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Mindenütt a szárazság 
nyomai

A hagyományos Kováts Em-
léknapok a múlt héten szak-
mai előadással, hétfőn az is-
kolatörténeti kötet bemuta-
tásával és képzőművészeti ki-
állítással kezdődtek. A május 
11-i ünnepségen az iskola di-
ákjai mellett számos vendég 
tisztelgett az ezredes emléke 
előtt.

A Kovátsnál maradt 
a vándorkupa

Az emléknapok rendezvé-
nyei közé tizenöt évvel ezelőtt 
vették fel az általános isko-
lák csapatai közötti váltófutó-
versenyt, amely az intézmény 
Kálvin utcai épületétől indult, 
s a Bocskai-Liliom utcák talál-
kozásánál kialakított Kováts 
Emlékhelynél ért véget. Az is-
kola hosszú ideig megtartotta 
ezt a szokást, ám a szervezés 
könnyítése végett a verseny-
távot tavaly már a Múzeum-
parkban futották le a csapa-
tok. Így volt most május 9-én 
délután is, amikor hat karca-
gi általános iskola (Györffy, 
Szent Pál, Refi, Kiskulcsos, 
Arany és Kováts) csapatai áll-
tak rajthoz. A kemény küzde-
lem a vendéglátók magabiz-
tos győzelmét hozta, s nem-
csak az első helyezésért járó 
aranyérmeket vehették át, ha-
nem a győztesnek egy évig já-
ró vándorserleget is. Továb-
bi eredmények: 2. Kiskulcsosi 
Tagiskola, 3. Györffy István 
Tagiskola, 4. Nagykun Refor-
mátus Ált. Isk., 5. Szent Pál 
Marista Ált. Isk., 6. Arany Já-
nos Tagikola.

A Kováts Emlékhely

a váltófutás átszervezése 
után sem néptelenedett el az 
ünnepen, hiszen május 11-én 
itt kezdődtek a jeles nap ese-
ményei. Mint tizenkét éve 
mindig, most is a 8. számú ke-
rület lakóinak részvételével 
folyt le a megemlékezés. Pánti 
Ildikó önkormányzati képvi-
selő ünnepi beszédét követő-
en a „kovátsos” énekkar adott 

rövid műsort, majd az önkor-
mányzat, az iskola és a fegyve-
res erők nyugdíjasainak egye-
sülete helyezte el az emlékezés 
koszorúit a szülőházat szim-
bolizáló emlékfalon, az 1981-
ben elkészült emléktáblánál.

A központi ünnepség
helyszíne az idén annyiban 

módosult, hogy a nagy érdek-
lődésre tekintettel az iskolával 
szemben, a Múzeumparkban 
építették fel a színpadot, a ven-
dégeket váró sátrat, és az ülő-
helyeket pedig a park fái árnyé-

kában helyezték el. A rendez-
vénysorozat azonban az iskolá-
ban indult. Eleni Tsakopoulos 
Kounalakis, az Egyesült Álla-
mok magyarországi nagykö-
vete ugyanis ezen a napon, az 
Aktív Állampolgárság Éve ese-
ményeként kitüntetést adott át 
Kurucz Istvánnak, a karcagi 
birkózósport mecénásának és 
szervezőjének. (Az említett ki-
tüntetést azoknak a szerveze-
teknek és magánszemélyeknek 

adja át a nagykövetség, ame-
lyek -akik azon dolgoznak, 
hogy pozitív változást hozza-
nak közösségeik életébe.) A 20. 
jubileumi ünnepség díszvendé-
gei között az Egyesült Államok 
nagykövete mellett foglalt he-
lyet dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter, a Kováts 
Mihály Baráti Társaság Egye-
sület vezetője, Kovács Sándor, 
a JNSz megyei közgyűlés el-
nöke, Dobos László polgár-
mester, Bodó Sándor festőmű-
vész, Hábel György, dr. Ked-
ves Gyula ezredes, hadtörté-
nész (Hadtörténeti Intézet és 
Levéltár) valamint az önkor-
mányzat tagjai és a társadalmi 
szervezetek képviselői. (Az ün-
nepség egyik szónokaként Var-
ga Mihály államtitkárt tüntet-
te fel a meghívó, ám őt másfelé 
szólították a teendők. Távira-
tilag küldött üdvözletét és jó-
kívánságait Chrappánné Papp 
Ágnes igazgatónő tolmácsolta.) 
Eleni Tsakopoulos Kounalakis 
nagykövet ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy a két ál-
lam közötti hivatalos kapcsola-
tok kilencven évvel ezelőtt in-
dultak meg, ám szolgálatait az 

A Kováts Emléknapok eseményei

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! 

- Általában a Tiszazugig be-
járva a területeinket, min-
denütt, mindenfelé a száraz-
ság nyomait lehet látni. Na-
gyon kevés olyan terület van, 
ahol az ilyenkor megszokott 
vizes élőhelyek víz alatt lenné-

nek. Ma reggel a székicsér ál-
tal használt területeket néz-
tem végig, vagyis olyan he-
lyeket, ahol ezek az egyéb-
ként vízhez kötött életmódú 

Folytatás az 5. oldalon

Huszonkét éve itt van velünk
A tavaly előtti csapadékos időjárásnak megvolt az a hasz-
na, hogy még ha árnyék formában is, de felidéződött a régi 
vizes világ kora és környezete. Rég kiszáradt érmedrek tel-
tek meg vízzel, emberemlékezet óta csontszáraz területe-
ken lükkent ki a földből a nádas. A rég elfelejtett vizes fol-
tokban hamarosan ott kuruttyoltak a békák, és a látványo-
san zöld apró rétség vizében rövidesen ott lestek zsákmány-
ra a gólyák, a gémek meg más gázlómadarak. A következő 
év négy-ötfiókás gólyafészkei legnagyobbrészt ennek az éle-
lembőségnek köszönhetők. De mi van a védett területeken 
manapság, a kemény hideggel búcsúzó tél és a hónapok óta 
tartó aszály idején? A védett területekkel kapcsolatban Ka-
pocsi Istvánt, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igaz-
gató-helyettesét kérdeztem.

Folytatás a 4. oldalon
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A 

huszárvirtus 
időszerűsége

Május 11-én – a hagyományokhoz híven 
– ismét ünnepi megemlékezés volt a Mú-
zeum Parkban. Az egykori legendás Kováts 
Mihály huszár ezredes történelmi érdemeit 
méltatták – az ünnepség rangját emelve – 
közjogi méltóságok is: az USA magyarorszá-
gi nagykövet asszonya, E.T. Kounalakis és dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, 
aki a Kováts Mihály Baráti Társaság elnöke is 
egyben. Nyilvánvalóan más-más érzelmi as-
pektusból közelítették meg az egykori hős 
tetteit, de beszédeikben közös volt a füg-
getlenségi háború hősének életútja: példát 
kell, hogy szolgáltasson a jelen felnövekvő 
nemzedékének. Az ünnepség után később, 
a Kováts Mihály iskola egyik tantermében, 
pedig dr. Kedves Gyula hadtörténész-ezre-
des, a Hadtörténelmi Múzeum igazgatója 
tartott „rendhagyó” történelem órát. Érdek-
feszítően beszélt a magyar huszárság törté-
netéről, kimagasló személyiségeiről, legki-
válóbb harci cselekedeteikről: sok-sok új és 
érdekes adalékot szolgáltatva az érdeklő-
dő hallgatóságnak a tovább gondolkozásra. 
Talán legizgalmasabb fölvetése – legalább-
is számomra – az volt, hogy vajon miért ép-
pen a magyar huszárban alakult ki az „iga-
zi huszárvirtus”? (Noha szerte Európában és 
máshol is a világban voltak könnyű-lovassá-
gi katonák, azaz huszárok.) Mi volt ennek a 
huszár mentalitásnak a lényegi gyökere, ami 
miatt a magyar huszárt mindenütt szívesen 
befogadták, ahol fontos csatákat, ütközete-
ket akartak nyerni a hadvezérek? Bevallotta, 
nehéz erre a kérdésre válaszolni, még a jól 
felkészült történetkutatónak is, hiszen a ma-
gyar huszár ethosza több rétegű, és sajáto-
san magyar jellemvonásokból rakódik össze 
valamifajta unikumként. Ő is csak sejti: gróf 
Hadik András világraszóló huszárbravúrja is 
ezt példázza – aki közhuszárból kiemelked-
ve, a kor egyik legnagyobb uralkodóját, a 
porosz II. Frigyest „tréfálta” meg azzal, hogy 
még Berlint is elfoglalta egy alig 3500 főt 
számláló seregével, komoly hadisarcot véve 
a városon. S mi több: lábára húzva a császár 
csizmáját, s 200 pár kesztyűt küldött a sarc-
ból királynőjének, Mária Teréziának. (Ráadá-
sul a sarc egy részét még utána is küldték!)

Hát, igen. A magyar huszárvirtus nem 
volt akármi: egyaránt kellett hozzá a fegye-
lem, de ugyanakkor a rögtönzés, az improvi-
záció, és a fizikai állóképesség. S még sorol-
hatnánk tovább a gyors helyzetfelismerés-
től, az alapos mérlegelésig, sok egyéb had-
vezetői szakértelmet. 

Hazatérve belelapoztam egy már kissé 
elavult, régi hadtörténeti könyvbe („A ma-
gyar katona vitézségének ezer éve”- Horthy 
előszavával), ahol szintén egy érdekes köze-
lítést találtam. Csak a lényegét írom: a né-
met lovasság számára készült 17. és 18. szá-
zadi harcászati szabályzatban keményen 
megparancsolják, hogy azt a lovast, aki harc 
közben meghátrál, társai azonnal vágják le. 
A magyar szabályzatban ehelyett az olvas-
ható, hogy azokat a huszárokat kell meg-
büntetni, akik nem várják meg a támadásra 
a parancsot, hanem előrerohannak vagy el-
lenséges lovasokat párviadalra hívnak.

Ez, ha úgy nézzük – talán még a mára is 
adaptálható…

- ács -

Meghívó
A Gyermekünk Mosolya, Egészséges Gyermekekért 

Alapítvány és a Takács Péter úti tagóvoda szülői közössége 
szeretettel meghívja Önt

2012. május 25-én 1700 órai kezdettel rendezett 
Kerti partijára.

Helyszín: Takács Péter úti tagóvoda udvara
Kerti parti belépő ára: 1.500.- Ft/fő
Az est programja:

Köszöntő
A nagycsoportos gyermekek műsora
Hipp-Happ táncbemutató
Andy és Karcagi Nagy Zoltán zenés műsora
Nevelőtestület vidám műsora
Kolostyák Gyula nótaénekes
RetRock zenekar
Zene-tánc ameddig a vendégek kívánják
Tombolahúzás

Az inni-enni valót mindenki maga hozza!
Várjuk a szórakozni vágyó szülőket, hozzátartozókat, isme-
rősöket!

Az óvodás gyermekek és dolgozók

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.

Tisztelt karcagi lakosok, állattartók!
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága üze-

meltetésében lévő Gyepmesteri telep (Karcag, Vágó-
híd u.) működési rendje 2012. június 1-től az alábbi-
ak szerint változik:

Nyitvatartási idő: 
hétfőtől péntekig 8 – 12 óráig 15 – 19 óráig
szombat 7 – 11 óráig
vasárnap szünnap.
Nagyobb állatelhullás esetén, amennyiben az in-

dokolt az alábbi telefonszámon a gyepmesterrel idő-
pontot lehet egyeztetni.

Gyepmester: Kirják Rudolf. Tel.: 06/30-678-0343. 
Városgondnokság tel.: 06/30-626-9283 vagy 59/311-
411.

Az elmúlt években tapasztalt rendellenességek 
kezelése, szabályozása érdekében a következő elő-
írások betartása mellett üzemel a karcagi gyepmes-
teri telep:

Magánszemélyek esetén:
- 50 kg/év/fő határig térítésmentesen helyezhető 

el állati eredetű hulladék.
- A fent említett súlyhatár fölött térítés ellené-

ben.
- A beszállított állati tetem tulajdonosának hitelt 

érdemlően igazolnia kell személyazonosságát 
(személyi igazolvány, lakcím kártya, adókár-
tya).

Gazdálkodók, vállalkozások, őstermelők ese-
tén:

-  Csak a Városi Önkormányzat Városgondnok-
ságával megkötött érvényes, állati eredetű hul-
ladékok ártalmatlanítására és szállítására kö-
tött szerződéssel rendelkezőktől tudjuk befo-
gadni az elhelyezni kívánt állati tetemeket.

- Szerződéskötésekkel kapcsolatos felvilágosí-
tás: Városi Önkormányzat Városgondnoksága, 
Karcag, Villamos u. 109. vagy 06/59-311-411-es 
telefonszámon.

-  A beszállítást lebonyolító személyeknek min-
den esetben igazolniuk kell személyazonossá-
gukat.

-  Csak térítés ellenében tudjuk ártalmatlaníttat-
ni, szállíttatni az elhullott állatokat.

-  A szarvasmarha és bivaly hullát átadó köteles a 
99/2002. (XI.5.) FVM rendelet (ENAR) szerinti 
belföldi marhalevél igazolólapot is egyidejűleg 
átadni.

Ártalmatlanítási díj:
A szolgáltatás igénybevétele az alábbi térítési díj 

ellenében történik magánszemélyek és gazdálko-
dók, vállalkozások, őstermelők esetén: 2012. június 

1-től mindennemű állati tetem és hulladék átvétele 
és elhelyezése: bruttó 90 Ft/kg.

Fenti díj az alábbi megosztásban kerül alkalma-
zásra, amennyiben az elhullott állatok fajtái, vala-
mint az átvételi és szállítási körülmények megfelel-
nek az 56/2008. (IV.25.) FVM rendelet támogatási 
előírásainak.

A támogatási jogosultság fenti rendelet 4 § (2) be-
kezdése szerint: „A gyűjtő-átrakó létesítmény üze-
meltetője az e rendelet hatálya alá tartozó állati hul-
lák gyűjtő-átrakó létesítményből az ártalmatlanító 
üzembe történő elszállítására és ártalmatlanításá-
ra a kedvezményezett nevében veheti igénybe a tá-
mogatott szolgáltatást, ez esetben a kedvezményezett 
részére a szolgáltatást a támogatás mértékével csök-
kentve kell elszámolnia.”

A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított 
számla nettó (általános forgalmi adót nem tartal-
mazó) értékére vonatkozik.
Megnevezés Nettó Áfa Bruttó
Állati hulla 
ártalmatlanítási díj/kg 56 Ft 14 Ft 70 Ft
Állati hulla 
ártalmatlanítási díj 
MVH támogatás/kg -26,8 Ft 0 Ft -26,8 Ft
Állati hulla 
elszállítási díj/kg 16 Ft 4 Ft 20 Ft
Állati hulla elszállítási díj 
MVH támogatás/kg -16 Ft 0 Ft -16 Ft

Mérlegelés:
Az ártalmatlanításra átadandó állati hulladék 

mérlegelését a Szolgáltató a Nagykunsági Környe-
zetvédelmi Kft.-vel kötött megállapodás alapján a 
karcagi szilárd hulladéklerakó telepen, Megrendelő 
képviselőjének jelenlétében díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az állati hulla tulajdonosa nem a 
fent leírtak szerint jár el, úgy az átadó és az átvevő 
a gyepmester által megállapított súlyt tekintik elfo-
gadottnak.

A gyepmester által kiállított átvételi elismer-
vény kötelező tartalmi elemei:

-  az elhullott állat birtokosának neve, lakcíme, 
adószáma

-  az elhullott állat faja, ivara, kora, darabszáma 
és elhullásának ideje

-  az átvétel kelte
-  az átadó aláírása
-  az átvevő aláírása.
(1995. évi XCI törvény az állategészségügyről)
(2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletről)
Városgondnokság

Felhívás Nyílt levél 
az állatvédő 

egyesület 
tagjaihoz

Kedves Tagtársunk!
Örvendetes tény, hogy 

egyesületünknek 160 tagja 
van, de az érthetetlen, hogy 
eddig csak 30 fő fizette be ez 
évi tagdíját. Azt az emberfe-
letti küzdelmet, amit 10-12 fő 
egyesületi tag végez a kutyák 
napi ellátása terén, kérjük se-
gítsd az évi egyszeri 1.500 Ft-
os tagdíjad (akár két részlet-
ben történő) befizetésével. 
Érthető, hogy munkája, kö-
rülményei, indíttatása miatt 
nem mindenki tud tevőlege-
sen részt venni az állatok ellá-
tásában, de az éves tagdíj kifi-
zetését belépésünkkor vállal-
tuk. A három főtéri állateledel 
bolt tulajdonosai lehetősé-
get adnak, munkatársaik ön-
kéntes munkában vállalják a 
tagdíjak beszedését, melyet 
a bevételi pénztárbizonylat 
„Nyugta” példányával iga-
zolnak. Az üzletek mindenki 
számára könnyen elérhetők!

Egyre több a kóbor állat; a 
gyepmesteri telepen, de be-
fogadó telepünkön is állandó 
a telt ház. Az állatok etetése, 
gyógykezelése, ivartalanítta-
tása, a kötelező oltások beada-
tása nagyon sokba kerül, ami-
hez központi alapból nincs tá-
mogatás, ezért az szja 1 %-a, 
az adományok, a pályázati le-
hetőségek kihasználása mel-
lett az egyesület tagjai által fi-
zetett tagdíjak jelentik műkö-
désünk alapjait. Azzal, hogy 
megalakítottuk az egyesüle-
tet, mindannyian állást fog-
laltunk az állatvédelem mel-
lett! Felelősek vagyunk értük!

Köszönettel:
az egyesület vezetősége
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Par la men ti Nap ló

Az ország számára fon-
tos dolgok talán a természet-
ben történetek ezen a héten, 
nem a parlament falai között. 
A mezőgazdaság, de nyugod-
tan mondhatom az ország sor-
sát is meghatározó eső, aprán-
ként érkezik meg. Még több 
kellene, mondják a gazdák, re-
méljük, jut majd a következő 
napokban is, ebből az aranyat 
érő áldásból.

Ami az Országgyűlést ille-
ti, mintha sietne a képviselők 
naptára. A hétfői, fontosabb-
nak tekintett napirend előt-

ti felszólalásokban mindegyik 
hozzászóló a kormány félidős 
teljesítményét értékelte, ho-
lott ez csak két hét múlva len-
ne esedékes. 2010. május 29-

én alakult meg a jelenlegi ka-
binet, ráérne még az értéke-
lés. Persze az is lehet, hogy az 
értékelés tart majd két hétig, 
ezért kellett már most elkez-
deni.

Még az ülésnap előtt letette 
az esküt a kormány új minisz-
tere, az ózdi születésű, 54 éves 
Balog Zoltán. Nem lesz köny-
nyű dolga, hiszen a kormá-
nyon belül egy egész kis kor-
mányt kell irányítania, sok és 
nagy területekkel. A miniszte-
ri esküre ötgyermekes apaként 
és fiatal nagyapaként elhozta 

gyermekeit és unokáit is, a ké-
pen ők láthatók. 

A heti szavazások közül a 
járások ügyét emelném ki. Két 
fontos ponton módosult a ko-

rábbi tervezet. Az eredeti ja-
vaslatban az önkormányzat-
októl átvett államigazgatá-
si feladatok ellátását biztosító 
önkormányzati vagyon is ál-
lami tulajdonba került volna, 
a szavazás eredményeként - az 
önkormányzati bizottság in-
dítványára - az állam csak in-
gyenes használatra kapja meg 
a vagyontárgyakat a feladat el-
látásának idejére. 

Más lett a vége a vitának a 
fővárosi járások tekintetében 
is. Az eredeti javaslat Buda-
pestet hét járásra tagolta vol-
na, de a fővárosi polgármeste-
rek és képviselők kiharcolták, 
hogy Budapesten járások he-
lyett kerületi hivatalok legye-
nek. Ez értelemszerűen azt je-
lenti, mind a 23 fővárosi ke-
rületben lesz hivatal. Néhány, 
központosítani tervezett fel-
adat mégis helyben marad-
hat, mint például az elsőfo-
kú építésügyi hatósági felada-
tok, az üzletek működésének, 
tevékenységének ellenőrzé-
se, a parlagfű elleni védeke-
zés, vagy a zajvédelem, ami-
ket a jövőben is a jegyző láthat 
el. Nem érte el a sajtó érdeklő-
dését, de itt maradt a kocsma-
nyitás joga is.

Varga Mihály

Májusi esők közben

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

Május 19-20. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Május 26-27-28. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Bolero Turi
Nyári árukészlet érkezett.

Folyamatos Folyamatos 
akciók!akciók!

Az Ady Endre utca és 
a Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 

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!”

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

HIRDETMÉNY
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2012. május 22-én 

0:00 órától 2012. június 1-jén 24:00 óráig
Törökszentmiklós – Fegyvernek-Örményes és Karcag - 
Püspökladány állomások közötti pályafelújítási munkák 
miatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. 
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a 6008 és a 6009 sz. 
vonat helyett Kisújszállás - Püspökladány állomások között 
vonatpótló autóbusz közlekedik. A vonatpótló autóbusz-
okon együttes elhelyezést, élőállat- és kerékpárszállítást, va-
lamint kerekesszékes utaztatást nem tudunk biztosítani!
6008-as vonatot pótló autóbusz menetrendje:
 Kisújszállás Karcag Püspökladány
 0:17 0:44 1:05
6009-es vonatot pótló autóbusz menetrendje:
 Püspökladány Karcag Kisújszállás
 2:50 3:11 3:38
A módosítás érinti a Karcag – Tiszafüred között közlekedő 
vonatok menetrendjét is!
Vonatpótló autóbuszok indulása és érkezése:
 Karcag Tiszafüred
 6:00 6:57
 14:57 15:54
 Tiszafüred Karcag
 8:03 9:10
 16:08 17:15
A vonatok pontos menetrendjéről a http://elvira.mav-start.
hu/ weblapon, vagy a 06/40-494-949-es telefonszámon ér-
deklődhetnek.
Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlensége-
kért szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.

Új szakma! Könnyű és gyors elhelyezkedés!
Nem mindegy, hogy hol végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS 
KIKÉPZŐ
KÖZPONT

BIZTONSÁGI ŐR
Intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést 

indít
június 9-én és 16-án

KARCAGON, KISÚJSZÁLLÁSON 
ÉS PÜSPÖKLADÁNYBAN.

+36-30-981-19-83
Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu 

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
 NE HIGGY az átverőknek, ÓVAKODJ az olcsó 

tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Május 14-én egy igazi kon-
cert szem- és fültanúi le-
hettek a karcagi rock-metal 
együttes bemutatkozásán 
résztvevők a Déryné Kultu-
rális Központ második eme-
leti termében. Először a zene-
kar tagjai egyenként szóltak 
pár szót magukról, s röviden 
vázolták megalakulásuk tör-
ténetét. Szalmási József do-
bos kezdeményezésére, közös 
ismerőseik révén állt össze 
az együttes 2009-ben: Jenei 
Zoltán gitáron, Péter Dáni-
el basszusgitáron és Saliga 
György énekkel működött 
közre, majd a jelenlegi felál-
láshoz 2010-ben csatlakozott 
Elek Zita énekkel.

Elektromos gitárokon ját-
szanak (Jenei Zoltán gitár-
ját a bátyja készítette), ko-
moly dobfelszerelés áll rendel-
kezésükre. Mint elmondták, 
nem hívatásos zenészek, ha-
nem hobby szinten, szórako-
zásból játszanak. Hetente egy-
szer próbálnak általában, s kb. 
havonta sor kerül egy-egy elő-
adásra, játszottak már pl. mo-
toros fesztiválon, a karcagi 
fürdőben, s a környező telepü-
léseken is.

Az 1960-as, ’70-es évek-
től kezdve népszerű magyar 
és angol együttesektől válo-
gatják dalaikat. Van egy tá-
gabb és egy szűkebb köny-
nyűzenei repertoárjuk, amely 
a hard rock klasszikusaitól 
származik, mint a Republic, 
Bikini, KFT, UFO, P. Mo-

bil,  Dinamit, s jól ismert an-
gol számok a Deep Purple és 
a Black Sabbath együttesek-
től. Néhány cím a kedvenc 
számaik közül: ’Menj tovább’, 
’Rocktóber’, ’Miskolc’ (P. Mo-
bil), ’Azt beszéli már az egész 
város’ (Skorpió), ’Csak a szí-
vemen át’ (Republic), ’Doctor 
Doctor’ (UFO),’Paranoid’ 
(Black Sabbath), ’Smoke on 
the Water (Deep Purple).

Törekednek a lehető leg-
érthetőbb kiejtésre, az eredeti 
előadásokhoz hasonló, egysé-
ges hangzásra, amelyet azon-
ban saját képükre formálnak 
magukhoz mérten a legjob-
ban. Hamarosan fellépnek a 
Toy Run jótékonysági prog-
ramján, később – mint ta-
valy – a Főtéri randevún Kar-
cag főterén. Gyakran kapnak 
meghívásokat. Terveikhez tar-
tozik, hogy saját szerzeménye-
iket is előadják. Köszönjük a 
lelkes játékot, az élményszerű 
ajándék koncertet, s további 
működésükhöz sok sikert kí-
vánunk!

Május 21-én (hétfőn) fél 
hattól a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. Vincze Katalin 
vezetésével ’A városi gyógy-
vizű termálfürdő fejleszté-
se’ című projektet mutatja be 
a Déryné Kulturális Központ 
első emeleti klubtermében. Az 
előadás lakossági fórum ke-
retében kerül sorra, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

V. Gy.

A History együttes 
bemutatkozása

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.

amerikai haderőnek felaján-
ló Kováts ezredes példája azt 
mutatja, hogy a két nép közöt-
ti kapcsolatok jóval a hivata-
los kilencven év előtt elindul-
tak. Kováts Mihály a szabadság 
eszméjéért hagyta el hazáját, új 
hazájában pedig megszervezte, 
kiképezte és csatába vezette az 
Egyesült Államok első lovassá-
gi alakulatát. „Amerikai nagy-
követként nagy örömömre szol-
gál, hogy meghívtak erre az ese-
ményre, ahol kifejezhetem az 
Egyesült Államok háláját, osz-
tozhatok a karcagiak büszke-
ségében, amit a város szülötte, 
Kováts Mihály iránt éreznek” - 
zárta beszédét a nagykövet.

Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter a Kováts Mi-
hály Baráti Társaság Egyesület 
egyik alapítójaként és elnöke-
ként szólt az ünneplőkhöz. Rö-
viden vázolta az ezredes kato-
nai pályafutását, amelynek vé-
gén Európa legnagyobb és leg-
jobb hadseregeiben szerzett 
kiképzési, csapatépítési és har-
ci tapasztalatait kamatoztat-
ta az Egyesült Államok had-
seregében. Tanulságos az ez-
redes emlékének továbbélése 
is – mondta beszéde végén dr. 
Fazekas Sándor. - A hősi halál 
után évtizedekre elfeledték a 
nevét, ám a múlt század húszas 
éveiben ismét előkerült a ré-
gi évkönyvekből, s halála nap-
ja rövidesen emléknap lett, ne-
vét egyesületek vették fel. „Hu-

szonkét éve Karcagon szinte itt 
van velünk. Az iskola névadó-
ja, és részese a város történeté-
nek, mint az egyik leghíresebb 
karcagi és az egyik leghíresebb 
magyar huszár, akinek nevét 
határainkon kívül is jól isme-
rik. Van ebben az újjászületés-
ben egy nagyon komoly üzenet, 
mégpedig az, hogy az embe-
ri teljesítményt, az emberi mi-
nőséget a maga helyén, a maga 
idejében elismerik a későbbi ge-
nerációk is.”

Az iskola tanulóinak mű-
sora (összeállította Dorkovics 

Ágnes) Kováts Mihály szemé-
lyét és korát idézte fel, az isko-
la énekkara szép összeállítással 
zárta a megemlékezést.

Az Amerikában élő Bodó 
házaspár 1994-ben alapítot-
ta meg a Bodó-díjat, amelyet 
évente az iskola művészetek-
ben és/vagy a történelemben 
kiválóan teljesítő tanulójának 
adnak át. Az idei május 11-én 
Varga Petra (3 b), Csikos Márta 
(7 b) és Mészáros László (7 b) 

tanuló vehette át a díjat Bodó 
Sándor feleségétől, comtesse 
Nyáry Éva a Szt. Lázár Lovag-
rend perjelétől, a Rákóczi Szö-
vetség nevében pedig a Hábel 
György, a szövetség elnöke gra-
tulált.

Kováts Mihály emléktáblájá-
nál többek között az Egyesült 
Államok nagykövetsége, Kar-
cag város önkormányzata, a 
Kováts Mihály Baráti Társaság 
Egyesület, a Városvédő és Szé-
pítő Egyesület, a Nagykun Baj-
társi Egyesület és az iskola ve-
zetése helyezte el koszorúját.

A koszorúzást követően 
Prokai Gábor művészettörté-
nész nyitotta meg Győrfi La-
jos szobrászművész, az isko-
la egykori diákja kiállítását (l. 
cikkünket a következő szám-
ban), az ünnepség zárását kö-
vetően pedig dr. Kedves Gyu-
la ezredes, hadtörténész A hu-
szárság fénykora című elő-
adását hallgathatták meg az 
érdeklődők.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program keretén belül támogatott KEOP 6.2.0/A/11 
„Házi komposztálás népszerűsítése Karcagon 2011-ben” c. pályázatának az első 
rendezvényei sikeresen megvalósultak.
Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek érdeklődésükkel és csatlakoztak a 
programunkhoz! Nekik sikeres komposztálást kívánunk és kérdéseikre készséggel 
állunk a rendelkezésükre! 
Karcagon már több mint 500 ingatlantulajdonos kacsolódott a házi komposztálási 
programhoz és sikeresen használják az általunk biztosított eszközöket és útmutatót.
Még mindig van lehetőség csatlakozni hozzánk, korlátozott számban még várjuk 
az érdeklődőket! Szándékukat szíveskedjenek mielőbb jelezni az alábbi elérhető-
ségeken vagy személyesen, mert a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani a 
komposztáló edényeket!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat előírásai alapján az edények átvételének kö-
telező feltétele a csoportfoglalkozáson való részvétel! 
Tegyen Ön is környezetünkért

„Komposztáljon velünk!”

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
Tel: 59/503-317 
e-mail: info@nkkft.hu
www.nkkft.hu

Huszonkét éve itt van velünk
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A program célja: A lakosság ösztönzése arra, 
hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán ala-
kítson ki, és termesszen maga és családja szá-
mára minél több konyhakerti növényt.
A programban történő részvétel feltételei: 

• az illető a programhoz önként kíván csat-
lakozni,

• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára 
megművelésre átengedett 

• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, föld-
területtel, ahol

• konyhakerti zöldségeket termeszt.
Nevezési kategóriák – megművelt földterület 

méretei alapján:
• Balkon kategória: Erkélyen kialakított 
• Mini kategória:  10 – 50 m2 
• Normál kategória:  50 m2 felett

Jelentkezési határidő: 2012. június 15. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitölté-

se és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
 Karcag Város Önkormányzatának Műszaki 

Osztályán – 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
 ADU Oktatási Központban / Falugazdász 

Irodában – 5300 Karcag, Püspökladányi út 
14. sz. alatt.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, föld-
terület tulajdonosa, vagy annak megműve-
lője.

Jelentkezéskor, illetve a program idején szíve-
sen veszünk fotót a balkonról vagy a kertről, 
mely segíti a bírálók munkáját.

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. a kertben minimum 5 különböző konyha-

kerti növény termesztése történjen,
2. a növények megválasztása szabadon lehet-

séges, mindenki igényének megfelelően,
3. a megművelt terület legyen szép, ötletesen 

kialakított,
4. megfelelően gondozott és egyben hasznos,
5. a kert rendezett környezetben helyezked-

jen el,
6. a megtermelt zöldségek minősége megfe-

lelő legyen.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés 

és indokolt esetben különdíjak odaítélése.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 

01. - augusztus 31-ig) történik előzetes idő-
pont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: Szeptember utolsó vagy 
október első hetében.
Várjuk minden zöldségtermesztő kertbarát 

jelentkezését!

Karcag, 2012. május 15.  
Kovács Szilvia 
alpolgármester

„A legszebb konyhakertek” program

Jelentkezési lap

Jelentkező neve:  .................................................................................................................................

Címe:  ...................................................................................................................................................

Elérhetősége (telefon, e-mail):  .........................................................................................................

Minősége:  Tulajdonos  Megművelő

A nevezett konyhakert címe:  ...........................................................................................................

Tulajdonosa: ........................................................................................................................................

Tulajdonos elérhetősége:  ..................................................................................................................

Nevezési kategória: 

 Balkon kategória: Erkélyen kialakított 

 Mini kategória:   10 – 50 m2 

 Normál kategória:  50 m2 felett

Fotót várhatunk-e a kertről?   Igen  Nem  Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben?  ...................................................................

 ...............................................................................................................................................................

A Jelentkező és a balkon, kert, udvar, telek, földterület Tulajdonosa ezen jelentkezésével ki-
nyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek” programban önként vesz részt, és egyben hoz-
zájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai - előzetes időpont egyeztetés után - két alkalommal (június 
01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.

FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldendő fotóra kérjük feltüntetni, vagy mellé-
kelni, hogy mely konyhakertről készült!

Dátum: 2012. ……………………..

 .................................................... ....................................................
 Jelentkező aláírása Tulajdonos aláírása

Karcag város alpolgármestere meghirdeti 
„A legszebb konyhakertek” elnevezésű programot



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)

madarak rendszeresen megje-
lennek. Egyetlen olyan élőhe-
lyet sem találtam, ami alkal-
mas lenne a költésükre.

- Mi van ilyenkor?
- Abban bízunk, hogy a ha-

lastavak, rizstelepek környé-
kén, Magyarka térségében 
majd megint megfelelő élő-
helyi feltételeket találnak ma-
guknak.

- Hogyan lehet segíteni ha-
sonló helyzetekben?

- Azokon a területein-
ken, ahol a mesterséges víz-
pótlásnak megvan a lehe-
tősége – például Zámon a 
Meggyes mocsárnál, vagy a 
Kunkápolnási mocsár eseté-
ben – árasztással próbáljuk 
meg a területek állapotát javí-
tani.

- Sikerrel?
- Ezek eleve vízzel borított 

területek, de a víz most kriti-
kusan visszahúzódott róluk, 
ezért kisadagú folyamatos víz-
pótlással fenn tudjuk tartani a 
vizes élőhely kedvezőhöz kö-
zelítő állapotát.

- Tehát egész nyáron vízpót-
lás?

- Nem szükséges egész nyá-
ron, mert a természet sem 
egész nyáron árasztja a te-
rületet, hanem most tavasz-
szal, amikor természetes úton 
is általában sok csapadék szo-
kott lenni, vagy sok csapa-
dék marad vissza. Tehát most 
pótoljuk a vizet, aztán nyá-
ron hagyjuk kiszáradni, mert 
a természetes folyamatok is 
ezek. A természet működését 
próbáljuk leutánozni.

- Visszaérkeztek a költöző 
madaraink, amik közül a gó-
lyák pl. tavaly „rekordszámú” 
fiókát neveltek fel, hála a táp-
lálékbőségnek. A mostani hely-
zetben ez, gondolom, nem fog 
megismétlődni.

- A szaporulatra valóban a 

táplálékbőség az, ami hatás-
sal van. Ez az egyik legkomo-
lyabb limitáló tényező. 2010-
ben egyébként csalóka volt 
a helyzet, mert ne feledjük, 
hogy a költözési időben na-
gyon hideg volt, sok eső esett 
le és ezek a védtelen helyen 
költő madarak nagyon sok-
szor a fészkelőhelyek elha-
gyására kényszerültek – ami 
miatt több esetben elpusztult 
a fészekalj. A 2011-es év volt 
inkább az, amikor a madár-
állomány magára találhatott 
– és a 2010-ről maradt táplá-
lékbőség eltartotta őket. Nem 
vagyok jós, de nagyon úgy 
tűnik, hogy a 2012-es év át-
lagos, rosszabb esetben átlag 
alatti szaporulatot hoz majd. 
A szárazság egyébként már 
problémákat is jelentett. Há-
rom héttel ezelőtt látott nap-
világot a hír, hogy a Kisvárda 
melletti nádast valaki felgyúj-
totta. Ez Natura 2000-es te-
rület, ahol a Magyarorszá-
gon költő összes gémfaj meg-
található. Költési időben érte 
őket a tűzvész, és gyakorlati-
lag az összes fészkelőhely és 
fészekalj elpusztult. Fokozot-
tan védett madarak költőhe-
lyéről van szó, tehát a termé-
szetvédelmi kár olyan magas 
volt, hogy az már meghaladta 
a természetkárosítás bűntette 
határértékét. Úgyhogy ebben 
az ügyben a rendőrség nyo-
moz. Megjegyzem, az égeté-
sek nagyon sok országban ré-
szei a természetvédelmi keze-
lésnek. A helyes „használatá-
hoz” viszont tudni kell, hogy 
mekkora területen és mikor 
végzi azt az ember. Magyar-
országon pedig éppen eze-
ket az alapvető dolgokat nem 
tudják kezelni az emberek 
és a hatóság többnyire nem 
szokta ezeket az égetéseket 
engedélyezni. Természetvé-
delmi kezelési céllal sem.

Elek György

Mindenütt a szárazság 
nyomai

Folytatás az 1. oldalról
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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 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 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, melléképület-
tel, garázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. Csere is érdekel. I.ár: 17 M Ft. 
Tel.: 06/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész Jász-
Nagykun-Szolnok megye területén! 
Tel.: 06/30-450-5723.
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 
központi fűtés + 3 helyiségben cse-
répkályha. Kisebb földszinti tömbla-
kást beszámítok, vagy csere is érde-
kel. Tel.: 06/30-483-6705.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
Karcagon 1,5 szobás cserépkályhás 
és gázkonvektoros tégla ház eladó. 
Tel.: 59/400-802 (8 óráig, délben és 
18 órától).
Kiadó a főtéren a piaccsarnok-
kal szemen az Elit Retro Disco és a 
mellette lévő Söröző. Akár együtt 
vagy külön-külön, vagy megvétel-
re eladó az egész és a hozzá tarto-
zó apartmanházak és egy családi ház 
600-as telekkel. Tel.: 06/20-548-6729.
A Kisvénkertben a Kékvirág utcában 
eladó egy másfél szobás, konyhás, 
fürdőszobás kis ház. Van benne egy 
beépített cserépkályha, 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 Karcag főterén egy szo-
bás komfortos, igényes kertes ház-
rész, 43 m² gázfűtés + cserépkály-
ha. Budapesti csere is érdekel. Tel.: 
59/311-055 vagy 06/30-243-0673.

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 Kossuth tér III. emeleti 2 
szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Városközpontban, Kuthen u. 5. sz. 
alatti lebontásra való ingatan eladó. 
Tel.: 59/300-196 (esti órákban) vagy 
06/20-531-6056.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt (zug-
ban) nádas ingatlan betegség mi-
att sürgősen eladó! I.ár: 3,5 M Ft. 20 
m-es lakóépület, 2 szoba, 2 konyha, 
fürdőszoba, spájz. 3 helyiségben be-
épített jó és szép csempekályha 14 
m-es alsóépület 1.127 m² telekkel. 
Tel.: 06 59/312-157.
Bucsán, a Lehel utcában ház eladó. 
Állattartása kiválóan alkalmas, ha-
talmas téglából épült alsóépülettel, 
belvíz mentes területen. Tel.: 06/30-
985-4098.
Karcagon a Kertész J. utca 1. sz. alatt 
I. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 06/30-547-9987 vagy 
06/30-287-6790.
Karcagon egy szobás összközműves 
családi ház nagy melléképülettel, 
ipari árammal eladó. Tel.: 59/314-307 
(este).
Bogácson, fürdőhöz 3 percre, 2 szin-
tes, összkomfortos, parkettás családi 
ház teljes felszereltséggel betegség 
miatt áron alul igényesnek sürgősen 
eladó 17,5 M Ft-ért. Tel.: 06/28-453-
103 vagy 06/30-425-5875.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.

Albérlet
Kiadó Karcag főterén egy 2 szobás 
komfortos igényes kertes lakás júni-
ustól. Tel.: 06/20-548-6729.

Állat
Nyereghelyen sütött 4 éves lipicai 
kanca eladó. Tel.: 06/30-985-4098.
100 kg – 180 kg-osig hízó eladó. Tel.: 
06/70-244-6123.
Kecskegidák eladók. U.itt kecsketej 
kapható. Tel.: 06/30-248-8992.

Vegyes
Tr ans zce ndent ál is  M e dit ác ió ! 
Problémamentes társadalom kiala-
kítása. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szó-
ló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 06/59-
312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 
06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa 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.
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 
kerékpár, 1 db Schwinn-Csepel 
Ranger ATB női kerékpár (2 éves, 
megkímélt), 1 db Neuzer Bora 21 se-
bességes, összteleszkópos fiú kerék-
pár. Fila görkorcsolya X-One fiú (bő-
víthető) 38-40-es méret. Tel.: 06/30-
627-8613.
Eladó mindenféle edények; szoba, 
konyha bútor; üstház üsttel; kézi ko-
csi; gázpalack; bőrönd; televízió; ká-
posztás kád; hús- és mákdaráló; zsí-
ros 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 ol-
csóbban eladó. Tel.: 59/400-780 vagy 
06/30-399-9285.
Mátrafüred-Pipishegyen nyaraló ki-
adó. Tel.: 59/311-817 vagy 06/30-455-
6995.
Eladó hagyományos ágyneműtartó, 
4 db régi háttámlás szék, falra akasz-
tós üveges könyvespolc, sötét szí-
nű fényes dohányzó asztal. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig)
150 l-es fagyasztóláda, újszerű Hajdú 
centrifuga, mosógép, gyermek ete-
tőszék, kis famázsa súlyokkal, 400-
as Abrikter tengely csapágy házak-
kal, fúró tokmánnyal, F-Astrához hát-
só lengéscsillapító rugó eladó. Tel.: 
06/30-566-8044.
Karoslemez vágó olló; alumínium 
üstház; Robi kerék, kasza, kapa; hús-
daráló; diódaráló; mákdaráló; ásó; 
gereblye; lapát; csákány; villa; fogók; 
kalapácsok; fejszék és még sok min-
den más eladó. Érd.: Kg., Hunyadi u. 
40. Tel.: 06/70-532-6644.

Kiárusítás! Gyermek, felnőtt ruha 50-
100-200-500 Ft és egyéb sok minden 
Kg., Reggel utca 33. sz. alatt, a nagy-
kapuban vasárnaponként 8-16 óráig.
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 ki-
szolgálok!
320 literes fagyasztóláda eladó. Tel.: 
06/30-602-6157.
Eladó Pedroló szivattyú (17.000 Ft), 
búza (6.500 Ft/q), Husquarna lánc-
fűrész (38.000 Ft), kézi gumiskocsi 
(12.000 Ft), halasi ajtószárny (2.000 
Ft/db), öntvényradiátor 600-as/6 tag 
(8.000 Ft), ITT DVD lejátszó (5.000 Ft). 
TZ-4K traktorhoz keréksúlyt keresek. 
Tel.: 06/70-262-5583.
Eladó 4 db 60 l-es és 2 db 30 l-es 
gyári boroshordó; 60 l-es és 30 l-es 
szőlőprés; 170-es öntvény fürdőkád; 
1 db bontott cserépkályha; 30 db 
22x22-es egyenes, 20 db sarok, 24 
db 25x22-es egyenes csempe; Hajdú 
mosógép (felújított); 40 l-es alulábas; 
52 cm-es Philips színes televízió; 300 
l-es hűtőláda; 160 l-es Lehel hűtő ol-
csón elvihetők. Érd.: Kg., Szamos u. 
62. Tel.: 59/400-526.
Megnyílt a Fekete sas Büfé-söröző 
Karcagon, a József A. u. 13. sz. alatt. 
Várom vendégeimet. Ct: Kőszegi 
Dezső
Vastag vázú női 26-os biciklit kere-
sek. Tel.: 06/30-402-8908.
23 mm-es 10-es, 12-es, 16-os beton-
acél rúd földelőnek; 6 részes nyúlket-
rec 30-as szögvasból; 40-es bokacsiz-
ma; Suzuki tetőcsomagtartó; 4,5 – 3 
fm 14-es betonvasból tető építmény 
eladó. Tel.: 06/30-266-2859.
Eladó kémény új állapotban akciós 
áron: 21.000 Ft helyett 18.000 Ft-ért. 
Keresek 26-os használt női kerékpárt, 
műszakilag jót. Tel.: 06/20-775-8898.

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 fi-
zetni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.

Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel. : 06/30 -928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10:00 -10:30 óráig a Városi 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető. 
Tel.: 06/30-489-2076.
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 bizalom-
mal! Tel.: 06/30-605-3521.
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.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Mindenféle kőműves munkát válla-
lok. Tel.: 06/30-619-9775.
Vass és Társa Bt. vállalja színes tv-k 
és videók javítását! Tel.: 06/59-312-
006 v. 06/70-384-8885.
Áhi jóga a gyógyulásért! Idősek szá-
mára könnyen elvégezhető tibeti 
jellegű jógát tartunk minden ked-
den és pénteken 18-19 óráig a moz-
gáskorlátozottak egyesületében, és 
ajánlásával. Áhi jóga = Egészség, 
ami mindenkinek jár! Szeretettel vá-
runk mindenkit! Tel.: 06/30-221-0917

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

Apróhirdetés
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2012. május 19-21. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Kováts Mihály Iskola kiállí-

tása…
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Molnár Sándor
 Téma: Magyar delegáció 

Kazahsztánban
 Karcagi Hírek
 - Készülődés a strandsze-

zonra
 - Kerékpáros ügyeskedés
 - Kováts Mihályra emlékez-

tek
 Háttér 
 Vendég: Dr. Aradi Erzsébet
 Téma: Toy Run futam lesz
20.10  Ballagás a Varró István 

Szakközépiskolában

2012. május 22-23. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - refor-

mátus istentisztelet
19.16  Kacagi hírek 

19.46 A Hit Szava - római kato-
likus szentmise

20.56 Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola 
és Kollégium ballagása

2012. május 24. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ballagás a Szentannai Sá-

muel Gimnáziumban
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: Magyar delegáció 

Kazahsztánban
 Karcagi Hírek
 - Európa legnagyobb édes-

vízi akváriuma
 - Ültess egy fát program
 - Különös őzbak
 - Vidék stratégia
 Háttér 
 Külföldön jártak a 

Kiskulcsosiak
20.10  Kováts Mihály Napok 

2012

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Ujfalusi Ilona – Gyarmati 
Róbert
Kg., Csokonai u. 13.  Dorka
Füzesi Katalin – Szabó Nor-
bert
Kg., Ács u. 13.  Norbert
Fekete Krisztina Regina – 
Dr. Dániel Mihály
Kg., Sport u. 13.  Mihály
Kovács Mária – Nyíri Sán-
dor
Kg., Kórház u. 8/c. I/5. 
 Sándor Milán
Szabics Anikó – Laboncz La-
jos
Kg., Baross u. 62.  Lajos

Halálozás

Balogh József
 Karcag (1931.)
S. Kovács Istvánné (R. Ko-

vács Zsuzsanna)
 Karcag (1922.)

Lapzárta: hétfő 14 óra

Labdarúgás

Május 18. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Május 19. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
Május 20. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Május 21. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 22. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 23. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Május 24. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Május 25. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Várhatóan jövő héttől 20 
órától nem lesz éjszakai 
készenlét!
Ellátás a háziorvosi ügye-
leten!

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Martfű 3:1 (1:0)
Karcag, 50 néző. Jv.: S. Nagy 

Zs. Ssegítői: Jandó F., Kormos 
B.

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

Edző: Orosz István
A nyolcadik percben 

Bukovszki indította a jobb-
oldalon Erdeit, akinek lövé-
se visszapattant a védőkről, de 
másodszorra közelről a hálóba 
bombázott (1:0). A harminc-
egyedik percben Nagy R. 30 
méteres lapos szabadrúgását 
védte Hajnal. A harminchar-
madik percben Orosz egye-
dül kiugrott a védők közül, de 
a kifutó Hajnal „elütötte” - 11-
es. A büntetőt a sértett végez-
te el, de Hajnal bravúrral ki-
ütötte. A hatvanadik percben 

Erdei egészen az alapvonalig 
cselezett a jobboldalon, majd 
kapura lőtt, de a kapus vé-
dett, majd Lázók A. elé pattan 
a labda, aki közelről a hálóba 
lőtt (2:0). A hatvanharmadik 
percben Egy jobboldali beadás 
után Aszódi elé került a labda, 
aki közelről a bal alsó sarok-
ba lőtt (2:1). A nyolcvanadik 
percben egy hazai szöglet után 
Orosz közelről a jobb alsó sa-
rokba perdített (3:1).

Jók: Lázók A., Bukovszki, 
Erdei ill. ajnal, Boda, Balasi, 
Nagy L.

Orosz István: A mezőnyfö-
lényünk végre pontokban és 
gólokban is megmutatkozott

Hovodzák Ferenc: Gyorsan 
nyilvánvalóvá vált számunk-
ra, hogy itt nem szerzünk 
pontot.

B. I.

Szabálysértési eljárás indult 
egy helyi férfi ellen, aki május 
07-én délután az egyik iskola 
udvarán lévő kerékpártárolóból 
eltulajdonította egy diák ott le-
záratlan állapotban lévő kerék-
párját. 

Büntetőeljárás indult két he-
lyi fiatalkorú fiú ellen, akik má-
jus 07-én a késő esti órákban 
egy lakóház ablaküvegét betör-
ték, majd a helyszínről elmene-
kültek. A rongálással okozott 
kár 2.000 Ft. 

FIGYELEM! Új módszert 
találtak ki a csalók, hogy pénz-
hez jussanak. 

05-én délután két ismeret-
len férfi jelent meg egy helyi 
idős asszony házánál, és mivel 
az előzőleg csináltatott redő-
nyét akarták ellenőrizni, been-
gedte őket a házba. A két férfi 
bent közölte a sértettel, hogy 
„70.000 Ft büntetést kell fizet-
ni a redőnyök miatt”, amit a 
sértett át is adott.

A rendőrség újra felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy IDE-
GENT semmilyen indokkal 

NE ENGEDJENEK BE A HÁ-
ZUKBA.

 
Lopás miatt indult szabály-

sértési eljárás két helyi férfi-
vel szemben, akik mintegy két 
héttel ezelőtt az egyik utcán ta-
lált flexet és Hammer típusú fú-
rókalapácsot nem szolgáltat-
ták be a rendelkezésre álló idő 
alatt, hanem azt értékesítés cél-
jából maguknál tartották. A kár 
15.000 Ft, amely visszatartással 
megtérült.

13-án délután egy helyi lakos 
hiúsított meg egy lopást, ami-
kor bejelentést tett a rendőrség-
re, miszerint gépkocsi feltörő-
ket észlelt. A szemtanú segítsé-
gével a rendőrök az egyik isko-
la udvaráról előállították a két 
elkövetőt (egyikük fiatalkorú), 
akik azt megelőzően egy sze-
mélygépkocsi résnyire leenge-
dett szélvédőjét próbálták job-
ban lehúzni, de a bejelentő meg-
akadályozta őket, így kár nem 
keletkezett. Az ügyben bíróság 
elé állítással van folyamatban a 
büntetőeljárás.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon 

a Kerekes István 
utcai

Halbolt. 
Érdeklődni: 

06/20-411-7430.

NB II. Dél-Kelet U13-as 
bajnokság

Szeged – Karcag 1:2 (1:1)
Karcag: Binder (Feke-

te), Mészáros (Sipos), Mester, 
Nábrádi, Móga (Balajti), Ka-
tona (Bencsik), Terjék, Örsi 
(Kupai), Tóth F., Györfi, Balla 
(Kiss S.)

Góllövők: Terjék, Györfi
Kemecsi László: Nagyon 

rossz minőségű, kis méretű 
pálya fogadott bennünket. Sok 
helyzetet is kihagytunk. Ké-
sőbb Terjék Pepe gyönyörű fe-
jesével megszereztük a veze-
tést. Ahogy már lenni szokott, 
a semmiből egyenlített az el-
lenfél. A második játékrész-
ben érkezett Györfi Gyuri és 
eldöntötte a mérkőzést, ezzel a 
bajnoki aranyat is. 

A bajnok csapat tagjai: Fe-
kete László, Binder Ciprian, 
Mészáros István, Mester Má-
té, Terjék Péter, Nábrádi 
Krisztián, Tóth Ferenc, Tóth 
Gergely, Katona Tibor, Ör-
si Imre, Sipos Robin, Móga 
Edvin, Györfi György, Balla 
Gergő, Bencsik Zoltán, Ku-
pa Krisztián, Papp Tibor, Kiss 

Sándor, Balajti János, Erdős 
Róbert, Takács Tamás, Tóth 
Roland.

NB II. Dél-Kelet U15-os 
bajnokság

Szeged – Karcag 9:2
Karcag: Bajusz, Majláth 

(Balogh J.), Silye, Kozma, 
Horváth, Daróczi, Ungi, Ba-
logh Cs., Kupai, Kovács (M. 
Tóth), Fábián (Tanka)

Góllövők: Kupai, Balogh Cs.
Varga László: A 23. fordu-

lóban a Szeged csapatához lá-
togattunk, akik 9 ponttal ve-
zették előttünk a bajnokságot. 
Tartalékosan álltunk fel és így 
igen kevés esélyünk volt, hogy 
megfogjuk a bajnokjelöltet. Az 
első félidő elején már 3 gólt 
kaptunk, de nem adtuk fel. 
Sajnos a kezdőkapusunknak 
– Fábiánnak – is a mezőnyben 
kellett játszania. A félidő vé-
gén sikerült 2 gól szereznünk, 
ezzel nyílt lett a mérkőzés. Saj-
nos a második félidőben már 
nem tudtunk gólt szerezni, a 
Szeged viszont még hetet, és 
így alakult ki a végeredmény.

Utánpótlás mérkőzések

Műfüves kispályás bajnokság 
Május 6-án rendezték meg a Sportcsarnok melletti műfüves 

bajnokság első fordulóját.
Eredmények: Roli Sped – Devils-Armacomp 4:2, Szuperinfó 

– DKV 5:2, Ho-Ri-Ko – Rózsa 2:5, Nagykunsági VGT-Brigád 
– Blades-Zsoan 4:2, Origo – Ökodizel 4:11, MultiTec – Famí-
lia 2:4.

Szabadnapos volt az Agrosprint.
B. I.
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