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Kutyakiállítás a Zuglógerben

A múlt héten Magyaror-
szágra érkezert Fahn bin Abd 
ar-Rahman bin Szulejman 
Balkunajm, a Szaúd-Arábiai 
Királyság mezőgazdasági mi-
nisztere. Az arab politikus a 
két ország közötti, a mezőgaz-
daságot érintő gazdasági kap-
csolatokról, illetve azok lehe-
tőségeiről folytatott megbe-
széléseket dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszterrel. 
A hivatalos tárgyalásokat kö-
vetően csütörtökön kíséretével 
Karcagra látogatott. Itt a Ku-
tató Intézetben folyó munká-
val ismerkedett, majd a Nagy-
kun Vadásztársaság vadász-
házánál solymászati bemuta-
tót tekintett meg. A délután 

további részében Dobos Lász-
ló polgármester és az önkor-
mányzat vezetői a Városházán 

mutatták be a várost és a leg-
újabb beruházásokat.

Elek György

Szaúdi miniszter Karcagon

A múlt héten csütörtökön 
adták át a használatnak a Tán-
csics körúti óvoda felújított 
épületét. Az ünnepség vendé-
geit valamint a gyerekeket és 
a szülőket Szarka Lászlóné, 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda vezetője köszöntötte, 
majd Dobos László polgármes-
ter számolt be a felújítás ese-
ményeiről, végül megköszönte 
a szülők és az óvónők (és csa-
ládjaik) összefogását. A dél-
után az ovisok műsorát köve-
tően a szalagátvágással zárult.

Elek György

Átadták az óvodát

HELLS ANGELS MC Hungary, a Gyermeképség Alapítvány és 
Karcag Város Önkormányzata meghirdeti

a
TOY RUN

jótékonysági motoros futamot
Időpont: 2012. május 26. szombat

A futam célja: Pénzadományok gyűjtése a karcagi Kátai Gábor 
Kórház Csecsemő,- Újszülött- és Gyermekosztálya részére. 
Adományok csekken befizethetők a GYERMEKÉPSÉG 
Alapítvány 11745073-20009599 számlaszámára, illetve a 
rendezvény napján, a helyszínen készpénzben is adhatók. 
Program:
10.00  Gyülekezés: Bp. M3 Shell kút (11 km)
11.00  Indulás csapatban (tervezett tempó kb. 100-120 km/óra)
12.00  Pihenés, tankolás (Rekettyés pihenő, MOL kút 106 km)
12.45  Továbbindulás Karcag felé
14.00  Megérkezés Karcagra a Városháza parkolójába
15.00  Adományok átadása a kórház területén (a felvezetett 

motorosokkal behajtható)
16.00  Gulyásparti, strandolás és sátorozási lehetőség a 

gyógyfürdőben, lovaskocsizás, ismerkedés a város 
nevezetességeivel, a Karcagi Talpas Íjász Egyesület 
bemutatója. 

19.00  Senor zenekar koncertje. 
19.30  Retrock zenekar koncertje.
21.00  History zenekar koncert. 
A  fürdő területére a belépés 1.000,- Ft., melynek megfizetésével az 
alapítványt támogatja. 
A szervezők Karcag város lakosságát szívesen látják a fenti 
programon, adományaikat örömmel fogadják. 

A Szervezők 
Info: hamchungary@hotmail.com  Imi:   06-20-3545856 (gurulás)  
Ildikó: 06-59-500-611. (Karcagi események)  
Lehetőség szerint minden résztvevő hozzon magával egy kis 
meglepetést a gyermekek részére! 

Napos, de a hűsítő szél mi-
att a négylábúaknak is ked-
vező nyáreleji időben került 
sor a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete karca-
gi szervezete idei kiállítására 
május 6-án.

Az évtizedek alatt hagyo-
mánnyá lett künológiai ese-
ményre már tavaly május-
ban (szokás szerint) pályáz-
tak a karcagiak, s a felkészü-
lés, a szervezés több hónapot 
vett igénybe, mondta el Fülöp 
Norbert helyi MEOE elnök. A 
hosszú idő alatt megszerzett 
rutin és az összeszokott szer-
vezői-rendezői csapat mun-
kája most is sikeres volt: már 
előzetesen 100 fajtából 479 ku-
tyát neveztek, de görög és ro-
mán tenyésztők állománya is 
tarkította a Zuglóger gyepén 
vasárnap hajnaltól gyüleke-
ző kínálatot. Magyarország-

ról Téglástól Mosonmagya-
róvárig, tehát Hajdú-Bihartól 
Győr-Sopron-Moson megyéig 
sok településről érkeztek. Vol-
tak kiállítók a karcagiak közül 
is, de talán kisebb számban, 
hiszen a rendezőknek ilyenkor 
inkább „az a feladatuk, hogy 
kiszolgálják a többi kutyást.”

A karcagi MEOE szervezet-
nek, tudtuk meg Fülöp Nor-
berttől, jelenleg 60 tagja van, s 
közöttük több tenyésztő szak-
tudása és állománya (mint pl. 
Márki Klára a mudival, a Ku-
nok Kincse Kennel-lel, vagy 
Csontos Árpád a Kis-Bics 
boxer Kennel-lel) országos el-
ismertségnek örvend.

A kiállítást kora délelőtt 
Kovácsné Kerekes Katalin ön-
kormányzati képviselő nyi-
totta meg, majd Erdős László 

Folytatás a 2. oldalon

Kováts Mihály Emléknapok
A múlt héten csütörtökön 

a Kováts Tehetségpont szak-
mai rendezvényével megkez-
dődött a Kováts Emléknapok 
egy hétig tartó rendezvény-
sorozata. Hétfőn, május 7-én 
délután Elek György, a kötet 
szerkesztője ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe a fris-
sen megjelent iskolatörténe-
tét. A hétfőn debütált kis kö-
tetben Kulcsár Pál (1925-1992) 
húsz évvel ezelőtt elkészült 
írása mellett Katona Mihályné 
és Elek György dolgozatai mu-
tatják be az intézmény múlt-
ját. Új kezdeményezése a 
könyvnek, hogy CD mellék-
lete az összes 1948-2011 kö-
zötti „kálvinkilences” illetve 

„kovátsos” tablót tartalmazza. 
Kedden a hagyományos kép-
zőművészeti kiállítást nyitot-
ta meg Katona Mihályné ny. 
igazgatóhelyettes. Cselleng-

né Márton Klára és Vargáné 
Györfi Erzsébet közös tárlata 
május 20-ig tekinthető meg.

Elek György
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Választások 

hete
Az elmúlt héten annyi választás volt 

Európában Párizstól Athénig, hogy em-
ber (pontosabban: olvasó) legyen a tal-
pán, aki mindegyiket tudta úgy kö-
vetni, hogy viszonylag pontos „kép-
ben legyen”. Persze, tegyük hozzá rög-
tön, nem egyszerű ez még a hivatásos 
elemzőknek sem, akik közül sokan csu-
pán specifikus témákra figyelnek.

Bár azt mondják, a francia köztársa-
sági elnökválasztás és a görög parla-
menti választások voltak azok, melyek 
az EU jelenét ill. jövőjét (ha egyáltalán 
használhatjuk ezt a fogalmat)  megha-
tározzák. Elképzelhető.

Franciaországban már a két for-
duló között eldőlt szerintem, hogy N. 
Sárközy alulmarad. (Kb. akkor lehetett 
ezt sejteni, amikor a Le Monde azt a 
pletykát vetette be a köztudatba, hogy 
anno, az előző választáskor Kadha-
fi 50 milliót adott a Sárközy kampány-
ra.) Ces’t la vie, ott is az 5. hadoszlop 
a mérvadó: a média. Felvetődik ugye 
a nyugati, ill. általában az európai de-
mokráciák dilemmája: felkészült politi-
kusok és tudatos állampolgárok együtt-
működéséről van-e szó egy-egy sorso-
kat és jövőt eldöntő választáskor? Azaz, 
valóban kijön-e a választásokból az ille-
tő közösség számára a legoptimálisabb 
eredmény. Sajnos feltételezhető, hogy 
nem. De bármily kicsi is a két jelölt kö-
zötti különbség, döntő. Hollande, az új 
szocialista elnök ezek szerint jobb kam-
pányt vezényelt, bár sok elemző sze-
rint Sárközyt a válság buktatta meg el-
sősorban. Csak hát az a fura helyzet 
áll elő ott is, hogy hiába ígérte ő, hogy 
majd a nagy jövedelműeket megadóz-
tatja, felülvizsgálja az egész EU-s kap-
csolatrendszert, stb. Valószínűleg igen 
kis árnyalati változásokkal azt folytatja 
majd, mint az elődje. Ugyanis, ha olyan 
adórendszert vezetne be, amelyet hir-
detett, azzal riasztaná – úgymond – az 
országa számára kívánatos tőke bejö-
vetelét. És veszélybe kerül a makrogaz-
dasági egyensúly. Egy beragadt nem-
zetközi pénzpiac van, ahol nem lehet 
olcsó hitelekhez jutni. (Érdekes volt a 
vesztes elnök első nyilatkozata is: visz-
szavonul, hangoztatva a nemzeti egy-
séget.) Hát, igen. Ez azért nem olyan 
„visszavonulás” volt, mint az FC. Barce-
lona labdarúgócsapatának az edzőjéé.

Görögország esetében talán más a 
képlet. Ott sokkal nagyobb a kockáza-
ta, hogy az ország egyre mélyebb vál-
sághelyzetbe kerüljön. Szóval, csupa-
csupa kérdőjel, és mivel sok EU tagál-
lam recesszióban van, minden minden-
nel összefügg.

Nálunk, Magyarországon a köztársa-
sági elnökválasztás a föntiekhez képest 
puritán egyszerűséggel zajlott. A „fel-
hangok” elcsitultak. Volt még két idő-
közi választás, ami nem túl nagy hír-
anyagot szolgáltatott. Még annyit sem, 
mint a most magyarból írásbeliző érett-
ségizők választása, melynek kapcsán 
csak arra lennék kíváncsi: Albert Ca-
mus-t, a maturandusok hány százalék-
ban „választották” ugyan?

- 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.

Falugazdász hírek
 Értesítjük a gazdálkodó-

kat, hogy 2012. április 10-
től indul a 2012. évi Egysé-
ges Területalapú támogatá-
si kérelmek beadása, mely-
nek határideje 2012. május 
15. Aki nem rendelkezik sa-
ját ügyfélkapuval, és falugaz-
dász segítséget vesz igénybe 
a kérelem beadásához, hozza 
magával a jelszót (2009-es), 
és ha lehetséges, földhasz-
nálati lapot a helyes helyraj-
zi számok beazonosítása mi-
att. Amennyiben nincs meg 
a jelszó, keresse fel az irodát 
új jelszó igénylése céljából. A 
hosszas várakozás elkerülése 
végett kérjük, hogy időpon-
tot egyeztessenek az alábbi 
telefonszámokon vagy sze-
mélyesen. 

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

Ternovánné Kun Erzsébet: 
06/70-436-4551Felhívás

A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége szere-
tettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában szolgálatot 
teljesített katonákat a 2012. május 19-én (szombaton) tar-
tandó rendezvényére.
Program:
11:00 Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Kg., Püspökladányi u. 11. Karcagi Ifjúsági 

Ház (volt HEMO) épülete
 Emlékszoba megtekintése (igény szerint)
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület), 

1. emelet
12:00 Bajtársi találkozó – ebéd
 Helyszín: Kg., Varró u. 1. ESSEN Kft. étterme (a kol-

légium épülete)
A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 

2.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2012. május 15.
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen ill. a 

06/70-256-6551 vagy a 06/70-459-7290 telefonszámokon.
Vezetőség

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.

NYÁRCSALOGATÓ
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár

2012. május 18-án (pénteken) 16:30 órakor 
nyárcsalogató sétára és a Déryné Kulturális Központ előtti téren 

gálaműsorra várja az érdeklődőket.
A séta útvonala: 

Kossuth téri filagória - Sétáló utca - Kertész József utca és Dózsa 
György út közötti szerviz út, - Dózsa György út – Déryné Kulturá-

lis Központ (Dózsa György u. 5-7.).
Közreműködnek:

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
mazsorett csoportjai, Nagykun Honvédbanda

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei és 
tanárai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

Eső esetén a gálaműsor a Déryné Kulturális Központ mozitermében 
kerül megrendezésre.

Meghívó
A Nagykun Vadásztár-

saság Földtulajdonosi Va-
dászati Közössége 2012. 
május 16-án 14 órakor a 
Karcag, Kunhegyesi út 6. 
sz. alatti vadászházában 
tartja soros közgyűlését.

A gyűlés napirendi 
pontjai:

1./ Beszámoló a 
2011/2012-es vadászati év-
ről, a földtulajdonosi kö-
zösség előző évi (2011.) 
pénzügyi gazdálkodásáról.

2./ Egyebek.
A földtulajdonosok köz-

gyűlésén az 1996. évi LV. 
törvény vonatkozó rendel-
kezéseinek megfelelően ve-
hetnek részt.

vezetőbíró és Korozs And-
rás, a MEOE elnöke szólt a je-
lenlévőkhöz. A szakemberek-
ből álló zsűri - Erdős László, 
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna, 
Radvánszky Katalin, Korozs 
András, Szabó Sándor (a 
MEOE alelnöke), P. Szabó Bé-
la, Török János (a MEOE eti-
kai bizottságának elnöke) és 
László István nemzetközi kül-
lembírók - kora délutánig vé-
gezték a szakmai bírálatokat.

Eredmények: Gyerek-
kutyapár: 1.Varga Noémi: 
Chihuahua, 2. Janics Ale-
xandra: Drótszőrű magyar 
vizsla, 3. Kun László: Puli. Fi-
atal felvezetők versenye 9-13 
éves korig: 1. Győri Barbara: 
Fehér Puli, 2. Nagy Richárd: 
Border Collie, 3. Elek Kíra: 
Francia Bulldog. Fiatal felve-
zetők versenye 14-17 éves ko-
rig: 1. Szopkó Ivett: rövid sző-
rű Magyar Vizsla, 2. Mátyus 
Kinga: Cavalier King Charles 

Spaniel, 3.Papp Gábor: Lab-
rador Retriever. Kutyapár: 1 
Amerikai Staffordshire Terri-
er, 2. Újfoundlandi, 3. Mops. 
Tenyészcsoport: 1. Német dog, 
2. Német juhászkutya, 3. Ko-
mondor. Baby best in show: 
(Legszebb bébi kutya): 1. Ame-
rikai Akita, 2. Chow Chow, 
3.Shih Tzu. Kölyök best in 
show: (Legszebb kölyök ku-
tya): 1. Francia Bulldog, 2. 
Dobermann, 3. Amerikai 
Akita. Veterán best in show: 
(Legszebb veterán kutya): 1. 
Basset Hound, 2. Beagle, 3. 
Törpe Uszkár. Legszebb kar-
cagi tulajdonú kutya: 1. Pu-
li, 2. Beagle, 3. Dobermann. 
Legszebb magyarfajta: 1. Fe-
hér puli, 2. Drótszőrű magyar 
vizsla, 3. Magyar agár. 1.fajta-
csoport: 1. Mudi, 2. Német ju-
hászkutya , 3. Border 
Collie. 2.fajtacsoport: 1. Do-
bermann, 2. Bullmastiff, 3. 
Kaukázusi juhászkutya. 3.faj-
tacsoport: 1. Yorkshire Terrier, 
2. West Highland White Ter-

rier, 3. Amerikai Staffordshire 
Terrier. 4.fajtacsoport:

1. Tacskó rövidszőrű nor-
mál nagyság, 2. Szálkás sző-
rű tacskó, 3. Rövidszőrű tör-
pe tacskó. 5.fajtacsoport: 1. 
Chow Chow, 2. Kisspitz na-
rancs, 3. Német Törpespitz fe-
hér. 6.fajtacsoport: 1. Beagle, 
2. Basset Griffon Vendéen, 3. 
Erdélyi kopó. 7.fajtacsoport: 1. 
Pointer, 2.Rövid szőrű magyar 
vizsla, 3. Olasz vizsla. 8.fajta-
csoport: 1. Golden Retriever, 2. 
Angol cocker spániel, 3. Lab-
rador. 9.fajtacsoport: 1. Fran-
cia bulldog, 2. Rövid szőrű 
Chihuahua, 3. Mops. 10.faj-
tacsoport:  1. Magyar agár, 2. 
Afgán agár. Polgármester dí-
ját kapta: Ferenczi Sándorné 
Dobermann kutyája. Junior 
best in show: (legszebb fiatal 
kutya): 1. Pointer, 2. Bobtail, 
3. Kuvasz. Best in show: 2012. 
Legszebb kutyája: 1. Pointer, 2. 
Chow Chow, 3. Dobermann.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Kutyakiállítás a Zuglógerben
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Par la men ti Nap ló

A gazdasági válság újabb 
politikai vezetőt buktatott 
meg, ezúttal a félig magyar 
Sárközy, francia elnök szemé-
lyében. A hétvégi francia vá-
lasztások már a tizenkettedik 
kormány bukását hozták Eu-
rópában, de jósolják még töb-
bekét is a következő hóna-
pokban. Úgy tűnik a gazdasá-
gi válság, az európai jólét visz-
szaesése nem válogat és nem 
mérlegel, melyik kormány 
mennyit tudott tenni a nehéz-
ségek ellen. Az emberek több-
sége türelmetlenné vált, be-
lefáradt abba a várakozásba, 
amit fellendülés címén ígértek 
neki. Talán ha az európai po-
litikusok többet tudtak volna 
mondani az elmúlt három év-
ben annál, hogy megszorítás, 
akkor több esély lenne. Az el-
múlt években ugyanis Brüsz-
szel válasza többnyire csak 
ennyi volt, amikor azt kérdez-
ték az emberek: hogyan fo-
gunk ebből a válságból kiká-
szálódni?

A magyar parlamentben 
persze nemcsak a gazdasági 
kártyát szokták előhúzni, ha a 

kormányt kell bírálni. A hét-
fői ülésnap kérdései és inter-
pellációi között több olyan is 
volt, amely a közbiztonság ér-
zékeny témáját feszegette. Az 
egyik ellenzéki képviselő pél-
dául hosszú listát olvasott fel 
arról, hogy az elmúlt hetek-
ben milyen erőszakos cselek-
mények történtek az ország-
ban. Volt ahol a családi vesze-
kedés fajult erőszakká, máshol 
a szóváltás és fenyegetés vég-
ződött lövésekkel. A képviselő 
úr, aki ezt felhozta, a minisz-
terelnöktől várt választ arra, 
miért nem akadályozta meg a 
kormány ezeket.

Nos, attól tartok a képvise-
lők egy része csodás varázs-
erőt tulajdonít a kormánynak, 
vagy a miniszterelnöknek. 
Ahol a férj és a feleség viszá-
lyában késsel teszik a pontot 
a mondat végére, ott semmi-
lyen miniszterelnök nem tud 
közbelépni. Sajnos az embe-
ri élet együtt jár a rossz embe-
ri tulajdonságok felszínre tö-
résével, akaraterő hiányában 
– vérmérséklettől függően – 
mindannyian ki vagyunk té-

ve a rossz gondolatok csábítá-
sának. Akaraterő, hit, megbo-
csátás és persze szeretet nél-
kül a vitáknak csak keserű 
vége lehet. Ennek elkerülésé-
re jó példák bemutatása, neve-
lés, odafigyelés kell, ami a mai 
világból bizony sokszor hi-
ányzik. Csak gondoljunk abba 
bele, milyen híreket is közölt 
tegnap a híradó, vagy éppen 
milyen filmek futottak a leg-
nézettebb tévé-csatornákon.

Mit tehetett a miniszterel-
nök? Válaszolt a kérdező kép-
viselőnek. Elmondta, hogy va-
lamennyi bűncselekmény ese-
tében a rendőrség gyorsan 
cselekedett, az elkövetőket el-
fogták, a bűnösök a bírói íté-
letre várhatnak. Ha kevesebb 
a szeretet, akkor nem marad 
más, mint a büntetés vissza-
tartó ereje. Persze kétezer éve 
tudjuk Pál apostoltól, hogy 
hit, remény és szeretet nélkül 
az ember örökös bűnben ma-
rad, kicsiben, vagy nagyob-
ban. Az apostoli recept meg-
van hát a válságra. „És mind 
közül legerősebb a szeretet…”

Varga Mihály

Mi a recept a válságra?

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

Május 12-13. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Május 19-20. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Bolero Turi
Nyári árukészlet érkezett.

Folyamatos Folyamatos 
akciók!akciók!

Az Ady Endre utca és 
a Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 

Családi nap és Gyermeknap
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár szeretettel várja a gyerekeket, fiatalokat, 

szülőket és nagyszülőket 
2012. június 2-án (szombaton) 8 - 15 óráig 

a Liget úti sporttelepre.

Program előzetes: 

- TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért - szemét-
szedési akció

- Szülői focitorna
- aszfaltrajz verseny
- akadályverseny az erdei tornapályán
-  rendőrségi bemutató és ügyességi versenyek
- „Mi leszek, ha nagy leszek? gépjármű-bemutató: rendőr, 

mentő, hulladékgyűjtő, szippantó autók, traktor és kom-
bájn

-  arcfestés, játékos és kézműves foglalkozások
-  kutya bemutató
-  póni lovaglás
-  légvár 
-  élőcsocsó a homokpályán
-  elsősegély-bemutató, ingyenes vérnyomás- és vércukor-

szint mérés
-  büfé
-  slambucfőzés

Koncert: Péter  Pán Duó gyermekműsora

Közreműködők: 
Déryné Kulturális Központ művészeti csoportjai, Gyer-

mekink Mosolyáért Alapítvány, Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei és ta-
nárai, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., Karcag Városi 
Rendőrkapitányság, Karcagi Sportegyesület, Magyar Ebte-
nyésztők Országos Egyesülete Karcagi Szervezete, Magyar 
Vöröskereszt Karcag Területi Szervezete, Városi Egészség-
fejlesztési Munkacsoport

Az aszfaltrajz versenyen és az akadályversenyen való 
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az akadályver-
senyre családokat (min.6 fő) és 6-12 fős diákcsapatokat 
várunk.

Jelentkezni lehet 2012. május 25-ig személyesen a Vá-
rosi Sportcsarnokban (Karcag, József Attila u. 1.) Az 
alábbi telefonszámokon: 06-59/311-954, 06-30/503-4757.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás
Tisztelt Adózók! Első al-

kalommal van lehetőségük 
az idei évben, hogy adójuk 
1%-nak felajánlásával tá-
mogassák a Kun- Orgonda 
Zenabarátok Egyesületét. 
Szervezetünk az így be-
folyt összeget az Erkel Fe-
renc Művészeti Iskola ren-
dezvényeinek ill. növendé-
keinek valamint a Városi 
Vegyeskar és Szimfónikus 
Zenekar támogatására for-
dítja. Amennyiben fontos 
Önnek, hogy megőrizzük 
Karcag zenei kulturális ér-
tékeit és átadjuk a fiatalság 
számára, segítse támogatá-
sával az Egyesületet céljai 
megvalósításában.
Kun-Orgonda 
Zenabarátok 
Közhasznú Egyesület
5300 Karcag, Szabó József 
u. 1.
Adószám:18223581-1-16
Felajánlásaikat köszönjük!

Plósz Csilla
elnök

„Mackók 
a könyvtárban”
2012. május 29-től június 

1-ig
mackókiállítás és 

játékos feladatok a 
gyermekkönyvtárban.
Ha te is szeretnéd a sa-

ját kedvencedet megmu-
tatni, ezzel másoknak örö-
met okozni, akkor hozd el 
azt május 23-ig a Csokonai 
Könyvtárba (Karcag, Dó-
zsa György u. 29.)

Jelige:
„Hadd legyen a mac-

kóknak is gyereknapjuk!”

2012. május 17-én és 18-án (csütörtök-péntek) 

Madarak és fák napja
rendhagyó könyves foglalkozások a

Szélmalmi Fogadóház udvarán 3-4. osztályosoknak.

A foglalkozásokat vezeti: Szabó Péterné gyermek-
könyvtáros.
Jelentkezés a 30/326-3760-as telefonszámon, vagy a Cso-
konai Könyvtárban (Karcag, Dózsa György u. 29.)

Meghívó

A Nyugdíjas Pedagó-
gus Klub tagjai szeretettel 
meghívják a nyugdíjas pe-
dagógusokat, tagokat és le-
endő tagokat május 21-én 
15 órától a Déryné Műve-
lődési Központ II. emeleti 
nagytermébe (előrehozott) 
pedagógusra napra.

Fogadjuk szeretettel a 
fellépő tanulók műsorát.

Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Május 7-én a Nagykun Re-
formátus Gimnázium két di-
ákja tartott előadást családi-
as hangulatban és több hozzá-
szólással a körben.

Az első előadó Kovács Mik-
lós 10. B osztályos tanuló volt. 
Ebben az évben több földrajz-
versenyen ért el országos és 
megyei eredményeket. Pálya-
munkájával a Református Kö-
zépiskolák XVIII. Országos 
Természettudományos Diák-
konferencián Csurgón a föld-
rajz szekcióban 2. helyezést ért 
el. Tilalmas múltja és jelene, 
a paradicsom kapujában és a 
pokol tornácán című témáját 
hat hónapig kutatta terepbe-
járással is. Riportjaival komp-
lex történelmi, gazdasági, de-
mográfiai és település földraj-
zi leírást készített, s Ppt-s elő-
adásában régi és új képeket 
vetített. Vázolta Tilalmas tör-
ténelmét, tényeket közölt az 
1957-1960 között ott műkö-
dött rabgazdaságról, s bemu-
tatta az egykori állami gazda-
ságot is. Szólt a település je-
lenlegi demográfiai állapotá-
ról, a szociális problémákról 
(pl. a mélyszegénységről), de 
megemlítette a vidék fejlesz-
tését megcélzó Darányi Ignác-
tervet is, amely megmenthe-
ti a szórványok jelenlegi hely-
zetét. Pályamunkájának bőví-
tett változatát felterjesztette a 
Kutató Diákok Országos Ver-
senyére.

A második előadó Kis Ta-
más 10. AH osztályos tanu-
ló volt. A ma is élő karcagi 
tanyavilág című pályamun-
kájával a Református Közép-
iskolák csurgói versenyén a 

földrajz szekcióban 3. helye-
zést ért el. Személyes kötődé-
sét hangsúlyozta a tanyavi-
lágot illetően, hiszen szülei a 
cserháti tanyavilágban kezd-
ték fiatalon életüket. Saját ké-
szítésű képekkel illusztrál-
ta érdekes előadását. Ő is be-
járta az általa vizsgált tanya-
világot, és riportokat készített 
a tanyasi emberekkel. A terepi 
bejárás során járt Magyarkán, 
a Bucsa-Füzesgyarmati tanya-
világban, Cserháton és Tatár-
ülésen. Bemutatta a tanyaköz-
pontok múltját és jelenét, ahol 
megtudta, hogy az ott élő em-
berek hozzáállása többnyi-
re pozitív ezen életformával 
kapcsolatban. Az állattartás 
és a növénytermesztés jelenti 
a megélhetést számukra, ahol 
jövőbeli életüket is elképzelik.
Mindkét diák előadásához, s 
Major János felkészítő taná-
ruknak is gratulálunk, továb-
bi sikeres kutatómunkát kívá-
nunk!

Május 14-én, hétfőn fél hat-
tól a Déryné Kulturális köz-
pontban bemutatkozik a kar-
cagi History zenekar. A klasz-
szikus rock-metal zenét ját-
szó együttes nemrég alakult, 
de már több sikeres fellépé-
sük volt. Megismerkedhe-
tünk a zenekar tagjaival, akik 
az 1960-as évektől napjain-
kig terjedő időszak zenéjé-
ből adnak ízelítőt. A zenekar 
felállása: Saliga György ének, 
Elek Zita ének, vokál, Jenei 
Zoltán gitár, Péter Dániel 
basszusgitár, Szalmási József 
dob. Az érdeklődőket szere-
tettel hívjuk!

Major J. – V. Gy.

Kováts Mihály
Emléknapok

20. jubileumi rendezvényei
Ideje: 2012. május 3-19.

Programok:

Május 15-én (kedd)
14:00 „Ifjú történészek”
 Megyei történelmi tanulmányi ver-

seny
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)
Május 17-én (csütörtök)
17:00 Műsoros est
 Közreműködnek: a Kováts Mihály 

Tagiskola és az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói

 Helyszín: Déryné Kulturális Központ 
(Karcag, Dózsa Gy. út 5-7.)

Május 19-én (szombat)
18:30 Jótékonysági „Kováts Bál” a 

„Kováts-os Gyermekekért” Közhasz-
nú Egyesület szervezésében

 Helyszín: Déryné Kulturális Központ 
(Karcag, Dózsa Gy. út 5-7.)

 „Ajándékötletek”
 Kiállítás a kézműves szakkör tagjai-

nak alkotásaiból
 Szakkörvezető: Nyíriné Kátai Kata-

lin tanítónő
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)
Ünnepi rendezvényeinkre 

szeretettel várjuk!

Klasszikus rock-metál zene

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár

és a
Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesülete Karcagi Csoportja
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és Kedves családját

a fogyatékkal élők - elsősorban a mozgáskorlátozottak - 
mindennapi életének 

megismerése és megismertetése érdekében rendezett

„SEGÍTSÜK EGYMÁST!” 
című előadássorozat 3. előadására 

Időpont: 2012. május 24. (csütörtök) 14:30 óra
A lovas terápia jótékony hatásai egészségesek és 

fogyatékkal élők számára 
elméletben és gyakorlatban

Előadó: Vincze Dóra gyógypedagógus, lovas terapeuta
Helyszín: Kunlovarda, Méntelepi u. 1.

Részvételi szándékát kérjük 2012. május 21-ig szíveskedjék 
jelezni

az 503-224/13 melléken Sótiné Szathmári Dóránál

Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Ügyeskedj a kerékpároddal! 
- volt a címe annak az egész 
délutánt betöltő sport- és 
kresz-programnak, amelyre a 
város minden ovijából hívtak 
csapatokat a szervezők. Május 
2-án délután sorban érkeztek 
is a kilenc gyermek négy szü-
lő felállású csoportok a Tán-
csics körút e célra lezárt és be-
rendezett szakaszára, a két ovi 
elé. Érkezett egy rendőrautó 
is, a kapitányság munkatársai-
val, akik szintén szerepet kap-
tak a vetélkedésben, és megér-
keztek a Kádas György Általá-
nos Iskola növendékei, Posz-
tós Károly tanár úrral az élen. 
Ők az egyik udvarban rendez-
kedtek be.

Az előkészületek gyorsan 
és olajozottan történtek, ami 
nem csoda, hisz ez a délutáni 
vetélkedés már hagyományos, 
a Zöldfa utcai ovi harmadjára 
hirdette meg.

- 2008-ban írtunk egy pá-
lyázatot a környezeti nevelés 
témakörében, Kerékpárral a 
természetben címmel - idéz-

te fel az előzményeket Andrá-
si Tiborné, az óvoda munka-
társa. - Ennek a pályázatnak 
három alprojektje volt – ezek 
egyike a kerékpározás nép-
szerűsítését tűzte ki célul. Ez 
az alapja a mai délutánnak is. 
A sikeres pályázattal elnyert 
pénzből 146 kerékpárt vásá-
roltunk, és így megteremtő-
dött a feltétele annak, hogy a 
gyerekek rendszeresen kerék-
pározhatnak az óvoda udva-
rán.

- Gondolom népszerű a lehe-
tőség...

- Igen, nagy a sikere, any-
nyira, hogy már két éve or-
szágos kerékpáros vetélkedő-
kön és versenyeken is részt ve-
szünk. Nagyon támogatták a 
kezdeményezést a szülők is, 
akikkel közösen már nem egy 
kerékpártúrát szerveztünk. 
Nagy segítséget kaptunk még 
a rendőrségtől is. A termé-
szetvédelmi célok mellett na-
gyon fontos, hogy a gyerekek  
ilyen pici korban megismer-
kedjenek a kerékpáros közle-

kedés szokásaival, szabályai-
val. És ha már ebben a korban 
elsajátítják a legfontosabbakat, 
akkor a későbbiekben feltehe-
tően nem lesz vele gondjuk. A 
Kádas György Általános Isko-
lában pedig a tanulók a kerék-
párszerelést is tanulják. Egy 
alkalommal – tavaly – rendbe 
tették a bicajokat, amit most 
is nagyon köszönünk. Ők itt a 
vetélkedőn a kerékpár részei-
ről, a biztonságos kerékpárról 
tartanak előadást.

Bár az igen népes, kilenc 
csapatot és százhúsz gyermek 
és felnőtt biciklist felvonulta-
tó délutánon nagy volt az iz-
galom és a várakozás, az óvó-
nők inkább ügyességi bemu-
tatóvá szelídítették a délutánt. 
Vagyis az ügyességi pályák és 
feladatok gyors és jó teljesítése 
nem a helyezésre ment. Meg-
elégedtek azzal, hogy a gyere-
kek valamennyien jól érezték 
magukat.

Elek György

Május 2-13. között rendez-
ték meg a XVIII. Berekfür-
dői Nemzetközi Nagykun 
Művésztelepet, amely idén 
vált „nagykorúvá”. A tábor 
művészeti vezetője Bráda 
Tibor, karcagi származású 
festőművész. Az idei festő-
tábor méltán viseli a nem-
zetközi címet, hiszen Er-
délyből, Hollandiából, sőt 
Indiából is érkeztek mű-
vészek. Részletes informá-
ció a tábor programjairól: 
www.berekfurdo.hu 

Bicajozásból vetélkedtek az ovisok
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Tájékoztató
a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.,

mint az Észak-Alföldi Operatív Programban támogatott
„A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című, 

ÉAOP-2.1.1/A-2f -2009-0007 azonosító számú pályázat  
kedvezményezettje az alábbi tájékoztatást adja:

a karcagi Kunhalom Polgári Kör civil szervezet
felkérésére Társaságunk

lakossági fórum keretében előadást tart

„A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című projekt 
bemutatása  címmel.

Helyszín: Déryné Kulturális Központ
           első emeleti klubterme

Időpont: 2012. május 21. (hétfő)

Tájékoztató
Társaságunk a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft., 

mint a Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő 
és Kereskedelmi Szálláshely üzemeltetője 

tájékoztatja kedves vendégeit, 

hogy az Észak-Alföldi Operatív Programban támogatott 
„A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című, 

ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 azonosító számú pályázat 
kivitelezési munkái folyamatban vannak. 

A pályázattal nem érintett medencék továbbra is kedves 
vendégeink rendelkezésére állnak. 

Május 01.-től az alábbi medencék szolgálják ki a fürdőzők 
igényeit:

– Élménymedence,
– Gyermekmedence, 
– Gyógy III. medence.

A kivitelezési munkákból adódó esetleges 
kellemetlenségek miatt 

türelmüket és megértésüket kérjük.

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

…,vagyis Por-medence. Így 
emlegetik azokat a területe-
ket Észak Amerikában, ahol 
a harmincas években hatal-
mas porviharok tették tönkre 
a legelőket és a termőföldeket. 
Ezek a csapások az Egyesült 
Államok préri fedte területe-
it, valamint Kanada bizonyos 
régióit érintették. Az USA-
ban leginkább Oklahoma, Te-
xas, Kansas és Colorado síny-
lette meg az 1932–1936 között 
tomboló hatalmas viharokat. 
A katasztrófához a túlzott me-
zőgazdasági talajterhelés ve-
zetett, mivel egyre több lege-
lőt törtek fel, szántot-
tak be, és a megfelelő 
öntözés hiányában ha-
talmas területek szá-
radtak ki. Több mint 
400 ezer négyzetkilo-
méternyi földterület-
ről fújta el a szél a ve-
tőmagot és még a ter-
mőre fordítható ta-
lajtakarót is. A por befedte a 
mezőgazdasági gépeket, a há-
zakat és az infrastruktúra je-
lentős részét is. Családok szá-
zezrei váltak hajléktalanná – 
elhagyva otthonaikat más te-
rületekre vándoroltak. Sokan 
soha nem találtak új otthon-
ra, így az államokat utazva, 

bérmunkából tengették nyo-
morúságos életüket. Hatalmas 
csapás volt ez az Egyesült Ál-
lamok XX. századi történel-
mében, ráadásul ez a periódus 
pont egybe esett a nagy gaz-
dasági világválság időszakával 
is, ami még nehezebbé tette a 
helyzetet.

John Steinbeck (1902–1968) 
Nobel-díjas amerikai író több 
művében is foglalkozott a kér-
déses időszakkal. Az Érik a 
gyümölcs (1939) című regé-
nye kifejezetten a Dust Bowl 
éveiről szól. Mielőtt megír-
ta, oklahomai munkások kö-

zött élt és dolgozott, így be-
lülről látva, hiteles képet fes-
tett az Okie-k (így nevezték az 
oklahomai lakosságot) életé-
ről. Steinbeck-nek egyébként 
is szokása volt, hogy regénye-
ihez munkavállalással, utaz-
gatással gyűjtsön anyagot, té-
mát, tapasztalatot. Így az-

tán mindig realisztikusan, de 
mégis nagy átéléssel és mélyen 
az emberi lélekben kutatva áb-
rázolta a vidéki Amerika éle-
tét. Mélységesen együtt érzett 
a keményen dolgozó, még-
is a felszínen maradni képte-
len emberekkel. Éles meglátá-
sai erős kontrasztba állítják az 
„amerikai álom”, a meggazda-
godás mítoszát és az egyre el-
szegényedő tömegek életét. 
Sokszor kemény társadalom-
kritikát fogalmaz meg; már 
saját korában visszataszító-
nak, végesnek és kiúttalannak 
tartotta az amerikai kapita-
lizmust és hazája morális ha-
nyatlását. Ezek a gondolatok 
fogalmazódnak meg az Egerek 
és emberek, az Édentől keletre, 
a Kék öböl, vagy a Rosszked-
vünk tele című regényeiben. 

Félreértés ne essék! 
Steinbeck rajongásig szeret-
te hazáját, ezért is utazta kör-
be élete utolsó éveiben kutyá-
ja (Charley) társaságában egy 
rozzant kis teherautóval. Eb-
ből született meg az Utazá-
sok Charley-val című útiraj-
za. Mindemellett sok-sok nyil-
vánvaló társadalmi probléma 
mellett nem tudott szó nélkül 
elmenni. Nem véletlen, hogy 
rengeteg támadás is érte emi-

att. Műveinek máig érvényes 
mondanivalója van, üzenet-
tel bírnak a mai ember számá-
ra is.

A mostani válság is kísérte-
tiesen kezd hasonlítani az ak-
kori helyzetre és még kísér-
tetiesebb üzenete van annak 
a néhány mondatnak amit az 
író az Érik a gyümölcs miatt 
kapott támadások kapcsán írt. 
A kritika azt állította, hogy 
Steinbeck eltúlozta az ország 
helyzetét, sötétebbnek állítot-
ta be, mint amilyen valójában. 
Erre így válaszolt: „A bankok-
tól és a nagy földbirtokosok-
tól felém áradó sértések és rá-
galmazások elég ijesztőek. Leg-

utóbb azt híresztelték, hogy az 
oklahomai nép gyűlöl engem, 
sőt, megöléssel fenyeget, amiért 
hazudtam a sorsukat illetően... 
Azt kell mondjam, ez a hiszté-
ria, ami itt a könyv körül nö-
vekszik, teljesen egészségtelen.” 

Ha valaki igazán meg akar-
ja ismerni Steinbeck munkás-
ságát és azt a korszakot, annak 
mindenképp azt tudom java-
solni, hogy az Édentől keletre 
az a regény amit először olvas-
son el. Ez egy rendkívül össze-
tett olvasmány minden tekin-
tetben. A világirodalom egyik 
legszebb alkotása. Maga az író 
is élete fő művének tartotta.

-dh- 

Dust Bowl
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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 

Április 22-én hazai környe-
zetben lépett pályára a KSE 
csapata. Együttesünk egyet-
len kötelező feladat előtt állt: 
megnyerni a kettőből egy 
mérkőzést, ezzel biztosíta-
ni a második helyet a Megyei 
I. osztályban, függetlenül az 
utolsó bajnoki fordulótól. A 
körülmények és az akarat úgy 
alakította, hogy ez sikerült is, 
így 5 év után - egy valami-
kori ezüst-majd bronzérem 
után - újra a dobogón végez 
a KSE férfi kézilabda csapa-
ta 2012-ben. Az utolsó fordu-
lóban Szolnok és Rákóczifalva 
lesznek az ellenfelek, mindent 
megteszünk a kettős győzele-
mért.

Eredmények:
Karcagi SE - 

Törökszentmiklós KE II. 
23:27 (15:11)

Karcag: Nagy J., Lajtos L. 
(2), Sebők K. (4), Vályi N. (5), 
Ferenczi Cs. (2), Pápai Á.(4), 
Örsi P. (3).

Csere: Fábián P. (3), Hamar 
L., Nagy P., Papp I.

Az első félidőben megszer-
zett előny könnyen elszállt a 
második félidő elején, itt is 
koncentrálni kellett volna a 
mérkőzés utolsó percéig. De 
még maradt lehetőség javítani.

Karcagi SE - Tiszakürt 
KSE 31:25 (16:8)

Karcag: Nagy P., Lajtos L. 
(2), Sebők K. (2), Vályi N. (6), 
Ferenczi Cs. (1), Pápai Á. (8), 
Örsi P. (5).

Csere: Fábián P. (2), Papp I., 
Major J. (5).

Fél gőz, alapjárat, lassú tem-
pó, kevésbé eseménydús 2. fél-
idő. Nagy Péter tanár úr ki-
emelkedőt teljesített a kapu-
ban. Valamennyi játékosnak 
gratulálok az idei bajnoki sze-
zon ezüstérméhez. Az utol-
só fordulóról május végén szá-
molunk majd be.

MAJOR
szakedző

Moharos Józsefné, született 
Vadász Eszter, karcagi refor-
mátus öregdiák 2011-ben föld-
rajzi díjat alapított szeretett 
fia, Dr. Hajdú-Moharos József 
emlékére. Esztike néni 1948-
ban érettségizett Karcagon, és 
mind a mai napig nagy szere-
tettel látogatja a Karcagi Öreg-
diákok Baráti Körének éves 
rendezvényeit. A díjat a tavalyi 
tanévtől évente egy alkalom-
mal ítélik oda a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium legtehetsége-
sebb, földrajz tantárgyból leg-
kiemelkedőbb eredményekkel 
rendelkező tanulójának. A ta-
valyi évben Deák Attila kapta 
meg elsőként a rangos kitün-
tetést. Az édesanya által ala-
pított díj pénzjutalomból és 
Györfi Sándor Munkácsy-és 
Mednyánszky-díjas szobrász-
művész által készített emlék-
plakettből áll. A Református 
Gimnázium nagyon sok tehet-
séges, kiváló kis „földrajztu-
dóssal” rendelkezik, akik si-
kert sikerre halmozva, rangos 
megyei és országos helyezése-
ket tudhatnak magukénak. 

Az idei tanév kitüntetett-
je Halmai Márton 12. B osztá-
lyos tanuló, aki a ballagási ün-
nepségen Nt. Koncz Tibor el-
nök-lelkész úrtól és Juhászné 
Zsadányi Erzsébet igazgató 
asszonytól vehette át a meg-
tisztelő kitüntetést. Marci pél-
dás magatartású, 4 éven át 
szinte mindig kitűnő átlaggal 
zárt. Tanáraival és tanulótársa-
ival rendkívül illedelmes, ud-
varias, kitűnő nevelést kapott 
szüleitől, Nagy Évától és Hal-
mai Györgytől. Négy éven át 
nagyfokú érzékenységgel ke-
zelte a földrajz tantárgyat, ver-

senyzett, kutatott a földrajztu-
dományokban. Magas fokú in-
telligenciával és megalapozott 
szakmai tudással szerepelt és 
ért el megyei és országos szintű 
eredményeket. A Bacsó Nán-
dor Megyei Földrajzversenyen 
9. és 10. évfolyamban 3. helye-
zett. A Lóczy Lajos Földrajz-
versenyen 10. évfolyamban or-
szágos döntős. A Less Nán-
dor Országos Földrajzverseny 
11. évfolyamon 17. helyezett. 
A Benkő Gyula Komplex Ter-
mészettudományi Versenyen 
országos első helyezett. A Re-
formátus Középiskolák Ter-
mészettudományos Országos 
Csurgói Diákkonferenciáján a 
10. évfolyamon 2., a 12. évfo-
lyamon 1. helyezett.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium vezetősége és tanárai 
nevében szívből gratulálunk 
a kitüntetéshez, a díjazott ta-
nulónak további szakmai si-
kereket, magánéletében pe-
dig jó egészséget és boldogsá-
got kívánok.

Major
földrajz-orosz szaktanár

Pályázat

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
Karcag, Ohio tér 2. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 1 helyiség
A helyiség alapterülete: 20,88 m2
Közművei: villany, gáz.
A fenti pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 23. 
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)

Sok szeretettel meghívunk mindenkit a 
XI. Karcagi Roma Nap rendezvényeire 2012. 
május 12-én szombaton 14 órától 20 óráig a 
karcagi kiskápolna udvarán, a Vasút utca 45. 
szám alatt.

Elég volt már abból, hogy csak a fürdőszo-
bában énekelsz? Tehetséges vagy valamiben, 
de közönséged csak a fürdőszobai tükör? 
Akkor gyere és mutasd meg mit tudsz! A Ro-
ma Nap színpadán megmutathatod ki is vagy 
valójában!

Várunk minden énekest, táncost, zenészt, 
versmondót és kalandvágyó tehetséget, csa-
patot. Lépjen fel színpadunkon, színesítse 
műsorunkat! A műsorodhoz szükséges zenei 
alapot CD vagy DVD lemezen hozd magad-
dal, a technikáról mi gondoskodunk.

Jelentkezni a helyszínen a műsorvezetőnél 
lehet. Érezd otthon magad, hozz magaddal 
bográcsot és főzd meg a vacsorádat a hely-
színen! Öltözz cigány népviseletbe, mutasd 
,meg szép hosszú fekete hajadat, nagy baju-
szodat és kalapodat a színpadon!

A legszebbeket díjazzuk!
Vendégként fellépnek: Sárkány Éva, Klárá, 

Balogh Duó, kis Junior, Gyökeres János, Ba-
kó János, a Barna Gyöngyök és még sokan 
mások. Csatlakozz te is hozzájuk!

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ve-
zetősége: Varga István Mici elnök, Kiss Irén 
Borbála elnökhelyettes, Mihácsiné Mándi Jo-
lán képviselő, Varga Istvánné képviselő.

Ne felejtsd el, mi várunk rád! Gyere és bu-
lizz velünk, érezd jól magad!

XI. Karcagi Roma Nap

Dr. Hajdú-Moharos József Földrajzi Tanulmányi Díj

A 2011/2012. tanév kitüntetettje Halmai Márton

Az idei év kitüntetettje: 
Halmai Márton

Férfi kézilabda Megyei bajnokság

Már biztosan megvan 
az ezüstérem

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

Törökszentmiklósi KE - Berekfürdői SE 24:20 (9:10)
Martfű, Jv.: Major G., Takács I.
Berekfürdő: Varga A., Cseke P. (5), Szőkéné Varga I. (6), 

Andrási Zs. (5), Szabó I., Sipos K. (1)., Bánhegyiné Bakó É. 
(3)

Csere: Bézi M., Szarka B.

Berekfürdői SE – Tiszakécske VSE 17:22 (8:10)
Martfű, Jv.: Major G.., Kiss J.
Berekfürdő: Varga A., Cseke P. (2), Szőkéné Varga I. (7), 

Andrási Zs. (5), Szabó I, Szarka B. (1),  Bánhegyiné Bakó É. 
(1)

Csere: Bézi M., Sípos K. (1),
Játékos-edző Bánhegyiné Bakó Éva: Törökszentmiklós 

ellen a 2. félidő 10. percéig vezettünk, majd ziccer helyze-
tek maradtak ki, melyeket az ellenfél büntetett. Ha az el-
ső mérkőzésen is úgy játszunk, mint a nehezebb ellenfél 
Tiszakécske ellen, akkor győzünk.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon 
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.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szoba 
+ konyha + spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Karcagon eladó teljes közműve-
sített, régi típusú 83 m²-es kertes 
családi ház. Garázs, melléképület 
van. Fűtési lehetőség: gáz + ve-
gyes tüzelésű központi fűtés + 3 
helyiségben cserépkályha. Kisebb 
földszinti tömblakást beszámítok, 
vagy csere is érdekel. Tel.: 06/30-
483-6705.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros 1,5 szobás tégla ház 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 órától).
Karcag, Kertész J. utcán I. emele-
ti 2. sz. erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-547-9987.
26 AK szántó eladó kövesút mel-
lett, közel a városház. Tel.: 59/312-
069.
Garázs eladó Karcagon a Kántor 
S. utcai garázssoron. Tel.: 06/30-
272-9853.
Eladó Karcag főterén egy szobás 
komfortos, igényes kertes ház-
rész, 43 m² gázfűtés + cserépkály-
ha. Budapesti csere is érdekel. Tel.: 
59/311-055 vagy 06/30-243-0673.

Kiadó a főtéren a piaccsarnokkal 
szemen az Elit Retro Disco és a 
mellette lévő Söröző. Akár együtt 
vagy külön-külön, vagy megvétel-
re eladó az egész és a hozzá tar-
tozó apartmanházak és egy csalá-
di ház 600-as telekkel. Tel.: 06/20-
548-6729.
A Kisvénkertben a Kékvirág ut-
cában eladó egy másfél szobás, 
konyhás, fürdőszobás kis ház. Van 
benne egy beépített cserépkály-
ha, vezetékes víz és fúrott kút. A 
ház pár éve épült. U.itt a Kékvirág 
utcában van még egy 1 szobás kis 
ház ugyan ezekkel a feltételekkel. 
Tel.: 06/20-399-4484.
Eladó Kg., Kossuth téren III. eme-
leti, felújított 57 m²-es lakás. Tel.: 
06/30-298-0276.
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 Kossuth tér III. emeleti 2 
szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Városközpontban, Kuthen u. 5. sz. 
alatti lebontásra való ingatan el-
adó. Tel.: 59/300-196 (esti órákban) 
vagy 06/20-531-6056.
Eladó Karcag, Kossuth téren III. 
emeleti 57 m²-es felújított lakás. 
Tel.: 06/30-298-0276.

Albérlet
Főtéren 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 
06/30-345-2558.
Kiadó Karcag főterén egy 2 szobás 
komfortos igényes kertes lakás jú-
niustól. Tel.: 06/20-548-6729.

Állat
Nyereghelyen sütött 4 éves lipicai 
kanca eladó. Tel.: 06/30-985-4098.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Problémamentes társadalom ki-
alakítása. 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 heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kristá-
lyos): 1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.600 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: 06/30-963-5073.
Hallókészülék, kaszáló gép után-
futó eladó. Tel.: 06/30-518-7386.
Női és férf i különböző hasz-
nált szemüvegek és látásjaví-
tó lyuk szemüveg eladó. Érd.: Kg., 
Kisújszállási út 107.
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.
Eladó 1 db jó állapotú Schwinn 
Csepel Cserkész típusú 26-os MTB 
kerékpár, 1 db Schwinn-Csepel 
Ranger ATB női kerékpár (2 éves, 
megkímélt), 1 db Neuzer Bora 21 
sebességes, összteleszkópos fiú 
kerékpár. Fila görkorcsolya X-One 
fiú (bővíthető) 38-40-es méret. 
Tel.: 06/30-627-8613.
Eladó mindenféle edények; szoba, 
konyha bútor; üstház üsttel; kézi 
kocsi; gázpalack; bőrönd; televízió; 
káposztás kád; hús- és mákdará-
ló; zsíros bödönök. Tel.: 59/312-157.
FÉG kazán, 3 db különböző mére-
tű radiátor (ebből 1 db öntött vas) 
+ 10 liter cső őr folyadék 30 %-kal 
olcsóbban eladó. Tel.: 59/400-780 
vagy 06/30-399-9285.
Gyöngyösi fuvarba egy hűtőlá-
da szállításáért betársulnék. Tel.: 
06/30-462-7141.
Mátrafüred-Pipishegyen nyaraló 
kiadó. Tel.: 59/311-817 vagy 06/30-
455-6995.
Eladó 5 db ekekapa. I.ár: 15.000 Ft/
db. Tel.: 06/30-661-9072.
Gyapjúfonal, eredeti matringban 
vertcsipkéhez cérna eladó. Tel.: 
06/30-462-7141.
Eladó hagyományos ágyneműtar-
tó, 4 db régi háttámlás szék, fal-
ra akasztós üveges könyvespolc, 
sötét színű fényes dohányzó asz-
tal. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (10-
16 óráig)
Antik és motoros bőrdzseki, va-
dász zakó több méretben, vadász 
ingek eladók. Tel.: 59/312-562.

150 l-es fagyasztóláda, újszerű 
Hajdú centrifuga, mosógép, gyer-
mek etetőszék, kis famázsa sú-
lyokkal, 400-as Abrikter tengely 
csapágy házakkal, fúró tokmány-
nyal, F-Astrához hátsó lengéscsil-
lapító rugó eladó. Tel.: 06/30-566-
8044.
Karoslemez vágó olló; alumínium 
üstház; Robi kerék, kasza, kapa; 
húsdaráló; diódaráló; mákdaráló; 
ásó; gereblye; lapát; csákány; vil-
la; fogók; kalapácsok; fejszék és 
még sok minden más eladó. Érd.: 
Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-532-
6644.
Kisbálás lucerna, lucernaliszt, hul-
lámpala, Suzuki tetőcsomagtar-
tó, 3 db 5 fm-es beton f. gerenda, 
Zinger varrógép, 40-es tiszti csiz-
ma (alig volt használva). Karcag. 
Tel.: 06/30-266-2859.
Egyedi szép menyasszonyi ruha 
gyűjteményemből kölcsönbe elvi-
hető. I.itt férfi szmoking (nagyobb 
méret) eladó. Tel.: 59/312-562.
Kiárusítás! Gyermek, felnőtt ruha 
50-100-200-500 Ft és egyéb sok 
minden Kg., Reggel utca 33. sz. 
alatt, a nagykapuban vasárnapon-
ként 8-16 óráig.
FÉG átfolyós gáz vízmelegítő, 80 l 
villany bojler, 200/250 db vályog 
olcsón eladó. Tel.: 59/312-562.
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.

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.
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 
kedvezményt is tudunk biztosí-
tani. 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.
Cipzár varrást, függönyszegést, 
párnahuzat varrását rövid határ-
időre vállalom. Tel.: 06/20-451-
2490.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Varrónő munkatársat keresek 
Karcagon. Tel.: 59/312-562.
Mindenféle kőműves munkát vál-
lalok. Tel.: 06/30-619-9775.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: 06/30-647-7357.
Öt ajtós személygépkocsit vásá-
rolnék. I.ár: 450-500 ezer forint. 
Tel.: 06/30-529-6038.

Apróhirdetés
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2012. május 11. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Interjú Navracsics Tiborral
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Interjú Domján Sándorral
 Szaúd-Arábiai befektetőkkel 

tárgyaltak Karcagon
 Karcagi Hírek
-  Érettségi körkép
-  Karcagon járt a Szaúd-Arábiai 

mezőgazdasági miniszter
-  Felújítás a katolikus temetőben
-  A Méz napi rendezvény
-  Start munkaprogram Karcagon
 Háttér – különkiadás
 Nárcisz menet Karcagon
20.10  Önkormányzati ülés

2012. május 15. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Görögkeleti istentisztelet
19.20  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - római katolikus 

szentmise

20.30  Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és   Kollégium 
ballagása és ünnepi istentiszte-
let a református nagytemplom-
ban

2012. május 18. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ballagás a Szentannai Sámuel 

Gimnáziumban
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: Magyar delegáció Ka-

zahsztánban
 Karcagi Hírek
-  Európa legnagyobb édesvízi 

akváriuma
-  Ültess egy fát program
-  Különös őzbak
-  Baleset darázscsípés miatt
 Háttér – különkiadás
 Játszd újra kiállítás
20.10  Ballagás a Varró István Szakkö-

zépiskolában

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

Ulveczki Anett – Szabó Sán-
dor
Kg., Bercsényi u. 11. 
 Zsombor Sándor
Kovács Edit – Lakatos Zol-
tán
Kg., Pálya u. 48. 
 Bianka Edit
Tukarcs Margit – Kocsis Já-
nos
Kg., Kisújszállási u. 8. 
 Marcell

Halálozás

Fekete Lajosné (Kele Zsu-
zsanna)

 Karcag (1945.)
Kelemen Julianna
 Karcag (1936.)
Medgyesi Lajos
 Karcag (1927.)
Rab János
 Karcag (1933.)

Lapzárta: hétfő 14 óra

Labdarúgás

Május 11. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Május 12. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
Május 13. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 14. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 15. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 16. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Május 17. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Május 18. péntek
 Berek – Kiss A. 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.

Kunhegyes – Karcag 0:2 
(0:0)

Kunhegyes, 100 néző. Jv.: 
Kóródi F. Segítői: Skultéti Cs., 
Felföldi K.

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

Edző: Orosz István
A nyolcadik percben Er-

dei egyéni akciója után a vé-
dők az utolsó pillanatban szög-
letre rúgták előle a labdát. A 
harminchatodik percben egy 
jobbról beívelt beadást Dobos 
nagy helyzetben mellé fejel-
te. A negyvenkettedik percben 
Balogh R. elhúzott a jobb ol-
dalon, de a 16-oson belül elso-
dorták – a büntető elmaradt. A 
negyvenhetedik percben Nagy 
R. középen kiugratta Erde-
it, aki a kifutó kapus mellett a 
bal alsó sarokba helyezett (0:1). 
A hetvenkilencedik percben 
Nagy R. indította a jobbolda-
lon egyedül befutó Rajcsányit, 

aki egy csel után a kapu köze-
pébe bombázott (0:2).

Jók: Gácsi, Imre, Herbály ill. 
Rajcsányi, Balogh R. Nagy R.

Lajtos László: Sajnos to-
vábbra sem tudjuk átlépni a sa-
ját árnyékunkat.

Orosz István: Végre sikerült 
három pontot szerezni. Sok si-
kert kívánok az érettségizők-
nek.

Ifjúsági mérkőzés

Kunhegyes – Karcag 2:2 
(1:1)

Karcag: Oros, Henk, Lázók 
S., Szabó G., Németh, Horváth, 
Bukovszki, Kabai, Berczi, Ha-
mar, Földi

Csere: Csík, Balla D., Balla 
G.

Góllövők: Máté (2), ill. Földi, 
Horváth

Faragó Krisztián: Sok kiha-
gyott gólhelyzetekkel nem le-
het mérkőzést nyerni.

B. I.

Április 28-án éjszaka a kar-
cagi járőr körözött személyt fo-
gott el, akit őrizetbe vettek és a 
Törökszentmiklósi Rendőrka-
pitányság fogdájára szállítottak.

Bíróság elé állítással büntető-
eljárás indult egy helyi fiatalko-
rú fiú ellen, aki az egyik szállo-
da előtt kihelyezett virágos lá-
dában lévő pálmafát felborítot-
ta, mely során az gyökerestől 
kifordult. Az okozott anyagi 
kár 80.000 Ft. 

Április 29-én délután egy 
karcagi áruházban egy fiatal nő 
cumisüveget próbált meg ellop-
ni, de tetten érték, így a 3.128 
Ft-os kár megtérült. Ellene sza-
bálysértési eljárás indult. Mivel 
a tolvaj társaságában két intéze-
ti fiatalkorú lány tartózkodott, 
akik ellen körözés volt kiadva, 
így azokat az intézkedők meg-
hallgatásukat követően a szol-
noki GYIVI-be kísérték.

Április 30-án reggel a vá-
ros közterületén korábbi sérel-
mei miatt egy férfi az udvaráról 
magával vitt akácfa husánggal 

megütött egy másik férfit, mely 
során nyolc napon belül gyógy-
uló sérülést okozott. Az ügyben 
büntetőeljárás indult.

Április 30-án a rendőrök 
előállítottak egy ecsegfalvi la-
kost, aki elszámoltatása során 
elismerte, hogy azt megelőzően 
a kapitányság illetékességi te-
rületén nyolc olyan bűncselek-
ményt követett el, amikor se-
gédmotor-kerékpárt lopott. A 
végrehajtott házkutatások so-
rán lefoglalásra került 3 db 
bűncselekményből származó 
segédmotor-kerékpár. Az intéz-
kedés kapcsán további szemé-
lyek őrizetbe vételére is sor ke-
rült, akiket a Törökszentmiklós 
Rendőrkapitányság fogdájára 
kísértek.

Rendőrkapitányi fogadónap 
a lakosság részére: 

2012. június 04. (hétfő)
 9.00 - 12.00 óráig

A távollévő vezető helyett a 
helyettesítési sorrend alapján 
helyettesítő vezető tartja a foga-
dónapot.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon 

a Kerekes István 
utcai

Halbolt. 
Érdeklődni: 

06/20-411-7430.

A véghajrában ismét re-
mekeltünk. A tizedik - utol-
só előtti - fordulóban a har-
madik helyen álló,  kiváló 
erőket felvonultató kecske-
méti „Tóth László” csapatát 
láttuk vendégül Berekfür-
dőn a Művelődési Központ-
ban. Az igen erős összeállí-
tásban asztalhoz ülő vendé-
gek ellen kötelező volt a csa-
patgyőzelem, amit könnyű 
eltervezni, de a megvalósí-
tás már jóval nehezebb.

Csapatunk azonban ez al-
kalommal is ellenállhatat-
lan volt -  sorban szereztük 
pontjainkat -, míg az ellen-
fél csupán döntetlenekkel 
válaszolt. A végeredmény 
szenzációsnak tekinthető, 
mert 9:3 arányban diadal-
maskodtunk.

Ilyen előzmények után 
nagy izgalommal vártuk a 
gyulai csapat eredményét a 
jóval gyengébb Szolnok el-
len. A sors ebben az esetben 
is nekünk kedvezett, mert 
előnyünket az utolsó fordu-
ló előtt további fél ponttal 
növeltük. Két hét múlva ne-
künk a szegedi Maróczy kö-
vetkezik játékra, míg Gyu-
la az erősebb kecskemé-
ti „Tóth László” csapathoz 
utazik, s az előzetes számí-
tás szerint így a két pont 
előnyünk elégségesnek lát-

szik a bajnokság megnyeré-
séhez.

Lássuk az egyéni eredmé-
nyeket. Az első táblán G.A. 
Catalin pontos végjáték-ve-
zetéssel megszerezte nyol-
cadik győzelemét. Nyolc-
ból nyolc pont kimagas-
ló teljesítménnyel, amitől 
a másik vendégjátékosunk 
sem akart lemaradni, mert 
Lévay Sorin is nyert, és így 
kilenc játszmából kilenc 
pontot ért el, míg Papp Jó-
zsef és Sebők István értékes 
döntetlennel növelte pont-
jainkat.

A hetedik táblától kezd-
ve viszont megtáltosodott 
a csapat. Egyed Zsolt, Kó-
nya László, Mohácsi Imre, 
Fodor István, Egyed Viktó-
ria és Egyed Judit zsinórban 
nyerték a partikat. Így ala-
kult ki a 9:3 arányú csapat-
győzelem.

Csapatunk nagy lehető-
ség előtt áll. Bízunk abban, 
hogy kellő elszántsággal és 
egészséges önbizalommal a 
két hét múlva esedékes utol-
só fordulóban sikerül elér-
nünk a karcagi sakksport 
eddigi legnagyobb eredmé-
nyét.

Fodor István

Csapatunk ismét remekelt


