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- A rendezvénysorozat apro-
póját a Győzelem Napjával kap-
csolatos események jelentették – 
mondja az alpolgármester. - S er-
re szorítkozott az ott töltött idő 
is, hiszen május 7-10. között vol-
tunk Franciaországban. Már má-
jus 7-én, a megérkezés napján 
részt vettünk egy tanácskozáson, 
amelyen a lezárult pályázatok ta-
nulságait tekintettük át, illet-

ve Raymond Phillipiac úr felvá-
zolta a jövőbeni lehetőségeket is. 
Hosszú lenne mindent felsorolni, 
mert úgy tűnik, bőséges pályáza-
ti lehetőségekkel rendelkeznek. 
Egy művészeti tábor szervezésére 
irányuló pályázat - amelyre ben-
nünket is vártak volna - sajnos 
nem nyert, de ennek ellenére szű-
kebb keretek között megszerve-
zik. Ősszel szeretnének benyújta-

ni egy új pályázatot I. világhábo-
rús témában, és nagyon szeret-
nék, ha abban a mi városunk is 
részt venne.

- Milyen céllal írták ki ezt a pá-
lyázatot?

- Én úgy gondolom, hogy a tri-
anoni sérelmeket szeretnék eny-
híteni, úgy, hogy a népek között 
emiatt ne legyen feszültség, és az 
utóbbi években kialakult kap-
csolatok, a barátság még jobban 
megszilárduljon. Vagyis, szeret-
nék elérni, hogy a felnövekvő ge-
nerációban már ne legyen meg a 
Trianonnal kapcsolatos rossz em-
lék, előítélet. Az igyekezetük ezen 
a téren meg van, úgy éreztem, er-
re nagy hangsúlyt fektetnek.

- Hogyan zajlott le az ünnepség?
- A háború vasutas áldozata-

inak emlékművét, az angol ka-
tonák síremlékét és a II. világhá-
borús emlékművet koszorúzták 
meg, és ezeknél természetesen mi 
is elhelyeztük Karcag koszorúit.  
Tiszteletteljes, ugyanakkor sza-
badnak és kötetlennek ható meg-
emlékezés volt. A helyszínekre a 
longueaui fúvószenekar kísérte el 
az ünnepi menetet. Igazán kelle-
mes csalódás volt az az oldottabb 
hangulatú ünneplés, mert – elő-
ször lévén Longueauban, és fran-
cia ünnepen – kicsit tartottam a 
sok hivatalos koszorúzástól.

A Győzelem Napja és egy karcagi aranyérem

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! 

Beszélgetés Kovács Szilvia alpolgármesterrel

Május 14-én délután a város vezetői és a szülők jelenlétében 
ünnepélyes keretek között történt meg a felújított Jókai utcai 
óvodaegység átadása. Az óvodások és az óvónők szép műsor-
ral készültek a jeles alkalomra – zenés, énekes előadásukban a 
felújítással járó eseményeket mesélték el.

Termőföld tulajdonosok Figyelem!
Még nem késő az egyszerű eljárás keretében kezdemé-

nyezni (kérelmet benyújtani) a részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös ingatlantulajdon megosztását 
(a saját tulajdon kimérését) a körzeti földhivataloknál. A 
2012. június 1-ig kérelmezett megosztás költségét az állam 
viseli.

Az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében a Vidék-
fejlesztési Minisztérium – a lakosság részéről leggyakrab-
ban felmerülő kérdéseket és válaszokat tartalmazó – össze-
állítást készített, amely a www.ujfoldtorveny.kormany.hu 
honlapon olvasható.

A fenti határidőt követően már csak a Polgári Törvény-
könyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján szüntethető meg az 
osztatlan közös ingatlantulajdon. Ebben az esetben költsé-
gesebb és összetettebb eljárásra lehet számítani.

„Fogjunk össze és tisztítsuk meg közte-
reinket a hulladéktól június 2-án, szomba-
ton a TeSzedd! 2012 – országos hulladékgyűj-
tési napon! Ha még nem jelentkeztél, jelent-
kezz a www.teszedd.hu honlapon! A regisztrá-
ciós időszak május 30-án, 16.00 órakor zárul. 

Az ezt követő napon értesítünk arról, hogy hol 
van a hozzád legközelebb eső találkozási pont, 
ahol június 2-án újra felveheted a kesztyűt.”

Várjuk olyan önkéntesek, civilek, baráti tár-
saságok jelentkezését is, akik vállalnák, hogy 
néhány kilométer kerékpározással egybekötve 
tisztítanának meg egy bizonyos területet, út-
szakaszt! Várjuk a javaslatokat is a megtisztí-
tandó közterületekre!

Fontos, hogy minden csoportnál legalább 
egy felelős felnőtt vezető legyen!

További információ:
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
Tel: 59/503-318 
e-mail: info@nkkft.hu 

Tegyen Ön is környezetünkért!

TESzedd!

A 2012. évi Győzelem Napja (május 8.) ünnepének megünnep-
lésére került sor Longueauban. Az ünnep egyik eseménye volt 
emellett a francia testvérváros által meghirdetett gyermek- és if-
júsági rajzpályázat eredményeinek kihirdetése is. Erre a kettős 
alkalomra Longueau vezetése a település bolgár, lengyel és ma-
gyar testvérvárosait is meghívta. Karcagot hivatalos minőségben 
Kovács Szilvia alpolgármester és Ecsedy Irén tanárnő, az Általá-
nos Iskolai Központ igazgatója képviselte, Szatmári János és fia 
pedig a longueaui vezetők baráti meghívásának tett eleget.

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A nagy 

akvárium
Bevallom, gyerekkoromban nem vol-

tam oda az akváriumokért. Talán azért, 
mert kissé mesterkélt közegnek találtam: 
nem olyan halak úszkáltak benne, ami-
ket az akkor még néhány helyen, kisebb, 
tiszta folyókban az ember szabad szem-
mel is láthatott. Persze, elnéztük amikor 
olyan helyen voltunk, ahol komoly hob-
biként foglalatoskodtak velük: vezették 
bele az oxigént, és szórták bele a külön-
féle tápanyagokat. Mégis az volt az iga-
zi nagy élmény, amikor halászokat láthat-
tunk, ahogy kerítőhálójukkal meghúzták 
a Holt–Tiszát, a Nagy Morotvát, vagy más 
vizeket.

Ezek a régi emlékek jutottak eszembe, 
amikor nemrég megnéztem a filmeket a 
Tisza Tavi Ökocentrumról, amelyet körze-
tünk országgyűlési képviselője, Varga Mi-
hály adott át egy hónappal ezelőtt Porosz-
lón. Óriási nagy beruházás ez, Közép Euró-
pa legnagyobb olyan édesvízi akváriuma. 
Egyelőre 2600 négyzetméteren, ahol a ti-
szai halak majdnem mindegyike megtalál-
ható a magyar bucótól a vizáig bezárólag. 
Többrétegű, páncélozott üvegfalak veszik 
körbe a hatalmas, majdnem egymillió liter 
vízzel feltöltött zárt medence-rendszert, 
amelyben alagút is vezet, és olyan illúzi-
ója van a látogatónak, mintha ő is aláme-
rült volna.

Továbbá van nagy előadóterem és egy 
3D-és moziban természetfilmeket vetíte-
nek az érdeklődőknek. Szóval kitűnő léte-
sítmény, ahol valamit visszakap ez ember 
abból a vízi valóságból, ami a Közép-Tiszai 
falvakat körülvette. Vagy szűkebben véve, 
a Bögét, mert ez a pontos tájneve. 

A Tisza tó kialakítása persze ettől füg-
getlenül lehet, hogy annak idején nem va-
lami bölcs döntés volt, mert csodálatos 
természeti környezet és élővilág került víz 
alá, mint egykor az Atlantisz. A kiskörei ví-
zi erőmű megépítése miatt volt szükséges 
a duzzasztás, ami aztán szenzációs gyü-
mölcsösöket, dinnyéseket szüntetett meg 
úgy, hogy sokan még kárpótlást sem kap-
tak az ottani kertjeikért. Utána pedig, már 
1995-ben, a halászat is megszüntetésre 
került, a MOHOSz kapta a vízkezelési jo-
gát. (Ami szintén elég durva történet volt, 
mert elég sok halász egzisztenciája ment 
tönkre.) 

Persze kár keseregni, ez már a múlté. A 
környékbeliek azonban úgy látszik elég jó 
képzelőerővel rendelkeznek, és igyekez-
nek megvédeni, ami még védhető. Talán 
még egy tiszai halászatot felelevenítő „ha-
lász skanzent” is létre tudnak majd hozni. 
De egyelőre ez is óriási dolog, akárhogy 
fanyalog is néhány liberális tollforgató az 
ilyesfajta hagyományőrzésen.

- ács - 

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 

Irodáján – 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

További információk és letölthető jelentkezési 
lap a www. karcag.hu honlapon.

„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



FELHÍVÁS 
Karcag Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala felhívja fi-
gyelmüket, hogy a

2011. évi helyi iparűzési adó-
bevallások benyújtási határideje 
2012. május 31-én lejár.

A 2011. évre megállapított tény-
leges adókülönbözetet a bevallá-
sok benyújtásának határidejével 
megegyezően, 2012. 05. 31-ig kell 
teljesíteni a 12053005-01000953-
00300003 számú Iparűzési adó be-
szedési számlaszámra.

Az adóbevalláshoz szükséges 
nyomtatványok beszerezhetők a 
Polgármesteri Hivatal fsz. 42. sz. 
helyiségében, illetve letölthetők a 
www.karcag.hu honlapról.

Adóköteles az önkormányzat il-
letékességi területén állandó jelleg-
gel végzett vállalkozási tevékenység. 

Az adó alanya a gazdasági tevé-
kenységet saját nevében és kocká-
zatára haszonszerzés céljából, üzlet-
szerűen végző
-  a személyi jövedelemadóról szóló 

törvényben meghatározott egyé-
ni vállalkozó,

-  a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben meghatározott me-
zőgazdasági őstermelő, feltéve, 
hogy őstermelői tevékenységéből 
származó bevétele az adóévben a 
600.000 forintot meghaladja,

-  a jogi személy, ideértve azt is, ha 
az felszámolás vagy végelszámo-
lás alatt áll,

-  egyéni cég, egyéb szervezet, ide-
értve azt is, ha azok felszámolás 
vagy végelszámolás alatt állnak.

Karcag Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Meghívó
A Kun-Orgonda Zenebarátok 
Közhasznú Egyesület Alapsza-
bályának III./10. pontja értelmé-
ben az
Egyesület 2012. évi rendes Köz-

gyűlését
2012. május 29-én

 17:00 órakor tartja
A közgyűlés helye az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2.-es terme (5300 Kar-
cag, Szabó József u.1.)
Javasolt napirendi pontok:
-  A 2011. évi beszámoló és köz-

hasznúsági jelentés ismerteté-
se

-  A 2012. évi Munkaterv
-  Egyebek
Amennyiben a 17:00 órára össze-
hívott Közgyűlés határozatképte-
len, úgy azt a Kun-Orgonda Ze-
nebarátok Közhasznú Egyesület 
Alapszabályának III./10. pont/ 4. 
bekezdés értelmében  2012. má-
jus 29-én 18:00 órára ismétel-
ten összehívom. Az így ismétel-
ten összehívott Közgyűlés a na-
pirendben javasolt témák tekin-
tetében a megjelentek létszámától 
függetlenül határozatképes.
Karcag, 2012. május 21.

Plósz Csilla
elnök
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Par la men ti Nap ló

Divat lett a performance, 
amely a vizuális világ édes gyer-
meke. Az angol szó előadást, já-
tékot, eljátszást jelent, bizonyos 
kényszerképzetek miatt ma so-
kan azt gondolják, enélkül le-
hetetlen az élet egyszerű dolga-
it is elvégezni. Manapság a leg-
fontosabb kérdés: miből lesz hír? 
Ami nem ér el egy bizonyos in-
gerküszöböt, az majdhogynem 
meg sem történt. Az ingerek fel-
keltéséhez pedig látványosság 
kell, akció, mozgás, valami har-
sány dolog, különben semmit 
sem veszünk észre. (Magánéle-
ti megnyilvánulása a Facebook-
függőség, néhány ismerősöm 
félóránként kell, hogy valamit 
közöljön magával, még akkor is, 
ha ez pusztán a fogmosására vo-
natkozik.)

Ennek köszönhetek a világ 
parlamentjeiben tapasztalt ak-
ciók. Képviselők állnak a par-
lamentben, szájuk leragaszt-
va. Villognak a vakuk, biztos a 
holnapi címlapfotó. Vagy: megy 
egy szokványos szavazás, hirte-
len feláll két-három képviselő, 
és transzparenst tartanak ma-
guk elé. Villognak a vakuk, foly-
tatás az előbb leírt módon. Ter-
mészetesen a fotósoknak már 
korábban szóltak, hogy izzítsák 
a masinákat, lesz egy kis akció, 
performansz, nehogy véletle-

nül lemaradjanak a „nagy” ese-
ményről.

Az előbb elmondottakból kö-
vetkezik, hogy a legsérüléke-
nyebb terep a parlament, hiszen 
itt csupa olyan dolog történik, 
amire az érintettek szeretnék rá-
irányítani az érdeklődést. Elbor-
zasztó látni, hogy a két helyen – 
Brüsszelben és Strasbourgban 
– működő Európai Parlament 

hány alkalommal esik ennek ál-
dozatul. Leggyakrabban min-
denféle táblákat tartanak fel, 
de itt is volt már transzparens, 
kendő, zászló, ami csak kézbe 
akadt. A mellékelt fotón éppen 
ilyet láthatnak.

A magyar parlament eddig 
kevésbé esett ennek áldozatul, 
de egy éve egyre gyakoribbak a 
hasonló esetek. A Jobbik frakci-
ója jár az élen, most éppen hétfő 

délután tartottak fel transzpa-
renseket, miközben egyik képvi-
selőtársuk felszólalt. Nem ritka 
a hasonló eset az LMP-nél sem, 
de mennyiségben meg sem kö-
zelíti a Jobbikét. Kényszeresnek 
érzem ezt az ügybuzgóságot, és 
a gyengeség megnyilvánulásá-
nak is. Hiszen ha nem elegen-
dő a szavak ereje, ha a képvise-
lő mondatainak nincs annyi sú-

lya, hogy az embereket szólítson 
meg, a politika akkor kénysze-
rül rá ilyen demonstrációk-
ra. Ha fontosabb a tábla, mint a 
hozzászólás, akkor előbb-utóbb 
nem lesz szükség a felszólalá-
sokra, marad a lengetés, muto-
gatás, színjátszás.

Hogy a színjátéknak nincs-e 
jobb helye a színházban, azt 
döntsék el a választók.

Varga Mihály

Szerepjátékok

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

Május 26-27-28. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Június 2-3. Dr.  Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

„MÁJUSFA 
KITÁNCOLÓ”
2012. május 30-án (szer-
dán) 17 órától a Nagykun 
Látogatóközpont (Karcag, 
Táncsics krt. 46.) udvarán 
várjuk az érdeklődőket.
Közreműködnek a Déry-
né Kulturális Központ To-
porgó néptánccsoportjá-
nak tagjai.

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

A Darázs Tápbolt 
ajánlata

Intenzív baromfi indító
 122 Ft/kg
Intenzív baromfi nevelő
 112 Ft/kg
Kacsa indító 115 Ft/kg
Pulyka indító 136 Ft/kg
Malactáp tejporos 113 Ft/kg
PB gáz 11,5 kg 5.390 Ft

Karcag, Reggel utca 31.
Tel.: 06/30-363-7951.

Családi nap és Gyermeknap 
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szere-

tettel várja a gyerekeket, fiatalokat, szülőket és nagyszülőket 
2012. június 2-án (szombaton) 8-15 óráig a Liget úti sporttelepre.

Program előzetes: 
- TeSzedd! Összefogás a tiszta Magyarországért! - szemétszedési akció
- Szülői focitorna
- aszfaltrajz verseny
- akadályverseny az erdei tornapályán
- rendőrségi bemutató és ügyességi versenyek
- „Mi leszek, ha nagy leszek? gépjármű-bemutató: rendőr, tűzoltó, hulla-

dékgyűjtő, szippantó autók, traktor és kombájn
- arcfestés, játékos és kézműves foglalkozások
- kutya bemutató
- póni lovaglás
- légvár 
- élőcsocsó a homokpályán
- elsősegély-bemutató, ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérés
- büfé
- slambucfőzés

Koncert: Péter & Pán Duó gyermekműsora
Közreműködők: 
Déryné Kulturális Központ művészeti csoportjai, Gyermekink Mo-

solyáért Alapítvány, Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központ, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nö-
vendékei és tanárai, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., Karcag Vá-
rosi Rendőrkapitányság, J-N-SZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Karcagi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság,  Karcagi Sportegyesület, Magyar Ebtenyésztők Orszá-
gos Egyesülete Karcagi Szervezete, Magyar Vöröskereszt Karcag Terüle-
ti Szervezete, Városi Egészségfejlesztési Munkacsoport

Az aszfaltrajz versenyen és az akadályversenyen való részvétel előze-
tes regisztrációhoz kötött. Az akadályversenyre családokat (min.6 fő) 

és 6-12 fős diákcsapatokat várunk.
Jelentkezni lehet 2012. május 25-ig személyesen a Városi Sportcsar-

nokban (Karcag, József Attila u. 1.) Az alábbi telefonszámokon: 
06-59/311-954, 06-30/503-4757.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



4 2012. május 25.

Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Május 21-én „A városi 
gyógyvizű termálfürdő fejlesz-
tése” című projekt bemutatá-
sa volt a kör témája, amely la-
kossági fórum keretében került 
megrendezésre. A rég várt tájé-
koztatón az érdeklődők kérdé-
seire válaszolt Kálmánné Nagy 
Mária, a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. ügyvezető igazga-
tója, Vincze Katalin műszaki 
vezető, a fürdőfejlesztés projekt 
menedzsere, és Nagyné Lász-
ló Erzsébet, a Budapest Priv-
Invest Kft. ügyvezetője, kül-
ső projekt menedzser és közbe-
szerzési tanácsadó.

Bevezetőként Kálmánné 
Nagy Mária ismertette fő fel-
adatukat, a vízellátás és a 
szennyvíz elvezetésének bizto-
sítását, s vázolta a gazdálkodá-
sukat konkrét adatok megadá-
sával. A Széchenyi terv kereté-
ben folyamatban van a karca-
gi Akácliget fürdő fejlesztése, 
amely a 2008-ban befogadott 
pályázat keretében történik. A 
2010. november 2-án aláírt Tá-
mogatási Szerződés alapján a 
projekt fizikai befejezésének ha-
tárideje: 2012. október 12. Ek-
korra kell elkészülnie a látvány-
terv szerinti fejlesztéseknek.

A pályázat ismertetése kap-
csán Vincze Katalin vetített ké-
peket és tervrajzot mutatott be 
a jelenlegi helyzetről, a készü-
lő medencékről és a kiszolgá-
ló egységekről. Szórólapokat is 
kaptak a jelenlévők, mely sze-
rint 25 méteres verseny úszóme-
dence, új kétterű termálmeden-
ce, és saját forrásból egy tanme-
dence is épül. Átépítésre kerül 
az I. és II. gyógymedence, amely 
élményelemekkel bővül (pl. hát 

és derék masszázs, dögönyö-
ző), s lesz wellness részleg, szau-
na, merülő medence, szolárium, 
pezsgőfürdő, s napozó terasz is. 
Aki kíváncsi a pontos részletek-
re, keresse fel a www.nkvizkft.
hu weboldalt!

Nagyné László Erzsébet a fi-
nanszírozást taglalta,  majd 
kiemelte, hogy 2007-es ár-
szinten 591,5 millió forintos 
beruházás az Európai Unió által 
finanszírozott projekt. A fejlesz-
tés ideje alatt három meden-
cével (gyógy III, gyermek-, és 
élménymedence) várja vendé-
geit a fürdő.

A kérdések között voltak 
 pénzügyi vonatkozásúak, val-
amint a sátortetővel, az átveze-
tő folyosóval, a higiénia bizto-
sításával, a víz hőfokával, a sze-
mélyzet bővítésével, a kedvez-
ményekkel, az iskolák délelőtti 
úszásoktatásával kapcsolatosak. 
A kivitelező az egyik legismer-
tebb medenceépítő, amely egye-
bek közt Egerben, Hajdúszo-
boszlón is dolgozott már. Szó 
esett a medencék alsó vízbeve-
zetéséről, a feszített víztükörről, 
a nagyvénkerti új kút vizének 
folyamatban lévő gyógyvízzé 
nyilvánításáról, a gyógyvíz ha-
tásairól, a családbarát szolgálta-
tásokról (pl. úszásoktatás, vízi-
aerobik), az öltözőkről és zuha-
nyozókról, a szíves vendéglátást 
is jelképező logóról. A tervek si-
keres megvalósítása elé nagy vá-
rakozással tekintenek a fürdőt 
szerető karcagiak!

A Kunhalom Polgári Kör 
következő előadása pünkösd 
után, június 4-én, a Nemzeti 
Összetartozás Napján lesz.

V. Gy.

Több, mint víz és napfényA tavaszi pezsgés gimnáziu-
munkban az irodalmi életet is 
érintette, hiszen számos „ma-
gyaros” esemény zajlik ebben 
az évszakban. A költészet nap-
ja előtt két nagysikerű rendez-
vénnyel is tisztelegtünk. Április 
11-én Körmendi Lajos emléké-
nek szenteltük a délutánt, a töb-
bek között József Attila-, Arany 
János-, Kölcsey-díjas karcagi 
költő-író munkásságát elevení-
tettük fel. A rendezvény szer-
vezője a humán munkaközös-
ség vezetője, Selmeczi Edit volt. 
Előadónak Rideg Istvánt kérte 
fel, aki iskolánk nyugalmazott 
tanára, irodalomtörténész, a 
készülő Körmendi Lajos mono-
gráfia szerzője. Körmendi La-
jos felesége, Körmendiné Juli-
ka mesélt férje alkotói módsze-
reiről, ihletforrásairól. A nagy-
számú diákközönségből és a 
jelenlévő tanárok közül többen 
olvastak fel Körmendi-verse-
ket, novellákat. Iskolánkban a 
kortárs irodalom és a regioná-
lis kultúra című irodalmi érett-
ségi tételekben több éve szere-
pel Körmendi Lajos munkás-
sága. Ez alkalommal közelebbi, 
személyesebb kapcsolatba ke-

rülhettünk műveivel, igazi iro-
dalmi élményt jelentett a közös 
versolvasás-hallgatás.

Másnap, április 12-én került 
sor az iskolai irodalmi csapat-
verseny döntőjére. A vetélkedőt 
Domjánné Nagy Tünde szer-
vezte. A döntőbe jutott 10 csa-
patnak játékos műveltségi fel-
adatokat kellett megoldania. A 
helyezéseket a háromfős zsűri 
döntötte el: Nagy Mihályné, a 
Városi Csokonai Könyvtár ny. 
vezetője, Petrov Istvánné, isko-
lánk nyugalmazott magyar-an-
gol szakos tanára és Juhászné 
Zsadányi Erzsébet, a gimnázi-
um igazgatója. Az activity, ke-
resztrejtvény, filmfelismerés 
stb típusú feladatokat látható-
lag nagyon élvezték a diákok-
tanárok egyaránt. Legjobbnak 
a 12.B csapata (Ruskó Andrea, 
Pikó Lajos, Ládi Zoltán) bizo-
nyult, jutalmul egy csokitortát 
kaptak.

Iskolán kívül több versenyen 
szerepeltünk sikeresen. Részt 
vettünk a Református Középis-
kolák Áprily Lajos Szavalóver-
senyén, a Miskolcon megrende-
zett országos döntőbe Fazekas 
Bence (12.B, felkészítője: Nagy 

Márta) és Patkó Dóra (11.B, fel-
készítője: Selmeczi Edit) jutott.

A regionális jellegű Nagy-
kun Vers- és Prózamondó ver-
senyen, április 22-én az ösz-
szes díjat elhozták tanulóink: I. 
Sipos Judit, II. Patkó Dóra (fel-
készítő tanáruk: Selmeczi Edit), 
III. Rimaszombati Fruzsina lett 
(felkészítője: Domjánné Nagy 
Tünde). Sarkadi Kinga (felké-
szítője: Selmeczi Edit) különdí-
jat kapott.

Április 28-án a IV. Szent 
Flórián Vers- és Prózamondó 
Versenyen középiskolás kate-
góriában is gimnáziumunk ta-
nulói arattak győzelmet: I. he-
lyen Sarkadi Kinga (felkészítő 
tanára: Selmeczi Edit), II. he-
lyen Rimaszombati Fruzsina 
(felkészítője: Domjánné Nagy 
Tünde), III. helyen Séta Gabri-
ella (felkészítője: Szabó Ildikó) 
végzett.

Szép sikereket hozott a ta-
vasz, de a második fele még ko-
molyabb megpróbáltatások elé 
állítja a diákokat és a tanárokat 
egyaránt, hiszen megkezdődött 
az érettségi vizsgaidőszak.

Szabó Ildikó
tanár

Irodalmi tavasz a Református Gimnáziumban

Tájékoztató
a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.,

az Észak-Alföldi Operatív Programban támogatott
„A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című, ÉAOP-2.1.1/A-2f -2009-
0007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan, Környezeti szponzorálás 

keretében a Gyermekünk Mosolya – Egészséges Gyermekekért 
Kiemelten Közhasznú Alapítvány szponzorálása eredményeként az alábbi 

rendezvények valósultak meg:

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

„Egy gyerek - egy palánta”
2012. 03. 30.

„Zöld - övezet”
2012. 04. 20.

„Játszd újra” kiállítás 
megnyitó

2012. 04. 23.

 „Ültess egy fát 
a jövőért”

2012. 04. 27.

Körösök Völgye Natúr-
park megtekintése

2012. 05. 10.

Az ünnepség után ebédre vol-
tunk hivatalosak, ugyanakkor a 
Raymond Phillippiac úr meghívá-
sának eleget tevő Szatmári János 
birkapörköltet főzött 160 személy-
re. A karcagi birkapörköltnek hatal-
mas sikere lett. Nagy öröm volt lát-
ni, amikor a franciák tömött sora 
kígyózott a lábasok előtt.

Igaz, ők sült krumplival kérték 
a birkát, de láthatóan nagyon ízlett 
nekik. Szatmári János és pörkölt-
je tehát igazán színvonalasan kép-
viselte városunkat. Délután követ-
kezett a Longueau által a testvér-
városok ifjúsága felé meghirdetett 
rajzpályázat eredményhirdetése. 
Nagyon szép rajzok érkeztek, és re-
mek eredmények születtek. Nekünk 
külön öröm, hogy a felső tagozato-
sok kategóriájában Gulyás Vanda, 
a karcagi Györffy István Tagisko-
la 6. c osztályos tanulója lett az el-

ső helyezett. A pályázatra olyan raj-
zokat kértek, amik bélyegkészítésre 
alkalmasak. A tervezett bélyegsoro-
zat – és ez forgalomba fog kerülni – 
Vanda rajzaiból készül majd. A szép 
eredményhez a lap hasábjain szeret-
nék/szeretnénk neki gratulálni.

Ezek voltak a hivatalos ünnepi, 
és a testvérvárosi kapcsolatok je-
gyében rendezett programjaink. A 
harmadik napon még kirándulni 
vittek el bennünket. Igazi élmény 
volt. Longueauval ismerkedtünk, 
és megnéztük az Amiens-i kated-
rálist, ami a kontinens egyik építé-
szeti remekműve, de megnéztünk 
egy Európai Pont hálózathoz tar-
tozó irodát is. Ez az EU lehetősé-
geit, programjait közvetíti a lakos-
ság felé. Fontos feladat ez, amire az 
EU államaiban – a rendezvényso-
rozat is mutatta – igen nagy súlyt 
fektetnek.

- Köszönöm a beszélgetést.
Elek György

A Győzelem Napja és egy karcagi 
aranyérem

Folytatás az 1. oldalról
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Óriási csata, sok néző, ren-
geteg gól, feszült végjáték. Ez 
jellemezte a május 09-én le-
játszott városi bajnokság utol-
só csoportmérkőzéseit. Mint 
azt az előző számban megír-
tam, 3 négypontos csapat vár-
ta a végső összecsapást, akik 
azért szálltak harcba, hogy a 
Györffyvel játszhassák a dön-
tőt. Az első mérkőzésen a Refi 
mindent megtett a tovább-
jutásért és magabiztos játék-
kal 25:17 re megverte a Kis-
kulcsost. Így a Refi 6 ponttal 
116:115-ös, +1 gólkülönbség-
gel zárta a tavaszi és őszi sze-
zon csoportmeccseit. A másik 
csatát a Györffy és a Kováts 
vívta. Ekkor még nem lehetett 
tudni, hogy az utolsó mecs-
csen minden gól számíthat. 
A Kováts és a Györffy fej-fej 
mellett haladt az egész mérkő-
zésen. Sebők és Ferenczi utol-
só 2 góljára nem tudtak vála-
szolni Nagyék, így egy gól-
lal, 23:22-re nyert a Kováts. 
Az öröm az ürömben hogy így 
a Kováts 6 ponttal, 104:104-
es gólkülönbséggel nem játsz-
hat az aranyéremért, mivel a 
refinek + 1 gólos különbsége 
van a Kovátsal szemben. Ilyen 
az élet, tavaly a Kováts, idén a 

Györffy próbálja meg elhódí-
tani a Refitől a vándorkupát.

Június 6-án szerdán 14:30-
15:30 óráig a Kováts - Kiskulc-
sos 3.helyért

15:30-16:30 óráig a Refi - 
Györffyvel az 1.helyért

16.30-tól eredményhirdetés.
6. forduló: Refi - Kiskul-

csos  25:17 (11:7) Gólok: Rácz 
8, Tóth 8, Márkus 4, Fodor 3, 
Györfi 2 ill. Mile 2, Baráth 10, 
Mészáros 3, Regényi 2.

Kováts - Györffy 23:22 
(13:14) Gólok: Nagy P. 4, 
Sebők 2, Ferenczi 13!, Silye 1, 
Majláth 3,  ill. Nagy 10, Kisari 
1, Varga 1, Keserű 1, Bernáth 
3, Németh 1, Szabolcsi 5.

Györffy   8 pont 127:110 +17 gól
Refi        6 pont 116:115 + 1 gól
Kováts   6 pont 104:104 + 0 gól
Kiskulcsos  4 pont 87:107- 20 gól

Szeretném megkérni az is-
kolákat, szülőket, kézilabda 
rajongókat, hogy június 6-án 
jöjjenek el a Városi Sportcsar-
nokba, és varázsoljunk a gye-
rekeknek parázs hangulatot! 
Mindenki szurkoljon az általa 
kedvelt iskolának. Köszönet-
tel: a szervező,

Balog Zoltán
edző

2012. április 27-én került 
megrendezésre az általá-
nos iskolás lányok kézilabda 
bajnokságának II. forduló-
ja, melyen az alábbi eredmé-
nyek születtek: 

Református Ált. Isk. - 
Kováts M. Tagisk. 5:13 (3:6)

Református Ált. Isk.: Ko-
vács D., Poczók É. (1), Nagy 
J., K. Nagy R., Laczi B., 
Nábrádi G., Szabó J. (4)

Kováts M. Tagisk.: Dobos 
F. (3), Péntek T. (2), Varga 
N., Kovács O. (4), Sándor K. 
(4), Hagymási M., Szakál Á., 
András A., Sipos V.

Kováts M. Tagisk. - 
Györffy I. Tagisk. 7:18 
(2:10)

Kováts M. Tagisk.: Do-
bos F. (4), Péntek T. (1), Var-
ga N., Kovács O., Sándor K. 
(1), Hagymási M., Szakál Á., 
András A. (1), Sipos V.

Györffy I. Tagisk.: Var-
ga L. (3), Ferenczi N. (5), 
Rauschengerger Zs., Sző-
ke E. (1), Perge P. (1), Var-
ga K. (1), Fodor K. (6), Nagy 
L., Gánya K., Molnár K., 

Vincze R. (1), Kozma Zs., 
Rauschenberger Z.

Református Ált. Isk. - 
Györffy I. Tagisk. 16:0 (7:0)

Györffy I. Tagisk.: Var-
ga L. (3), Ferenczi N. (2), 
Rauschengerger Zs., Sző-
ke E. (4), Perge P., Var-
ga K., Fodor K. (3), Nagy L. 
(1), Gánya K., Molnár K., 
Vincze R. (1), Kozma Zs., 
Rauschenberger Z. (2) 

Református Ált. Isk.: Ko-
vács D., Poczók É., Nagy 
J., K. Nagy R., Laczi B., 
Nábrádi G., Szabó J.

Bajnokság állása: 1. 
Györffy I. Tagisk. (7 pont), 
2. Kováts M. Tagisk. (5 
pont), 3. Református Ált. 
Isk. (0 pont).

A Györffy I. Tagiskola lá-
nyai nagyarányú győzelme-
ket arattak, de a tabellán az 
előnyük nem behozhatatlan.

A városi kézilabda baj-
nokság következő, egyben az 
utolsó fordulója május 18-án 
lesz.

A Karcag és Térsége Tűzvé-
delméért Alapítvány szervezé-
sében 2012. április 28-án került 
megrendezésre a IV. „Szent Fló-
rián” Vers- és Prózamondó Ver-
seny.

A verseny során a következő 
eredmények születtek:

- alsó tagozatos kategória: 
1. Varga Petra (Kováts Mihály 
Tagiskola, Patkóné Erdei Ju-
dit); 2. Jakab Dániel (Beregszá-
szi 4. számú Kossuth Lajos Kö-
zépiskola, Jakab Erika és Szege-
di Erika); 3. Makula Ákos Márk 
(Arany János Tagiskola, Miléné 
Gyömbér Ilona).

- felső tagozatos kategória: 1. 
Kele Ádám (Györffy István Tag-
iskola, Posztósné Gyarmati Éva); 
2. Madarász Orsolya (Györffy 
István Tagiskola, Posztósné 
Gyarmati Éva); 3. Tóth Barna 

(Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola, Nagy Jánosné).

- középiskolás kategória: 1. 
Sarkadi Kinga (Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola 
és Kollégium, Selmeczi Edit); 2. 
Rimaszombati Fruzsina (Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium, Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégium, Domjánné 
Nagy Tünde); 3. Séta Gabriel-
la (Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium, 
Szabó Ildikó).

- különdíjasok: Tóth An-
na (Kováts Mihály Tagiskola, 
Kiss Ferencné); Móric Lilla (id. 
Kovács Gyula Általános Isko-
la, Bácskossuthfalva, Crnkovity 
Gábor és Crnkovity Gáborné); 
Vetró Viktor (Kunmadarasi 

Református Általános Isko-
la, Arany Gerda); Keserű Balázs 
(Györffy István Tagiskola, Faze-
kas Mária); Scardovi Szofi Va-
lentina (Karcag és Térsége Tűz-
védelméért Alapítvány).

A verseny lebonyolítását tá-
mogatták: Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár; Karcag Városi Ön-
kormányzat; Karcagi Rendőr-
kapitányság; Kerekcipó Pékség; 
Körmendi Lajosné; Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény (Plósz Csilla és tanítvá-
nyai).

Ezúton köszönjük támogató-
inknak a támogatást, továbbá 
a versenyző diákok részvételét, 
felkészítő tanáraik lelkiismere-
tes munkáját.

Dr. Kovács László
a kuratórium elnöke

IV. „Szent Flórián” Vers- és Prózamondó Verseny

Városi kézilabda bajnokság
6. forduló U13

Városi lány kézilabda 
bajnokság

Rendezett, szép utcaszakaszok, ahol az ingatlan tulajdonosok 
folyamatosan rendben tartják házukat, kertjüket, utcarészüket, 
ezáltal hozzájárulnak a településrész rendezettségéhez. A Kini-
zsi és a Villamos utca, Széchenyi sgt., Arany J. utcai szakasza.

Fák, bokrok, virágok, parkok
„Piros pünkösd
öltözik a sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél
édes rózsa-illat,
Fényözön hull,
a szívek
megnyílnak.”

(Reviczky Gy.: Pünkösd)

„Idő, idő, tavaszidő, kiben nyílik
minden mező,
A virágok illatoznak, a madarak
fészket raknak.”

(Magyar népdal)

A természet megújulva, velünk 
együtt ünnepel. Látványa, szépségé-
vel betölti szívünket, óvjuk, védjük a 
teremtő munka eredményét.

A „Kováts Mihály Emlékpark” a Bocskai-Liliom ut-
ca találkozásánál. Az emlékhely kialakításával alakult 
a park is. Meghatározó növényei a kőris, mályva cser-
je, vérszilva. A park szép, gondozott egész éven át az ott 
élők nagy örömére. A Városgondnokság dolgozóinak 
munkáját dicséri.

A választókerületben két gólyafészek is található. Az 
egyik a Bercsényi-Fürst S. utca, a másik a Kinizsi-Jókai 
utca kereszteződésében. A környék lakói nagy szeretet-
tel fogadják a gólyapárok érkezését.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület ön-
kormányzati képviselője

Az Akácos úti „Védőerdő” az Akácos 
út és a vasútvonal által lezárt terület 
a város déli-délnyugati oldalán. Több 
mint 50 éve telepítették, uralkodó fa-
fajtája az amerikai kőris. A jellegzetes 
széljárás meghatározta a fák növeke-
dését és a törzsük elhajlását.
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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 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.

Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
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.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
Eladó Karcag, Kossuth téren III. eme-
leti 57 m²-es felújított lakás. Tel.: 
06/30-298-0276.
Összkomfortos, két szobás családi 
ház gázfűtés + csempekályha nagy 
udvarral sürgősen eladó. Tel.: 06/20-
505-3467.
Karcagon főtérhez közel 712 m² tel-
ken lebontásra szoruló ház eladó. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. sz. Tel.: 06/30-
478-2714.
Kétszintes, 3 szobás + étkezős, 2 für-
dőszobás felújított családi ház eladó. 
Kg., Diófa u. 7. Tel.: 06/30-254-9237 
vagy 06/20-582-5467.
Karcagon, a Jókai u. 23. sz. alatt 2 
szobás, galériás, összkomfortos ház-
rész eladó szeparált kerttel, tárolóval. 
I.ár: 3,4 M Ft. Tel.: 06/20-415-0765.
A Kinizsi u. 81. sz. alatti ház eladó. 
Érd.: a helyszínen.
Karcagon 120 m²-es családi ház el-
adó. Bútorok is eladók. Tel.: 06/30-
643-8315.
Karcagon földszinti, új építésű tár-
sasházi lakás eladó. Tel.: 06/30-643-
8315.
3 szobás kertes ház eladó. Kisebb 
csere is érdekel. Tel.: 59/312-258.
32 m²-es üzlethelyiség eladó a 
Kórház úti lakótelepen. (Hentes üz-
let, stb.) Sok mindenre alkalmas. Tel.: 
59/314-016 vagy 06/30-226-3198.
Sürgősen eladó a Tanya áruházzal 
szemben, a Kungát utcában 83 m²-
es, gázfűtéses ház 840 m² telken, 
műhellyel, alsóépületekkel, fúrott 
kúttal. Ideális egy önellátó éltre 
berendezkedő családnak. I.ár: 7,4 
M Ft. Tel.: 59/311-426.

Eladó karcagi ingatlanok nagy vá-
lasztékban. www.nagykuningatlan.
com

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

Állat
100 kg-os – 180 kg-osig hízó eladó. 
Tel.: 06/70-244-6123.
Kecskegidák eladók. U.itt kecsketej 
kapható. Tel.: 06/30-248-8992.
Cica simogató kisiskolásoknak és 
szerető jó gazdi kiscicáknak. Tel.: 
59/300-515.

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 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.
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.
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.
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.
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!
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 
06/70-613-6785.
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.
Vastag vázú női 26-os biciklit kere-
sek. Tel.: 06/30-402-8908.
Eladó 5 részes fényezett szekrénysor 
és 4 részes fehér szekrénysor meg-
kímélt állapotban. Tel.: 06/20-505-
3467.
TRAPÉZ és CSEREPES lemez kapható 
1800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, tetőnek, 
garázsnak.) Tel.: 06/30-265-4197.
22 kg-os gázpalack és 2 db boros-
hordó eladó. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.
Kiárusítás! Gyermek, felnőtt ruha 50-
100-200-500 Ft és egyéb sok min-
den. Szafari matrica csere-bere Kg., 
Reggel utca 33. sz. alatt, a nagykapu-
ban vasárnaponként 8-16 óráig.
Eladó 4 m-es létra, mosógép mo-
tor, nagy kötél (hajó), kerti szerszá-
mok: kasza, kapa, gereblye, nagyfej-
sze; műanyag kanna: 60, 20 és 10 lite-
res, üveg ballon: 25 és 10 literes; 120 
l-es fehér műanyag hordó, szalagcse-
rép. Tel.: 59/401-087.
Harkányi üdülőjog eladó ez évi üdü-
léssel. 1,5 szobás örökölhető. Tel.: 
06/30-987-2306.
Árpa búza, fekete napraforgó eladó. 
Tel.: 06/30-547-6260.
Ortomobil elektromos rokkant kocsi 
eladó. Tel.: 06/70-703-4314.

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, korrepetá-
lást, 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 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.
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 
várunk mindenkit! Tel.: 06/30-221-
0917.
Hajdúszoboszlón 4-5 fő részére kü-
lönálló nyaraló kiadó kedvező áron. 
Időpont egyeztetés: 06/30-659-
0827.
Mindenféle kerti, ház körüli mun-
kát vállalok. Bontást vállalunk! Tel.: 
06/70-350-5308
Karcagon ház körüli munkát, kaszá-
lást vállalok. Tel.: 06/70-278-8332.

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 25. péntek
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 Ka-

zahsztánban
 Karcagi Hírek
 - Rendőrségi sajtótájékozta-

tó a kunhegyesi bűncselek-
ményekről

 - Rendkívüli önkormányzati 
ülés

 - Átadták a felújított Tán-
csics krt-i tagóvodát

 Háttér
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Családi gyermeknap-

ra készül a város
20.10  Kováts Mihály Napok 2012

2012. május 29-30. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19.25  Karcagi hírek
19.55  A Hit Szava - római katolikus 

szentmise
21.00  Főtéri randevú
 - Noémi
 - Papa Blues Band

2012. május 31. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Zöldutat Alapítvány műsora
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kurucz István
 Téma: kitüntetést kapott az 

amerikai nagykövettől
 Karcagi Hírek
-  Ültess egy fát program
-  Kováts váltófutás
-  Fürdővárosok konferenciája
-  Mezőgazdasági körkép
 Háttér 
 Külföldön jártak a 

kiskulcsosiak
20.10 Kováts Mihály Napok 2012 II. 

rész

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
Házasságkötés

2012. május 12.
 Váradi Réka – Buzalka 

Gábor
 Obsitos Anita – Soós Imre
2012. május 15.
 Takács Gabriella Erzsébet 

– Kovács József
2012. május 19.
 Varga Zita – Surányi Mar-

cell Iván
 Erdei Anikó – Sánta Lász-

ló István
Születés

Kiss Orsolya – Zipszer Sza-
bolcs
Berekfürdő, Gyöngyvirág u. 
27.  Zorka

Halálozás

Fülöp Sándorné (Sz. Nagy 
Katalin)

 Karcag (1926.)
Németh József
 Karcag (1931.)

Lapzárta: hétfő 14 óra

Labdarúgás

Május 25. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 26. szombat 
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 19 óráig Alma gyógy-

szertár

 19 – 20 óráig Alma 

gyógyszertár

Május 27. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma gyógy-

szertár

Május 28. hétfő
 9 – 12 óráig Berek – Kiss 

A. utca

Május 26-án 20 óra után, 

valamint 27-én, 28-án 12 

óra után a betegek ellátása 

indokolt esetben az Orvosi 

ügyeleten történik.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Csépa – Karcag 2:1 (2:0)
Csépa, 100 néző. Jv.: Szeles 

Á. Segítői: Brezori Z., Szeri T.
Karcag: Móga, Szívós G., 

Rajcsányi, Székely (Balla Zs.), 
Szentannai, Orosz, Nagy R., 
Szívós Gy., Bukovszki, Erdei, 
Szőke R.

Edző: Orosz István
A tizenegyedik percben 

Ábel szögletből félmagasan 
beadott, melyet a berobbanó 
Sárkány a jobb alsó sarokba 
bombázott (1:0). A harminc-
nyolcadik percben egy jobbol-
dali támadás során Ábel jobb-
ról beadott Sárkánynak, aki a 
bal felső sarokba lőtt (2:0). A 
negyvenedik percben Erdei 
szabálytalanul szerelte Milét 
az oldalvonal mellett – a já-
tékvezető kiállította. A nyolc-
vanadik percben Nagy R. in-
dította Szentannait, aki át-
emelte a labdát a kifutó ka-
pusan, de közben elsodorta 
a karcagi csatárt, akit ápolni 
kellett. A büntetőt Móga vé-
gezte el (2:1).

Jók: Fisher, Hanga, 
Kézsmárki, Ábel, Sárkány ill. 
senki

Fialka György: A fegyelem 
rózsát terem. Gratulálok a csa-
patomnak.

Orosz István: Egy hülyesé-
günk eldöntötte a mérkőzést.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Martfű 0:1 (0:0)
Karcag: Oros, Borsi Zs., 

Lázók S., Szabó, Német, Kabai 
S., Kovács L., Csatári, Hamar, 
Földi, Berczi

Cserék: Csík, Daróczi, Ungi
Góllövő: Kovács I.
Csépa – Karcag 0:1 (0:0)
Karcag: Oros, Szabó G., 

Henk, Borsi Zs., Németh, 
Lázók S., Kovács L., Daróczi, 
Hamar, Bérczi, Horváth G.

Cserék: Horváth K., M. 
Tóth

Góllövő: Kovács L. 
(11-esből)

Faragó Krisztián: Nem re-
ális körülmények között, de 
megérdemelten nyertünk. És 
az eredmény a hazaiakra néz-
ve hízelgő.

Utánpótlás bajnokság

U 11-es korosztály: Karcag 
– Tiszafüred 6:0 (3:0)

Góllövők: Tóth R., Tóth F. 
(2), Kupai, Kiss Katona

Móga Lóránt: Ma nemcsak 
a Tiszafüredet, hanem a mele-
get is sikerült legyőzni. Gratu-
lálok a csapatnak.

U 13-as korosztály: Karcag 
– Orosháza 1:0 (1:0)

Karcag: Fekete, Tóth G. 
(Balajti), Mészáros, Terjék, 
Kupai (Móga), Katona (Papp), 
Örsi (Sipos), Nábrádi, Tóth 
(Balla), Györfi (Bencsik)

Góllövő: Tóth F.
Kemecsi László: Jól indult 

a mérkőzés, már a negyedik 
percben sikerült megszerez-
nünk a vezetést Tóth Feri ré-
vén. Ezután is sok helyzetet 
alakítottunk ki, de sajnos szo-
kás szerint kimaradtak. Győ-
zelmünk nagyobb arányú is 
lehetett volna a mezőnyben 
jól passzolgató és szervezetten 
játszó Orosháza ellen.

Békéscsaba – Karcag 1:1 
(0:0)

Karcag: Fekete (Binder), 
Balajti (Kupai), Mester, Mé-
száros, Erdős (Móga), Balla 
(Bencsik), Örsi, Katona 
(Sipos), Tóth E., Tóth R. (Kiss 
S.), Györfi

Góllövő: Tóth F.
Kemecsi László: A teljesen 

„megfiatalított” csapatunk he-
lyenként jól játszva szerzett 
egy pontot. Tipikus x-es ösz-
szecsapás volt, ahol a kapuk 
alig forogtak veszélyben. Fia-
talabb játékosaink jól helytáll-
tak.

U 15-ös korosztály: Karcag 
– Orosháza 1:0 (1:0)

Góllövők: Kupai (3), Silye, 
Kovács

Varga László: A csapat idei 
legtetszetősebb játékával nyer-
tünk. A hátralévő három for-
dulóban legalább egy pont kell 
az ezüstéremhez.

Békéscsaba – Karcag 1:3
Karcag: Fábián, Kökény, 

Silye, Kozma, Terjék, Majlát, 
Tanka, Ungi, Balogh Cs., Ku-
pai, Balogh J., Szajkó, Saliga

Góllövők: Kupai, Balogh Cs.
Varga László: Nagy volt 

a tét, mert a biztos második 
helyhez csak 1 pont kellett. 
A csapatból több meghatáro-
zó játékos hiányzott. A győ-
zelmünkkel megszereztük a 
második helyet, függetlenül a 
hátralévő két mérkőzéstől.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon 

a Kerekes István 
utcai

Halbolt. 
Érdeklődni: 

06/20-411-7430.

Május 12-13-án rendezték 
meg Szentesen az összevont 
Kyokushin utánpótlás és U20-
as korosztályok számára kiírt 
világkupát. Gyarmati Imre, a 
karcagi karate szakosztály ve-
zető edzője elmondta, hogy 13 
ország közel 400 versenyző-
je vett részt a küzdelmekben. 
Új kezdeményezés volt, mi-
vel ilyen egységesített világ-
verseny az utánpótlás korosz-
tályban még nem volt. A ren-
dezvény rangjához méltóan a 
város és a szervezők is kitet-
tek magukért. Szombat dél-
előtt a városon 400 karatéka 
vonult fel és érkezett a vi-
lág egyik legnagyobb Oyama-
emlékparkjához, ahol megko-
szorúzták a sosai-emléhelyét. 
Délután kezdődtek a selejte-
zők. A karcagi sportegyesü-
let karate szakosztályát 3 fő 
képviselte. 1 fő mint csapat-
vezető és 1 fő mint vezetőbí-
ró. Az első napon küzdőtér-
re lépett Kozák János a serdü-
lőkorcsoportba. Egy ukrán el-
lenféllel került szembe. Sajnos 
nem sikerült továbbjutnia. Ez-
után következett az ifjúsági 
korcsoportban Szűcs Roland 

thai-boxos versenyző, aki ki-
próbálta a kyokushin szabály-
rendszert. Eredményei alap-
ján méltó volt erre a versenyre. 
Egy orosz fiúval került szem-
be, akivel nagy meccset vív-
tak, de sajnos bírói döntéssel 
az orosz fiút hozták ki győz-
tesnek. Ezen a napon Sánta 
Vanda erőnyerőként került az 
elődöntőbe és innen várta a va-
sárnapi megmérettetést, ahol 
bejutott a döntőbe. A döntő 
küzdelmet a svéd bajnok lány-
nyal vívta, aki 11 éve karaté-
zik, mint fekete öves. Már úgy 
látszott, hogy megtörte az el-
lenfelét, de sajnos egy szabály-
talan ütést vitt be, és ez a bírói 
intés megtörte a lendületét. Ta-
lán a végére a svéd bajnok egy 
kicsit jobban feltalálta magát és 
így hozták ki győztesnek. Bár 
több bíró véleménye az volt, 
hogy hosszabbítani kellett vol-
na, de így is nagyszerűen telje-
sített, a világkupa második he-
lyét szerezte meg. Még csak 2,5 
éve karatézik és nagy jövő áll-
hat előtte. Az I. díj egy méte-
res, épített kupa, a II. díj egy 70 
cm-es serleg volt.

B. I.

Karate
Sánta Vanda ezüstérmes 
a Világkupa döntőben
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