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A Toy Run-t, vagyis a jó-
tékonysági motorosfutamot, 
amelynek célja a Gyermek-
épség Alapítvány támogatá-
sa, s ezzel együtt a Kátai Gábor 

Kórház Csecsemő- és Gyer-
mekosztálya műszer és gyó-
gyászati eszközállományának 
fejlesztése - immár a hetedik 
alkalommal rendezték meg.

A kórház parkolójában Var-
ga Mihály, dr. Farkas Béla or-
vos-igazgató, Karcagi Nagy 
Zoltán önkormányzati képvi-
selő és dr. Szabó Mária főor-
vos, a Gyermekosztály vezetője 
köszöntötték a megjelenteket. 
(Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter, dr. Aradi Er-
zsébet főorvos és Dobos László 
polgármester írásban küldte el 
jókívánságait és üdvözletét.)

A futam részvevői és a kar-
cagi vállalkozók ismét jelen-
tős összeggel járultak hozzá a 
Gyermekosztály elavult mű-
szereinek pótlásához, és ezen 
felül rengeteg ajándékot, játé-
kot is hoztak, ezek egy részét a 
mátyásföldi óvodások gyűjtöt-
ték. A kórházi látogatást köve-
tően a kempingben folytatód-
tak a Toy Run eseményei. Dél-
után gulyásparti és fürdés, es-
te pedig négy karcagi együttes 
közös koncertje volt a prog-
ram.

Motoros futam 2012 Május 20-án, a nap kezde-
tén 01 óra 30 perc körül gyul-
ladt meg a Kiskulcsos vá-
rosrészen, a Sajó utca ele-
jén elhelyezett szelektív hul-
ladékgyűjtő legnagyobb 
tárolóedénye. Az, amelyik-
ben a papírhulladékot helyez-
hetik el a lakosok. A tűz ha-
marosan a szomszédos tá-
rolóedényt is elborította. A 
lángoknak összesen ez a két 
edény esett áldozatul – és ko-
rábbi naiv elégedettségünk, 
hogy milyen jó, hogy itt ilyes-
mi nincs. Balajti József, a szi-
geteket használó Nagykunsá-
gi Környezetvédelmi Kft. ve-
zetője is ezzel kezdi.

- Eddig még erre nálunk 
nem volt példa, hát most már 
van. Sajnos.

- Mekkora az anyagi kár?
- Egy ilyen edény nem ol-

csó. A nagyobbiknak, amiben 
a papír volt, 185 ezer + ÁFA, 
a kisebbiknek 175 ezer + ÁFA 
az ára. Speciális, ha nem is 
tűzálló, de az UV sugaraknak 
ellenálló műanyagból készül-
nek. 2006-ban kerültek kihe-

lyezésre és még ma is nagyon 
jó állapotban vannak.

- A hülyeségből eredő „atro-
citás” gyakran előfordul velük?

- Itt nálunk, ahogy említet-
tem is, a felgyújtásukra még 
nem volt példa. Kisebb dol-
gok, például, hogy felborítják, 
elmozdítják a tárolókat, már 
voltak, de ezek inkább bosszú-
ságot okoznak. Máshol egyéb-
ként elég rendszeres és gya-
kori a gyújtogatás, úgyhogy 
az edények ma már tűzál-
ló anyagból is készülnek, csak 
persze lényegesen drágábbak.

- A gyűjtőszigetek hasz-
na mérhető? Teljesítik a nekik 
szánt feladatokat?

- Az elmúlt években, a ház-
hoz menő hulladékgyűjtés 
megszervezésével csökkent 
egy picit a funkciójuk, de az 
üveghulladék – mivel a zsákos 
rendszer nem alkalmas rá – 
szinte csak a szigeteken gyűjt-
hető. Tizenhét gyűjtőpont 
van, de továbbiakat is tervez-
tünk, főleg üveg begyűjtésére.

A Magyar Örökség-díjas 
Győrfi Lajos május 11-én a 
Nagykun Múzeumban nyílt 
kiállítása elsősorban a leg-
utóbbi 6-7 év munkáiból vá-
logat. Persze a korábbi évek 
alkotásaival is találkozunk, 
s egy nagyszabású terv ma-
kettjeit is láthatjuk, de a ve-
zérfonalat az itthon (a Hajdú-
ságban és Biharban), a kül-
földdé lett Magyarországon 
(Párkány, Révkomárom, Ko-
lozsvár), illetve Lengyelor-
szágban (Varsó) felállított 
szobrok jelentik.

2004-től kezdődtek meg a 
Bocskai felkelés 400. évfordu-
lójának ünnepei, tanácskozá-
sai, amely évforduló a sárré-
ti és bihari tájakat és főleg a 
hajdúsági településeket köz-
vetlenül érinti. (Az utóbbiak-
nak születési ideje ez az idő-
szak.) Innen erednek a Bocs-
kai emlékművek, érmek, ta-
nulmányok, s az a dombormű, 
amellyel a fejedelem kolozsvá-
ri szülőházát jelölték meg ta-
valy.

De készült szobor a bécsi tö-
rökverő, Sobiesky János len-

gyel királyról is, amit az egy-
kori párkányi harcmezőn ál-
lítottak fel – s egy híressé lett 
alkotás, a révkomáromi Szent 
István szobor is itt van. Persze 
kicsiben, makett formában, a 
valóságos alkotás(ok) mérete-
it, környezetét fotókon láthat-
ják a szemlélők – akik jócskán 
elidőzhetnek a Györffy István 
Nagykun Múzeumban, mert a 
kiállítás az egész nyugati trak-
tust megtölti. Élvezetes látni-
való. Győrfi Lajos alkotói füg-
getlensége „nem ismeri a kor-
nak a korszerűségnek, min-
denképpen az újszerűségben, a 

modernségben, a divatkövetés-
ben való megfelelési kénysze-
rét” – mondta megnyitójában 
Prokai Gábor művészettörté-
nész. - „Művészete ilyen szem-
pontból dacos művészet. Ő an-
nak a közösségnek, közössé-
gi igénynek kíván magas, mű-
vészi színvonalon megfelelni, 
amellyel – akikkel együtt él. Az 
ő korszerűségét ez az igény ha-
tározza meg, s az ennek való 
megfelelés őszinte művészi ma-
gatartást, etikát k íván meg.”

Győrfi Lajos tárlata június 
végéig tekinthető meg.

Elek György

Magyar szellem bronzba öntve

„Ez a rendezvény, ami most már sokadjára kerül megrende-
zésre Karcagon, igazából nekünk megtiszteltetés – a város-
nak, a kórháznak és az itt betegeskedő gyerekeknek” - mondta 
rövid köszöntőjében Varga Mihály államtitkár a kórház par-
kolójában, ahol a múlt szombat délutánján a Toy Run moto-
rosai az önkormányzat, az intézmény és a Gyermeképség Ala-
pítvány vezetőivel találkoztak.

Gyújtogatás, két áldozattal

Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Trianoni megemlékezés
2012. június 4-én (hétfőn) 18:00 órakor

a református templom előtti téren az Országzászlónál
Emlékező beszédet mond:
Koncz Tibor vezető lelkész

Közreműködnek:
Plósz Csilla tárogató

Patkó Dóra (11.b) és Rimaszombati Fruzsina (10.b), a 
Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai

A megemlékezés végén mécsesgyújtás az 
Országzászlónál.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

TeSzedd! megnyitó
Karcag, 2012. június 2.

Karcag városban nyitják meg a TeSzedd! országos hulla-
dékgyűjtési akciót 2012. június 2-án. A „tiszta Magyaror-
szágért!” indított környezettakarítási, környezettisztogatási 
programot az Erdei tornapálya bejáratánál lévő füves tér-
ségen nyitja meg 8:30 órai kezdettel dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter és Dobos László Karcag város pol-
gármestere. (A megnyitót élő kapcsolással az MTV is köz-
vetíti.) A karcagi program szerint ezután 6-8 helyszínen 
kezdődik a szemétszedés és a közterület megtisztítása.

A szervezők minden érdeklődőt hívnak és várnak!



2 2012. június 1.

Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Életmű/

emlékmű 
gyalázók

Bizonyos nagyformátumú személyisé-
gek maradandó életműveket hagynak hát-
ra, amelyekről később (néha még életük-
ben ) emlékmű készül. Ez több fajta lehet, 
nem is sorolom föl a műfajokat, mert az 
írásos változatoktól egészen a plasztikai, 
szobrászati megvalósításokig sokfélék le-
hetnek, nem is férnének el e jegyzet terje-
delmébe. Az emlékműveket többfélekép-
pen gondozzák, intézményekben vagy ala-
pítványok által, beépítik a különböző szin-
tű oktatásba, stb. Némely esetekben pedig 
meggyalázzák.

Az elmúlt hetekben a különféle gyaláz-
kodásokról hallhattunk, melyek időnként 
már hisztériába csaptak át, leplezetlen pro-
vokatív szándékkal, és nem hinném, hogy 
túlzok: aljas indokból követték el majd va-
lamennyit. Amelyeket nem lehet „érzelem-
mentesen„ megközelíteni, mert hiszen ép-
pen ez volt az alapvető céljuk. (A Horthy 
Miklós szobrát vörös festékkel leöntő D. P. 
ügyvédtől, a „Magyar tanárok egyesüle-
tén” át, a Nyírő József újratemetését akadá-
lyozókig.)

Kezdjük azzal, hogy a „Magyar tanárok 
egyesülete” (akikről a közvélemény azt sem 
tudja kikből áll, mikor alakult és miért) nyi-
latkozatban ítélte el, hogy három, eddig 
alig ismert magyar író bekerült a NAV-ba (a 
Nemzeti Alaptantervbe.) Wass Albert, Nyírő 
József, Szabó Dezső, ez a három, a nagy ol-
vasóközönség által nem ismert író, akiket 
1945-1990-ig még az egyetemi katedrákon 
is alig említettek meg. Műveiket nem, vagy 
csak nagyon kis példányszámban adták ki 
az államilag ellenőrzött kiadók. (Szabó De-
zső: Életeim c. könyve került kiadásra csu-
pán a ‘60-as években.) Néhány sorban nem 
lehet őket most méltatni, egy közös ben-
nük csupán: mindhárman Erdélyben szület-
tek, de elkerültek szülőföldjükről, és máshol 
haltak meg. No, meg az, hogy mindhárman 
– természetesen egyéni hangnemben – 
azt a magyarságtudatot fogalmazták meg, 
amely több évszázados történelmünk-
ből fakad, és amit a „legnagyobbak”, Ady-
tól Petőfiig (és még sokan) is hasonlókép-
pen éreztek, gondoltak. A közös, gyaláz-
kodó vád velük szemben pedig az antisze-
mitizmus, amit temészetesen nem tudnak 
bizonyítani, csak „nyakatekerten”. És amit a 
legtöbben meg sem értenek, mert már ma-
gát a fogalmat is devalválták az életmű/em-
lékmű gyalázók. Az írókat pedig kevesen 
olvasták. Horthyról és a korszakról, amely 
hozzá kapcsolódik, már jóval többen tud-
nak, ám itt is – legtöbben – csak a „klisé-
ket” ismerik, a részleteket nem. Ellentmon-
dásos volt az a korszak is: de ettől függet-
lenül egy Gyurcsány–barát D. P. ügyvédnek 
sem lehetne meggyaláznia a volt kormány-
zó szobrát. Mint ahogy csak a legelvete-
mültebb diktátorokét döntötték le Sztálin-
tól kezdve. 

A Wallenberg szoborgyalázókat is meg 
kell büntetni. Persze, ehhez előbb meg kel-
lene találni őket. Ami azért is nehéz, mert 
az sem kizárt: ezeket a szoborgyalázókat 
közös, láthatalan szálak köthetik össze egy-
mással…

- ács -

HÍREKHÍREK
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



NYÁRI 
NAPKÖZI

Tisztelt Szülők! Kedves 
Gyerekek!

Ebben az évben a Karcagi 
Általános Iskolai Központ 
biztosítja a nyári szünet ide-
jére a hagyományos nyári 
napközit a dolgozó szülők 
alsó tagozatos gyermekei 
számára.

Időpont: 2012. június 18. 
- augusztus 10. között 8 hé-
ten át. Hétköznapokon 800 
órától 1600 óráig 

Helyszín: Karcagi Ál-
talános Iskolai Központ 
Kossuth tér 4. szám alatti 
telephelye.

A napközibe jelentke-
zhetnek a város általá-
nos iskoláskorú gyerme-
kei (akiknek a szülei dol-
goznak) - elsősorban az alsó 
tagozatosok - az iskolákban 
igényelhető jelentkezési la-
pon. A jelentkezési lapokat 
az iskolákban gyűjtik össze.

Leadási határidő: 2012. 
június 8.

A napközi étkezési díját 
a Karcagi Általános Iskolai 
Központban kell befizetni 
2012. június 25-én.

A jelentkezett gyerme-
kek szüleinek tájékoz-
tató megbeszélést tart 
Veres Lászlóné a napközi 
projektvezetője.

Szülői értekezlet idő-
pontja: 2012. június 12. 16 
30 óra, helyszíne: Karcagi 
Általános Iskolai Központ  
Kossuth tér 4. szám 

A napközihez a nyár foly-
amán is lehet csatlakozni, 
e szándékot szíveskedjen-
ek a helyszínen, vagy a 06-
30/605-8054 telefonszámon 
időben jelezni.

Veres Lászlóné
Karcagi Általános Iskolai 

Központ

Kedves Szülők és Gyerekek!

Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
Felvételt hirdet az alábbi tan-
szakokra: zongora, ütőhang-
szer, hegedű, cselló, trombi-
ta, harsona, furulya, fuvola és 
magánének.

A beiratkozás helye: Erkel 
Ferenc AMI ( Szabó József ut-
ca 1.)

Ideje: 2012. június 11. hétfő 
és 12. kedd 14:00 – 18:00 órá-
ig.

Szeretettel várjuk a zenét ta-
nulni vágyó gyerekeket.

Plósz Csilla
igazgató
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Par la men ti Nap ló

Pünkösd ünnepe egy nappal 
elcsúsztatta a parlament eheti 
ülésnapját. Ami hétfőn szokott 
lenni, az most keddre került, 
így a szokásos napirend előtti 
felszólalások, a kérdések és in-
terpellációk, és természetesen 
a szavazások is. Ezekről – rész-
ben – hírt adtak a rádió- és TV-
műsorok, ezért engedje meg az 
olvasó, hogy egy személyes, de 
a parlamenti munkával össze-
függő eseményről írjak.

Mint ismert, az Orbán-kor-
mány félidejéhez érkezett, er-
ről kedden Lázár János frak-
cióvezető adott értékelést. Az 
is köztudott volt, hogy a mi-
niszterelnök átszervezte az ed-
digi munkát, más jellegű fel-
adatokhoz más jellegű embe-
reket keresett. Réthelyi Mik-
lós távozásával Balog Zoltán 
lépett előre miniszterré, erről 
már korábban e lapban is be-
számoltam. A keddi nappal 
a kormányátalakítás további, 
nagyobb része is megtörtént, 
a köztársasági elnök átadta a 
megbízóleveleket jövendő ál-
lamtitkár kollégáimnak, Lázár 
Jánosnak, Győri Tibornak, és 
Szijjártó Péternek. Az átszer-
vezésre azért kellett sort ke-
ríteni, mert a feladat más lett. 
A Miniszterelnökség létrejött 
és működik, hiszen korábban 

nem volt ilyen szervezet, a jö-
vőben három államtitkár végzi 
majd a szervezési munkát.

Ezekkel a döntésekkel egy 
időben felkérést kaptam Fel-
legi Tamás, eddigi miniszter 
munkájának átvételére. A fel-
adat arról szól, hogy Magyar-
ország folyamatos kapcsolat-
tartás mellett megállapodjon 
az ország pénzügyi stabilitá-

sát biztosító szerződésekről. 
A felkérést elfogadtam, a múlt 
héten a parlamenti bizottsá-
gok meghallgattak. Miután el-
lenszavazat nélkül mindkét bi-
zottság támogatta jelölésemet 
– még az ellenzéki képvise-
lők is, amire ritkán van példa 
a Tisztelt Házban -, kedden a 
Sándor-palotában Áder János 
köztársasági elnök átadta a 
miniszteri kinevezésemet. Ez-

zel az a példa nélküli eset állt 
elő, hogy két karcagi képviselő 
is kormánytag lett. Életemnek 
erre a fontos eseményére csalá-
dom is elkísért.

A bizalom számomra min-
dig felelősséget is jelentett. A 
karcagi emberek bizalma, ami-
vel az elmúlt 14 évben meg-
tiszteltek, mindig több és jobb 
munkára ösztönzött. A mi-

niszterelnök bizalma, bár lát-
szólag csak egy embertől jön, 
az ország iránti felelősséget nö-
veli meg. A két dolgot kapcsol-
ja össze a képviselőség, amihez 
a jogot Karcag és környékének 
lakói adták. E kettősség – szü-
lőföld és nemzet - adja nekem 
is az iránytűt az Országgyűlés-
ben.

Soli Deo Gloria!
Varga Mihály

A bizalom felelősséget jelent

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

Június 2-3. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Június 9-10. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

A helyreállítás már a múlt 
héten elkezdődött, de több 
kérdés tisztázása még hátra 
van, például az, hogy a város 
(mint tulajdonos), vagy a kft. 
(mint használó) költségén kell 
pótolni a megsemmisült edé-
nyeket.

- Szeretnénk minél hama-
rabb elvégezni a helyreállítást, 
mondja Balajti József, aki azt 
is közölte még, hogy a kft. az 
ismeretlen elkövetők ellen fel-
jelentést tett.

Elek György

A kempingben az önkor-
mányzat dolgozói, a karca-
gi talpasíjászok, a Kunlovar-
da fogata mellett a Gyermek-
osztály dolgozói segítettek a 
programok lebonyolításában. 
Dr. Szabó Mária főorvost is itt 
kértük meg egy rövid beszá-
molóra.

- Mit szeretnének venni a be-
folyt pénzből?

- Egy olyan műszert szeret-
nénk vásárolni, amely meg-
könnyíti a magas vérnyo-
másos betegségben szenve-
dő gyerekek kivizsgálását. 
Már van egy hasonló műsze-
rünk, de annak akkora nagy a 
„forgalma”, a kihasználtsága, 
hogy bizony elég hamar le fog 
amortizálódni. És hát, ha két 
műszert állítunk rendszerbe, 
nyilván lerövidül a várakozási 
idő is. A műszer, az ABPM ké-
szülék, 24 órás vérnyomásmé-
rő, de egy 24 órás EKG görbét 
is tud húzni – szintén 24 órán 
keresztül. Nagyon sok gyere-
ken tudtunk már segíteni vele. 

Ez az egyik cél. A másik pedig 
az újszülött részleget érinti, 
ahová két speciális kórházi ba-
bakocsit szereznénk be. Már 
régóta akartunk volna ilyene-
ket, de rendkívül drágák, 60 
ezer forint belőlük egy. Most 
kettőt szeretnénk vásárolni.

- Az ilyenkor, a motorosoktól 
és a karcagi vállalkozóktól be-
folyó adományok mekkora se-
gítséget jelentenek önöknek?

- A kórház nagyon minimá-
lis eszközpark-fejlesztést tud 
kivitelezni, ezért az, hogy a 
Gyermekosztály műszerezett-
sége fejlődjön, ill. lecserélhe-
tők legyenek az elhasználódott 
műszerek, az tulajdonképpen 
ennek a motoros futamnak 
és a helyi vállalkozók adomá-
nyainak a hozadékai. A mo-
torosoktól egyébként eddig, a 
hét év alatt kb. négymillió fo-
rint adományt kaptunk. Ez se-
gített abban, hogy a mai nehéz 
gazdasági helyzetben „a mi-
nimum eszközöket” az osztá-
lyon jóval tovább tudtuk bőví-
teni. Köszönjük.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Motoros futam 2012Gyújtogatás, két 
áldozattal

Folytatás az 1. oldalról

Felhívás
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. jú-

nius 2-án 08:00 és 10:00 óra között a 
TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyaror-
szágért! - hulladékgyűjtési akció, a Gyer-
meknap és családi nap miatt a Liget útról 
nyíló, sportpálya mellett vezető út lezárás-
ra kerül. Megértésüket előre is köszönjük!

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár

A Karcagi Általános Is-
kolai Központ 23 hetedikes 
kiskulcsosi diákja, 3 pedagó-
gus kíséretében, a „Határtala-
nul!” pályázati program kere-
tében 3 csodás napot tölthetett 
el a szlovákiai testvérvárosunk-
ban, Szepsiben és környékén. A 
pályázat célja, hogy tanulóink 
kapcsolatot alakítsanak ki a ha-
tárainkon túl élő magyarokkal, 
megismerjék közös múltunkat, 
történelmünket. A kirándulást 
2012. május 16-18. között valósí-
tottuk meg.

A szívélyes fogadtatást köve-
tően délelőtt a szepsi testvéris-
kola diákjaival bejártuk a vá-
rost. A polgármester köszöntője 
után Szepsi Csombor Márton és 

Szepsi Laczkó Máté emlékmű-
vénél megemlékeztünk mun-
kásságukról, elhelyeztük koszo-
rúinkat és elénekeltük a Him-
nuszt. Ezt a kovács- és bormú-
zeum látogatása követte, majd 
megtekintettük a gótikus szent-
léleknek szentelt római katoli-
kus templomot. Ebéd után be-
mutattuk irodalmi műsorunkat 
a helyi fiataloknak és pedagó-
gusoknak, majd átadtuk az aján-
dékba vitt könyveket, játékokat. 
Délután a két iskola diáksága 
sportvetélkedőn vett részt és is-
merkedett egymással. Vacsora 
után közösen ültettünk fát és vi-
rágot az iskola udvarán, emléket 
állítva a jövő számára, az évek 
óta tartó jó barátságunk jelké-
peként.

Az éjszakákat Áj község turis-
taszállóján töltöttük. Esténként 
élménybeszámolót tartottak a 
gyerekek az aznapi események-
ről, útinaplót és tesztet írtak.

A következő napot túrázás-
sal kezdtük. Korán reggel az áji 
nevezetességekkel ismerked-
tünk: végig sétáltunk az Áji-
patak mentén, rácsodálkoztunk 
a hatméteres karszt eredetű víz-
esés, tengerszem szépségére. Tú-
ráztunk a Tornai várhoz, meg-
figyeltük a környék különleges 
növény és állatvilágát. Kirán-
dultunk a Szádelői-szoroson ke-
resztül vezető tanösvényen, ahol 

szemünk elé tárult a Szlovák-
karszt hegység legszebb alakzati 
képződménye. Visszatérve Ájba, 
sétáltunk a többségében magyar 
lakta településen, felkerestük a 
kb. 10 méteres laminált angyalt, 
amely az „Az ellenséges vona-
lon túl” című amerikai filmben 
vált híressé. Vacsora után zenés 
estet rendeztünk és bemutattuk 
táncunkat, közösen énekeltünk, 
játszottunk a helyi diákokkal. 
Lefekvés előtt a tapasztalt élmé-
nyeket kérdőív segítségével dol-
goztuk fel.

Az utolsó nap gyorsan eltelt. 

A jászói premontrei kolostor és 
cseppkőbarlang meglátogatá-
sa után idegenvezető kalauzolt 
minket Kassa főterén, és mutat-
ta be a nevezetességeket. Meg-
koszorúztuk II. Rákóczi Ferenc 
sírját, és énekeltünk a Rodostói-
háznál. Búcsúzóul a szlováki-
ai gyerekekkel közösen sétálgat-
tunk a város főterén, közben el-
érhetőségeket cseréltünk, hogy a 
született barátságok fenntartha-
tók legyenek a jövőben is.

Este kicsit megfáradtan, de él-
ményekkel tele indultunk haza.

A „Felvidéki barangolás” cí-
mű programunkat a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Nonprofit 
Zrt.  568.000 Ft-tal támogatta.

Köszönet Horváthné Pandur 
Tünde tanárnőnek az irodal-
mi műsorra való felkészítésé-
ért, Oroszné Millinkhoffer Ri-
ta tánctanárnőnek a görög tánc 
betanításáért, Mester Anikó és 
Lőkös Zoltán pedagógusoknak 
a felkészítő órák megtartásáért, 
a kiránduláson végzett lelkiis-
meretes odafigyelésükért, az át-
virrasztott éjszakákért.

A program sikerét ajándék-
tárgyakkal: könyvekkel, játé-
kokkal, facsemetékkel, virág-
palántákkal segítették a szülők, 
melyeket ezúton is megköszö-
nünk.

Futóné Szabó Margit
programfelelős

Felvidéki barangolás
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

A kör következő összejö-
vetele június 4-én, hétfőn fél 
hattól lesz a Déryné Kulturá-
lis Központ első emeleti klub-
termében, amikor a Nemzeti 
Összetartozás Napja tisztele-
tére Trianon árnyékában cím-
mel Szentesi Zoltán, a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium történelem-földrajz 
szakos tanára tart előadást.

A Kunhalom Polgári Kör 
nyári szünet előtti utol-
só önálló programjára jú-
nius 6-án, szerdán délután 

négy órától kerül sor a Cso-
konai Könyvtárban, amikor 
– hagyomány szerint – szü-
letésnapján Körmendi La-
josra emlékezve, a reformá-
tus gimnázium diákjai olvas-
nak fel verseket és prózai rész-
leteket a költő és író műveiből 
Selmeczi Edit tanárnő vezeté-
sével.

Mindkét ünnepi al-
kalmára szeretettel hívja az 
érdeklődőket a Kunhalom 
Polgári Kör!

V. Gy.

Meghívó két programra

A cselló tanszak számára a 
tavasszal együtt elérkezett a 
felkészülés hajrája a Kisvárdai 
Regionális versenyre. 6 nö-
vendék képviselte az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményt, és bemutat-
kozhatott az idén megalakult 
csellóegyüttes is. Ezen a meg-
mérettetésen a régió zeneisko-
láiból érkeztek csellista növen-
dékek, de idén először Ung-
várról is neveztek tanulók. A 
3 fős, csellóművészekből álló 
zsűri bevezetőjében kiemelte, 
mennyire örülnek, hogy ennyi 
gyerek választotta ezt a gyö-
nyörű hangszert. A gyerekeket 
zeneiskolai osztályuk sorrend-
jében hallgatták meg, illetve 
értékelték. A zsűri kiemelt ní-
vódíjjal, nívódíjjal, illetve di-
csérettel jutalmazta a legjobb 
produkciókat. A versenyzők-
nek 2 művet kellett kotta nél-
kül előadniuk, ebből az egyik 
szólóban egy etűd (technikai 
gyakorlat), a másik pedig egy 
zongorakíséretes darab volt. 
Itt szeretném kiemelni Zbiskó 
Zoltánné tanárnő munkáját, 
aki nemcsak zongoratudásá-
val, hanem pedagógiai tapasz-
talatával is segítette az ered-
ményes felkészülést. 

Sikert hozott-e a sok gya-
korlás? Íme az eredmények: 
Tótkomlósi Edina Eszter 
előképző – kiemelt nívódíj, 
Czinege Lajos 1. o. – kiemelt 
nívódíj, Kovács Balázs 1. o. – 
nívódíj, Tóth Tina 3. o. – ki-
emelt nívódíj, Kovács Luca 4. 
o. – nívódíj, K. Nagy Rebeka 
6. o. – dicséret.

A karcagi gyerekek nem-
csak azokkal a szép produk-
ciókkal mutatkoztak be, me-
lyekkel e csodás eredményeket 
elérték. A rendezvény zárása-
ként a csellóegyüttes is fellé-
pett, ízelítőt adtak azokból a 
művekből, melyeket az ápri-

lisi kamarahangversenyre ta-
nultak meg. (A koncerten el-
hangzott darabok megnézhe-
tők a youtube-on, a ”karca-
gi cselló” beírásával.) Büszkén 
mondhatom: nemcsak itthon, 
Kisvárdán is nagy szeretettel 
fogadták a csapatot. Jóleső ér-
zés volt hallgatni a gratuláci-
ókat, az elismerést a kamara-
zene megszerettetéséért, ami 
a felső tagozatos, gimnazista, 
sőt egyetemista tanulókat is a 
Zeneiskolában tartja. S hogy 
mennyire összekovácsolja a 

zene szeretete a gyerekeket, 
azt bizonyítja a hazafelé veze-
tő út, melyet a fiúk-lányok vé-
gigénekeltek, sőt megszületett 
a csellóegyüttes indulója is.

Végezetül szeretnék köszö-
netet mondani az Agribrands 
Europe Hungary Zrt. anyagi 

támogatásáért, mellyel a busz-
költséghez járult hozzá, Feke 
Lajos buszvezetőnek a bizton-
ságos útért, Tótkomlósiné Ba-
logh Eszter és Kovács Zsolt 
szülőknek a helyszínen nyúj-
tott segítségért és a videofel-
vételekért, valamennyi kedves 
szülőnek odaadó támogatásu-
kért, és persze legfőképpen a 
gyerekeknek kitartó, szorgal-
mas munkájukért. Azzal zá-
rom, amivel a kisvárdai szer-
vezők: „Viszontlátásra jövőre!” 

Urbánné Tóth Klára

Csak töretlen hittel és op-
timizmussal lehet ma azt val-
lani, hogy a gyermekszínját-
szó mozgalom él és a jövőben 
is élni fog. 

Az első színjátszó találkozó-
ról annyit tudok, hogy a Ma-
gyar Drámapedagógiai Tár-
saság, mint társadalmi szer-
vezet, 1992-ben döntött úgy, 
hogy felvállalja a gyermek-
színjátszás ügyét. (A ‚70-es 
‚80-as években a gyermek-
színjátszás élvezte mind az ál-
lami, mind a gyermekszerve-
zetek támogatását.) Van, ahol 
ma is felismerik, hogy a gyer-
mekkorban elsajátított és na-
pi gyakorlattá vált kreativitás 
kihat az élet minden területé-
re, hogy ezek a gyerekek fel-
nőttként mennyivel könnyeb-
ben oldják majd meg a felme-
rülő problémákat, mennyi-
vel jobban és rugalmasabban 
tudnak majd alkalmazkodni, 
akár váltani is életük során.

Ebben az évben is, igen sok 

ember áldozatos munkájá-
nak eredményeként, XXI. al-
kalommal hirdették és ren-
dezték meg a Weöres Sán-
dor Országos Gyermek-
színjátszó Találkozót. A 
karcagi Kun Kuckósok 2012. 
május 19-én Mezőberényben 
álltak színpadra, ahol a 
Townsend: Adrian Mole titkos 
naplója című műve alapján 
előadták a 13 és ¾ nyöszörgés 
Adrian Mole minden kínszen-
vedéséből című darabot. 18 
csoport versengett ezen a na-
pon, és nekünk sikerült a ran-
gos szakmai zsűritől az ezüst 
minősítést elnyernünk.

A jelenet igazi kamaszos 
történet, amellyel szeretnénk 
kedveskedni június 1-jén vala-
mennyi kedves karcagi peda-
gógusnak a városi pedagógus-
napon, és minden bennün-
ket támogató szülőnek, barát-
nak is.

Szabó Péterné
szakmai vezető

A csapat tagjai: Kohári Mónika, K. Nagy Rebeka, Németh 
Csilla, Tótkomlósiné Balogh Eszter, Tóth Tina, Nagy Blanka 
(a képről hiányzik), Kovács Balázs, Czinege Lajos, Tótkomlósi 
Edina, Kovács Luca, Czinege Orsolya

Hírek a cselló tanszak házatájáról

Kínszenvedésből ezüst

Meghívó
A Szent István egyházközség szeretettel hívja a pedagó-

gusokat, az oktatásban dolgozókat június 4-én 17:30 órakor 
kezdődő szentmisére, amelyet értük ajánlunk fel.

Társadalmunkban vannak különösen nehéz, felelősség-
teljes munkakörök. Ennek tudatában hívtuk az egészség-
ügyben dolgozókat az érték bemutatott szentmisére.

Ugyancsak hálaadó szentmisén láttuk vendégül a gazdál-
kodókat. Április 30-án a Kálvária dombon búzaszentelési 
szertartással kértünk áldást, jó időt, bő termést.

Köztudott, hogy az oktatás soha nem tapasztalt nehézsé-
gek közepette igyekszik eleget tenni a rá zúduló elvárások-
nak. A jövő nemzedék nevelése az átalakuló társadalmi, 
gazdasági folyamatban az eddigieknél is nagyobb, nehezebb 
feladatot kíván a pedagógusoktól. Ehhez, az olykor ember-
feletti munkához kérjük az Égiek segítségét. A szentmisét 
Karcag oktatásügyében dolgozókért, eredményes munkáju-
kért, egyéni boldogulásukért ajánljuk fel.

Kérjük, fogadják szívesen meghívásunkat. Közösen, egy-
mást segítve sokat tehetünk a velünk szemben támasztott 
elvárások teljesítéséért.

Egyházközségünk képviselő-testülete nevében szeretettel 
köszöntjük a pedagógusokat.

 Sipos Antal Gulyás Zsolt
 világi elnök plébános

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár szeretettel várja a 

gyerekeket, fiatalokat, szülőket és nagyszülőket a 
Liget úti sporttelepre.
Program: 
08:30-08:40 Megnyitó 
 Helyszín: Erdei tornapálya előtti tér
 Köszöntő mond: Dobos László polgármester
8:40 TeSzedd! Összefogás a tiszta Magyarországért!- or-

szágos hulladékgyűjtési akció
 Megnyitja: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-

niszter
 Koordinálja a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
09:30-12:30 Szülői focitorna
 Közreműködnek a Déryné Kulturális Központ 

mazsorett és néptánc csoportjai
09:30-10:30 Aszfaltrajzverseny 
10:30-11:00 Kutya ügyességi verseny
11:00-13:00 Akadályverseny az erdei tornapályán
13:10-14:00  Eredményhirdetések - szülői focitorna, 

akadály– és aszfaltrajzverseny
 Közreműködnek: az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény növendékei és tanárai
14:00-15:00 Péter & Pán Duó koncertje
10:00-14:00 Rendőrségi bemutató és kerékpáros ügyes-

ségi verseny
 „Mi leszek, ha nagy leszek?”- gépjármű-bemutató: 

rendőr-, tűzoltó-, mentő-, hulladékgyűjtő- és szip-
pantó autók, kombájn

 Kézműves foglalkozások, népi játékok, arcfestés 
(200,-Ft)

 Kutyás bemutató
 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ foglalkozásai
Közben: elsősegély-bemutató, ingyenes vérnyomás- 

és vércukorszint mérés, póni lovaglás, légvár, babasarok, 
élőcsocsó a homokpályán, Akác Liget Fürdő bemutató 
sátor, főzőverseny, büfé és árusok

A belépés díjtalan!
Közreműködők: 
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-

szolgálat, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociá-
lis Szolgáltató Központ, Nagykunsági Környezetvédelmi 
Kft., Karcag Városi Rendőrkapitányság, J-N-SZ Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság, Karcagi Sportegyesület, Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete Karcagi Szervezete, Kunkarcagi 
Állatvédő és Állatbarát Egyesület, Magyar Vöröskereszt 
Karcag Területi Szervezete, Városi Egészségfejlesztési 
Munkacsoport

Fő támogatók: 
Karcag Városi Önkormányzat, Gyermekink Mosolyá-

ért Alapítvány, Család 2005 Kft.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Rosszidő esetén a rendezvény időpontja 2012. szeptem-
ber 29.

GYERMEKNAP ÉS CSALÁDI NAP
KARCAG, 2012. június 2. (szombat)
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Nemrégiben megkérdezte tő-
lem valaki, hogy a legutóbbi 
cikkemben miért nem John 
Steinbeck Egerek és emberek 
című regényéről írtam bőveb-
ben. Erre annyit válaszoltam, 
hogy „mert nem a legfonto-
sabb műve”. Egy ideig felka-
pott volt, kiválóan megfilme-
sítették, amit a kritika is na-
gyon jól fogadott, így egy-
szerre nagyon sok emberhez 
juthatott el. Természetesen 
nem akarom a regényt kiseb-
bíteni, de Steinbeck galaxisá-
ban sokkal nagyobb alkotás 
az Édentől keletre.

Tavaly is hasonló helyzetbe 
kerültem Hamvas Béla bemu-
tatása után. Többen kifogásol-
ták, hogy szót sem ejtettem A 
bor filozófiájáról. Az a helyzet, 
hogy néhány Hamvast rend-
szeresen olvasó barátom kivé-
telével szinte mindenki ezt a 
művet emlegeti. Nos, A bor fi-
lozófiája egy költői szépségű 
mérföldkő Hamvas munkái 
között, talán a legnépszerűbb 
is, de nem a legfontosabb írá-
sa. Aki pedig csak ezt olvasta, 
az nem is kérhet számon sem-
mit az íróval kapcsolatban. Fi-
lozófiai munkáit tekintve sok-
kal mélyebb és hatalmasabb 
írásokról beszélhetünk. Leg-
többen a Scientia Sacrát tart-
ják a legfontosabb művének, 
de számos kisebb esszéje is 
komoly súllyal bír.

Ilyen például a Társadalmon 
kívül címet viselő néhány ol-
dalas, de annál velősebb dol-
gozata is. Bár nem tudom, 
hogy ez az esszé részét képe-
zi-e egy nagyobb műnek, de 
mindenesetre kiválóan alkal-
mas arra, hogy az író gondol-
kodásmódját megismerjük és 
megtanuljuk, hogy is kell ol-
vasni a műveit. Mert nem egy-
szerű. No, nem megérteni, ha-
nem feldolgozni nehéz. 

Tradicionalista filozófusról 
van szó, aki az irányzaton be-
lül is egy egyedi vonalat kép-
viselt – legalábbis hazánk-
ban. A szellem és a még meg-
lévő szellemi hagyományok 
időn átívelő létezését kutat-
ta. Hatalmas tudással rendel-
kezett az antik irodalmat ille-
tően, jól ismerte a vallásokat 
és az azok mentén kialakult 
szokásokat, hagyományokat. 
Ezekből kiindulva, világos lo-
gikával állított fel egy képet a 
modern társadalmak felépíté-
séről, rámutatva azok minden 
gyengeségére – már az alapok 
„repedéseit” is kiemelve. Fé-
lelmetes, ahogy szavakba tud-
ta önteni azokat a dolgokat, 
amelyeket más csak érez, de 
megfogalmazni, kimondani 
már nem tud. Emiatt sok-sok 
írása a döbbenet erejével hat 
az olvasóra. Ezért is fontos – 
jelenleg pedig nagyon is idő-
szerű olvasmány – a fentebb 

említett Társadalmon kívül cí-
mű esszé. 

Egy helyen ezt írja Euró-
páról: „Mert minden társa-
dalomban a benne élő em-
ber világának tükörképe való-
sul meg. (…) Európa társadal-
ma is Európa világképeinek 
analógiájára alakul. (…) Eu-
rópa vallása az értelem vallá-
sa-, a vallástalan vallás, ezért 
Európa társadalma is vallásta-
lan társadalom. Olyan közös-
ség, amelynek szakrális alap-
ja negatív. A tudomány val-
lás, – de valláson kívüli val-
lás. Az európai társadalom, 
de társadalmon kívüli társa-
dalom.” (Hogy az utolsó mon-
datot megértsük el kell olvasni 
az egész írást.)

Úgy ahogy a világban más-
hol, ezen a kontinensen is 
nagy baj van. Nem csak gaz-
dasági válság sújtja, hanem 
élelmezési, etnikai, morális 
és kulturális depresszió is fe-
nyegeti földrészünket. Ham-
vas pedig már fél évszázaddal 
ezelőtt figyelmeztetett ezekre 
a problémákra. Ez nem az az 
idő, amikor A bor filozófiájá-
ról kéne kedélyesen cseverész-
ni amolyan uram-bátyám stí-
lusban a diófa alatt. Inkább ol-
vasni kéne mást is, olyat ami 
nem felkapott.

-dh-

Tájékoztatás

A Kátai Gábor Kórház vezetése ezúton értesíti a Tisz-
telt lakosságot, hogy a kórház TIOP-2.2.4. pályázatának 
kivitelezési munkálatai miatt a Képalkotó diagnoszti-
ka röntgen vizsgálatainak egy részét a Tüdőgondozóban 
végzik, ezért az előjegyzett és háziorvosi beutalóval ér-

kező betegek röntgen felvételeinek elkészítése a Tüdő-

gondozóban történik – a külső, utcai bejárat felől.
Rendelési idő: 8:00 – 11:00 óráig.
Leletkiadás: 13:00 – 14:00-ig az I. emeleti Képalkotó 

Diagnosztikai részen.
Megértésüket köszönjük!

Kórház vezetése

Május 18-án (pénteken) dél-
utánra táncos, zenés Nyárcsa-
logató rendezvényt szervezett 
a Déryné Kulturális Központ. 
Az épület előtti térségen a 
mazsorett csoportok, a Nagy-
kun Honvédbanda és az Erkel 
Ferenc Művészeti Iskola nö-
vendékei adtak igen jó hangu-
latú, élvezetes műsort a még 
hűvösnek mondható, ám már 
szép napsütéses időben.

- A Nyárcsalogatót első al-
kalommal rendeztük meg – 
tájékoztatott az eseményről 
Sótiné Szatmári Dóra, a kul-
turális központ munkatársa. 
- Az egésznek az az előzmé-

nye, hogy a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásából új ru-
hákat vásároltunk a mazsorett 
csoportjaink számára. A pá-
lyázat kitétele volt, hogy az új 
ruhákat egy program kereté-
ben be kell mutatnunk. Innen 
jött az ötlet, hogy itt a központ 
épülete előtt biztosítsunk egy 
rendezvényt. A mazsorettek 
fellépést a Nagykun Honvéd-
banda szereplésével és az Er-
kel Ferenc Művészeti Iskola 
növendékeinek kis műsorával 
vontuk össze.

- A műsor valóban nem volt 
hosszú, de meglepetés lehetett 
az erre járóknak és többen még 
a túloldalon is megálltak bá-
mészkodni.

- Szerencsénk van, mert az 

időjárás már javulóban van, 
amiből arra is gondolhatunk, 
hogy valóban csalogatjuk a 
nyarat.

- Egyébként mik lesznek a 
következő programok az elő-
csalogatott nyár előestéjén?

- Május 24-én, szintén a 
NKA támogatásából, a fogya-
tékkal élők részére tervezett, 
de mindenkinek szánt elő-
adássorozat harmadik részét 
láthatjuk-hallhatjuk majd a 
Kunlovadában. Lovasterápia 
elméletben és gyakorlatban a 
témája és a lovasterápia jóté-
kony hatásait mutatja be. A 
Mozgássérültek Karcagi Egye-

sületével közösen rendezzük. 
Azt követően június máso-
dikán kerül sor a Gyermek-
napra. Ami újdonság a koráb-
bi évekhez képest, az az, hogy 
a népszerű szülő focitornával 
egybekötve fogjuk megtarta-
ni. A Liget utcai sporttelepen 
rendezzük meg és egész napos 
programos lesz. Viszont nem-
csak a Gyermeknap és a foci-
torna, hanem a TESZEDD! 
akció is idekapcsolódik.

- A TESZEDD! a környezet 
tisztán tartásáról szól...

- Igen, országos szemétsze-
dési akció, amit itt is meghir-
detünk. Ez a környezet tisztán 
tartására is felhívja majd a fi-
gyelmet.

Elek György

Az Alapítvány 2011. évben eleget tett az 
alapító okiratban meghatározott céloknak. 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet 
is folytat, de az a adóköteles mértéket nem 
éri el. 

Az egyesület tisztségviselői munkájukért 
anyagi juttatást nem kapnak. 

2011. évi pénzforgalmi adatok: 
Nyitóegyenleg 2011. január 01. 1 246 430.- Ft
Bevételek: 
Kamat:    27 815.- Ft
Adó 1 %:    87 674.- Ft
Iparűzési adó 1 %:    53 505.- Ft
Támogatások:   313 000.- Ft
Bérleti díj:   297 000.- Ft
2011. évi összes bevétel:   778 994.- Ft
Kiadások: 
Anyag költség:   138 426.-Ft
Posta, telefon költség:       3 345.- Ft
Biztosítási díj:     22 827.-Ft
Bankköltség:       4 550.-Ft
Kulturális tevékenység:   327 653.-Ft
Adomány:   143 000.-Ft
Karbantartás   195 800.-Ft
Egyéb kiadás:       2 606.-Ft
2011. évi összes kiadás:   838 207.-Ft
Záró egyenleg: 1187 217.- Ft
(Pénztár: 131508 Ft, Bank: 1 055709.-Ft)
Ebből lekötött betét:   764 240 .-Ft

Tárgyi eszköz változás:
Ingatlan bruttó értéke: 10.000.000 Ft
2008. évben elszámolt écs:        40.000 Ft
2009. évben elszámolt écs:      200.000 Ft
2010. évben elszámolt écs:      200.000 Ft
2011. évben elszámolt écs:      200.000 Ft
Nettó érték:   9 360.000 Ft

Az alapítvány 2011. évben a kulturális jel-
legű közhasznú feladatait teljesítette, jóté-
konysági és nyugdíjas rendezvényeket tá-
mogatott, sport célú, egészségügyi és szo-
ciálisan rászorult helyzetben lévő részére 
anyagi támogatást nyújtott. Ruhákat adomá-
nyozott rászorultaknak. Karcag Városi Ön-
kormányzatától az iparűzési adó 1 %-ából 53 
505.-Ft-ot, továbbá a személyi jövedelemadó 
1 %-ából 87674.-Ft. támogatást kapott.

Színházlátogatást - bérlet útján - szerve-
zett, megtartotta a két településen, össze-
sen két alkalommal a hagyományos „Egész-
ségmegőrző - betegségmegelőző„ c. rendez-
vénysorozatot, amelyen az orvosi előadás, és 
szűrő vizsgálatokat követően kulturális szó-
rakoztató programom vehettek részt a részt-
vevők. A pénzeszközeit az alapítvány célki-
tűzéseinek megfelelően használta fel. 

Köszönjük az alapítványnak nyújtott tá-
mogatásokat, s kérjük, ha módjában áll, to-
vábbra is segítse közcélú munkánkat.

Szabóné Dr. Szabó Erzsébet
Kuratórium elnöke

A felkapott és az elfeledettNyárcsalogató

Együtt Egymásért 2006. Alapítvány 
közhasznúsági jelentése 2011. évről
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

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

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

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

A csapatbajnoki küzdelmek tör-
ténetében az eddigi legnagyobb si-
kerünket értük el azzal, hogy a  
májusban lejátszott két utolsó mér-
kőzésünkön 9:3-as arányú győzel-
meket szereztünk. Mint a korábbi 
beszámolóban írtam, előbb a kecs-
keméti „Tóth László” kiváló erők-
ből álló csapatát, május 20-án pe-
dig a szegedi „Maróczy” csapatát 
győztük le, így 4,5 ponttal előztük 
meg Gyula csapatát, és 95 pontot 
gyűjtve megszereztük a bajnoki cí-
met. Ezzel csapatunk jogot nyert az 
NB I/B. csoportban indulni. Nagy 
kérdés természetesen, hogy az eh-
hez szükséges anyagi fedezetet si-
kerül-e biztosítani.

Szeged ellen én kezdtem a pont-
gyűjtést, ellenfelem kisebb laví-
rozás után hibát vétett, amelyet 
gyorsan kihasználtam. Nemsoká-
ra követte példámat Levay Sorin, 
akinek extra megnyitásával szem-
ben az ellenfél tehetetlen volt. 
Egyed Viktória nagyszerű játékkal 
bemattolta partnerét. Egyed Zsolt 
(Viktória édesapja) sem akart le-
maradni, és pár ötletes lépésével 
már 4:0-ra vezettünk, Puha Pé-
ter hozta csapatunk ötödik pont-
ját. Egyed Gábor előretolt gyalog-
ja veszélyesnek látszott, ám ellen-
fele egy váratlan lépésével elérte a 
döntetlent. Mohácsi Imre tovább-
ra is remek formában volt, teljesen 
túljátszotta ellenfelét, aki feladta a 
partit. Kisebb megtorpanás után 
ismét két partit nyertünk. Kónya 
László ellenfele szívós védekezést 
mutatott be, de aztán elfáradt, míg 
az elsőtáblásunk - A.G. Catalin - 
két gyalog előnyét mesterien érté-
kesítette. A leghosszabb parti Ko-
vács Róbertnek jutott. Ügyes já-
tékkal előnybe került, nyert állá-
sát azonban egy óvatlan lépéssel 
döntetlenre rontotta. Ám ekkor 
már biztos elsők voltunk. Tíz eset-
ben nagyarányú győzelmet arat-
tunk, melyet természetesen kiváló 
egyéni eredmények alapján értünk 
el. A táblák sorrendjében A.G. 
Catalin 9 mérkőzésből 9 pont. 
Pontos megnyitás, a legkisebb hi-
bák mintaszerű kihasználása jel-
lemezte játékát. Levay Sorin egyé-

ni megnyitás kezelésével szemben 
az ellenfelek nem tudtak mit kez-
deni. Tíz partiból 10 pont. Egyed 
Gábor minden mérkőzésen részt 
vett, 5 pontot ért el, ami dicsére-
tes teljesítmény. Papp József szin-
tén 5 pontot ért el, de kilenc mér-
kőzésből. Több partiban nyerés-
re állt. Puha Péternek most nem 
ment a játék, bár minden mérkő-
zésen játszott, csak 4 pontot ért el. 
Ugyanez mondható el Sebők Ist-
vánról is. Az ő játékerejét tekint-
ve a lehetséges hétből elért három 
pont nem mondható sikernek. Ko-
vács Róbert 5 pontja jó teljesít-
mény. Egyed Zsolt - csapatveze-
tői teendői - mellett a táblán is re-
mekelt. Minden mérkőzésen ját-
szott és 9 pontot ért el. Kónya 
László motorja volt a csapatnak, 
úgy mint Mohácsi Imre, Kónya 
10 pontot, míg Mohácsi 10,5 pon-
tot adott a csapatnak. Nekem már 
magas a 10-11 tábla is. Nyolc mér-
kőzésből csak 5,5 pontot értem el. 
László Béla három mérkőzésből 50 
%-os lett. Egyed Viktória teljes ér-
tékű csapatjátékossá vált, a kilenc-
ből megszerzett 7,5 pontja remek 
eredmény. Testvére, Egyed Judit 
még ennél is jobb eredményt ért 
el. Kombinatív, nagyszerű játék-
kal 6 pontot gyűjtött 7 partiból. 
Dr. Kozák Ottó a legjobb tartalé-
kos játékosunk, 2 pontot ért el há-
romból. Vízkeleti Pál és Nagy Szi-
lárd egy-egy alkalommal ült asz-
talhoz. Vízkeleti nyert, míg Nagy 
Szilárdnak nem volt szerencséje. 
Túljátszotta partnerét, de az dön-
tetlenre mentett.

A nagyszerű teljesítmény eléré-
sében nagy szerepük volt szponzo-
rainknak is. Megköszönjük a csa-
pat és a város érdekében adott tá-
mogatásukat. Benesóczki Balázs, 
Horváth Lajos Madarász György, 
Kovács Sándor (a sakkcsapat játé-
kosa), Wolf László, Wolf György 
urak, illetve a karcagi és berek-
fürdői önkormányzat, valamint és 
VGV Kft. (vezetője Rábai Sándor, 
volt kiváló sakkozónk) támogatá-
sát. Bízunk abban, hogy továbbra 
is számíthatunk segítségükre.

Fodor István

Aranyérmes az NB II-es 
karcagi sakkcsapat

2012. május 20.
Martfű VSE - Berekfürdői 

SE 28:27 (13:14)
Törökszentmiklós, Jv.: Bo-

dor T., Szécsi M.
Berekfürdő: Varga A., Cseke 

P. (5), Szőkéné Varga I. (8), 
Andrási Zs. (4), Szabó I. (1), 
D. Nagy J.(3), Bánhegyiné Ba-
kó É. (5)

Csere: Bézi M., Sípos K., 
Szarka B. (1)

Játékos-edző - Bánhegyiné 
Bakó Éva: A tavasszal már le-
győztük a bajnokcsapatot, és 
most is végig vezettünk 2-3 
góllal, de a végére elfáradtunk, 
és eladott labdák sorát vétet-
tük, melyet az ellenfél gólra 
váltott.

Véget ért a bajnokság, saj-
nos a dobogóra nem sikerült 
felállni, negyedik helyen vé-
geztünk. A tavaszi forduló-
ban elveszítettünk olyan mér-
kőzéseket, melyeket a papír-
forma szerint hozni kellett 
volna, viszont voltak értékes 
győzelmeink is: Tiszaföldvár 
és Martfű ellen sikerült nyer-
nünk a tavasz folyamán. A 
góllövő listán 3. helyen vég-

zett Szőkéné Varga Ibolya 122 
góllal, hétmétereseinket 80 
%-ban értékesítette; fiatal te-
hetséges balkezes átlövőnk 
Cseke Petra a 10. helyen zár-
ta a bajnokságot 92 akciógól-
lal. Idén magára talált And-
rási Zsófia, aki indulásaival 
és akciógóljaival remekelt, a 
fiatal kapusunk Varga Ani-
ta is meccseket „hozott”. Egy-
re több játéklehetőséghez ju-
tottak legfiatalabb játékosaink 
Sipos Kitti és Szarka Boglár-
ka, akikre az elkövetkezendő 
években építeni lehet. A csa-
patunkat sem kerülte el a sé-
rülés, a rutinos Varga Erzsé-
betet kellett sok mérkőzésen 
nélkülözni. Köszönet min-
den játékosnak (D. Nagy Judit, 
Szabó Ildikó, Bézi Magdolna) 
a kitartásért, kívánom sport-
szeretetük, lelkesedésük és hi-
tük töretlen maradjon.

Köszönjük a Berekfür-
dői Sportegyesület és az Ön-
kormányzat, a szponzoraink 
anyagi támogatását, a Sport 
Szolgáltató Központnak, hogy 
helyet adott edzéseinknek.

2011-2012-es Megyei I. osztályú női 
kézilabda bajnokság

Birkózás
IV. Sárrét Kupa

Április 28-án rendezték meg 
a sárrétudvari Művészeti Isko-
la tornatermében a IV. Sárrét ku-
pa meghívásos szabd- és kötöttfo-
gású birkózó versenyt. Ifj. Kurucz 
István, a karcagi birkózó szak-
osztály edzője elmondta, hogy a 
keleti országrészből 12 egyesü-
let 93 fiatal birkózója nevezett be. 
A karcagi színeket 13 birkózónk 
képviselte.

Eredmények: gyermek 26 kg: 
II. Balogh Alex, gyermek 46 kg: 
I. Szabados Zalán, II. Kiss János, 
III. T. Szabó Kristóf, diák I. kor-
csoport 42 kg: III. Rostás Kor-
nél, diák I. korcsoport 50 kg: III. 
Somodóczky Béla, diák I. kor-
csoport 58 kg: I. Szabados Ben-
ce, III. Sáros János, diák I. kor-
csoport +76 kg: II. Papp Krisztián, 
serdülő 54 kg: I. Nagy András, III. 
Somodóczky Sándor, kadett 63 
kg: III. Szabó Zoltán.

A csapatversenyt a karcagi bir-
kózók nyerték meg.

V. Csapó Géza 
Emlékverseny

Május 19-én rendezték meg a 
földesi Sportcsarnokban a fiatal 
korosztály számára kiírt leány és 
fiú V. Csapó Géza emlékversenyt. 
18 szakosztály 159 fiatal birkózója 
nevezett. A karcagi szakosztályt 9 
ifjú versenyző képviselte.

Eredmények: gyermek 26 kg: V. 
Balogh Alex, VII. Balajti Gábor, 
diák II. korcsoport leány 63 kg: II. 
Domokos Sára, diák I. korcsop. 
50 kg: II. Somodóczky Béla, diák 
I. korcsop. 54 kg: II. Sárosi János, 
serdülő 50 kg: II. Nagy András, 
serdülő 63 kg: III. Szabó Zoltán, 
ovis korcsop. 20 kg: III. György 
Attila.

Felkészítő edzők: ifj. Kurucz 
István, Martin Zoltán, Kiss Atti-
la.

A KSE birkózó szakosztálya to-
vábbra is várja a birkózás iránt ér-
deklődőket a Pap Béla u. 4. sz. 
alatti termébe. Már három éves 
kortól lehet jelentkezni. Edzési 
időpontok: hétfőn és szerdán 16:30 
– 18:30-ig, pénteken 16 – 18 óráig.

B. I.

Öt év után újra dobogón 
a Karcagi SE férfi kézilabda 
csapata! Lehet, hogy valóban 5 
évet kellet dolgozni ezért? Azt 
hiszem, hogy ebben senki sem 
fog megcáfolni engem, sem já-
tékos, sem szurkoló, sem támo-
gató. Az április 20-i hazai for-
duló után már beszámoltunk 
arról, hogy az utolsó forduló-
tól függetlenül együttesünk 
már megszerezte az ezüstér-
met, így május 20-ra nem ma-
radt más hátra, mint a tisztes-
séges helytállás a szolnoki csar-
nokban, ahol együttesünk egy 
győzelemmel és egy vereséggel 
búcsúzott a 2011/2012. év baj-
noki szezonjától. Egyáltalán 
nem vallottunk szégyent, és a 
mérkőzés utolsó percéig parti-
ban voltunk a bajnok Szolnok-
kal szemben is. Tisztelettel és 
szeretettel megköszönöm játé-
kosaim egész éves kitartó mun-
káját, gratulálok mindenkinek 
az ezüstéremhez, amelyet ün-
nepélyes keretek között, június 
14-én vehetnek majd át Karca-
gon. Külön köszönöm a csapat 
támogatóinak segítségét, vala-
mint Szepesi Tibor igazgató úr 
és Tóth Szilvia gazdasági veze-
tő egész éves munkáját. 

Eredmények:
Karcagi SE - Rákóczifalva 

32:26 (18:14)
Karcag: Nagy J., Lajtos L. 

(9), Sebők K. (8), Vályi N. (3), 
Ferenczi Cs., Pápai Á., Örsi P. 
(8). Csere: Fábián P., Hamar L. 
(1), Nagy P., Papp I., Gulybán 
O., Major J. (3).

Lajtos, Sebők és Örsi húz-
ták a csapatot, csupán egy alka-
lommal volt holtpont a mérkő-
zés folyamán.

Karcagi SE - Szolnok 28:36 
(13:20)

Karcag: Nagy P., Lajtos L. 
(2), Sebők K. (8), Vályi N. (7), 
Ferenczi Cs. (2), Pápai Á. (1), 
Örsi P .(2).

Csere: Fábián P. (2), Papp I., 
Hamar L., Gulybán O., Major 
J. (4).

A mérkőzést az eredmény-
hirdetés után rendezték, ame-
lyen az arany és az ezüstér-
mes csapatok mérkőztek meg 
egymással tét nélkül. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei férfi 
kézilabda bajnokság 2011/2012-
ben 2. helyezett csapat tagjai: 
Nagy János, Vályi-Nagy Nor-
bert, Örsi Péter, Lajtos Lajos, 
Hamar László, Ferenczi Csa-
ba, Fábián Péter, Pápai Ádám, 
Sebők Kálmán, Papp Imre, 
Nagy Péter, Béres Imre, Csor-
dás László, játékos-edző: Ma-
jor János.

MAJOR
szakedző

Férfi kézilabda

Búcsúzni csak szépen
Ezüstéremmel a zsebben
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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 csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész Jász-
Nagykun-Szolnok megye 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.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
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 tar-
tozó apartmanházak és egy csalá-
di 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 kony-
ha, fürdőszoba, spájz. 3 helyiségben 
beépített jó és szép csempekályha 
14 m-es cserepes melléképület 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.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
Összkomfortos, két szobás családi 
ház gázfűtés + csempekályha nagy 
udvarral sürgősen eladó. Tel.: 06/20-
505-3467.
Kétszintes, 3 szobás + étkezős, 2 für-
dőszobás felújított családi ház el-
adó. 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, táro-
lóval. I.ár: 3,4 M Ft. Tel.: 06/20-415-
0765.
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 áruház-

zal szemben, a Kungát utcában 

83 m²-es, gázfűtéses ház 840 m² 

telken, műhellyel, alsóépületek-

kel, fúrott kúttal. Ideális egy ön-

ellátó éltre berendezkedő csa-

ládnak. I.ár: 7,4 M Ft. Tel.: 59/311-

426.

Eladó karcagi ingatlanok nagy vá-
lasztékban. www.nagykuningatlan.
com
2 szobás, összkomfortos kertes csa-
ládi ház eladó. Kg., Zrínyi u. 14. sz. 
alatt. Tel.: 06/20-482-4608.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tégla 
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 órától).
Kertész J. u. 1. sz. alatti társasházban 
54 m²-es felújított, földszinti lakás 
eladó. Tel.: 06/30-363-8148.
Karcagon 3 szobás ház eladó. Másfél 
szobás lakást beszámítok. Tel.: 
06/30-394-1350.

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

Állat
100 kg – 180 kg-os hízó eladó. Tel.: 
06/70-244-6123.
Cica simogató kisiskolásoknak és 
szerető jó gazdi kiscicáknak. Tel.: 
59/300-515.
Kis súlyú fehér hússertések eladók 
600 Ft/kg-os áron. Tel.: 06/30-566-
8044.
Két kiscica ingyen elvihető. Érd.: Kg., 
Pipacs u. 1.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
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 szóló, 
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 íróasz-
tal, franciaágy, 2 db új fekete ezüst 
díszítésű 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.
Eladók komplett szoba, konyha bú-
torok; új és használt edények; üst-
ház üsttel; kézi kocsi; káposztás ká-
dak; zsíros bödönök; mosógép; sa-
rok fém pántos bőrönd; porszívó; te-
levízió. Tel.: 59/312-157.
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 tisz-
ta városunkért mozgalomban. 
Kapható a piacokon vagy Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál. 
Közületeket kiszolgálok!
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 nagyka-
puban vasárnaponként 8-16 óráig.
Eladó 4 m-es létra, mosógép motor, 
nagy kötél (hajó), kerti szerszámok: 
kasza, kapa, gereblye, nagyfejsze; 
műanyag kanna: 60, 20 és 10 literes, 
üveg ballon: 25 és 10 literes; 120 l-es 
fehér műanyag hordó, szalagcserép. 
Tel.: 59/401-087.
Ortomobil elektromos rokkant kocsi 
eladó. Tel.: 06/70-703-4314.
FÉG átfolyós gáz vízmelegítő és 80 
literes villanybojler olcsón eladó. 
Tel.: 59/312-562.

Eladó régi típusú háttámlás szék (4 
db), ágyneműtartó, sötét dohányzó-
asztal, szétnyitós asztal, falra akasz-
tós üveges könyvespolc. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
V á s á r o l n é k  r é g e b b i  N o k i a 
kártyafüggetlen telefont és régeb-
bi Karancs gázkályhát sütővel. Tel.: 
59/312-562.
Kis képernyős színes TV (fél éves) el-
adó. I.ár: 13.000 Ft. Tel.: 06/30-318-
9250.
Szőlőprés, 25 l-es üvegballon, mo-
sogató kagyló, 16-os gyermek-
kerékpár újszerű állapotban el-
adó. U.itt garázs eladó vagy kiadó 
(Városudvarban). Tel.: 06/30-249-
4115.
2 db nagy foci kapu 5.000 Ft/db, 
rokkant kocsi 10.000 Ft eladó vagy 
hasznos dologra cserélhető. U.itt 
Tornádó elektromos biciklihez kere-
sek vezérlő egységet vagy rossz álla-
potú Tornádót. Tel.: 06/30-327-5124.
Karcagon 4 részes szekrénysor és 
asztal eladó. Tel.: 06/30-394-1350.
Eladó 2 db faláttöréses FÉG konvek-
tor és egy franciaágy. Tel.: 59/313-
093.
TUTI TURI a Tesco üzletsoron. 
Világmárkák széles választéka! 
Árainkból: nadrágok 300 Ft, pó-
lók 300 Ft, női felső 300 Ft, kabátok 
500 Ft, gyerekruha 100-500 Ft-ig, ci-
pők és kiegészítők széles választé-
ka. Minden héten kedden teljes áru-
csere. Szombat, vasárnap, hétfőn 
minden 250 Ft. Nyitva tartás: hétfő-
től vasárnap 9 – 20 óráig. Különböző 
akcióinkban várjuk kedves vásárló-
inkat!

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, 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.
FODR ÁSZ HÁ ZHOZ IS MEGY! 
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 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.
Vass és Társa Bt. vállalja színes tv-k 
és videók javítását! Tel.: 06/59-312-
006 v. 06/70-384-8885.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: 06/30-647-7357.
1.3-as Suzuki jó állapotban eladó. 
Érd.: Kg., Tompa u. 30.
Garázsban tartott utánfutó eladó. 
Adatai: 100x200 cm (erős vaslemez-
ből), egyedi gyártású, 500 kg te-
herbírású, érvényes műszakival (ol-
dalmagasító, 2 db pótkerék). Tel.: 
06/30-363-8148.

Apróhirdetés
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2012. május 31. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Zöldutat Alapítvány műso-

ra
19.05  Nagykunsági krónika – 

közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kurucz István
 Téma: kitüntetést kapott 

az amerikai nagykövettől
 Karcagi Hírek
 - Ültess egy fát program
 - Kováts váltófutás
 - Schiffer András Karcagon
 - Fürdővárosok konferenci-

ája
 - Átadás előtt a kórház 

újabb üteme
 - Bereki strandszezon
 Háttér 
 Külföldön jártak a 
20.10  Kováts Mihály Napok 2012 

III. rész

2012. június 5. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet 
19.35  Karcagi hírek 

20.05  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise

21.15  Laci Betyár énekel

2012. június 7. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.40  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – 

közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia al-

polgármester
 Téma: Konyhakert prog-

ram Karcagon
 Karcagi Hírek
-  Felgyújtották a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetet
-  Átadták a Jókai úti tagóvo-

dát
-  Mezőgazdasági körkép
 Háttér 
 Átadták a kórház újabb 

ütemét 
20.10  Kováts Mihály Napok 2012 

IV. 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 26.
Fazekas Erzsébet és Imréh 
László Gyula
Dobrai Erzsébet Ildikó és 
Soós József

Születés
Jakab Zsuzsanna – Boldizsár 
Ferenc
Kg., Tompa u. 30. 
 Kitti és Botond
Méhes Anita – Kizman Lajos
Kg., Nyár u. 54. 
 Viktória Zoé
Kalocsai Krisztina - Décsei 
József
Kecskemét  Benett
 

Halálozás
Baranyai László
 Karcag (1955.)
Dr. Kaszap Béláné (Mándoki 

Mária)
 Karcag (1927.)
Nagy Sándorné (Kis 

Juliánna)
 Karcag (1923.)
Orosz Péter Pál
 Karcag (1946.)
Tóth István
 Karcag (1933.)

Lapzárta: hétfő 14 óra

Labdarúgás

Június 2. szombat
 8 – 13 óráig Berek – Kiss 

A. utca
 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)
Június 3. vasárnap 
 9 – 12 óráig Berek – Kiss 

A. utca
Június 2-án szombati na-

pon 20 óra után, valamint 
június 3-án vasárnap 12 
óra után a betegek ellátása 
indokolt esetben az orvosi 
ügyeleten történik.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – 
Kunszentmárton 1:0 (0:0)

Karcag, 60 néző. Jv.: Feke-
te T. Segítői: Felföldi I., Fel-
földi K.

Karcag: Móga, Rajcsányi, 
Orosz, Kovács Cs., Szívós 
G., Szívós Gy., Szentannai, 
Bukovszki, Nagy R., Lázók 
A. (Balla Zs.), Szőke R. (Ba-
logh R.)

Edző: Orosz István
A huszonötödik perc-

ben Nagy R. indította 
Bukovszkit, de a kifutó ka-
pus felszedte előle a labdát. 
A harminchatodik percben 
Lázók A. átadását Szőke R. 
a 16-osról rálőtte. A labda a 
felső lécről a gólvonal elé pat-
tant. A negyvenhatodik perc-
ben egy jobboldali beadás 
után Nagy R. elé került a lab-
da és 17 m-ről félmagasan a 
hálóba lőtt (1:0(.

Jók: Szentannai, Nagy R. 
ill. Kolláth, Gácsi, Kun

Orosz István: Ha elérjük 
egyszer, hogy a helyzeteink 
felét értékesítjük, akkor majd 
elmondhatjuk magunkról, 
hogy jó csapat vagyunk.

Sólyom Vilmos: Szimpa-
tikus karcagi fiatalok heti 6 
edzést tartanak. Minálunk 
a héten 2 edzésen összesen 
annyian nem voltak, hogy 
egy kézilabda csapatot kiál-
lítsunk.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Kunszentmárton 10:1
Karcag: Oros, Henk, Sza-

bó, Borsi, Kabai, Földi, Né-
meth, Csatári, Hamar, Erdei, 
Székely

Cserék: Csík, Horváth G., 
Berczi

Góllövők: Erdei T. (3), Föl-
di (2), Hamar (2), Csatári, 
Kabai, Székely

Faragó Krisztián: Köze-
pes játékkal, de megérdemelt, 
nagyarányú győzelmet arat-
tunk.

U13-as korosztály: Karcag 
– Sándorfalva 0:0

Karcag: Fekete, Mészáros, 
Mester, Nábrádi, Móga (Sí-
pos), Bencsik (Papp, Kiss), 
Örsi, Katona (Kupai), Tóth, 
Győrfi (Andrási), Tóth 
(Balla)

Kemecsi László: Motivá-
ció nélküli, erőtlen játék jel-
lemezte a csapatunkat. Az el-
lenfél taktikusan betömörült 
a kapuja elé, mi pedig nem 
tudtunk tenni ellene. Hiány-
zott egy vezéregyéniség, aki 
egy pluszt tett volna a játé-
kunkhoz.

U15-ös korosztály: Karcag 
– Sándorfalva 14:0

Karcag: Fábián (Bajusz), 
Majlát (Balogh J.), Silye, Koz-
ma, Terjék, Daróczi, Ungi, 
Kupai (Örsi S.), Balogh Cs., 
Szajkó (Tanka), Saliga (M. 
Tóth)

Góllövők: Kupai (7), Ungi 
(3), Daróczi (2), Balogh Cs. (2)

Varga László: Magabizto-
san nyertünk az utolsó előt-
ti fordulóban, gólkülönbsé-
get javítva (1 gólra vagyunk 
a 100. bajnoki gólhoz). A kö-
vetkező fordulóban Szeged 
csapatát fogadjuk.

Kispályás labdarúgás

Alarm–Matic műfüves baj-
nokság 2012

Két hete rendezték meg az 
Alarm-Matic Műfüves Baj-
nokság III. fordulóját.

Eredmények: Ökodízel 
– Devils-Armacomp 3:3 
Nagykunsági VGT-Brigád – 
Agrosprint 1:5, MultiTec – 
DKV 2:4, Rózsa – Roli Sped 
1:10, Blades-Zsoan – Origo 
0:5, Szuperinfó – Ho-Ri-Ko 
8:2, Família – Aqua 9:1.

Góllövő lista állá-
sa: Barnóth Sándor 8 gól 
(Ökodízel), Hajdu Tibor 6 gól 
(MultiTec), Tóth Szabolcs 6 
gól (Szuperinfó).

Május 26-án tartották meg 
a IV. fordulót, melynek az 
eredményei a következők:

Ökodízel – Nagykun-
sági VGT-brigád 5:1, Roli 
Sped – DKV 8:1, Origo – 
Szuperinfó 4:1, Rózsa – Aqua 
10:1, AgroSprint – Blades 
Zsoan 4:0, Família – Ho-Ri-
Ko 10:4, MultiTec – Devils-
Armacomp 5:3

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

2012. április 27-én került 
megrendezésre az általános is-
kolás lányok kézilabda bajnok-
ságának II. fordulója, majd má-
jus 22-én a III. fordulóban ki-
alakult a végleges eredmény: 1. 
Györffy I. Tagisk. ( 11 pont), 2. 
Kováts M. Tagisk. ( 5 pont), 3. 
Református Ált. Isk. ( 2 pont). 

A Györffy I. Tagiskola lá-
nyai nagyarányú győzelmeket 
arattak, méltán nyerték el a Vá-
rosi Kézilabda Bajnokság ván-
dorserlegét, és az első helyezett-
nek kijáró aranyérmet. A Kováts 
M. Tagisk. csapatának a III. for-
dulóban nem sikerült pontot 
gyűjteni, de így is átvehették az 

ezüstérmet. A Karcagi Nagykun 
Református Ált. Isk. kézilabdá-
sainak az utolsó fordulóban si-
került egy mérkőzést megnyer-
ni, amely biztatásul szolgáljon 
nekik.

A városi kézilabda bajnok-
ság góllövő listája: 1. hely: Fo-
dor Klaudia (Györffy I. Tagisk. 6 
.o.) 31 gól, 2. hely: Dobos Fanni  
(Kováts M. Tagisk. 6. o.) 21 gól, 
3. hely: Varga Liliána (Györffy I. 
Tagisk. 7 .o.) 12 gól. Gratulálunk 
Fodor Klaudiának, aki átvehette 
a gólkirálynőnek kijáró serleget.

Ősszel újraindul a bajnokság, 
melyre szívesen várjuk majd 
más iskolák csapatait is.

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

Városi lány kézilabda bajnokság


