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Folytatás a 3. oldalon

Pünkösdkor Mini Világtalálkozó 

- Már jól láthatók a közös-
ségi terek, a személyzeti szo-
bák és a vizesblokkok – mutat-
ja dr. Nagy Mihály főigazgató. - 
Itt tehát már csak a belsőépíté-

szeti munkák vannak hátra. A 
központi sterilizáló helyét je-
lenleg kiszélesítjük, hogy az új 
munkahely mérete megfeleljen 
az uniós normáknak. Az új fa-

lak alapozásával a közfalak és 
a nyílászárók beépítésének az 
előkészítése is megkezdődött.

- A konténereket tehát be-
lakta a részleg!

- Igen, a központi sterilizáló 
néhány hete már ott dolgozik. 
Ideiglenes megoldás ugyan, 
de teljesen korrekten megfelel 
minden munkaügyi és egyéb 
szakmai elvárásnak.

- A télen kezdődött el a pato-
lógia átalakítása és azzal kap-
csolatban több átmeneti vál-
toztatást is bejelentettek, hi-
szen ez a részleg szintén teljes 
egészében átalakul.

- A patológia esetében rég 
túl vannak a bontáson és már 
ott is a beépítés zajlik. A múlt 
héten szerelték a légtechnikát. 
Itt kell megjegyezni, hogy az 
érintett szakterületek – tehát 
a laboratórium és a patológia 
– berendezései és a bútorzata 
már Magyarországon van.

Megkezdődtek a belső építészeti munkák

Folytatás a 2. oldalon

A bizonytalanság szélfútta 
homokjára építkező mai vi-
lágunknak már alig vannak 
biztos talajt jelentő hagyomá-
nyai. Ami megvan, az is leg-
inkább szokássá kopott, rég 
kiüresedett. Már a tavaszi jó-
szágkiverés és pásztorfogadás 
alkalmának, a Szent György 
napnak is mindössze az em-
léke él: hogy valamikor ilyen-
kor indultak el a száraz takar-
mányon kiteleltetett jószágok 
a mezőre.

A Nimród Biohotel tulajdo-
nosai jól vették észre a hosz-
szú ideig lényeg nélkül ürese-
dő jeles napot, s 2010-ben úgy 
gondolták, helyi specialitás-
sal is megtöltve újjászervezik. 
Vásárt hirdettek, no meg az 
újabban jelentkező gasztronó-
miai fesztiválokhoz igazodva, 
főzőversenyt. Mivel most az 
egész Alföld süt-főz, itt Kar-
cagon helyi különlegességgel 
– ferdinándsütő versennyel – 

toldották meg a Szent György 
napi sokadalmat, azzal a nem 
titkolt (és sokak által támo-
gatott) szándékkal, hogy a 
ferdinánd majdan a karcagi 
birkapörkölthöz hasonló hír-
nevet vív ki magának (és a vá-
rosnak).

A múlt hét végén megren-
dezett III. Szent György Napi 

Sokadalom és Ferdinándsütő 
Versenyt a már megszokott ré-
gi helyén, a Bajcsy-Zsilinszky 
utca Nimród előtti szakaszán 
és a szálloda szűkebb térségé-
ben rendezték meg. A Nagy-
kun Honvéd Banda vásárnyi-
tó térzenéje után a fellépő sá-
tor alatt, a Pipás zenekar mu-
zsikájára kezdték műsorukat a 

helybeli néptánckörök, az óvo-
dások csoportjaitól a Pánt-
likáig. A Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcán egymást érték a he-
lyi és környékbeli mesterek és 
biotermelők standjai, Tyukodi 
Laci – mint évek óta most 
is faragatott, de Tóth István 
mester úr pörölyeit is ki lehe-
tett próbálni és persze játszó-
vár, íjászok és a délután mé-
lyén malacfogó verseny várta 
még a szerencséseket – mert a 
jogot hozzá biototó helyes ki-
töltésével lehetett megszerez-
ni. A délelőtti tömeghez képest 

az eredményhirdetés idejére 
már lökdösődés nélkül lehe-
tett járni-kelni a vásári sátrak 
és a sütő-főzők fazekai, bog-
rácsai közötti szabad térsé-
gen. Borda József séf, a zsűri 
elnöke tartalmasnak és tanul-
ságosnak ítélte a versenyt, rá-
termettnek és ügyesnek a ver-
senyzőket, akiket a nevezett 
ételek alapján három – birka-
pörköltek, egyéb húsételek és 
egytálételek valamint egyéb 
tésztafélék és tésztaételek – 

Vásár, pörkölt, ferdinánd

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban (Gimnázium mögött, 

Horváth F. utcán) 2012. április 29-én (vasárnap) 10 órakor 
ISTENTISZTELETET tartunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Mini márkájú gépkocsik 
kedvelői évtizedek óta klubok-
ba tömörülve tartják életben e 
praktikus és számos jó tulaj-
donsággal bíró autó hírét. A 
magyarországi Mini közössé-
get – a Mini Klub Hungaryt – 
a karcagi Király Ferenc alapí-
totta, s az ő révén értesülünk 
a típust érintő legfrissebb au-
tósrendezvényekről. Tőle tud-
juk, hogy a magyar klubtag-
ok három éve komoly marke-
tingmunkával készültek arra, 
hogy maguk is megrendezhes-
sék a Mini-k (és tulajdonosa-
ik) világtalálkozóját. A kam-
pány sikeres (és ötletes) volt, s 
a döntés értelmében 2012-ben 
a magyarországi klub rendezi a 

Mini Világtalálkozót. A nagy-
szabású rendezvényre 2012. 
május 26-28-án kerül sor, hely-
színül Balatonfüedet jelölték 
meg, ahol a kemping parko-
lójában több ezer gépkocsi el-
fér. Szükség is lesz rá, mond-
ja az alapító, mert már eddig 
1100 autót jelentettek be rész-
vételre. Velük érkezik 1900 fő 
gépkocsivezető és utas is, és a 
jelentkezés még nincs lezár-
va. Vagyis tényleg nagyszabá-
sú buli készülődik. A három 
napos rendezvény zárkörű, de 
május 26-án, szombaton lá-
togatási nap lesz, amikor bár-
ki megtekintheti a találkozó 

Kátai Program

A kórházfelújítás aktuális munkáival kapcsolatban utoljára a ste-
rilizáló konténereinek felállításakor  írtunk, még a télen. Az épít-
kezés nyomán azóta már látványosan kialakult a szakrendelő 
földszinti része, ahol a műanyagpadlók lefektetése és a villanysze-
relési munkálatok folynak. A majdani radiológiai osztály, illetve a 
laboratórium helyiségeiben befejezés előtt áll a csempézés.

Szent György Napi Sokadalom

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Egy 

évfordulóra
Bár a héten a közéletben a vezető hí-

rek a magyar köztársasági elnökjelölés-
ről (ill. Franciaországban a választás el-
ső fordulójáról) szóltak, egy aprócska 
hír ragadta meg a figyelmem. Most volt 
hatvan éve, hogy a magyar nép „bölcs 
vezére”, Rákosi elvtárs 60. születésnap-
ját ünnepelték hetekig, szerte az or-
szágban. (Nem hiszek a számmisztikák-
ban, de azért érdekes ez a kétszer 60. 
És az is, hogy 50 éve zárták ki végleg a 
pártból, 70 évesen. Utána még kilenc 
évet élt a SZU-ban. Nem is akarok sem-
mit írni róla, azt az egyetlen pozitívu-
mot említem csak meg, hogy 1935-ben 
az ő „érdeme” volt, hogy visszakaphat-
tuk az oroszok által zsákmányolt, 1948-
as honvéd zászlóinkat. Ugyanis kicse-
rélték vele.) Gyakorlatilag ugye ő nem 
volt soha köztársasági elnök, de min-
dig fölötte állt e jogi méltóságnak. Amit 
most néhány ballibes úgy aposztrofál, 
hogy: „amikor a miniszterelnökök a ha-
talmi hierarchiában fölötte állnak az ál-
lamelnöknek, az a diktatúra biztos jele”. 
Hát igen, ez néhol így van a diktatúrák-
ban, ahol ezek az „intézmények” csu-
pán formai jelleggel bírnak. Akárcsak 
az „államforma”. Mert azt akkor éppen 
„népi demokratikus köztársaságnak” 
nevezték. (Noha sem népi, sem demok-
ratikus, sem köztársaság nem volt.)

Az is eszembe jutott, hogy két érde-
kes dokumentumot is őrzök erről az év-
fordulóról. Az egyik: „Magyar Írók Ráko-
si Mátyásról” (1952.) írt könyv részletei, 
amelyben az ünnepelt sikeresen elér-
te azt, ami Ferencz Józsefnek nem sike-
rült, „nevezetesen azt, hogy mindazok 
az írók, akik nem törtek követ Recsken, 
vagy nem ültek a Csillagbörtönben, hó-
dolatukat fejezték ki az ország első fér-
fiújának.” (Az idézet Czigány Lóránttól 
van.) Szóval, minden valamire való ma-
gyar költő Benjamintól Zelkig dicshim-
nuszokat zengedezett. A másik kötet, 
ami még látványosabb: a magyar nép-
művészek ajándékairól összeállított ki-
advány. Ebben színes mellékletekkel 
sorakoznak a népművészet mesterei-
nek – népi szövőktől, hímzőktől, fafara-
gókon át a fazekasokig, stb. – a remek-
művei, amiket csupán az ünnepelt név 
és a 60-as szám rondítanak el, és néhol 
az applikált dicsőítő szövegek. Nyilván-
való, hogy a helyi párttitkárok rendel-
ték meg, ill. kényszerítették ki ezeket. 
Valószínűleg a szövegeket is – amelyek 
ezekre a gyönyörű tárgyakra rákerül-
tek – ők találták ki, fogalmazták meg. 
A karcagi fazekasok viszont túljártak az 
eszükön. Egy butellát készítettek aján-
dékként, világos zöld színben. Az egyik 
oldalán ez a szöveg olvasható: ”Ezt a 
butellát küldjük Rákosi elvtárs 60. szü-
letésnapjára”. A hátoldalon pedig: „Aki 
iszik belőle, váljon egészségére, dögöl-
jön meg ellensége.” Miután elkészült, 
öntöttek bele egy pár kupicával, és ők 
ittak először belőle.

Feltehetően az egészségükre vált, a 
többit pedig odagondolták…

- ács -

HÍREKHÍREK

Vállalkozók ingyenes 
képzése

A „Munkahelyi képzések 
támogatása – ernyőszerve-
zeteken keresztül az IPOSZ 
szervezésében”.

A Karcagi Ipar-
testület részt vesz a 
TÁMOP- 2.1.4-09/1-2010-0007 
számú projektben, melynek 
keretén belül vállalkozók és 
alkalmazottaik 100 %-os tá-
mogatottság mellett részt ve-
hetnek a következő képzése-
ken:
Nyelv (Kommunikációs né-

met) 120 óra
Nyelv (Kommunikációs an-

gol) 120 óra
Vállalkozói ismeretek 60 óra.

Részletekért keresse fel iro-
dánkat, Bajcsy-Zsilinszky u. 
2. Tel.: 59/312-403 vagy 06/70-
314-2461 Kovács Tiborné – 
ügyvezető.

- A patológia ideiglenes át-
helyezése okozott problémá-
kat?

- Hozzám nem érkezett jel-
zés ezzel kapcsolatban. Ez azt 
jelenti, ha előfordult is átmene-
ti probléma, akkor azt a kollé-
gák kezelni tudták. Bár azt hi-
szem a média segítségével és 
egy, az orvosok számára ki-
küldött hírlevéllel időben és jól 
megoldottuk a tájékoztatást.

- Lesz-e CT, és ha igen, mi-
kor érkezik?

- A CT közbeszerzése pil-
lanatnyilag folyamatban van. 
A KFF, mint felügyeleti szerv 
nézte át az iratokat. A hir-
detmény ennek megfelelő-
en került átdolgozásra forma-

ilag. Várjuk a pályázatokat. 
A szabályszerű eljárás 30 na-
pot ad a hirdetményre, 15 na-
pot az esetleges fellebbezésre. 
Jós nem vagyok, az időpontot 
tudni tehát nem lehet, viszont 
nagyon szeretnénk, ha a nyár 
végére már be lennének állítva 
a berendezések.

- Tartható lesz a határidő?
- Úgy látszik belefér. Még 

akkor is, ha esetleg kifogás ér-
né a közbeszerzést.

Beszélgetésünk a múlt hé-
ten zajlott, akkor még csak hí-
re járt, hogy a karcagi kórház 
május 1-gyel állami fenntar-
tású intézmény lesz. (Azóta az 
országgyűlés megszavazta 70 
városi kórház állami felügye-
let alá vételét.)

- Májustól, a hírek szerint 

állami fenntartás alá kerül a 
kórház.

- Egyelőre annyit lehet tud-
ni erről, hogy a GYEMSZI-
nek, tehát a gyógyításért, 
megelőzésért felelős állami 
szervnek vannak olyan felmé-
rései, ami azt mutatja, hogy a 
mi kórházunkat már úgy ke-
zeli, mint állami intézményt. 
Hivatalosan még nem láttuk 
a végrehajtási utasítást, azt, 
hogy hányadikától és milyen 
módon kerül sor az átvétel-
re, de már kijelölték a kapcso-
lattartót és adatszolgáltatást is 
kértek tőlünk. Szóbeli tájékoz-
tatásból tudjuk, hogy rajta va-
gyunk az első 50 államosítan-
dó kórház listáján. Az állami 
tulajdonba vétel tehát 99 %-os.

- Az állami tulajdon mit je-
lent majd?

- Például azt, amit már ta-
pasztaltunk, hogy bizonyos 
beszerzéseket (áramvásár-
lást, gyógyszervásárlást) köz-
pontilag irányítanak. A leg-
lényegesebb az lesz, hogy az 
önkormányzat tulajdono-
si terhei és jogai megszűnnek. 
Nagyon köszönjük a testület 
eddigi munkáját, mert nagyon 
komolyan mellettünk volt. 
Egyébként pedig ismétlem, és 
megerősítem, hogy továbbra is 
Karcagon maradunk, tovább-
ra is a város része leszünk, és 
nem idegenként fogunk itt él-
ni. És hát számos dologban 
együtt kell majd dolgoznunk, 
mert a feladat, és a cél tovább-
ra is a karcagi és környékbeli 
lakosok ellátása.

Elek György

Köszönet
Ezúton szeretnénk megkö-

szönni a Kátai Gábor Alapít-
ványnak nagylelkű felajánlá-
sát, miszerint 2012. március 
22-én Térdízületi mozgatógé-
pet adományozott a Kátai Gá-
bor Kórház Mozgásszervi Re-
habilitációs Osztályának.

Külön köszönetünket fejez-
zük ki Dr. Sántha József fő-
orvos úrnak, hogy önzetlen 
munkájával segítette az eszköz 
beszerzését, ezzel hozzájárult 
a betegek rehabilitációjához és 
mielőbbi gyógyulásához.

Ebtartás
Az alábbiakban az ebtartás néhány fontos szabályára hí-

vom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.
Az állattartó gondoskodni köteles az eb megfelelő és biz-

tonságos elhelyezéséről, és szökésének megakadályozásáról. 
Tilos az eb elűzése, elhagyása, kóborolni hagyása.

Tilos ebet bevinni játszótérre, egészségügyi- és oktatási 
intézmény területére, élelmiszert árusító helyre, strandfür-
dő területére.

Belterületi közterületen ebet csak pórázon lehet vezet-
ni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb 
irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Szájkosa-
rat használni kizárólag az egyed jellemzően agresszív ma-
gatartásának ismerete estén kell.

Az eb ürülékét az állattartó köteles a közterületről eltávo-
lítani.

Szabálysértést követ el és 5000 Ft-tól 50000 Ft-ig terjedő 
helyszíni pénzbírsággal sújtható, aki ebét a település belte-
rületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja.

A települési önkormányzat feladata a település belterületén 
a kóbor állatok befogása. A befogott kóbor állat a befogástól 
számított 15 napon belül (a költségek megtérítésének ellené-
ben) a gyepmesteri telepen (Karcag, 531/2 hrsz) kiváltható.

A város belterületén található kóbor ebekkel kapcsolatos 
bejelentés tehető személyesen a Polgármesteri Hivatal Épí-
tési és Műszaki Irodáján, illetve az alábbi telefonszámokon: 
06-59/311-411 (Városgondnokság), 06-59/500-622 (Polgár-
mesteri Hivatal).

Rózsa Sándor
jegyző

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:

- 8 általános iskolai végzettség
- Saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak vezeté-

sére feljogosító okmány
- Karcag város külterületének ismerete
- Büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- mezőőri vizsga
- fegyvervizsga.

Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önélet-

rajz. Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másola-
ta.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2012. június 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 25.
Jelentkezni írásban, 2012. május 18-ig lehet az alábbi cí-
münkön: Városi Önkormányzat Városgondnoksága - 5300 
Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Első hallásra nem sokan 
jönnek lázba, ha az örökség-
védelmi törvényről hallanak. 
Talán néhányan még arra is 
gondolhatnak, na, ez a tör-
vény legalább az örökösöket 
védi, vagy az örökséget. Igaz-
ság van ebben is, csakhogy a 
jogszabály országos méretek-
ben, nem családi szinten sza-
bályoz. Ettől a törvénytől még 
üres maradhat az örökösök 
zsebe, az adósságról nem is 
beszélve. De ami a lényeg, hét-
fő délután ennek módosítá-
sát fogadta el az Országgyűlés, 
hamar felizzott vita után. So-
ha nem gondolta volna senki, 
hogy a régészet ilyen heves in-
dulatokat tud kiváltani. Pedig 
tudott!

Aki foglalkozik építőipar-
ral, útépítéssel, vagy általá-
ban beruházások előkészíté-
sével, az jól tudja, hogy a hatá-
lyos jogszabályok szerint évek 
óta rengeteg pénzt, és tenger-
nyi időt költenek beruházá-
soknál előzetes régészeti fel-
tárásra. Ha például útépítésről 
van szó, az építés megkezdé-
se előtt a nyomvonalon régé-
szeti vizsgálatokat kell elvé-
gezni, ennek költségét a beru-
házó fizeti. Nem kétfillérről 
van szó. A kecskeméti Mer-
cedes-gyár esetében 1 milli-
árd forint fölött van a számla, 
és még tart a vita arról, vajon 

mi számít bele a régészek bor-
sos díjába. Ráadásul Magyar-
országon igen nehéz olyan he-
lyet találni, ahol korábban ne 
lett volna, valamilyen embe-
ri jelenlét. Gondoljunk csak 
bele, hány és hány nemze-
dék, mennyi nemzet keresz-
tezte egymás életét, mielőtt a 
magyarok a Kárpát-meden-
cébe érkeztek. Azaz néhány 
ásónyom után hamarosan 
mindenhol cserépdarabok-
ra, csontokra lehet bukkan-
ni, ami megnöveli a régészek 
kedvét, és megcsapolja a be-
ruházók pénztárcáját. A hely-
zet már odáig fajult, hogy 
időnként építkezések marad-
tak el, ha a vállalkozásnak ko-
rábban már rossz tapasztala-
ta lett a régészekkel, hiszen ha 
valaki addig ás, amíg akar, a 
más pénzén, abból sok jó nem 
származik.

Ennek a gyakorlatnak a 
megváltoztatására tett javasla-
tot a kormány. Ésszerű időha-
tárt javasolt a régészeti mun-
kák elvégzésére, korlátozott 
költséggel.  Ennek értelmében 
a nemzetünk múltját jelentő 
örökségünk feltárására csak 
harminc napja lesz a régészek-
nek, amennyiben az kiemelt 
beruházásra kiszemelt terüle-
ten van eltemetve. Persze ná-
lunk, amiből vita lehet, ab-
ból az is lesz. A törvényjavas-

lat elfogadása előtt Hegedűs 
Lórántné képviselő asszony 
azzal vádolta a kormányt, 
hogy a múlt elfedésére készül, 
mert a javaslat lehetővé teszi a 
régészeti lelőhelyek két méter 
földdel borítását. Karácsony 
Gergely LMP-s honatya sze-
rint az új törvény ellehetetle-
níti a régészeti kutatásokat az 
országban, hiszen nagyberu-
házásoknál gyakorlatilag nem 
lesz idő a feltárásra. A kor-
mánypártiak nevében L. Si-
mon László utasította vissza a 
vádakat, mondván a magyar 
örökségvédelmi szakma igenis 
lelkes, Hegedűs Lórántné pe-
dig szerinte téved. Az elfedés, 
bevett gyakorlat, számos lelő-
helyet temettek már be az or-
szágban az értékek kimenté-
se után.

A hirtelen kialakult parázs 
vita után a kormánytöbbség 
elfogadta a törvényt. A kérdés 
persze kérdés maradt, ami ne-
kem is ott motoszkált a fejem-
ben. Nem lenne célszerűbb ott 
kutatni a magyar földet, ahol 
valamilyen értékes, nemze-
ti múltunkhoz tartozó em-
léket sejtünk? Muszáj abba 
az irányba állítani a régészek 
ásóját, ahol valamelyik befek-
tető akarja a számítását meg-
találni? Hogyan találjuk meg 
így Attila koporsóját?

Varga Mihály

Mélyebbre kellene ásni

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

Április 28-29. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Április 30-1. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Május 5-6. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465.

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.

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 törvény 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően vehetnek részt.

 Értesítjük a gazdálkodó-
kat, hogy 2012. április 10-től 
indul a 2012. évi Egységes Te-
rületalapú támogatási kérel-
mek beadása, melynek határ-
ideje 2012. május 15. Aki nem 
rendelkezik saját ügyfélkapu-
val, és falugazdász segítséget 
vesz igénybe a kérelem beadá-
sához, hozza magával a jelszót 
(2009-es), és ha lehetséges, 
földhasználati lapot a helyes 
helyrajzi számok beazonosítá-

sa miatt. Amennyiben nincs 
meg a jelszó, keresse fel az iro-
dát új jelszó igénylése céljából. 
A hosszas várakozás elkerülé-
se végett kérjük, hogy időpon-
tot egyeztessenek az alábbi te-
lefonszámokon vagy szemé-
lyesen. 

Asztalosné Csikós Ildikó: 
06/30 -326-5821, 06/59-503-
044

Ternovánné Kun Erzsébet: 
06/70-436-4551

Falugazdász hírek

kategóriában díjaztak. A bir-
kapörkölttel járó aranyat Lé-
vai Ferenc, ill. id. Cson-
tos György, az egyéb hús-
ételek első díját Bojti Lajos 
(szürkemarha-pörkölt) kapta. 
A tészták közül első lett Szabó 
Imre (parasztkifli), második a 
Biopékek csapata (tejfeles-man-
galicaszalonnás kenyérlángos), 
a harmadik Kovács Sándorné 

(hájastészta). A ferdinándsütő 
verseny ismét nagyon népsze-
rűnek bizonyult, és a háziasz-
szonyok mellett férfiak is ne-
veztek – igazolván, hogy ez a 
tészta (amit a szellemi öröksé-
gek közé várnak a karcagiak) 
igen jelentős megbecsültség-
nek örvend. A huszonkét ne-
vező közül első lett Szabó Ani-
kó, második Dobrai Istvánné, 
harmadik Szabó Imre, Szabó 
Józsefné pedig a zsűri különdí-
ját érdemelte ki.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szent György Napi Sokadalom

épp  esedékes programjait. Per-
sze erre is jelentkezni kell, ami-
ről a www.miniclub.hu honla-
pon tájékozódhatnak az érdek-
lődők. Jelentkezni e-mailben 
(is) lehet. A bejutás egy másik 

módja, ha valaki valamilyen 
klasszikus gépkocsipéldánnyal 
érkezik. Ha a jármű elnyeri a 
bírálóbizottság tetszését, a tu-
lajdonos jogot nyer a látogatás-
ra – és remekül szórakozhat a 
minisekkel együtt.

Elek György

Pünkösdkor Mini Világtalálkozó 

Folytatás az 1. oldalról
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Környezetünk titkai
Április 23-án Borsos Ár-

pád, Szolnokról érkezett 
csikung tanító egy hétezer 
éves kínai tanítást mutatott 
be az érdeklődő közönségnek. 
Először elméletben vázolta azt 
a négy szintet, melyeknek el-
érése hozzásegíti az embert 
a jobb élethez. Ezek sorrend-
ben a következők: az egész-
ség, a boldogság, a tudás és a 
helyes döntés szintjei. Innen 
is tovább lehet lépni az igazság 
szintjére. E tanítás szerint az 
ember a születésekor megkap-
ja mindehhez a legfőbb forrá-
sokat, amelyek a hő, az életerő 
(csi) és a fény. A kínai meste-
rek szerint az erő pótolható, s 
a szervezetnek belső gyógyí-
tó ereje van. A pozitív tulaj-
donságok ma is jellemzik az 
egyszerű kínai embert, mint 
a tisztelet, a szívesség, a segít-
ség. A megnövekedett látás 
és hallás képességéhez külö-
nös magyarázatok fűződnek, 
úgymint az állatok, mada-
rak, növények tulajdonságai-
hoz, amelyek részei az univer-
zumnak. Fontos tanításuk pl., 
hogy nyissuk meg a szívünket 
a világ felé, s hogy az ember az 
lesz, amilyenek a gondolatai.

A Csung Jüan Csikung ta-
nításából gyakorlati ízelítőt is 
kaptak a résztvevők. Először 
energianövelő gyakorlatokat 
végeztek, majd kellemes, halk 
zene mellett lazító-pihentető 
légzésgyakorlat következett. 
Ezeket a technikákat az In-
terneten is meg lehet találni, 
s tanfolyamokon is el lehet sa-
játítani az egészség megőrzése 
érdekében.

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetele má-
jus 7-én, hétfőn fél hattól lesz 
a Déryné Kulturális Központ 
első emeleti klubtermében. A 
karcagi református gimná-
zium két tanulója mutatja be 
előadását, amellyel Csurgón, 
a Református Középiskolák 
Természettudományos Diák-
konferenciáján előkelő helye-
zést ért el. Kis Tamás: A ma 
is élő tanyavilág, Kovács Mik-
lós: Tilalmas régen és ma című 
munkáját láthatják és hallhat-
ják a jelenlévők, majd felkészí-
tő tanáruk, Major János vá-
laszol a felmerülő kérdések-
re. Az érdeklődőket szeretet-
tel várjuk!

V. Gy.

A református általá-
nos iskola 6. éve tagja az 
ÖKOISKOLA országos há-
lózatának. Ehhez kapcsoló-
dóan különböző projekteket 
állítunk össze és valósítunk 
meg. A Föld napi projekt 
program olyan élményeket 
kíván nyújtani tanulóink-
nak, melyek cselekvéshez kö-
töttek. Tapasztalati úton kí-
vánjuk felfedezni a termé-
szetben végbemenő változá-
sokat.

A Zöld Jeles Napokra va-
ló készülődés beépül mun-
katervünkbe, az élettani sajá-
tosságok figyelembevételével.

Iskolánk az ÖKO program 
ajánlása szerint végzi tevé-
kenységét. Hangsúlyt fordí-
tunk a környezet és termé-
szetvédelemre. Igyekszünk 
megbecsülni a természet élő 
és élettelen tárgyainak óvá-
sát, védését.

Tudatosan gyűjtjük a hul-
ladékokat, hegyi túrákon 
vesznek részt tanulóink. Ki-
emelt figyelmet fordítunk la-
kóhelyünk, Karcag város ter-
mészeti értékeinek a megis-
mertetésére.

Célunk, hogy megtanulják 
az alapvető viselkedési for-
mákat, vigyázzanak környe-
zetükre ott, ahol élnek.

Minden napra van szin-
te egy kérdés. A kérdésekre 
adott válasz akkor eredmé-
nyes, ha kíváncsiságukat ki-
elégíti. Így kerül sor a délutá-
ni programunk tervezésére.

Segítő szülő mutatta be 
hobbiját a témakörhöz kap-
csolódóan. „Azok a csodála-
tos méhek” címmel. Filmve-
títéssel, kóstolóval egybeköt-
ve. Megköszönjük Laki Csa-
ba és felesége bemutatóját, 
felajánlását.

Megismertük ezt az apró 
szorgalmas élőlényt, amely 
közvetlen környezetünkben 
él itt a Földön. Ez a program 
csak egyik állandó lehetősége 
az élménynyújtásnak.

A heti Zöld kalandokra va-
ló felhívással, szervezéssel kí-
vánjuk élményhez juttatni ta-
nulóinkat.

Színes programokat bizto-
sítunk számukra. Bízunk ab-
ban, hogy természetszerető, 
óvó, féltő és tenni akaró pa-
lántákat fogunk nevelni.

Környezetünk megisme-
résével, cselekvő szeretettel 
őrizzük Földünket.

Pengő Ferencné
napközis munkaközösség 

vezető

Európai Uniós pályázati támogatással 
tanulnak az óvodapedagógusok

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 4 óvodapedagó-
gusa – Balajtiné Sütő Margit, Harsányiné Szabó Ilona, Posztósné Kovács Éva, Pé-
ter Lászlóné - az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
szerzi meg pedagógus szakvizsgáját, újabb képzettségét a TÁMOP 3.1.5-09/A-2-
2010-0335 pályázat keretében. A tanulmányaik során megszerzett ismereteket, 
tapasztalatokat a mindennapi feladataikban és az intézményben működő szak-
mai műhelyekben kamatoztatják. Péter Lászlóné, a Kinizsi u. óvoda pedagógusa 
gyermekvédelmi műhelyünkben tartott előadást a kisgyermekkori befogadó neve-
lés helyzetéről. Balajtiné Sütő Margit a SZIM, Harsányiné Szabó Ilona a Zöldfa u., 
Posztósné Kovács Éva a Takács P. u tagóvodák vezetői a Tevékenységközpontú, a 
Lépésről-lépésre és a Mozgásműveltséget fejlesztő szakmai műhelyekben, nevelő-
testületi értekezletek keretében alkalmazzák a vezető óvodapedagógus képzés so-
rán megszerzett vezetői kompetenciáikat és adják át pedagógiai ismereteiket.
Projekt címe: Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben) –Pedagógusok továbbképzése intézményünkben 
a nevelési program hatékony, minőségi megvalósítása érdekében.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 
14.500.000Ft. 

Madarász Imre Egyesített Óvoda 
és Pedagógi Szakszolgálat
5300 Karcag, Táncsics krt. 17.
Tel.: 59/503-324, Fax: 59/503-323
ovikozpont@ovikarcag.hu, www.ovikarcag.hu
OM 035661

2012. április 11.−13. kö-
zött került sor Budapesten, a 
Hungexpo Vásárközpont te-
rületén a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara szervezésé-
ben az „V. Szakma Sztár Fesz-
tivál”–ra, valamint a Szakma 
Kiváló Tanulója (SZKTV) és 
az Országos Szakmai Tanul-
mányi Verseny (OSZTV) or-
szágos döntőjére.

A szlogen -„A jó szakma 
felér egy diplomával”- utal 
a rendezvény céljára, a gya-
korlatigényes, „fizikai” szak-
mák társadalmi presztízsének 
és vonzerejének növelésére, a 
szakmatanulás népszerűsíté-
sére.

A szakmák országos verse-
nyeit a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium és a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 38 
szakmában hirdette meg.

Az elődöntőben, ahol az el-
méleti felkészültségről írás-
ban kellett számot adni, kb. 
6300 tanuló vett részt. A Var-
ró István Szakiskola, Szak-
középiskola, Általános Is-
kola és Kollégium 12 diákja 
szobafestő, mázoló és tapétá-
zó, élelmiszer- és vegyiáru-el-
adó, gépi forgácsoló tanuló-
ja versenyzett az elődöntőn. 
Közülük Győri József 2/12.C 
osztályos szobafestő, mázoló 
és tapétázó jutott be az orszá-
gos döntőbe, ahol 8. helyezést 
ért el, és ezzel az eredménnyel 
szakmunkás bizonyítványt is 

szerzett. Ezúton is szeretnénk 
neki és felkészítő tanárának, 
Kovács Sándornak gratulálni 
a kiváló teljesítményhez.

A budapesti döntő, a szak-
mai megmérettetés nagysza-
bású fesztivál keretében zaj-

lott. A fesztiválon a vidéki is-
kolákból a területi kamarák 
szervezésében kb. 200 autó-
busszal 9 ezer, míg Budapest-
ről 2 ezer diák vehetett részt. 
A versennyel párhuzamosan 
a látogatók népszerű előadók 
és az iskolák tehetséges diákjai 
által előadott színvonalas mű-
sorokon szórakozhattak. A lá-
togatókat a Nemzeti Munka-
ügyi Hivatal munkatársai in-
teraktív feladatokkal, szakmai 
bemutató filmekkel, szakmai 
TOTO-kal, pályaorientációs 
kérdőívekkel várták.

A Szakma Sztár Fesztiválon 
egy napos szakmai kirándu-
lás keretében iskolánkból 30, 
az Arany János tagiskolából és 
a Központi Általános Iskolá-
ból 15 pályaválasztás előtt ál-
ló tanuló vett részt. A diákok 
megtekintették a versenyzők 
gyakorlati munkáját. A végzős 
varrós diákok verbunk és latin 
táncbemutatóval színesítették 
a rendezvényt.

Varrós siker a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen

Győri József 2/12. C osztá-
lyos festő, mázoló és tapétá-
zó tanuló átveszi az oklevelet 
a versenybizottságtól

„Azok a csodálatos méhek”
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Tájékoztató
Társaságunk a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
az Észak-Alföldi Operatív Programban támogatott

  „A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése”című, 
ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 azonosító számú 

pályázathoz kapcsolódóan, Környezeti szponzorálás keretében a
Gyermekünk Mosolya – Egészséges Gyermekekért Kiemelten 

Közhasznú Alapítvány szponzorálásának eredményeként 
megvalósult, illetve megvalósuló rendezvénysorozat városi szintű 

eseményeiről az alábbi tájékoztatást adja:

– 2012. április 23-án 15 óra 30 perckor „Játszd újra” címmel ünnepélyes 
kiállítás megnyitó volt a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár Dísztermében.

 A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 
minden tagóvodája a kiállított alkotások készítéséért Emléklapot 
vehetett át Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselőtől, és 
ajándékokat Kurucz Istvánné alapítványi elnöktől.  

– 2012. április 27-én 15 órakor „Ültess egy fát a jövőért” címmel 
faültetés lesz az Akácliget Fürdőben a Madarász Imre Egyesített Óvoda 
és Pedagógiai Szakszolgálat minden tagóvodájának részvételével.

Köszönet
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatójaként ez-
úton köszönöm meg az Észak-Alföldi Operatív Programban tá-
mogatott  „A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című, 
ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 azonosító számú pályázat kereté-
ben a társadalmi környezet számára szervezett környezettuda-
tos tanulással kapcsolatos, a Víz világnapjához kapcsolódóan 
III. alkalommal meghirdetett rajzpályázat sikeres megrendezésé-
hez és lebonyolításához nyújtott támogatást az alábbiaknak:

Allied Solution Central Eastern Europe Kft. - Budapest;
Agro-Petrol Kft. - Karcag;

Cifrák Lajos Elektro-Generál Kft. - Debrecen;
Élinvest Kft. - Budapest;

Háló János Ker-Lux Bt. - Karcag;
K & H Bank Zrt. - Karcagi fiók;

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal;
Kövesdi Mária vendéglátó szakmenedzser;

MVM Zrt. – Budapest;
Plósz Csilla igazgató

 Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény;
Raiffeisen Bank Zrt. Karcagi fiók;
Sípos Ferencné gimnáziumi tanár;

Tapasztó Lajosné nyugalmazott óvodapedagógus;
Techno-Víz Kft. - Szolnok;

Tetra-Pen Bt. - Karcag;
UniCredit Bank Zrt. Szolnoki fiók;

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége;
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. munkavállalói.

Kálmánné Nagy Mária
ügyvezető igazgató

1937-ben, tehát hetvenöt év-
vel ezelőtt jelent meg Faludy 
György Villon-fordításainak 
első kiadása, amely a Fran-
cois Villon Balladái Faludy 
György Átköltésében címet vi-
seli. A vékonyka kis kötet iro-
dalomtörténeti jelentőségű ki-
advány, de nem azért mert ő 
lett volna az első és egyetlen 
aki Villont fordított (illetve 
átköltött), hanem azért, mert 
miatta vált igazán ismertté és 
népszerűvé a francia költő ha-
zánkban. Számos hitelesebb 
fordítás is létezik – például 
Szász Károly, Tóth Árpád, Jó-
zsef Attila, Szabó Lőrinc tol-
lából –, de izgalmasabb aligha

Villon a százéves háború 
utolsó évtizedeiben élt, eredeti 
neve feltehetően Francoys des 
Loges, vagy Montcorbier volt. 
Életéről nagyon keveset tud 
az irodalomtörténet, mind-
össze néhány bírósági ítélet-
tel kapcsolatos dokumentum 
és a költeményei engednek né-
mi betekintést sorsába. Bi-
zony-bizony, hősünknek – an-
nak ellenére, hogy művelt Sor-
bonne-i diák volt – igencsak 
sok bűn nyomta a lelkét. Felte-
hetően tagja volt a La Coquille 
(Kagylósok) nevezetű rabló-
bandának, így aztán rablások-
ban, verekedésekben, késelé-

sekben, talán gyilkosságok-
ban is részt vett. Nem vetette 
meg a bort és az örömlányo-
kat sem – ezekről több ver-
sében is részletesen említést 
tesz. Folyamatos törvénysze-

gései és gaztettei miatt állan-
dóan menekülnie kellett, sok-
szor csukták tömlöcbe, nem 
egyszer ítélték halálra, de va-
lahogy mindig sikerült meg-
menekülnie. Utolsó ismert 
vétke miatt versben folyamo-
dott kegyelemért a parlament-
hez (Ballada a parlamenthez), 
és fel is mentették, viszont tíz 
évre száműzték Párizsból. Ez 
1463. január 5-én történt. Ez-
után nyoma veszett, állítólag 
bejárta a kontinens egy részét, 
megfordult Európa több nagy-
városában is, de életének ezen 
szakaszáról és halálának kö-
rülményeiről semmilyen adat 
sem maradt fenn. Minden jel-
lemhibája és bűne ellenére vi-

lágszerte a francia reneszánsz 
legkedveltebb költőjének szá-
mít.

Bár kétszáz évre eltűnt a 
köztudatból, de az 1700-as 
évek első felétől kezdve újra és 
újra felfedezték. Magyarorszá-
gon először Szász Károly for-
dított Villont 1878-ban, szé-
lesebb körben viszont, csak a 
XX. század nagy fordítói mer-
tek hozzányúlni.

Faludy sosem tagadta, hogy 
nem mindig ragaszkodott az 
eredeti versek szövegéhez, sőt 
az 1988-as 33. kiadáshoz írt 
jegyzetében elárulta, hogy A 
haláltánc-ballada nem is Vil-
lon verse, hanem a sajátja. En-
nek ellenére nem mondhat-
nánk, hogy teljesen elrugasz-
kodott volna az eredeti köl-
temények hangulatától, vagy 
mondani valójától. Úgy for-
málta át a verseket, hogy azok 
a huszadik század emberé-
nek is üzenjenek valamit. Sa-
ját maga így írt erről: „a Vil-
lon-versek átköltésénél semmi-
lyen szabadságtól nem riad-
tam vissza (…) Villont azért 
választottam átköltésem tár-
gyául, mert a Villon álnév 
alatt sok mindent kimondhat-
tam, amit, ha a magam neve 
alatt írom, nem tűrnek el.”

Talán nem véletlen, hogy 

kritikus történelmi időszak-
okban mindig megjelenik és 
népszerűvé válik a kötet egy-
egy hivatalos, vagy épp illegá-

lis kiadása. ‚37-től kifejezetten 
népszerű volt, ‚44-ben már a 
nyilasok égették, de az sem vé-
letlen, hogy 1988-ban újra ki-
adták és hihetetlenül népsze-
rű lett a rendszerváltozás idő-
szakában is. Sőt a Hobo Blues 
Band Tiltott Gyümölcs c. al-
bumán a Ballada a senki fiá-
ról megzenésített változata is 
hallható.

Érdekes az is, hogy Faludy 
élete Villonéhoz hasonlóan 
kalandosra fordult, nem sok-
kal a kötet megjelenését köve-
tően. No, nem köztörvényes 
okok miatt, hanem sokkal in-
kább a politika és a történelem 
viharai alakították úgy. 1938-
ban Párizsba emigrált, mert 
nem akart a németek oldalán 
harcolni, nem sokkal később 
Marokkón keresztül az Egye-
sült Államokba került, ahol 
tisztként szolgált a hadsereg-
ben. 1946-ban tért haza, de 
ezután meg a kommunisták-
kal nem jött ki. 1949-től 1953-
ig munkatáborba zárták, majd 
1956-ban újra elhagyta az or-
szágot, és bejárta a fél világot. 
1989-es hazatéréséig élt Lon-
donban, Firenzében, Máltán 
és Torontóban – életének ez az 
időszaka irodalmilag is rend-
kívül termékenynek számí-
tott.

Halálának évében (2006) 
Torontóban teret neveztek el 
róla. Emlékére álljon itt né-
hány sor Villontól (?): „Fehér 
derével lángveres hajamra / s 
halántékomra már az ősz fe-
küdt, / így megyek fütyülve 
egymagamban, / megáldva és 
leköpve mindenütt.”

-dh-

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
5300 Karcag, Kisújszállási út 24.
Email: nkvizkft@externet.hu
www.nkvizkft.hu

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
5300 Karcag, Kisújszállási út 24.
Email: nkvizkft@externet.hu
www.nkvizkft.hu

A két kalandor
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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 

Kosárlabda

2012. április 14-én is-
mét megrendezésre került 
Szepesváry Gábor gimnáziumi 
testnevelő, Fair-play Díjas, Pro 
Urbe Díjas kosárlabdaedző tisz-
teletére a Senior Emlék Torna, a 
Karcagi SE Kosárlabda Szakosz-
tálya szervezésében.

Az idén 4 női, 7 férfi és 3 
nosztalgia csapat mérkőzött 
meg rendkívül nagy érdek-
lődés kíséretében. Az ország 
majd minden pontjáról érkez-
tek Senior csapatok, hogy „Ga-
bi bácsi” tiszteletére és a kosár-
labda sport szeretetéért össze-
mérjék erejüket. A rendezvény-
re egykori tanítványai, kollégái, 
barátai is érkeztek, hogy részt-
vevői legyenek a programnak. 
A délelőtti megemlékezésen dr. 
Fazekas Sándor országgyűlési 
képviselő, Földművelési és Vi-
dékfejlesztési Miniszter, a Kar-
cagi SE elnöke valamint Do-
bos László Karcag Város pol-
gármestere méltatta és ismer-
tette Szepesváry Gábor életútját, 
munkásságát.

Ezt követően a Sportcsar-
nok emeleti folyosóján kiállított 
üveges szekrénynél, Gabi bácsi 
emlékfalánál koszorúztak és ró-
hatták le tiszteletüket a résztve-
vők.

A Sportcsarnokban a délelőt-
ti selejtezőkön rendkívül ba-
rátságos, néha szikrázóan ke-
mény, de sportszerű és jó han-
gulatú mérkőzések zajlottak. 
Különösen a Nosztalgia csapa-
tok találkozói vonzották a néző-
ket. Jó volt látni az egykor még 
aktív karcagi játékosok „fiata-
labb-idősebb” párharcát. De re-
mek hangulatú és látványú volt 
az OLAJ+50-Karcag összecsa-
pás is. Látványosság nemcsak a 
palánkok alatt a teremben, ha-
nem azon kívül is volt: Rácz La-
jos mesterszakács- zöldségszob-
rász bemutatója és a gulyás el-
készítése, majd elfogyasztása.

A délutáni programban az 

elődöntő és a helyosztó mérkő-
zések során a Női csapatoknál a 
Nyíregyháziak egyik legjobb já-
tékosuk sajnálatos sérülése el-
lenére is viszonylag könnyedén 
nyertek. A Férfiaknál a „nem is 
oly rég” még NB. II-ben is sze-
replő Karcagiak szerezték meg 
a győzelmet, s lettek a torna leg-
jobbjai, mint legutóbb Békésen.

Az eredményhirdetés már a 
vacsora helyszínén, a Lovagud-
varban zajlott. A díjakat Do-
bos László polgármester, a tor-
na védnöke adta át a szerve-
zőbizottság segítségével a he-
lyezetteknek. Ezután a Sinful 
Passions együttes rövid kon-
certje, valamint Amira hastán-
cosai fokozták tovább a han-
gulatot. A hosszúra nyúlt nap 
a rendkívül finom étkek elfo-
gyasztása után, hajnalig tartó 
vidám, táncos programmal zá-
rult.

Résztvevő csapatok:
Nők: Békés, Nyíregyháza, 

Szolnok, Karcag.
Férfiak: „A” csoport: 

Dunaharaszti, Szolnok, Kar-
cag. „B” csoport: Miskolc, 
Nyíregyháza, Szeged, Székecs 
(Székesfehérvár+Kecskemét).

Nosztalgia csapatok: Karcagi 
SE/Fáklya, Szolnoki OLAJ”+50”, 
Karcag MiniOB 92’

Eredmények:
„A” pálya 
9:00 Karcag - Szolnok /ffi./ 

45:28
10:00 Szeged - Miskolc /ffi./ 

56:48
10:45 Szolnok - Dunaharaszti/

ffi./ 63:26
11:30 Nyíregyháza - Székecs /

ffi./35:43
12:15 Karcag - Dunaharaszti /

ffi./ 60:30
13:00 Szeged – Székecs /ffi./ 

61:47
13:45 Miskolc – Nyíregyháza /

ffi./ 25:41
15:00 Székecs – Karcag /ffi. elő-

döntő/ 22:60

15:45 Szeged – Szolnok /ffi.
lődöntő/ 41:30

16:30 5-6. helyért /ffi./ 
Dunaharaszti - Nyíregyhá-
za 33:33

17:15 3-4. helyért /ffi./ Szolnok 
– Székecs 70:31

18:00 1-2. helyért /ffi./ Karcag - 
Szeged 70:44

„B” pálya
9:00 Békés - Nyíregyháza /női/ 

38:49
10:00 Karcag - Szolnok /női/ 

18:40
10:45 Karcag MiniOB92 – KSE/

Fáklya Nosztalgia
11:30 Karcag – Békés /női/ 36:45
12:15 Szolnok – Nyíregyháza /

női/ 27:48 
13:00 KSE/Fáklya - Karcag 

MiniOB 92’ Nosztalgia
15:00 KSE/Fáklya - 

SZ.OLAJ”+50” Nosztalgia
16:00 Békés – Szolnok /női/ 

22:44
17:00 Karcag – Nyíregyháza /

női/ 30:47

Végeredmény:
Nők: Férfiak:
1. Nyíregyháza  1. Karcag
2. Szolnok 2. Szeged
3. Békés 3. Szolnok
4. Karcag 4. Székecs
  5-6. Dunaha-

raszti -
 Nyíregyháza
  7. Miskolc

A szervezőbizottság köszö-
netet mond mindenkinek, aki 
részt vett ezen a tornán  játékos-
ként, nézőként, megemlékező-
ként, segítőként, támogatóként 
egyaránt.

Legközelebb is várunk min-
denkit!

A szervezők nevében: Fodor 
Csaba Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály.

A tornáról részleteseb-
ben, fotógalériával a www.
karcagsport.hu oldalain talál-
kozhatnak a program iránt ér-
deklődők!

Szepesváry Gábor Nagykun Senior 
Kosárlabda Emléktorna A Megyei U11-es válogatot-

tak Tornáját április 6-án Szol-
nok rendezték meg.

Nagy megtiszteltetés ér-
te utánpótlás leány és fiú csa-
patunkat a közelmúltban. A le-
ány csapatból Fehér Adrienn és 
Nagy Viktória (edzőjük: Örlős 
Zoltán), a fiúktól Kósa Zoltán, 
Kovács Péter és Molnár János 
valamint edzőjük Fodor Csa-
ba kapott meghívót a JNSZ Me-
gye U11-es válogatottba. A fel-
kérésnek természetesen öröm-
mel eleget tettek a meghívottak, 
és szüleik kíséretében részt vet-

tek ezen a rangos sportesemé-
nyen. A megyei válogatott szol-
noki, jászberényi, kisújszállási 
és karcagi játékosokból tevődött 
össze. A leány csapat a 3. helyet 
érte el, míg a fiú csapat az 1. he-
lyet szerezte meg. Fodor Csa-
ba edző nagyon elégedett volt a 
gyerekek játékával, még akkor 
is, ha nem ők voltak a legered-
ményesebbek. Jövőre is lesz ha-
sonló sportesemény ,remélhe-
tőleg karcagi résztvevőkkel. (A 
tornáról részletes beszámolót, 
valamint további fotókat láthat-
nak a www.jnksz-basketball.

hu oldalain!)
Utánpótlás csapa-

tunk a Megyei előké-
szítős bajnokságban a 
Szolnoki Bikák ellen 
lép pályára a közeljö-
vőben Szolnokon, va-
lamint a hosszú hét-
végén a Városi Sport-
csarnokban Pingvin-
kupa Városi forduló 
lesz ismét! (Április 28-
án délután!)

Hajrá Karcag!

2012. március 21-én rendez-
ték meg Karcagon a Labdarú-
gó Diákolimpia megyei selejte-
zőjét. Iskolánk, az Arany János 
Tagiskola, a Karcagi Általános 
Iskolai Központ mindkét csa-
patával szemben 4:0-s győzel-
met aratott.

Március 28-án került sor a 
megyei elődöntőre, ahol Ken-
deres csapatával mértük ösz-
sze erőnket. Az eredmény Kar-
cag - Kenderes 2:0. Ezen a na-
pon a meghívottakból csak ez a 
két iskola képviseltette magát, 
így mindkettő a döntőbe jutott.

Április 11-én a megyei dön-
tőnek óriási tétje volt: a to-
vábbjutás lehetősége az orszá-
gos döntőbe. Erre a megméret-
tetésre négy városból érkeztek 
csapatok: Szolnok, Jászapáti, 
Kenderes és Karcag. Első mér-
kőzésünket Jászapátival vívtuk 
meg, melyet 4:3-as győzelem-

mel zártunk. Kis pihenés után 
a szolnoki csapattal játszot-
tunk az első helyért. A mérkő-
zés elején szerzett egy gól ko-
rai örömnek bizonyult, a fiúk 
hamar elfáradtak, de köszön-
hetően edzőjük jó tanácsainak 
és a csapatkapitányuk kitartó 
és példamutató játékának, az 
utolsó pillanatban 3:3-as dön-
tetlent harcoltunk ki. Ezután 
11-es rúgásokkal kellett eldön-
teni az első hely sorsát. Kar-
cag - Szolnok 3:2. Így tehát az 
Arany János tagiskola lett a 
megyei bajnok, ők utazhatnak 
az országos elődöntőre, Hód-
mezővásárhelyre, május 3-án.

Eredményeikhez minden 
csapattagnak és Szabó Tamás 
edzőnek is gratulálunk, az or-
szágos elődöntőn pedig további 
szép sikereket kívánunk!

Nyíri Nikoletta
támogató tanár

Előtérben az utánpótlás

Elől balról-jobbra: Fehér Adrienn, Kovács 
Péter, Kósa Zoltán, Molnár János, Nagy 
Viktória. Hátul Fodor Csaba edző látható.

Irány az országos elődöntő!

Csapattagok (balról jobbra): Palotai Márió, Ábri Ferenc, Tasi Márk, 
Burai Árpád Zoltán, Balogh Dávid, Dávid Zsolt, Tyukodi Lajos, Ba-
kó József, Farkas Elemér, Balogh József, Szajkó Gergő, Seres Zoltán. 
Hátsó sorban: Szabó Tamás (edző) Balogh Csaba, Gaál István Sándor

Labdarúgás
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
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 mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszi-
getelt családi ház Szolnokon korsze-
rű központi fűtéssel, hagyományos 
fűtésre is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az udvar-
ban. 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 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. 06/30-263-
1504.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alat-
ti 1874 m²-es portán 1 szoba + kony-
ha + spájzos ház eladó. Tel.: 06/70-
613-6785.
Karcagon eladó teljes közművesített, 
régi típusú 83 m²-es kertes családi 
ház. Garázs, melléképület van. Fűtési 
lehetőség: gáz + vegyes tüzelésű köz-
ponti fűtés + 3 helyiségben cserép-
kályha. Kisebb földszinti tömblakást 
beszámítok, vagy csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon kertes családi ház lakha-
tó melléképülettel eladó. Kertes csa-
ládi ház csere is érdekel. Tel.: 06/30-
422-8334.
2 szobás, összkomfortos kertes csalá-
di 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. alat-
ti sátortetős ház érték ár alatt eladó. 
Tel.: 06/70-349-2163.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros 1,5 szobás tégla ház sürgő-
sen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 órától).

Karcagon főtéri III. emeleti 2 szobás, 
erkélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-385-
4300.
Karcag, Kertész J. utcán I. emeleti 2. 
sz. erkélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
547-9987.
Karcagon újonnan épített társashá-
zi földszinti lakás eladó. Tel.: 06/30-
643-8315.
Karcag, Szent I. sgt. 19. sz. alatti csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/30-650-6805.
Karcag központjában, a Táncsics M. 
körúton IV. emeleti, felújított, klímá-
val felszerelt, 34 m²-es garzon lakás 
eladó. Tel.: 06/70-411-2602.
Karcagon 120 m²-es családi ház el-
adó. Kisebb ingatlant beszámítok. 
Tel.: 06/30-643-8315.
Karcagon, a Jókai u. 23. sz. alatt 2 szo-
bás, összkomfortos, galériás házrész 
eladó szeparált kerttel, tárolóval. I.ár: 
3,5 M Ft. Hívjon, megegyezünk! Tel.: 
06/20-415-0765.
Ker tes családi ház eladó. Kg. , 
Rimaszombati u. 7. Tel.: 06/30-249-
1350.
Kg., Madarasi u. 9-11. sz. alatti IV. eme-
leti lakás eladó. Tel.: 06/30-249-1350.
Kis ház sürgősen eladó telekkel Kg., 
Kisújszállási út 39. Tel.: 59/312-381.
Karcagon 2 szobás családi ház eladó. 
Tel.: 06/30-413-2516.
Karcagon családi ház eladó. Gáz, 
csempekályha van benne. Tel.: 06/70-
298-4737.
26 AK szántó eladó kövesút mellett, 
közel a városház. Tel.: 59/312-069.
Garázs eladó Karcagon a Kántor S. ut-
cai garázssoron. Tel.: 06/30-272-9853.
Eladó Kg., Kossuth téren III. emeleti, 
felújított 57 m²-es lakás. Tel.: 06/30-
298-0276.
Családi ház gazdasági épületek-
kel (mezőgazdasági) eladó. Kg., 
Damjanich utca 12/b. Tel.: 06/30-919-
1390.

Albérlet
A Kisvénkertben, a fürdő közelé-
ben 1 szobás kis ház, egy személy-
nek (nyugdíjasnak) bérbe kiadó. 
Vezetékes víz, villany, kövesút van. 
Tel.: 59/312-562.

Állat
Vágó csirke eladó. Tel.: 06/70-327-
4657.
Fajta tiszta sziámi kiscica (fiú) eladó. 
Lakásban nevelt, szoba tiszta. Tel.: 
06/30-427-0323.
Nyereghelyen sütött 4 éves lipicai 
kanca eladó. Tel.: 06/30-985-4098.

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 pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 06/59-312-
005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 
06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza íróasztal, 
franciaágy, 2 db új fekete ezüst díszí-
tésű szekrény. Tel.: 06/70-300-9730.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba Tel.: 
06/30-963-5073.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta vá-
rosunkért mozgalomban. Kapható 
a piacokon vagy Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál. Közületeket kiszol-
gálok!
Pálinka főző és tangóharmónika el-
adó. Tel.: 06/30-422-8334.
Gumis kocsi, elektromos fűnyíró, 
elektromos kávéfőző helyhiány miatt 
eladó. Tel.: 06/70-423-7568.
Continentál külső 4 db 165/70 R14-
es keveset futott eladó. Érd.: Kg., 
Kisújszállási út 107.
Hallókészülék, kaszáló gép utánfutó 
eladó. Tel.: 06/30-518-7386.
Eladó 50 db 10 cm-es agyagcserép; 
40 cserép kövirózsa; 200 db egyéb 
cserép. Érd.: Kg., Kisújszállási út 107.
150 db kúpcserép eladó. Tel.: 06/20-
268-9521.
Kalocsai és kalotaszegi hímzett blú-
zok, mellények, bolerók, kötények, 
terítők, ablakra való drapinok, fér-
fi bő ujjú vászoningek mellénnyel el-
adók. Tel.: 59/312-562.
Eladó 60 db csipkeverő orsó, 1 db 20 
l-es nagy lábas, 2 db ágy, 1 db heve-
rő 4 db fotellel, 4 db szék, férfi, női és 
gyermek ruhák, csizmák, régi fali óra. 
Érd.: Kg., Délibáb u. 94. (17 h. után).
Női és férfi különböző használt szem-
üvegek és látásjavító lyuk szemüveg 
eladó. Érd.: Kg., Kisújszállási út 107.
Kimaradt építőanyagot vásárolnék: 
beltéri aljzat burkoló csempét, fürdő-
szoba csempét, kis- és nagyméretű 
téglát. Tel.: 59/312-562.

Eladó kerti traktor utánfutó maga-
sítóval felszerelve. Tel.: 06/30-252-
8698.
Gyöngyösi fuvarba egy hűtőláda szál-
lításáért betársulnék. Tel.: 06/30-462-
7141.
Trapéz és hullámos lemez kapha-
tó 1.800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, tető-
nek, garázsnak). Kerítésléc kapható 
mintázott akácfából. Mintát küldök! 
Szállítás megoldható! Tel.: 06/30-265-
4197.
Eladó 1 db jó állapotú Schwinn 
Csepel Cserkész típusú 26-os MTB ke-
rékpár, 1 db Schwinn-Csepel Ranger 
ATB női kerékpár (2 éves, megkí-
mélt), 1 db Neuzer Bora 21 sebessé-
ges, összteleszkópos fiú kerékpár. Fila 
görkorcsolya X-One fiú (bővíthető) 
38-40-es méret. Tel.: 06/30-627-8613.
Gyapjúfonal ,  eredeti  matring-
ban vertcsipkéhez cérna eladó. Tel.: 
06/30-462-7141.
Ajtólapok – tok nélküli (bontásból) el-
adó. U.itt bidé újszerű állapotban el-
adó. Tel.: 06/30-919-1390.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom ker-
tes házamban. Tel.: 06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 
Vállaljuk lakóházak építését, bontá-
sát, bármi nemű kőműves munká-
kat; tetőtér építését, bontását; cse-
rép forgatását; továbbá kapubejá-
rók, útburkolatok javítását; udvarok, 
telephelyek takarítását, tisztítását, 
lomtalanítását; 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 tu-
dunk biztosítani. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-605-3521.

VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
K isgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10:00 -10:30 óráig a Városi 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető. 
Tel.: 06/30-489-2076.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ  IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok. (30 
éves gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.
Egyéni vállalkozók, cégek, alapítvá-
nyok, egyesületek könyvelését válla-
lom. Visszamenőleg is. Kezdő vállal-
kozóknak ügyviteli és adózási tanács-
adás. Törökné. Tel.: 06/30-373-2331.
Deviza hitelesek! Árfolyam gáthoz 
vegyen igénybe állami támogatást! 
Tel.: 06/20-389-3360.
Takarítást és gyermekfelügyele-
tet vállalok akár hosszú távra is. Tel.: 
06/30-545-6653.
Középiskolások részére matemati-
ka korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-
325-7724.
Cipzár varrást, függönyszegést, pár-
nahuzat varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 06/20-451-2490.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Kirakodó vásáros társat keresek kocsi-
val. Tel.: 59/312-562.
Kapálást, fűnyírást, más egyéb mun-
kát vállalok (Berekfürdő, Karcag). Tel.: 
06/70-350-5308.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ  IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok. (30 
éves gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.
Nyugdíjas kőművesmester kőműves-
munkákat vállal, kisebb javításokat is. 
Tel.: 06/20-969-8556.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Daewoo Nexia sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-389-3360.
Eladó Yamaha Vino új hátsó gumival 
és fél év garanciával, gyári festéssel 
(120.000 Ft), továbbá Romet Kadett 
(25.000 Ft) és Babetta 207 (25.000 Ft). 
Tel.: 06/30-963-5073.
Wartburg gépkocsi eladó. Tel. : 
59/312-381.

Apróhirdetés
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2012. április 27. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Életmód, téma: halál
18.30  Rocktáv – karcagi rockélet
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

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

met készített
 Karcagi Hírek
 - Csipkeverő állványok át-

adása
 - Segítség a mozgásszervi 

rehabilitációs osztálynak
 - Zádor és Ágota verseny
 - Cumania fürdő átadása 

Kisújszálláson
 Háttér – különkiadás
 Kabai László dokumentum-

filmje
20.10  Kiskulcsosi Műsoros Est

2012. május 1. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentiszteletr
19.09  Citera muzsika a III. Szent 

György-napi Sokadalom és 
Ferdinándsütő versenyen

19.28  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmiser

20.35  Néptánc a III. Szent 
György-napi Sokadalom és 
Ferdinándsütő versenyen

2012. május 3. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség klub
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: belpolitikai kérdések
 Karcagi Hírek
 - Sikeres kiskulcsosi est 

után
 - Költészet napi körkép
 - Szepesváry Emléktorna
 Háttér – különkiadás
 Nárcisz menet
20.10  III. Szent György-napi So-

kadalom és Ferdinándsütő 
verseny

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

Füzesi Szilvia – Csécsei Sán-
dor
Kg., Táncsics M. krt. 13. 
 Dominik
Fehér Katalin – Gyulai Ta-
más
Kg., Dózsa Gy. u. 9.  Tamás

Halálozás

Mándoki Erzsébet
 Karcag (1959.)
Mészáros Sándor
 Karcag (1964.)
Szakáll István Antal
 Karcag (1948)

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

Labdarúgás

Április 27. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Április 28. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Április 29. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Április 30. hétfő
 Berek – Kiss A. utca
Május 1. kedd 
 Oroszlán – Kórház úti
Május 2. szerda
 Berek – Kiss A. utca
Május 3. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Május 4. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Tiszafüred – Karcag 4:0 (1:0)
Tiszafüred, 150 néző. Jv.: Csu-
kás András. Segítői: Batkó V., 
Kálé E.

Karcag: Móga, Szőke R., Szí-
vós G., Bukovszki, Lázók, 
Szentannai (Henk), Balogh 
R, Nagy R. (Balla), Szívós Gy. 
(Rajcsányi), Orosz, Székely

Edző: Orosz István
A harminckettedik perc-

ben egy balról jött beadást An-
gyal lekezelte, majd néhány lé-
pés után 22 méterről a jobb fel-
ső sarokba bombázott (1:0). 
A negyvenhatodik percben 
Rajcsányi összeütközött egy ha-
zai csatárral. A bíró 11-est ítélt. 
A büntetőt Németh a jobb felső 
sarokba lőtte (2:0). A hatvana-
dik percben Angyal elé került 
a labda, majd 25 méterről nagy 
erővel a jobb alsó sarokba lőtt 
(3:0). A hetvenhetedik percben 
Dorzsák lefutotta a védőjét és a 
kifutó Móga mellett a jobb alsó 
sarokba lőtt (4:0).

Jók: Szabó, Mester, Németh, 
Pelles, Angyal ill. senki

Orosz István: Értékelhetet-
len volt a csapat teljesítménye.

Gál Zoltán: A tavaszi boron-
gós első félidő után a második-
ra kisütött a nap és ilyen arány-
ban megérdemelten nyertünk.

Ifjúsági mérkőzések

Tiszafüred – Karcag 2:2 (0:1)
Góllövők: Csábi (2) ill. Földi (2)

Faragó Krisztián: Egy biz-
tosnak hitt győzelem két szem-
pillantás alatt elszállhat, de a jó 
játék ellenére úgy látszik a sors 
ezt akarta.

U 13-as korosztály: Hódme-
zővásárhely – Karcag 1:4 (1:2)

Karcag: Fekete (Binder), Mé-
száros, Mester, Nábrádi, Tóth 
G. (Sipos), Kiss S. (Móga), 
Terjék (Kupai), Örsi (Balajti), 
Tóth F., Györfi, Balla (Bencsik)

Góllövők: Györfi (2), Kiss S., 
Tóth F.

Kemecsi László: Már az első 
percektől támadólag léptünk fel 
és gyorsan építettük a támadá-
sokat. 11-esből szereztük az el-
ső találatunkat, majd rövidesen 
jött a válasz az ellenféltől. Az 
I. félidő utolsó percében sike-
rült ismét vezetést szereznünk. 
A második félidőben végig mi 
irányítottunk, szervezetten, jól 
és pontosan játszottunk. Ezzel 
a győzelemmel nagy lépést tet-
tünk az első helyért. 

U 15-ös korosztály: Hódme-
zővásárhely – Karcag 0:2 (0:1)

Karcag: Fábián, Kozma, 
Silye, Horváth, Kökény, Saliga, 
Kupai, Balogh, Ungi, Daróczi, 
Kovács

Cserék: M. Tóth, Majláth
Góllövők: Kovács, Balogh
Varga László: Gyengécske 

csapat ellen, könnyű győzelem. 
Ezzel továbbra is őrizzük a má-
sodik helyezésünket.

Bosnyák Imre

Tulajdon elleni szabálysértés 
miatt indult eljárás egy helyi 
férfi ellen, aki április 15-én 18 
órakor az egyik áruházból egy 
hordozható DVD-lejátszót tu-
lajdonított el, amivel 27.422 Ft 
kárt okozott.

Büntetőeljárás indult két in-
tézeti nevelt ellen, akik 16-
án délután az egyik áruház-
ból több ruhaneműt próbál-
tak meg eltulajdonítani oly 
módon, hogy azok egy részé-
ről erőszakkal eltávolították az 
áruvédelmi címkét. A lopás-
sal okozott kár 43.710 Ft, mely 
részben megtérült. A rongá-
lással okozott kár 23.500 Ft. 
Az ügyben gyorsított, bíró-
ság elé állítással folyik az eljá-
rás. A intézkedők azt is megál-
lapították, hogy a két lány ellen 
a Szolnoki Rendőrkapitányság 
körözést adott ki, mert az inté-
zeti nevelés alól kivonták ma-
gukat. Kihallgatásukat követő-
en visszaszállításra kerültek a 
nevelőotthonba.

Április 17-én két helyi fér-
fi egyikük lakóházában közös 
italozást, majd szóváltást köve-
tően úgy megütötte a másikat, 
hogy nyolc napon túl gyógyuló 

orrcsont-törést szenvedett. Az 
ügyben büntetőeljárás indult.

Április 19-én két helyi lakos 
ellen indult lopás szabálysértés 
miatt eljárás, mert az egyik üz-
letből 2.500 Ft értékben tulaj-
donítottak el különféle árucik-
keket.

Április 18-án egy helyi fér-
fi tett feljelentést a nagybátyja 
ellen, aki eltulajdonította tőle a 
10.000 Ft értékű mobiltelefon-
ját. Az adatgyűjtés során a te-
lefon egy harmadik személytől 
– sértetlen állapotban – előke-
rült, így a kár megtérült.

Április 20-án este egy helyi 
segédmotor kerékpárral közle-
kedő férfit igazoltattak a rend-
őrök, akivel szemben az alkal-
mazott alkoholszonda elszí-
neződött. Nevezett előállítását 
követően a  légalkoholmérő ké-
szüléken magas értéket fújt, így 
a férfi ellen ittas járművezetés 
vétség elkövetése miatt bünte-
tőeljárás indult. Mivel a férfi a 
vezetői engedélyét sem tartot-
ta magánál, ezért 5.000 Ft hely-
színi bírság kiszabására is sor 
került.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon 

a Kerekes István 
utcai

Halbolt. 
Érdeklődni: 

06/20-411-7430.

Nagy sikert könyvelhetünk el 
a Sakk NB. II. csapatbajnokság 
kilencedik fordulójában. Csapa-
tunk az elmúlt hétvégén Szol-
nokra utazott, ahol a tartalékos 
vendéglátókra súlyos 9,5:2,5 ará-
nyú vereséget mértünk. Mivel a 
rivális gyulai csapat ugyanak-
kor - nagy meglepetésre - 7,5:4,5 
arányban kikapott Kecskemét-
től, így 1,5 pont arányú vezetéssel 
az élre kerültünk. A hátralévő két 
forduló nagy harcot ígér az első 
hely megszerzéséért a gyulai csa-
pattal szemben. Mindkettőnknek 
a hátralévő két fordulóban még a 
jobbik kecskeméti csapattal kell 
játszani, illetve nekünk a szegedi 
Maróczy, míg Gyulának a köny-
nyebb ellenfélnek tűnő Szolnok 
jutott.

Szolnok elleni megérkezésünk 
repülőrajtot vett. A legfiatalabb 
játékosunk, Egyed Viktória egy 
óra alatt becsomagolta ellenfe-
lét, majd - mint a csapat legidő-
sebbje - én következtem. Ellen-
felem harmadik lépéstől kezd-
ve hátrányban állt, és ezt a hely-
zetet könnyen kihasználtam. 

Levay Sorin a másodikon, immár 
a nyolcadik mérkőzését nyeri zsi-
nórban. G.A. Catalin az első táb-
lán nem akart lemaradni, mert 
szépen túljátszva ellenfelét, hét 
mérkőzésből a hetedik pontját 
gyűjtötte be. A következő befeje-
zés Nagy Szilárdé volt, aki dön-
tetlent játszott. Nyerő állását saj-
nos nem sikerült realizálni. A kö-
vetkező sikeres játékos Mohácsi 
Imre volt. Esélyt sem adott part-
nerének, így közel két óra leforgá-
sa alatt hét játszmából 6,5 pontot 
értünk el. Hozzáadva, hogy dr. 
Kozák Ottónak nem volt ellenfe-
le, ami szintén egy pontot jelent.

Ezek után kisebb megtorpa-
nás következett be, két partit el-
vesztettünk, de a véghajrában, 
Egyed Zsolt pontos játékkal, Kó-
nya László szép lebonyolítással, 
míg Papp József mintaszerű já-
tékkal nyertek.

Csapatunk nagy lehetőség előtt 
áll, ezért a következő (május 6-i) 
forduló sorsdöntőnek ígérkezik. 
Mi Kecskemétre utazunk, a Gyu-
la pedig Szolnokot fogadja.

Fodor István

Karcag az élen

Horgászok figyelem!
Az előzetes információk-

kal ellentétben a csatornákon 
május 2-től a ponty és har-
csa fogási tilalom életbe lép! 
Az egyesület honlapjának cí-
me: www.nagykunhorgasz.
samfules.hu


