. április 
13-án a délutáni séta beveze-
tőjeként dr. Gritz Arnoldné, a 
Rákbetegek Országos Szövet-
sége elnökhelyettese és Pánti 
Ildikó képviselőnő szólt a je-
lenlévőkhöz, egy rövid műsort 
és a friss nárciszok leszedését 
követően a szociális otthonba 
sétáltak el a menet résztvevői. 
A virágokkal az otthon lakóit 
ajándékozták meg.

Elek György
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Majd a 
NEB…

Vasárnap reggel az MR1 Vasárna-
pi Újság c. műsorát háttérként hall-
gatva fölfigyeltem, hogy ismét Gu-
lyás Gergelyt, a parlament alkotmány-
ügyi bizottságának tagját és Fráter Oli-
vér történészt, a titkosszolgálati akták 
levéltári kutatóját faggatja a riporter 
a 22 éve elhúzódó „ügynökügy” kap-
csán. A kormánypárti politikus szerint 
– aki a Fidesz frakcióvezető-helyette-
se is –  szükség volna az ún. ügynök-
akták nyilvánosságra hozatalára, de 
ez semmit nem oldana meg, sőt rosz-
szabb lenne a helyzet a jelenlegi jog-
szabályi környezetben. Fráter Olivér 
szerint a több mint kétszázezer hálóza-
ti személy kb. 1%-ának a nevét lehet-
ne úgy nyilvánosságra hozni a jelenle-
gi jogszabályok alapján, hogy egy ku-
tatót vagy újságírót ne lehessen bepe-
relni. Kissé elcsodálkoztam ezen, hiszen 
nem ismerem pontosan az ide vonat-
kozó jogszabályok többségét. Bizonyá-
ra így van, semmi kétségem efelől. Bár 
egyik barátom e-mailben átküldte egy 
cikkét, amelyet a Magyar Nemzet c. na-
pilapnak küldött el közlésre. A cikk cí-
mében szerepel annak a Nógrád me-
gyei állambiztonsági tisztnek is a neve, 
aki annak idején dr. Lévai Anikóról gyűj-
tötte be a titkos megbízottak jelentése-
it. Kíváncsi vagyok, vajon közlik-e ezt az 
érdekes visszaemlékezést. De nem is ez 
gondolkodtatott el elsősorban, hanem 
a rádióriportban a történész-kutató ál-
tal említett hálózati személyek száma, 
a kétszázezer. Valószínűleg ez nem csak 
becsült adat, hanem a bedarált akták 
után még megmaradt dossziékban sze-
replők száma. Hogy ez kevés, vagy sok 
– nem tudom eldönteni.

Mindenesetre elég magas szám, és 
a májusban felálló NEB-nek (Nemze-
ti Emlékezet Bizottsága) nem lesz egy-
szerű dolga… Gulyás Gergely sem ígért 
gyors eredményt: kb. 2013 végén lehet 
majd megnyugtatóan lezárni ezt a té-
mát.

Eszembe jutott az ominózus 1956-
os Irodalmi Újság november 2-ai száma, 
amelyben Németh László írt a nemzet 
erkölcsi felemelkedéséről az „Emelkedő 
nemzet” c. vezércikkében. Fellapoztam, 
mert már nem emlékeztem pontosan a 
szövegre. Honnan is emelkedtünk föl? 
Csak néhány soros idézet: ”Ahhoz, hogy 
a nemzet emelkedésében igazán bízni 
tudjak, egy hiányzott: a nemzet erköl-
csi és politikai érzék dolgában nem állt 
olyan magasan, mint szellemiekben(…) 
A megszálló német csapatok rend-
őrei mondták, hogy egyik országban 
sem kaptak annyi feljelentést. Még vé-
ge sem volt a háborúnak, már elkezdő-
dött a tolakodás az új pozíciókért: a má-
sik magyar kiszolgálása a jövendő gaz-
dáknak. Tisztelet a kivételnek…”

Kosáry Domokos pedig 1990-ben, 
mint az MTA elnöke, kijelentette egy 
sajtótájékoztatón:  „sohasem adnak ki 
egy olyan könyvet, amely az elmúlt 40 
év bizonyos egyének által elkövetett 
bűneit tartalmazná.”

- ács -

HÍREKHÍREK

Csoportos 
keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre 

lesz lehetőség. 
A csoportos keresztelés 

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

Helye: a Karcagi Református 
Nagytemplom.

A kereszteléshez csak a jelent-
kezési adatlap kitöltése szüksé-
ges, amit a Lelkipásztori Hivatal-
ban (Kálvin u. 3.) lehet megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a Hiva-
talban vagy Konczné Lehoczky 
Krisztina lelkipásztornál a 06/30- 
627-8613-as telefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky  Krisztina

református lelkipásztor

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az érdeklődő-

ket szerdánként 17 órakor a Csoko-
nai Könyvtárba.

A foglalkozásokon ismertetésre 
kerülnek az ország területén fellel-
hető ehető és mérges gombák.

Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.

Információ: 59/503-224 vagy 
06/30-325-7724.

Sorstársak 
Figyelem!

Minden egészséget fon-
tosnak tartó és gyógyul-
ni vágyó sorstárs részére 
egészséget megőrző és ja-
vító foglalkozásokat vég-
zünk! Tibeti jellegű jóga-
energia feltöltő és frissítő 
(korhatár nélkül) gyakor-
latokat mutatunk.
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.
Jelentkezés a csoport meg-
bízottjánál:
Telefon: 06/30-221-0917, 
helye: Rákóczi út 3. (szék-
házunk).
Ideje: minden kedd és pén-
tek 18 - 19 óra között.
Törődj az egészségeddel – 
élj az alkalommal!

Szekeres György
csoportvezető

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

Az új ipari létesítményt a je-
lenlévő állami vezetők is üd-
vözölték. Dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisz-
ter azt hangsúlyozta, hogy az 
új üzem beindítása, a közle-
kedés, az építőipar fejlődése, a 
környezetbarát technika és az 
új munkahelyek összhangban 
vannak a vidékfejlesztési el-
képzelésekkel.

Varga Mihály államtitkár, a 
térség országgyűlési képvise-
lője közgazdászként szólt a lé-
tesítményről. Az ágazatról ki-
jelentette: „Mostmár 4-5 éve 
minden évben azt mondjuk, 
hogy ennél már nem tud lej-
jebb kerülni az építőipar – és 
aztán mindig elszörnyedünk, 
hogy még ennél is van lejjebb. 
Most – nemcsak emiatt a be-
ruházás miatt, hanem a kon-
junktúra-indexek miatt is – ta-
lán látszik egy kis halvány re-
ménysugár az alagút végén. 
Azt lehet látni ugyanis, hogy 
az elmúlt két hónapban a ma-
gyar gazdaság szereplői, a vál-

lalkozások mintha optimistáb-
bak lennének. Talán még nem 
érzik azt, hogy több a meg-
rendelés, több a munkalehető-
ség, vagy pontosabb lenne a fi-
zetés, a határidők betartása, de 
azt érzékeljük, hogy talán már 
a nyár vagy az ősz folyamán 
a magyar gazdaság pozitív 
irányba indulhat el. Ennek az 
örömnek szeretnék itt hangot 
adni, összekötve azzal, hogy 
külön öröm számomra, hogy 

ez az üzem itt valósul meg. Na-
gyon fontosnak tartjuk, mert 
a vidéket érintő munkanélkü-
liségi mutatók miatt is nagyon 
fontos, hogy az itt élők munká-
hoz jussanak. Kívánom, hogy 
ez az üzem hosszú időn ke-
resztül töltse be azt a hivatását, 
amire létre jött.”

Az átadás szalagátvágással 
és a munkaterület megtekin-
tésével zárult.

Elek György

Véradás
A Vöröskereszt Karcagi Te-

rületi Szervezete véradást 
szervez 2012. április 26-án 
(csütörtökön) 8-13 óráig a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban.

2012. április 26-án (csütör-
tökön) 14 – 16 óráig a Berek-
fürdői Művelődési Házban. 

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzet-
len segítségüket.

Vöröskereszt területi 
szervezete

FELHÍVÁS
AZ ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET TAGJAI RÉSZÉRE
A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület 

közgyűlése 2012. évre a tagdíjat 1.500 Ft/fő összegben, a be-
fizetés határidejét 2012. május 31-ében határozta meg.

Kérem, segítsen azzal, hogy lehetőségeihez mérten mi-
nél hamarabb befizeti éves tagdíját, amit az alábbi állatele-
del boltokban tehet meg nyitvatartási időben, vagy átutalás-
sal bankszámla-számunkra:

- Piaccsarnoki Állateledel Bolt
- „Állati jó falatok” Állateledel Kereskedés, Kacsóh út 14. 

szám
- BHG-soron üzemelő Állateledel Bolt
Bankszámla-számunk: OTP 11745073-20110912
Kérjük, adója 1 %-ának felajánlásakor is gondoljon ránk!
Adószámunk: 18842298-1-16
A tagdíjakon kívül bármilyen összegű felajánlást, ado-

mányt elfogadunk, örömmel veszünk telephelyünk rendbe-
hozatalához, felújításához és az ott élő állatok ellátásához. 
Befizetéseiket, igyekezetüket előre is köszönöm! 

Tisztelettel:

elnöke

2012-ben az alábbi számítástechnikai 
tanfolyamok indulnak a Szent Pál Marista 

Általános Iskolában

Számítógép és Internet alapismeretek 30 óra 28.000 Ft
Szövegszerkesztés és táblázatkezelési ismeretek 60 óra 34.000 Ft
Internethasználati alapismeretek 30 óra 26.000 Ft
Prezentáció készítési alapismeretek 30 óra 28.000 Ft
A tanfolyamok minimum 10 fő jelentkezése esetén indul-

nak, alkalmanként 3-5 tanóra.
Jelentkezési határidő: 2012. május 04.
Jelentkezni lehet a fulekij@gmail.com e-mail címen, vagy 

a 30/516-3566-os telefonszámon Füleki József informati-
kusnál.

Bővebb felvilágosítás a www.szentpalkarcag.hu honlapon 
található.

Átadták a betonkeverő üzemet a Gyarmati úton
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Par la men ti Nap ló

A parlamentben nincs hét, 
hogy a közbiztonság kérdé-
se ne kerülne elő. Hétfőn az 
egyik ellenzéki frakció hoz-
ta elő az elmúlt napok borsodi 
eseményeit, ahol a családi ve-
rekedés halottját egy kocsmai 
gyilkosság áldozata követte. A 
tragikus eseményekre a rend-
őrség gyorsan reagált, az elkö-
vetőket másfél óra múltán el-
fogták. Mégis parlamenti ügy 
lett a dologból, hiszen a kérde-
ző képviselő nem a gyors in-
tézkedés miatt hozta fel a té-
mát, hanem a hazai cigány ki-
sebbség megvádolására. Ebből 
aztán szép kis szóváltás keve-
redett az éppen elnöklő Újhe-
lyi alelnök és a jobbikos kép-
viselő között, valószínű az 
esetnek még lesz folytatása.

A közbiztonság természete-
sen fontos ügy, hiszen az em-
berek munkájának eredmé-
nyéről, az élet- és tulajdon vé-
delméről van sokszor szó. 
Nem néhány pofonról szól a 
kérdés. Kocsmai verekedé-
sek mindig is voltak és lesz-
nek, hiszen az eltérő vérmér-
sékletű emberek néhány po-
hár után könnyen találnak 
egymásban vitapartnert. Elég 
elolvasni Szerepi Nagy Attila 

régi karcagi kocsmákról szóló 
írását (Karcagi Legendárium), 
hogy lássuk, bizony az egyko-
ri Tigris kocsma vendégei sem 
kímélték egymást. Szerencsé-
re verekedések ritkán vannak, 
ami ennél sokkal bosszan-
tóbb és gyakoribb, a tulajdon 
elleni sérelmek elszaporodá-
sa. Lopások, betörések, ame-
lyeknek lakóövezeti, vagy épp 
kerti, tanyai holmik esnek ál-
dozatul.

Karcagi ismerősöm dühö-
sen meséli, mennyire megsza-
porodtak a kerti lopások. En-
nek egyik oka – véli másokkal 
együtt –, hogy olyan családok 
lettek állandó lakói a karca-
gi zártkerteknek, akiknek egy 
kerti kunyhó jelenti az állan-
dó lakást, az egyetlen fede-
let. Ezek az emberek sokszor a 
környezetükben gyűjtik össze 
azt, amire a napi megélhetés-
hez szükségük van. Másik is-
merősöm inkább azokat kár-
hoztatja, akik kijárnak ezek-
hez az emberekhez, szerinte 
ezekkel van a baj. Néhány éve 
ugyanez a folyamat játszódott 
le Jászberényben. Az ottani 
Neszürnek nevezett zártker-
ti övezetben egyre több talajt 
vesztett család tűnt fel, meg-

szaporodtak a tulajdon elle-
ni vétségek, kisebb lopások, 
ami következtében egyre töb-
ben hagytak fel a kerti mun-
kával, termeléssel. Minek csi-
nálni, ha más élvezi a munka 
gyümölcsét?

Nálunk még talán nem ké-
ső a folyamatot megállítani. 
Javaslatokkal a fogadóórámon 
is többen előálltak. Legyen 
több mezőőr, vagy a közfog-
lalkoztatás keretében alkal-
mazzanak csőszt. Van aki sze-
rint a megoldást az jelenti, ha 
az önkormányzat korlátozza, 
esetleg megtiltja a zártkertek-
ben az életvitelszerű tartózko-
dást, az ott lakást. A legfonto-
sabb ezekben az ügyekben a 
kert-tulajdonosok véleménye 
kell legyen, hiszen az ő föld-
jükről, gazdasági jószágaikról, 
veteményükről, vagy szerszá-
maikról van szó. A folyamatot 
felmérni mindenképp hasznos 
lenne, hiszen a közbiztonság 
az emberek biztonság érzeté-
nél kezdődik. Ha ez az érzet 
meggyengül, annak komoly 
következményei lehetnek.

Addig jó ugyanis, amíg csak 
a rókát sejtjük a kertek alatt.

Varga Mihály

Ki is jár a kertek alatt?

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

Április 22. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Április 28-29. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség

Helyiségei: 1 garázs helyiség
A helyiség alapterülete: 24 m2

Közművei: villany
2. Karcag, Kórház u. 12. sz. alatti helyiség

Helyiségei: 1 garázs helyiség
A helyiség alapterülete: 24 m2

Közművei: villany
3. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség

Helyiségei: 3 különálló helyiség, konyha, vizesblokk 
A helyiség alapterülete: 157,38 m2

Közművei, komfortfokozata: komfortos: víz, villany, gáz 
fűtés

4. Karcag, Horváth F. u. 3. sz. alatti helyiség
Helyiségei: eladótér, raktár, iroda, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 158 m2

Közművei, komfortfokozata: komfortos: víz, villany, gáz 
fűtés

A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április 
23. napja 16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. 
sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

HIRDETMÉNY
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2012. április 16-án 0:00 órá-

tól 2012. május 21-én 24:00 óráig
Törökszentmiklós – Fegyvernek-Örményes és Karcag - Püs-

pökladány állomások közötti pályafelújítási munkák miatt mó-
dosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. Tájékoztatjuk 
Tisztelt Utasainkat, hogy a 6008 és a 6009 sz. vonat helyett Kisúj-
szállás - Püspökladány állomások között vonatpótló autóbusz köz-
lekedik. A vonatpótló autóbuszokon együttes elhelyezést, élőállat- 
és kerékpárszállítást, valamint kerekesszékes utaztatást nem tu-
dunk biztosítani!

A módosítás érinti a Karcag – Tiszafüred között közlekedő vo-
natok menetrendjét is!

A vonatok pontos menetrendjéről a http://elvira.mav-start.hu/ 
weblapon, vagy a 0640-494949-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlenségekért 
szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.

Az idei tavasz is, mint 
minden évben, a versengések 
időszaka a megyei művésze-
ti iskolákban. Hagyománya-
inkhoz híven mindig van-
nak olyan növendékeink, 
akik szorgalmas, lelkiisme-
retes felkészülés után hírne-
vet szereznek iskolánknak, és 
örömet felkészítő tanáraik-
nak. Csokorba szedtük az el-
múlt időszak eredményeit:

2012. március 7-én került 
megrendezésre a XV. Megyei 
Szolfézsverseny Mezőtúron. 
Iskolánkat három tanuló 
képviselte. I. korcsoport-
ban Tótkomlósi Edina Esz-
ter és Kovács Balázs, míg a 
IV. korcsoportban Kovács 
Luca indult. Délelőtt írásbe-
li, délután pedig a szóbeli fel-
adatok következtek. A dal-
lamírástól kezdve a kottaol-
vasáson keresztül a népdal, 
ill. műdaléneklésig sokfé-
le feladatot kellett megolda-
niuk a versenyzőknek. A ta-
nulók nagyon ügyesen vették 
az akadályokat. Kovács Ba-
lázs III. helyezést ért el ko-

rcsoportjában, Kovács Luca 
pedig különdíjat kapott szép 
dalénekléséért. Felkészítő ta-
náruk: Soós Pálné

Március 22-én rendez-
ték meg Karcagon a XV. 
Megyei Rézfúvós Verse-
nyt. 67 versenyző jelent-
kezett a megmérettetésre a 
megyéből. A mélyréz tan-
szakról két induló volt. Vi-
nis Máté II. korcsoportban 
harsonán II. helyezést ért 
el, Szendrey Gergő IV. kor-
csoportban szintén II. he-
lyezett lett. Felkészítő taná-
ruk: Soós Pál, zongorán kí-
sért: Dusík István. A trombi-
ta tan szakról hárman vettek 
részt a Megyei Rézfúvós 
Versenyen. Vincze Péter I. 
korcsoportban, Fenyődi At-
tila Botond és Kolozsvári 
Patrik a III. korcsoportban. 
Fenyődi Attila Botond I. he-
lyezést ért el, míg Kolozsvá-
ri Patrik Különdíjat kapott. 
Felkészítő tanáruk: Hidi Já-
nos.

2012. március 30-31-én 
rendezték meg Törökszent-
miklóson a III. Nemzetközi 
Zongora Fesztivált. A két-
napos versenyen nagyon sok 
tehetséges fiatal mutatkozott 
be. A hazai szereplők mel-
lett hat ország 1-1 zeneisko-
lája képviseltette magát. A 
fesztivál szakmai színvonala 
igen magas volt. Iskolánkból 
három növendék vett részt a 
zenei megmérettetésen: An-
dorkó Boglárka (tanára: Dr. 
Debreczeniné Géczi Anikó), 
Darók Illés Dávid (tanára: 
Zbiskó Zoltánné), Tóth Lu-
ca (tanára: Zbiskó Zoltánné). 
A zsűri Darók Illés Dávi-
dot Ezüst, Tóth Lucát Arany 
minősítéssel jutalmazta.

Eredményes felkészítő 
munkájáért a zsűri taná-
ri különdíjat adott Zbiskó 
Zoltánnénak.

Köszönet illeti valamennyi 
növendék és felkészítő tanár 
munkáját.

Tájékoztatás
Felhívjuk a Tisztelt Karcagi Lakosság figyelmét, hogy a 

Szajol–Püspökladány vasúti vonalszakasz rekonstrukciós 
munkái során újabb útlezárásra kerül sor.

Ezúttal a Püspökladányi úti kijárat kerül teljes lezárásra 
2012. április 16-tól előre láthatóan egy teljes évre. Ez a ki-
vitelezési munkák ütemszerű előrehaladásától függ, hogy 
pontosan mennyi időre lesz teljes útzár ezen a szakaszon.

A városból a 4-es számú főútra az útzárral egyidőben a 
közforgalom számára átadásra kerülő Füzesgyarmati úton 
keresztül lehet majd kijutni. 

Az útlezárásokból adódó kellemetlenségekért szíves elné-
zésüket és megértésüket kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Tavaszi eredmények azErkel Ferenc 
Művészeti Iskolában
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A bibliás költő
2012. április12-én csütörtö-

kön a Költészet Napja alkal-
mából jöttek össze a versbará-
tok a Városi Csokonai könyv-
tárban, hogy lélekápoló verse-
ket olvassanak fel egymásnak. 
A sort dr. Ötvös László bib-
liakutató lelkipásztor kezd-
te, aki a Lélek és galamb cí-
mű kötetéből mutatott be egy 
tucatnyi költeményt. A továb-
biakban a 82. életévében is fi-
atalos frissességnek örven-
dő költővel Rideg István be-
szélgetett. Nyolc helyen volt 
prédikátor, de a hajdúnánási, 
ibrányi, deb-
receni, újlétai, 
hajdúbagosi , 
m i s k o l -
ci, tiszaigari, 
kunmadarasi 
s z o l g á l a t a 
után sem pi-
hent. Költői és 
tudósi mun-
kássága kivi-
rágzott. 1998-
ban hason-
más kiadás-
ban megjelentette a Hanaui 
(1608), 2000-ben Komáro-
mi Csipkés György bibliáját, 
a Leideni (1685), 2002-ben az 
Oppenheimi Bibliát (1612), 
2008-ban pedig Melius Ju-
hász Péter A Szent Jób köny-
vének…  fordítása magyar 
nyelvre (1565), 2010-ben 
ugyancsak Meliustól Az két 
Sámuel könyveinek, és az két 
királyi könyveknek… fordítá-
sa magyar nyelvre című szent 
könyveket.

Ötvös Laci bácsi legújabb 
eklektikus szerkesztésű köte-
te a Melius Juhász Péter há-
rom bibliafordításának nép-
rajzi, közéleti hatásai: bibliai-
néprajzi tanulmányok (2011). 
A cím kissé megtévesztő, mert 
inkább magyar, német, an-
gol nyelvű ismertetése ez a há-
rom Melius-műnek. Igen fon-
tos azonban a gyűjtemény el-
ső részében a Meliussal fogla-
kozó írások jegyzéke, illetve 
második részében Révész Im-
re 1937-ben írt tanulmánya a 
Kolosséi levél (1561) kapcsán, 
amelynek címe: Melius ige-
hirdetéséről. A második rész-
ben olvasható Tőkés Lász-
ló püspök úr ajánlása is a Jób 
könyvéhez: Ajánlás. Isten igé-
je – Európának. A második 
részben igen kiváló dr. Kustér 
Zoltán értő és érző, okos is-
mertetése a két Melius-féle 
bibliafordításról, a Jób köny-
véről, illetve Sámuel két köny-
véről és a királyok két köny-
véről. A második rész köz-
li mind a két Melius-fordítás 
1565-ös előszavának fakszi-
miléjét is. Továbbá egy új-
ságcikk-gyűjtemény tér ki a 

Melius-fordítások gondozójá-
nak, Ötvös Lászlónak a tevé-
kenységére.

Igen érdekesek a kötet első 
részében a Károli-bibliába tett 
bejegyzések. A legfontosabb 
könyvbe beírták a legfonto-
sabbakat: a születések, a halá-
lozások, a megkeresztelkedé-
sek dátumait, de a vallásos lel-
kület kinyilatkozásait is olvas-
hatjuk a bibliákban (Fazekas 
János: „Mert ez az én életem 
ragulája.”). A legértékesebb 
ajánlást Tőkés László írja az 
egyik bibliába: „Ötvös Lász-

ló szolgatársamnak, tisztelő 
szeretettel: 1990.11.5. GYU-
LA. Tőkés László.” A bibliá-
ba írt szövegek egyike Tompa 
Mihály papköltő egyik versét, 
az Olajágot másolta. Ennek 
legfontosabb két sora: „Tűrj 
és remélj, elmélkedjél, imád-
kozz! / Hadd térjen a beteg lé-
lek magához…”

Kiemelt méltatást kap a kö-
tetben Pákozdy László Már-
ton munkássága (1910-1993). 
Pákozdy modern fordítója 
volt a bibliának, 1951-ben Mó-
zes I. könyvét, 1953-ban Mó-
zes II. könyvét, 1955-ben Sá-
muel I. és II. könyvét fordítot-
ta. A kötet második részében a 
Melius-fordításokat gondozó 
kutató lelkész dokumentuma-
it, leveleit is megtalálhatjuk. 

Laci bácsi nem öregszik. 
A bibliás költő, lelkipásztor, 
a tudós prédikátor különle-
ges ambícióval dolgozik ma is. 
Nagy élmény volt hallani ver-
seinek felolvasását, látni azt 
a lelkesedést, ahogyan a ked-
venc témáit kifejtette, ahogy 
Melius és Károli bibliafordí-
tó módszerét összehasonlítot-
ta. Munkájához továbbra is jó 
erőt, egészséget kívánunk.

Rideg István

Április 23-án, hétfőn fél 
hattól a Déryné Kulturális 
Központ első emeleti klubter-
mében Borsos Árpád szolno-
ki csikung tanító lesz a Kun-
halom Polgári Kör vendége, 
aki olyan több ezer éves gya-
korlatsort mutat be, amely a 
test és lélek egészségét szolgál-
ja. A programra várja az ér-
deklődőket az előadó.

- Nagyon fontos, hogy 2012 
a második kun világtalálko-
zó éve – összegezte lapunk kér-
désére az ülés megállapítása-
it dr. Fazekas Sándor. - A ren-
dezvénysorozat célja, amint 
három évvel ezelőtt meghatá-
roztuk az, hogy összefogja a 
kun embereket. Több mint öt-
ven kun önkormányzat vesz 
részt abban az együttműkö-
dési konzorciumban, amely 
keretet ad a programokhoz. 
Ahogy el is hangzott: ebben 
az évben Karcag lesz a világ-
találkozó nyitórendezvényé-
nek helyszíne, melyre szere-
tettel várunk mindenkit. A 
Kunszövetség is kitesz magá-
ért, hiszen a hagyományőrző 
lovasprogramokon résztvevők 
bemutatják majd azt a mes-
terséget és hagyományőrzés-

beli tudást, sikerült vagy re-
konstruálni, vagy közvetlen 
örökségként tudunk a magun-
kénak. Egyébként már most 
egy nagyon fontos expedíció-
ban vagyunk részesek, hiszen 
Bencze István és társai hétezer 
kilométert tesznek meg Ma-
gyarországtól Kazakisztánig. 
2013-ra újabb érdekes meg-
mozdulást, Virágh Gedeon 
huszártúrát szervezünk.

- A beszélgetésben is elhang-
zott, hogy a gazdasági válság a 
szövetség bevételein is érződik. 
Lesz majd fedezet a világtalál-
kozó finanszírozására?

- Egészen biztos, hogy ez a 
világtalálkozó legalább olyan jó 
lesz, mint az előző. Elárulom, 
azt is egy fillér nélkül kezdtük 
el szervezni, de aztán intenzí-
ven kerestük a támogatókat, 
önkénteseket találtunk és a vé-
gén nagyon magas színvona-

lon, több tízezer ember részvé-
telével zajlott le. Ugyanezt most 
is meg tudjuk tenni. Egyébként 
pedig augusztus végén vagy 
szeptember elején önálló ren-
dezvényen is bemutatkozunk a 
fővárosban a Vajdahunyad vár-
ban vagy más helyszínen. Kun 
ételeket, hagyományokat, har-
ci játékokat mutatnánk be. Szá-
mítunk minden lelkes támo-
gatónk segítségére, hogy a ren-
dezvénysorozat sikeres legyen. 
Viszont a siker egyik záloga az 
is, ha minél több látogató te-
kinti meg a programjainkat 
– és ilyenkor mindig vannak 
olyanok, akik kedvet kapnak. 
Most is több fiatalt vettünk be 
a Kunszövetség tagjai közé. Én 
bízom abban, hogy az önkor-
mányzatok – csakúgy mint ed-
dig – támogatják elképzelésein-
ket.

Elek György

Szeptemberben második kun világtalálkozó
Folytatás az 1. oldalról

A Kunszövetség közgyűlé-
sén több, elsősorban a hagyo-
mányőrző harcművész cso-
portok, huszárcsapatok tag-
ságát érintő, ill. általuk kez-
deményezett harci játék, 
lovastúra terve is elhangzott. 
Az Iloncsuk (Kígyócska) ne-
vet viselő kunszentmiklósi 
csapat képviselője arról szá-
molt be, hogy a nyár folyamán 
történelmi játékként feleleve-
nítik a hód tavi csatát (1280) – 
a kunok magyarországi törté-

netének egyik sorsfordító epi-
zódját.

A másik egy Csehországtól 
(Prága környékéről) Magyar-
országig tartó huszártúra lesz, 
amelyet Virágh Gedeonról ne-
veztek el. Virágh Gedeon volt 
ugyanis az a (kunszentmiklósi 
illetőségű) huszártiszt (a Ná-
dor huszárezredben), aki 210 
főnyi jász és kun huszárból ál-
ló egységét a legkisebb veszte-
séggel vezette haza 1848-ban. 
(A harcokkal tarkított hazaút 
után csatlakoztak a honvéd-

sereghez és végigküzdötték a 
szabadságharcot.) Szépe Fe-
renc kiskun kapitány, az egyik 
szervező elmondta, hogy az 
emléktúrán a Virágh-féle hu-
szárcsapat útvonalát járnák 
be. Mivel a helyszínek jó része 
a határokon túlra esik, a szer-
vezés nemzetközi feladatok-
kal jár, de az érdeklődés széles 
körűnek látszik, az előkészítés 
jó ütemben halad. Előrelátha-
tóan 2013 szeptemberében ke-
rülhet rá sor.

Elek György

Virágh Gedeon huszártúra

1. A pénzforgalmi adatok a következők:

1.1 Bevételek:
Tagsági díj  208.000 Ft
Karcag Város Önkormányzata  29.000 Ft
Adomány könyvért  14.000 Ft
NAV 1 %:  103.274 Ft
Egyéb ( regisztráció, stb. )  10.000 Ft
Banki kamat  412 Ft
Bevétel összesen  364.686 Ft

Kiadások
Kegyeleti kiadás  23.300 Ft
Hozzájárulás a beszámoló közgyűléshez  72.500 Ft
Hozzájárulás a nőnapi rendezvényhez  50.370 Ft
BEOSZ éves tagsági díj  26.000 Ft
Koszorúzások  11.200 Ft
Egyéb:  postaköltség  4.770 Ft
 bérleti díj   22.000 Ft
 irodaszer vásárlások  10.820 Ft
 bank költség  2.505 Ft
 hozzájárulás kiránduláshoz  20.000 Ft
 kerekévfordulósok köszöntése  9.145 Ft
 beteglátogatás  2.950 Ft
Kiadás összesen 255.560 Ft

2. Vagyonfelhasználás

Tárgyévi eredmény közhasznú 
tevékenységből 109.126 Ft
Előző évről maradvány  156.196 Ft
Tárgyévi egyenleg   265.322 Ft

Az egyesület nem rendelkezik ingatlannal, tárgyi 
eszközzel.
Az egyesület tevékenységi köre:
-  Szociális tevékenység, családsegítés, idős korú-

ak gondozása
- Kulturális tevékenység, kulturális örökség meg-

óvása (kirándulások szervezése történelmi he-
lyekre – Krakkó és környéke, Hadtörténeti Mú-
zeum-Budapest).

-  Hagyományőrzés (emléktábla megkoszorúzása 
a volt HEMO falán, emlékszoba gondozása   a 
volt laktanya 9.sz. épületében)

Az egyesület közhasznúsági jelentését a közgyűlés 
2012. január 27-én egyhangúlag elfogadta.

Rab János
egyesületi elnök

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület
(5300 Karcag Dózsa György út 5-7.)
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Tavaly májusban volt Lars 
von Trier dán filmrende-
ző Melankólia című alkotásá-
nak ősbemutatója. A film a ha-
zai mozikban októberben ke-
rült bemutatásra. Sajnos a mé-
dia Trier tavalyi Cannes-i 
botrányával jóval többet fog-
lalkozott mint magával a film-
mel, pedig nem akármilyen 
moziról van szó.

Trier a ’80-as években kezd-
te pályafutását és már a ko-
rai filmjeivel is sikereket ara-
tott, de igazi hírnevet az 1996-
os Hullámtörés hozott számá-
ra. Ő a Dogma95 csoport egyik 
létrehozója. (Az úgynevezett 
dogma-filmek különös szabá-
lyokkal bírnak, például aláke-
vert zenéje nem lehet az adott 
filmnek, csak az szólhat ben-
ne, ami a háttérben megy a rá-
dióban, magnóról, stb.) Vitatott 
személyiségről van szó, aki ed-
digi pályafutása során számos 
botrányos megnyilatkozásá-
val is felhívta magára a figyel-
met. Hogy ez valamiféle imázs 
kialakításáról szól, vagy egy-
szerűen nem tudja fékezni ma-
gát még ma is vita tárgya. Egy 
biztos, botrányok nélkül is elég 
nagy híre van a munkásságá-
nak. Bármilyen figura is, min-
dig kiváló színészekkel dolgo-
zik és az utóbbi években egyre 
összetettebb, mélyebb tartalmú 
filmeket készít.

A kritikusok a 2009-es An-
tikrisztust az önmarcangolás 
filmjeként aposztrofálták, míg 
a Melankóliát a beletörődés, 
megnyugvás kifejezéseként 
tartják számon. Hatalmas, 
többszörösen lelassított intro-
val indul a film, szinte már 
festményként sorakoznak a ké-
pek egymás után, és ezalatt pe-
dig Wagner zenéje szól. A néző 
nem is tudja eldönteni, hogy a 
zene szolgál aláfestésként, vagy 

épp fordítva – annyira hatásos. 
A Földgolyó pusztulását látjuk. 
Trier nem véletlenül indít ez-
zel, hiszen nem a fizikai meg-
semmisülést helyezi a film fó-
kuszába, hanem egészen mást.

A történet cselekménye egy 
botrányosra sikeredett eskü-
vővel kezdődik. A fiatal meny-
asszony Justin – akit Kristen 
Dunst alakít – lelki valójában 
szinte nincs is jelen az esemé-
nyen, folyamatosan magával 
van elfoglalva, úgy viselkedik, 
mintha nem is érdekelné az 

egész. Egy idő után már idege-
sítő a viselkedése, bosszantóak 
a folyamatos depressziós roha-
mai, a hangulatváltásai, a fél-
revonulásai. Eleinte nem is na-
gyon lehet érteni, hogy mi az 
üzenet, hiszen csak egy prob-
lémás család tagjait ismerhet-
jük meg olyan színészek remek 
szerepformálása által, mint 
John Hurt, Kiefer Sutherland, 
Charlotte Gainsburg. Aztán a 
film második részében kezd 
minden körvonalazódni.(Trier 
szokása a filmjeit részekre bon-
tani.) 

Itt már Justin nővére, Clair 
kerül a történet középpontjá-
ba. Néhány nappal később ki-
derül, hogy egy Melankólia ne-
vű kisbolygó közeledik a Föld 
felé. Clair retteg attól, hogy itt 
a vég. Férje és kisfia folyama-

tosan azzal nyugtatja, hogy a 
bolygó csak megkerüli a Föl-
det. Ők inkább napokig érdek-
lődve figyelik távcsővel a kö-
zeledő égitestet. Mindeköz-
ben Justin mintha kezdené le-
vetkőzni a depressziót, kezd 
„megerősödni”, inkább kö-
zönnyel figyeli a környezetét. 
A néző még azon is elgondol-
kozik, hogy Justin talán már az 
esküvő napjaiban előre meg-
érezte valami borzalmas ese-
mény közeledtét. Az innen 
kezdődő jelenetek, tele van-

nak bibliai utalásokkal; az elő-
ször őrjöngő, majd elcsende-
sedő lovak, különösen az Áb-
rahám nevet viselő fekete, az 
anya, a kisfiú és természetesen 
a fenyegető égi jelenség. Szinte 
mindegy, hogy mi vezet a visz-
szafordíthatatlan végzethez, 
csak a tény és annak elfogadá-
sa a lényeg. Egy kritikában ol-
vastam, hogy azon is érdekes 
elgondolkodni, hogy miért épp 
egy kék színű bolygó okozza a 
Föld pusztulását.

Lars von Trier rendkívül 
összetett képekkel operál és az 
arra nyitott nézőknek konk-
rét üzeneteket küld. Zseniá-
lis, gyönyörű alkotás a Melan-
kólia, aki azonban egy pusztító 
katasztrófa filmet vár az csa-
lódni fog. Itt másról van szó.

-dh-  

Collapsus
Az idén harmadjára rende-

zett Roma projekt elnevezé-
sű eseménysorozatot az Arany 
János Iskola. A szervező pe-
dagógusok – Ládiné Roncsek 
Ilona és Miléné Gyömbér Ilo-
na – mint az előző két évben, 
ezúttal is ez a sokszínűségre 
törekedtek. Április 11-12-13-
án tehát kézműves foglalko-
zás, ismeretterjesztő előadás, 
versenyek, táncház, főzés vál-
tották egymást.

Az első napon a Kádas 
György Általános Iskola és 
Szakiskolába látogattak el a 
gyerekek, ahol az intézmény 
profiljába tarto-
zó kézműves kép-
zéssel (kosárfo-
nás, szövés, mé-
zeskalács készí-
tés) ismerkedtek. 
Azt követően for-
gószínpad szerű-
en egymásba kap-
csolódó foglalko-
zások következ-
tek, amelyek között 
power-pointos be-
mutatót, a cigányság történe-
tét feldolgozó filmet láthattak 
a gyerekek. Délelőtt illusztráci-
ós, vagyis rajzpályázat anyagá-
ból nyílt kiállítás, koradélután 
pedig mesemondó verseny kö-
vetkezett, amelyre már vendé-
gek is érkeztek – a kisújszállá-
si Kossuth Lajos Általános Is-
kola és Diákotthon tizenöt ta-
nulója látogatott el Karcagra 
ez alkalomra. A délután továb-

bi részében a korábbi évek Ki-
mit-tud-ja helyébe lépett Csil-
lag születik kezdődött sok-sok 
kategóriában és sok jó pro-
dukcióval. Nem csoda, hiszen 
majdnem minden osztályból 
nagyon sok gyerek nevezett. 
„Ilyenkor is lehet látni – mond-
ta a Csillag születik-ről Ládiné 
Roncsek Ilona tanárnő -, hogy 
nagyon sok tehetséges gyere-
künk van, akik nagyon szé-
pen énekelnek, táncolnak vagy 

mesélnek.” Másnap a romák-
ról készült szellemi Totó-t töl-
töttek ki a gyerekek, majd já-
téktanulás, játszóház, végeze-

tül jó hangulatú táncház várta 
az érdeklődőket. És a vendégek 
ezúttal sem maradtak el – Bojt 
község polgármestere és az is-
kola tantestülete látogatott el 
az Aranyba, tapasztalatcserére.

A harmadik napon tyúkos 
káposzta főtt, s a gasztronó-
miai eseményhez méltón ze-
nés műsor zárta a projektna-
pokat.

Elek György

Roma projektnapok

A Karcagi Általános Isko-
lai Központ Tagiskoláiban te-
hetség napot tartottak április 
4-én. A Kiskulcsosi Tagiskola 
ezen a napon tavaszköszöntő 
műsort adott a meghívottak-
nak és a szülőknek. 

Az estén nem az egyéni te-
hetségek megmutatása volt 
a cél, hanem a sok-sok név-
telen tehetségnek adtunk le-
hetőséget képességeik kibon-
takoztatására. Közel 200 ta-
nuló állt színpadra, hogy pár 
hónap felkészülési idő után 
bebizonyítsa valamilyen mű-
vészeti ágban megnyilvánu-
ló tehetségét. A Kiskulcsosi 
Tagiskolában nincsenek vá-
logatott gyermekek, az osz-

tályokban integráltan tanul-
nak a különböző képességű 
tanulók. Mindenki szerepel-
hetett, akinek kedve volt hoz-
zá. Nevelőik, és külső felké-
szítő szakemberek segítségé-
vel mindegyik osztály bemu-
tatkozott. Volt itt minden! A 
vadnyugati tánctól kezdve, a 
népi gyermekjátékokon, la-
kodalmason át a kalóztáncig 
sokféle produkció. A felső ta-
gozatos tanulók vásári játé-
ka megnevettette a közönsé-
get. Azután a tűztánc teljesen 
elvarázsolta őket, majd a gö-
rög tánc alatt már szinte végig 
vastaps köszöntötte a fellé-
pőket. A kézjelekkel előadott 
árnyjáték pedig sok néző sze-

mébe csalt könnyeket. Szépen 
szerepelt az iskola énekka-
ra. A csoportos műsorszám-
okon kívül egyéni, énekes, 
hangszeres és prózai fellépők 
is voltak. A tantestület tagjai 
színesítették a programot vi-
dám jelenettel, versmondással 
és énekszámmal.

Úgy gondolom, sike-
rült megmutatni, hogy a 
Kiskulcsosi Tagiskolába 
mennyi tehetséges tanuló jár. 
Köszönet a felkészítő pedagó-
gusoknak, segítőknek és a ta-
nulóknak, akik ilyen örömte-
li estét szereztek a nézőknek.

Lakatos Mihályné
tanító

Kiskulcsosi Tagiskola

Meghívó
A Karcag-Apavárai Földtulajdonosi Vadászati 

Közösség 2012. május 4-én 14 órakor a Karcag-
Apavárai vadászházában tartja soros közgyűlését. 

A gyűlés napirendi pontjai:
1./ A földtulajdonosi közösség beszámolója a 2011/2012-es 

vadászati évről.
2./ A földtulajdonosi közösség 2012/2013-as vadászati ter-

vének ismertetése.
3./ A közös képviselő beszámolója a földtulajdonosi közös-

ség előző évi (2011.) pénzügyi gazdálkodásáról.
4./ A földtulajdonosi közösség 2012. évi pénzügyi tervének 

a megtárgyalása, annak elfogadása.
5./ Egyebek.

A földtulajdonosok a közgyűlésen az 1996. évi LV tör-
vény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően vehetnek 
részt.

A Kiskulcsosi Tagiskola tavaszköszöntő 
műsoros estje
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

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

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

2012. március 22-én a Vá-
rosi Sportcsarnokban lelkes 
szülői szurkolótábor előtt fo-
gadta a Szolnoki Sportcent-
rum leány csapatát az U11-
es korosztályú csapatunk. Az 
ellenfél hasonló korosztályú 
és képzettségű (ők is az idén 
kezdték a játékot). Mindkét 
mérkőzésen igyekeztek meg-
szorítani „fiainkat”, de a lelke-
sedés, az erő, és a ponterősebb 
játék a hazai csapattal volt. A 
kisújszállási csapat legyőzése 
után ezek a győzelmek is telje-
sen megérdemeltek voltak.

Eredmények:
1.mérkőzés: Karcagi SE - 

Szolnoki Sportcentrum 35:27
2.mérkőzés: Karcagi SE - 

Szolnoki Sportcentrum 35:22
2012.március 29-én szin-

tén hazai pályán próbált újabb 
győzelmeket szerezni csa-
patunk. Az ellenfél ezúttal a 
Szolnoki Sportcentrum-Tisza-
virágok leány csapata volt. Ők 
már 3 éve kosaraznak, s kor-
osztályukban az idén az Or-
szágos Kenguru Kupa Dön-
tőjébe is eljutottak. Nehéz fel-
adat elé nézett tehát az U11-es 
csapat. Mindenki nagyon iz-
gult és nehezen boldogultak a 
képzettebb és nagyon szoros 
védőmunkát produkáló ven-
dég csapat ellenében. Ráadá-
sul, ha meg is szabadultak a 
védőiktől játékosaink, ezen a 
napon a pontgyártás sem úgy 
sikerült, mint az előző mérkő-
zéseken.

Eredmények:

1.mérkőzés: Karcagi SE - 
Szolnoki Tiszavirágok 16:44

2.mérkőzés: Karcagi SE - 
Szolnoki Tiszavirágok 11:26

A Karcagi csapat tag-
jai: Lukács Gábor, Szabó Mi-
hály, Vajó Gergely, Molnár Já-
nos, Kovács Péter, Kovács Ti-
bor, Cs. Németh Csaba, Fű-
tő Szabolcs, Kósa Zoltán, 
Kósa Csongor, Magyari Zsolt, 
Bencsik Dominik, Erdei Kris-
tóf, Ferenc-Reiff Dániel, 
Ferenczi József, Szendrei Lász-
ló. Edző:Fodor Csaba

NAGY DICSÉRET a csapat 
MINDEN TAGJÁNAK, hi-
szen a lelkesedésük, az edzé-
seken való részvételük példa-
mutató! Csak így tovább! Haj-
rá Karcag!

A nyolcadik, utol-
só forduló lejátszására 
Törökszentmiklósra utazott 
csapatunk. A második he-
lyünk  nem forgott veszély-
ben, ugyanis akkora előnyünk 
volt, hogy ennek a mérkő-
zésnek nem volt tétje. Sike-
rült 6,5:3,5 arányban nyer-
nünk. Valószínű, hogy Kisúj-
szálláson kerül megrendezésre 
a jászsági és kunsági csoport 
helyosztó versenye, így a har-
madik helyért kell harcba 
szállnunk.

Csapatunk 8 mérkőzést ját-
szott oda-vissza alapon. Saj-
nos az első hely hamar eldőlt 
Kisújszállás javára. Balsze-
rencsés körülmények között 
mindkét mérkőzésünket el-
vesztettük a szomszéd város 
ellen. Igaz viszont, hogy a töb-
bi csapatot legtöbbször nagy 
arányban legyőztük.

A legjobb pontszerzőnk 
Egyed Judit volt, 7 mérkőzés-

ből 6,5 pontot ért el. Ez kiváló 
eredmény. Ugyancsak dicsére-
tet érdemelnek a következő já-
tékosok is: Kovács Sándor 5,5 
pont (7 partiból), Kónya Lász-
ló és Fodor István szintén 5,5 
pont, de nyolc mérkőzésből. 
Mohácsi Imre és dr. Kozák 
Ottó 5-5 pont (8), Egyed Vik-
tória 4,5 pont (7), Nagy Szi-
lárd 4,5 pont (8), Vízkeleti Pál 
3 pont (4).

Az első táblán Egyed Gábor 
bár két pontot ért el, minden 
ellenfelének méltó ellenfele 
volt, sokkal több volt a játsz-
máiban a szerzett pontjánál.

Újoncot is avattunk Lévai 
Kristóf személyében. Ügyesen 
játszik, csak még rutintalan.

Az NB. II-es csapatmérkő-
zés is a hajrához érkezik. Csa-
patunk jövő vasárnap Szol-
nokra utazik. Ha sikerülne 
nagyobb arányú győzelmet el-
érni, még lenne esélyünk akár 
az első helyre is.

Befejeződött a Megyei 
Sakkcsapatbajnokság

Kosárlabda

Megyei Előkészítő (U 11-es) Bajnokság

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat a többször módosított 16/1993. 

(IV.14.) számú rendeletével alapított Karcag Város Kultúrájáért díj 
adományozására.

A díj egy óvoda pedagógusnak; egy, legfeljebb két általános isko-
lai tanítónak vagy tanárnak; egy középfokú oktatási-nevelési intéz-
ményben tanító pedagógusnak, valamint olyan személyeknek ado-
mányozható, akik a város művelődése, művészeti élete érdekében 
kimagasló munkát végeznek.

A díj adományozására javaslatot tehetnek: az oktatási-nevelési 
intézmények nevelőtestületei, szülői közösségei, társadalmi, szak-
mai, politikai szervek, magánszemélyek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy főbb adatait,
- az elismerésre szolgáló tevékenység részletes ismertetését.
A javaslatot 2012. április 30-ig kell eljuttatni a Karcag város pol-

gármesteréhez.

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat a többször módosított 

10/1993. (III.17.) számú rendeletével alapított Karcag Város jó 
tanulója, jó sportolója díj adományozására.

A díj azon tanulóknak adományozható, akik tanulmányi mun-
kájukban 4,5 és 4,5 felett teljesítenek és a sportban korosztályuk-
hoz képest kimagasló eredményeket értek el.

A díj két, rendkívüli esetben három általános iskolai tanulónak 
és egy középiskolai tanulónak adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehetnek: általános iskolák, kö-
zépiskolák nevelőtestületei, diákönkormányzatok, szülői munka-
közösségek, szakosztályok vezetőségei.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt tanuló főbb adatait,
- az elismerésre szolgáló tevékenység részletes ismertetését.
A javaslatot 2012. április 30-ig kell eljuttatni Karcag város pol-

gármesteréhez.

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat 43/1997. (XII.17.) számú ren-

deletével alapított Karcag Város Sportjáért díj adományozására.
A díj azoknak a személyeknek adományozható, akik lelkiisme-

retes, felkészítő munkájukkal tanítványaikat kimagasló, országos, 
nemzetközi eredmények eléréséhez segítették hozzá, vagy odaadó 
szervezői, támogatói munkájukkal éveken át rangos sportered-
ményekkel gazdagították a város sportéletét, vagy a sportéletében 
több évtizeden át kiemelkedő nevelő-oktató tevékenységet végez-
tek.

A díj adományozására javaslatot tehetnek:
- Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai,
- Karcag Városi Önkormányzat bizottságai,
- Karcagi Sportegyesület elnöke, illetve a szakosztályok vezetői,
- nevelési-oktatási intézmények nevelőtestületei, szülői szerve-

zetei.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
-  a javasolt személy adatait, szakmai életrajzát, természetes sze-

mély azonosító adatait,
-  az adományozás alapját szolgáló tevékenység ismertetését.
A javaslatot 2012. április 30-ig kell eljuttatni Karcag város pol-

gármesteréhez.
Polgármesteri Hivatal

Humán Szolgáltatási Iroda

Március 31-én rendezték meg Bu-
dapesten a jubileumi negyvenedik 
Kyokushin Magyar Bajnokságot a bu-
daörsi sportcsarnokban. Gyarmati Im-
re, a KSE karate szakosztály vezető-
edzője elmondta, hogy jelen pilla-
natban többfelé szakadt a kyokushin 
szervezet. Ezen a bajnokságon min-
den tagszervezet indult, amelyet 
a Magyar Karate Szövetség össze-
vont magyar bajnokságként rende-
zett meg. 52 egyesületnek 150 ka-
ratésa küzdött az érmekért. A karca-
gi szakosztályt három fő képviselte. 
Nagy István nehézsúlyban sajnos az 
I. fordulóban nem tudott továbbjutni. 
Pallagi László a 70 kg-os súlycsoport-
ban nagyszerűen helytállt, de bírói 
döntéssel alulmaradt. Gyarmati Ildikó 
a 32-es mezőnyből – kiesési rendszer-
ben – a 16-ból a 8 közé is bejutott, és 
az ott szerzett pontok alapján az elő-
kelő IV. helyezést érte el. Ami nagyon 
szép teljesítmény, mivel ez volt a har-
madik versenye katában. Gyarmati Im-
re, mint vezető működött közre a ver-
senyen. Legközelebb a szentesi után-
pótlás világkupára készülnek. Várha-
tóan négyen képviselik városunkat.

Karate

Megyei I. osztályú női kézilabda bajnokság
Fegyvernek KSE - Berekfürdői SE 20:27 (10:16)
Karcag, Jv.: Szőke I., Szloska K.
Berekfürdő: Varga A., Cseke P. (7), Szőkéné Varga I. (8), And-

rási Zs. (2), Szabó I. (1), Sipos K. (2), Bánhegyiné Bakó É. (2).
Csere: Bézi M., D. Nagy J. (3), Szarka B. (2)
Berekfürdői SE – Szolnoki Honvéd SE 22:18 (11:7)
Karcag, Jv.: Gábor L., Takács T.
Berekfürdő: Varga A., Cseke P. (4), Szőkéné Varga I. (10), And-

rási Zs. (4), Szabó I (1), D. Nagy J., Bánhegyiné Bakó É. (3)
Csere: Bézi M., Sípos K., Szarka B.
Játékos-edző - Bánhegyiné Bakó Éva: A karcagi fordulón 

születtek meglepetés eredmények, melyek sajnos nem a mi mal-
munkra hajtották a vizet, így a két győzelemmel csak megerősí-
teni tudtuk a tabellán a 4. helyünket, előrébb lépni nem sikerült. 
Előttünk álló feladat: a lövéseink hatékonyságán és a védekezé-
sünkön javítani kell, ha a következő fordulón nyerni akarunk.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tulaj-
donostól 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,  ker t tel .  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 parkettás, 
hőszigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, 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 te-
rületén! 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 ház eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Karcagon eladó teljes közműve-
sített, régi típusú 83 m²-es ker-
tes családi ház. Garázs, mellék-
épület van. Fűtési lehetőség: gáz 
+ vegyes tüzelésű központi fű-
tés + 3 helyiségben cserépkályha. 
Kisebb földszinti tömblakást be-
számítok, vagy csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon kertes családi ház lak-
ható melléképülettel  eladó. 
Kertes családi ház csere is érde-
kel. Tel.: 06/30-422-8334.
2 szobás, összkomfortos kertes 
családi ház eladó. Kg., Zrínyi u. 14. 
sz. alatt. Tel.: 06/20-482-4608.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
Karcagon, a Szondi utca 7. sz. 
alatti sátortetős ház érték ár alatt 
eladó. Tel.: 06/70-349-2163.
Nagyvénkerti III. emeleti 2 szobás 
lakás kedvező áron eladó. Tel.: 
06/30-215-8122.

Régi típusú 1,5 szoba összkom-
fortos kettős fűtésű kertes csalá-
di ház áron alul sürgősen eladó. 
I.ár: 2,2 M Ft. Tel.: 06/70-326-7291.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros 1,5 szobás tégla ház 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 órától).
Az I. sz. Tégláskertben 14 sor he-
reföld éves használatra haszon-
bérbe kiadó. Érd.: Kabai Gábor 
Karcag, Ketel u. 40.
Karcagon főtéri III. emeleti 2 szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Berekfürdői apartman kiadó. Tel.: 
06/30-535-4907.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt 
(zugban) nádas ingatlan beteg-
ség miatt sürgősen eladó! I.ár: 3,6 
M Ft. 20 m-es lakóépület, 2 szo-
ba, 2 konyha, fürdőszoba, spájz. 
3 helyiségben beépített jó és 
szép csempekályha 14 m-es alsó-
épület 1.127 m² telekkel. Tel.: 06 
59/312-157.
Karcag, Kertész J. utcán I. emele-
ti 2. sz. erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-547-9987.
Karcagon újonnan épített társas-
házi földszinti lakás eladó. Tel.: 
06/30-643-8315.
Karcag, Szent I. sgt. 19. sz. alat-
ti családi ház eladó. Tel.: 06/30-
650-6805.
Karcag központjában, a Táncsics 
M. körúton IV. emeleti, felújított, 
klímával felszerelt, 34 m²-es gar-
zon lakás eladó. Tel.: 06/70-411-
2602.
Karcagon 120 m²-es családi ház 
eladó. Kisebb ingatlant beszámí-
tok. Tel.: 06/30-643-8315.
Eladó Karcag, Vasút u. 72/a. sz. 
alatti 2 szoba összkomfortos ház 
nagy udvarral, alsóépülettel. U.itt 
3 szoba összkomfortos + nappa-
li garázzsal ház eladó. Kisebbre 
vagy Budapestire cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.

Albérlet
Külön bejáratú 1 szoba összkom-
fortos házrész albérletbe kiadó. 
Tel.: 59/300-564.

Állat
Tenyésztésre is alkalmas hízók el-
adók, terményre is cserélhetők. 
Tel.: 59/300-875.
Fajta tiszta sziámi kiscica (fiú) el-
adó. Lakásban nevelt, szoba tisz-
ta. Tel.: 06/70-427-0323.

Állás
Terítő gyűjtő munkára C+E kate-
góriás tehergépkocsi vezetőt ke-
resünk. Tel.: 59/311-333.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Éljen egészségesebb életet! Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 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 heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újszerű ál-
lapotban 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.
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.
Pálinka főző és tangóharmónika 
eladó. Tel.: 06/30-422-8334.
Trapéz és hullámos lemez kapha-
tó 1.800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, te-
tőnek, garázsnak). Kerítésléc kap-
ható mintázott akácfából. Mintát 
küldök! Szállítás megoldható! 
Tel.: 06/30-265-4197.
Férfi társaim! Engedély nélkül 
hosszúra nyúlt kimaradásotok mi-
att tönkre ment seprűket asszo-
nyaitoknak kedvezményes áron 
cserélem a karcagi piacokon vagy 
a Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál. Orvosi igazolás nem szük-
séges.

Gumis kocsi, elektromos fűnyíró, 
elektromos kávéfőző helyhiány 
miatt eladó. Tel.: 06/70-423-7568.
Jó állapotú bontott cserépkályhát 
vennék. Tel.: 06/70-278-7585.
Eladók hagyatékból mindenféle 
bútorok, háztartási egyéb eszkö-
zök, extra méretű férfi és női ruhá-
zat, edények, két lapos villanyre-
zsó, kézikocsi. Tel.: 06/59-312-157.
Vásárolnék jó állapotú kandallót 
csővel együtt, vagy hibátlan álla-
potú hordozható cserépkályhát. 
Ajánlatokat a 06/70-278-7585-ös 
számra várom.
Alsó és felső konyhaszekrény, fém 
tálcás mosogatóval és szifonnal 
eladó. Érd.: Kg., Kisújszállási út 107.
Eladó 24 db üvegtégla, bontott 
metlaki (kb. 8 m²), kész előtető 
terasz fölé (hossz: 2,4 m x 150 m 
szél.), 1 db háromajtós szekrény, 
400 l cefre. Tel.: 06/30-485-5551.
Continentál külső 4 db 165/70 
R14-es keveset futott gumi eladó. 
Érd.: Kg., Kisújszállási út 107.
Egy 5 részes barna, fényezett szek-
rénysor (45.000 Ft), 4 részes fe-
hér szekrénysor (44.000 Ft), Siesta 
kályha jó állapotban (15.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/20-505-3467.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid határ-
időre vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! 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.
Vass és Társa Bt. vállalja színes tv-k 
és videók javítását! Tel.: 06/59-312-
006 v. 06/70-384-8885.
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 

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 foglalkozás-
vezető. Tel.: 06/30-489-2076.

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.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem.) Tel.: 06/30-447-3918.

Egyéni vállalkozók, cégek, alapít-
ványok, egyesületek könyvelését 
vállalom. Visszamenőleg is. Kezdő 
vállalkozóknak ügyviteli és adózá-
si tanácsadás. Törökné. Tel.: 06/30-
373-2331.

Deviza hitelesek! Árfolyam gáthoz 
vegyen igénybe állami támoga-
tást! Tel.: 06/20-389-3360.

Takarítást és gyermekfelügyeletet 
vállalok akár hosszú távra is. Tel.: 
06/30-545-6653.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: 06/30-647-7357.

Daewoo Nexia sürgősen eladó. 
Tel.: 06/20-389-3360.

Eladó Yamaha Vino új hátsó gumi-
val és fél év garanciával, gyári fes-
téssel (120.000 Ft), továbbá Romet 
Kadett (25.000 Ft) és Babetta 207 
(25.000 Ft). Tel.: 06/30-963-5073.

Korának megfelelő állapotban lé-
vő 1.3-as Suzuki eladó. Érd.: Kg., 
Tompa u. 30.

Apróhirdetés
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2012. április 20. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Bionap 
19.00  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Chrappánné Papp 

Ágnes
 Téma: Kováts Napok
 Karcagi Hírek
 - Miniszteri szemle a határ-

ban
 - Állománygyűlés a tűzoltó-

ságon
 - Csipkeverő állványok át-

adása
 - Avram Hershko verseny
 Háttér – különkiadás
 Betonkeverő üzem átadása
20.10  Lakossági fórum Pánti Ildi-

kó önkormányzati képvise-
lőnő körzetében

2012. április 24. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Refor-

mátus istentisztelet

19.50 A Víz világnapja rajzpályá-
zat eredményhirdetése

20.15 A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

21.30 Nótaszó

2012. április 26. csütörtök

18.00 Műsorajánló
18.05 Rocktav
18.30 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kabai László
 Téma: új dokumentum fil-

met készített
 Karcagi Hírek
 - Cumania fürdő átadása 

Kisújszálláson
 - Start munkaprogram Kar-

cagon
 - Költészet napja
 Háttér – különkiadás
 Nárcisz menet
20.10 Kiskulcsosi Műsoros Est

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
Halálozás

Mándoki Ferencné – Orbázi 
Erzsébet

 Karcag (1937.)

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

Labdarúgás

Április 20. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 21. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 22. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 23. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Április 24. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 25. szerda
 Berek – Kiss A. utca

Április 26. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Április 27. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

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 – Jászapáti 2:2 (0:1)
Karcag, 150 néző. Jv.: Jandó 

F. Segítői: Szilágyi S., Kormos 
B.

Karcag: Móga, Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Szentannai 
(Székely), Bukovszki, Nagy R., 
Szívós Gy. (Rajcsányi), Szőke R. 
(Balogh R.), Lázók, Erdei

Edző: Orosz István
A hatodik percben Szőke 

R. szögletét Orosz a kapu fö-
lé fejelte. A kilencedik perc-
ben Kotula az oldalvonal kö-
zeléből kapura ívelt és a megle-
pett Móga felett a hálóba esett a 
labda (0:1). A negyvenkilence-
dik percben Bukovszki a jobb-
oldali oldalvonal mellől belőtt 
labdája a jobboldali kapufáról 
a hálóba vágódott (1:1). A hat-
vanegyedik percben Torba el-
húzott a jobboldalon, majd kö-
zépre adott Bardinak, aki a ka-
puba lőtt (1:2). A nyolcvan-
hetedik percben Erdei beívelt 
Bukovszkinak, aki a kifutó ka-
pust megelőzve a kapu közepé-
be emelt (2:2).

Jók: Bukovszki, Nagy R., 
Szőke R., Erdei ill. Menyhárt, 
Somodi, Dragóner, Bardi

Orosz István: Kicsit jobban 
odafigyelünk magunkra, akkor 
meglepetés is történhetett volna 
a mérkőzésen.

Kotula László: Ezen a mér-
kőzésen igazságos döntetlen 
született.

Karcag – Besenyszög 0:1 
(0:0)

Karcag, 50 néző. Jv.: Fekete T. 
Karcag: Móga, Szőke R. (Szé-

kely), Szívós G., Kovács Cs., 
Lázók, Szentannai (Rajcsányi), 
Balogh R., Nagy R., Szívós Gy., 
Orosz, Erdei

Edző: Orosz István
A tizenötödik percben Er-

dei nagy erejű lövését Hagyó 
vetődve hárította. Az ötvene-
dik percben egy vendég beadás 
után Móga merész vetődés-
sel hárított. A nyolcvanhetedik 
percben egy középre adott be-
adást Szalai 16 méterről kapu-
ra lőtte, amely lepattant Móga 

előtt és a labda beesett a kapu-
ba (0:1). 

Jók: A hazai csapatból sen-
ki ill. Szalai, Lengyel, Szekeres, 
Polgár

L. Kiss Lajos: Jó iramú, egy 
tipikus egygólos mérkőzésen 
nekünk sikerült betalálni.

Orosz István: Nagyon gyen-
ge színvonalú meccsen a sze-
rencsésebb csapat győzött.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Jászapáti 0:0
Faragó Krisztián: Sok gól-

helyzet kimaradt, ezért lett 0:0 
az eredmény, de menetelünk to-
vább. Egy új fejezet kezdődött 
el a csapatnál.

Karcag – Besenyszög 1:1

Utánpótlás bajnokság

U 13-as korosztály: 
Kisújszállás – Karcag 2:4
Góllövők: Györfi (2), Tóth R., 
Mester
Karcag – Törökszentmiklós 
0:1
Móga Lóránt: Jó játék, jó ered-
mény – gyenge játékvezetés 
mellett ez jellemezte a Kisúj-
szállás elleni mérkőzésünket. 
Törökszentmiklós ellen sajnos a 
mai napon a játékosok a szere-
lésüket küldték ki a pályára.

Karcag – Békéscsaba 3:2 
(1:1)

Karcag: Fekete, Mészáros, 
Mester, Nábrádi, Tóth G., Kiss 
G. (Bencsik), Terjék, Örsi, Tóth, 
Balla, Győrfi

Góllövők: Balla (2), Örsi
Kemecsi László: Kimondot-

tan jó iramú, remek mérkőzést 
játszottunk egy nagyon jó csa-
pat ellen. Ismét megéreztük a 
győzelem ízét. Gratulálok min-
den játékosomnak.
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Békéscsaba 0:2
Varga László: Fogatlan orosz-
lánként küzdöttünk, megérde-
melt vendéggyőzelem született. 
Ezzel a vereséggel elveszítettük 
a hazai veretlenségünket.

B. I.

Április 10-én este a rend-
őrök elfogtak egy debrece-
ni illetőségű, de karcagi tar-
tózkodási helyű férfit, akit a 
debreceni rendőrkapitányság 
körözött bűncselekmény el-
követése miatt. Vele szemben 
a szükséges nyomozati cse-
lekményeket foganatosítot-
ták, majd szabadon bocsátot-
ták.

Április 11-én este a helyi 
rendőrök két 14 éves berkeszi 
fiút állítottak elő a MÁV Ál-
lomásról, akiket a kisvárdai 
rendőrkapitányság körözött, 
mert engedély nélküli távoz-
tak el a gyermekotthonból. 
Meghallgatásukat követően a 
Szolnok Gyermekváros út 1. 
szám alatti befogadó állomás-
ra szállították őket. 

Április 13-án a helyi vasúti 
pálya felújítási munkálatok-
nál a rendőr intézkedés alá 
vont egy helyi férfit, mert ott 
zavarta a munkálatok végzé-
sét, a sínek mellett ittas álla-
potban sétált. Ellene szabály-
sértési eljárás indult. Az in-
tézkedés során megállapí-
tást nyert, hogy a férfinek a 
Megyei Bíróság tartózkodá-

si hely megállapítását rendel-
te el.

Április 14-én délután a 
Tesco áruház biztonsági őre 
arról tett bejelentést a ka-
pitányságra, hogy egy fia-
tal lány ruházati termékeket, 
élelmiszereket és bizsu éksze-
reket tulajdonított el, ezért a 
helyszínen visszatartották. 
Az intézkedés során megál-
lapítást nyert, hogy a lányt 
a Szolnoki Rendőrkapitány-
ság – eltűntként – körözi, és 
hogy az általa lopott ruha-
neműből az áruvédelmi be-
rendezést kivágta. A lopási 
kár 41.167 Ft, melyből 26.079 
Ft megtérült, a rongálási kár 
15.088 Ft. A tolvajt az intéz-
kedést követően a lakásott-
honba szállították. 

Április 15-én délelőtt egy 
ittas állapotban lévő helyi fér-
fit szólított le két roma nő és 
szexuális szolgáltatást fel-
ajánlva támogatták, kísér-
gették, tapogatták, miközben 
egyikük a zsebéből kivette a 
mobiltelefont, amivel 8.000 
Ft kárt okozott. Az ügyben 
szabálysértési eljárás indult.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon 

a Kerekes István 
utcai

Halbolt. 
Érdeklődni: 

06/20-411-7430.

MUSKÁTLI 
VÁSÁR

TIROLI FUTÓ 10DB= 999FT
CSEREPES 250 FT

TULIPÁNFÁK 699 FT-TÓL
ÁPRILIS 27-ÉN PÉNTEKEN 

Karcagon a Déryné Műv. 
Központban.

Városi Amatőr Asztalitenisz 
Csapatbajnokság

2012. május 4-ével meghirdetjük a városi bajnokságot 2 
fős csapatok részére.

Nevezési díj: 2.000 Ft/csapat.
Csoportok kialakítása, nevezés: 2012. április 27. 18 óra a 

Kováts Mihály Általános Iskolában.
Mérkőzésnapok: csütörtökön 16 – 19 óráig.
Információ: Szepesi Tibor 06/30-572-0000, Csornai Csa-

ba 06/30-963-2828.


