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Ez a gazdasági év teljes egé-
szében az aszállyal telt. Kez-
dődött tavaly a csapadékta-
lan száraz ősszel és télelővel. 
Folytatódott a nagy várakozás 
mellett érkező, de a végén a 
szükségeshez képest csak mi-
nimális csapadékot produkáló 
téllel, és száraz maradt az idei 
kikelet is. Ráadásul az átlagos-
nál hidegebb január és febru-
ár után az 50 éves átlagnál két 
fokkal melegebb hónapok kö-
vetkeztek.

A szárazságban kínlódó 
szántóföldi kultúrák csak a ve-
getációs időszakban érkező 
(májusi) esők után kezdtek erő-
re kapni, különösen a tavaszi 
vetésűek, a kukorica és a nap-
raforgó találtak magukra rö-
vid idő alatt. A rossz évkezdet 
miatt azonban már májusban 
érezhező terméskiesést jósol-
tak a szakemberek.

Mára a karcagi határban vé-
get ért a kalászos gabona beta-
karítása. A terméseredmények 
óriási szóródást, hektáronként 
1,4-4,2 tonnás mennyiségeket 
mutatnak. Az általános száraz-
ságban nyilván azok a terüle-
tek teljesítettek jobban amer-
re jobban járt az eső, jó volt a 
talajelőkészítés.

Az átlag 3-3,5 tonna. Ez több 

gazda szerint, a költségeket fi-
gyelembe véve, „nullás idei 
produktumot” jelent majd az 
őszi búza esetében, ami a jelen 
gazdasági helyzetben nem ép-
pen szívderítő tény. A kiesett 
mennyiséget valamelyest pó-
tolja, hogy a búza minősége 
nagyon jó, szinte valamennyi 
eléri a malmi kategóriát. Ara-
táskor az euró minőségű búza 
ára tonnánként 50 ezer, a mal-
mi minőségűé 52 ezer forint 
volt, s keresleti piac van, tehát 
az árak azóta néhány száz fo-
rinttal emelkedtek. Sokan vi-
szont, így is betárolják a ter-
mést, várva a felvásárlási ár to-
vábbi növekedését.

Amikor megérkeztek a nyár 
eleji esők, a kukorica és a nap-
raforgó nagyon szépen meg-

indult, szinte naponta lehetett 
látni, ahogy erősödik és nő. Jú-
nius végével azonban nemcsak 
elmaradtak az addig jelentkező 
kisebb esők, hanem két-három 
hetes szörnyű hőség követke-
zett. Ez a maga 38 fokos hő-
mérsékletével óriási vízvesztést 
okozott. A kukorica már július 
közepén sok helyen furulyált, s 
mivel az életmentő esők elma-
radtak, mára sok tábla meg-
érett a lesilózásra, hallottuk a 
gazdálkodóktól. A napraforgó 
jobban bírja a hőséget, s ahol 
megfelelően előkészített talaj-
ba került, ott nem látszik rajta 
aszálytünet. Viszont ahol nem 
volt jó az agrotechnika, ott bi-
zony már ez a növény is síny-
lődik.

Elek György

Közepes termés kenyérgabonából

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk augusztus 10-én jelenik 
meg. A szerkesztőség a nyári megváltozott megje-
lenés időszakában délelőttönként ügyeletet tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Június 18-án - szokás szerint 
- a Déryné Kulturális Köz-
pont adott helyet az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény évzáró ün-
nepségének. Az évzáró beszé-
det követően sorban léptek a 
színpadra egy-egy ízelítő ze-
neszám erejéig azok a tanu-
lók, akik év közben jó előme-
netelt mutattak, eredménye-
sen szerepeltek. A fellépők 
számából már látszott, hogy 
az intézmény mozgalmas évet 
zárt. Ezt pár nappal későb-
bi interjúnkkor Plósz Csilla 
igazgatónő is megerősítette.

- Számos növendékünk sze-
repelt évközi országos és regi-
onális vagy térségi versenye-
ken és ezekről sokan kivá-
ló eredményekkel tértek haza. 
De meg kell említenünk még 
azokat a pályázatokat, amelye-
ken a képzőművészet tansza-

kunk diákjai vettek részt, hi-
szen ők is nagyon szépen sze-
repeltek. Ezeket az alkalmakat 
– mondanom sem kell – igen 
intenzív felkészülési időszak 
előzi meg, amibe növendé-
kek, tanárok nagyon sok időt 
és energiát fektetnek. A verse-
nyekről sokszor 1.-2.-3. helye-

zésekkel, nívódíjakkal tértek 
haza a karcagi zenedések.

A versenyek mellett meg-
szerveztük a saját évi rendez-
vény-repertoárunkat is. Ezek 
sorába olyan új alkalmak és 
események kerültek, mint a 

Eredményes év a Zenedében

Folytatás a 4. oldalon

Közismert dallamok, keringők, polkák szórakoztatták a hall-
gatóságot a Karcagi Szimfonikus Zenekar július 19-én este, a 
Nagykun Látogató Központ udvarán rendezett koncertjén. A 
július elejétől augusztus 11-ig tartó sorozat a citerakör- és a 
népdalkör fellépésével indult, azután pedig a város tánccso-
portjainak bemutatkozását láthatták az érdeklődők.

Nyáresti koncert

Július 28-án szombaton ün-
nepli fennállásának negyed-
százados évfordulóját a 
Mozgáskorlátozottak Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete Karcagi Csoport-
ja.

Az 1987-ben 
tizenegynehány fővel létreho-
zott csoport létszáma és fel-
adatai a két és fél évtized alatt 
többször is változtak – hallom 
Szekeres Györgytől, aki tizen-
hat éve társadalmi megbíza-
tásként látja el a vezetői fel-
adatokat. A kezdeti létszám 
tíz év alatt (1996-ban) 150 főre 
növekedett, ám ebből mind-
össze 25 fő körüli volt az aktív 
tagok létszáma. Igaz, ebben az 
időben, és még pár évig, nem 
rendelkeztek állandó helyi-
séggel. Változtak a feladatok 
is, hiszen a kezdeti közigazga-
tási jellegű megbízásokat ké-
sőbb más szervre ruházták át. 
A tagság segédeszközbeli ellá-
tása akkor – a ’90-es évek kö-
zepén – még eléggé gyermek-
cipőben járt, ma már ezt je-
lentősen átszervezték. Itt em-
líthető meg az pl., hogy a 
városban pillanatnyilag is „fu-
tó” kb. száz darab EL-GO mo-
pedből 70-80 darab az egyesü-
let révén került a használók-
hoz. Egy másik segítség volt 
mostanában – többek között – 
az a számítógépes tanfolyam, 

ami munkavállalásra alkal-
mas bizonyítványt adott. Ezt 
lényegesen mérsékelt költsé-
gek mellett tudták biztosítani 
a tagoknak.

A megélénkülő egyesületi 
életet további biztos alapokra 
helyezte, hogy a kialakuló 60-
70 fős aktivista-gárda mellett 
2004-2005-ben megkapták az 
egyesületi helyiséget. Ennek 
birtokában heti és havi rend-
szerességgel tudtak hivatalos 
órákat illetve összejöveteleket 
tartani. Egyre népszerűbbek 
lettek a csoportkirándulások 
is, amelyekkel szinte az egész 
Dunán inneni országrészt be-
járták.

A csoport 2004-ben nyitott. 
Mégpedig 10-12 más telepü-
lésen működő testvércsoport 
meghívásával kistérségi talál-
kozót szerveztek, s azóta 8-10 
csoporttal folyamatos a kap-
csolat, ahogy szorosan együtt-
működnek a városi civil szer-
veződésekkel is.

A Megyei Mozgássérült 
Egyesület Karcagi Csoportjá-
nak tagsága ma már több mint 
900 fő. Vagyis a város legné-
pesebb közössége.

A 25. születésnapon a Déry-
nében a megyei egyesületi ve-
zetők mellett Dobos László 
polgármester úr köszöntője is 
elhangzik majd.

Elek György

25 éves a Mozgássérültek 
Karcagi Csoportja
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Forró nyár, forró 
nyomok, fülledt 

rémhírek…
Az idei nyár nem csak az éghajlatban kö-
zelítette meg a mediterrán forróságot, ha-
nem a közéletben is, és a sokévi átlagnál 
„forróbb” történeteket produkált. Nincs te-
hát ún. nyári uborkaszezon. Sőt, ellenke-
zőleg, alig lehet követni az eseményeket, 
mert a legtöbbnél még hírzárlatot is el-
rendeltek, és az írott és elektronikus sajtó 
is általában csak találgat. (A bulvár, ahogy 
megszokhattuk tőle, többszörösen szen-
zációvadász, és emiatt sok esetben félre-
informál.)

Nem lehet még tudni, hogy az évszá-
zad kiemelt bűnesetei között hányadik lesz 
a különös kegyetlenséggel meggyilkolt fi-
atal, pécsi rendőr pszichológusnő esete, 
de valószínűleg ez a bűncselekmény ráz-
ta meg legjobban a közvéleményt, és ve-
tett föl számos morális, jogi és lélekta-
ni kérdést, amelyek sajátságos összetett-
ségükben már túlléptek bizonyos társada-
lom lélektani elviselhetőségi határvonalat. 
Legalábbis a különböző média-reakciók és 
civil kezdeményezések ezt jelzik. A világ-
hálón különféle szennyportálokon megje-
lenő kommentekről nem is kívánok szólni, 
mert véleményem szerint ezek szóra sem 
érdemesek. (Bár kétségtelen, hogy tanul-
ságos ezeknek az elemzése is a viselkedés 
és a kultúraszociológia témakörében.)

A szövevényes alvilág és egyes rend-
őri felsőbb vezetők néhány hete kirob-
bant összefonódása, korrupt kapcsolat-
rendszere a régebbi elkövetők leleplezé-
sével is megdöbbentő, ám a civil szubjek-
tív félelmeket, a társadalmi igazságérzetet 
– és a gondolathalmazok ide-oda imboly-
gó kavarodását – a pécsi bestiális bűntény 
minden tekintetben felülírja. Az átlagpol-
gár ugyanis ebben a helyzetben látja meg 
igazán a saját védtelenségét és szembe-
sül az utóbbi évtizedek közbiztonsági alap-
kérdéseivel: amiből egyszerű átlag-logiká-
val is eljut odáig, ha már a rendet fenntar-
tó testületben szolgáló pszichológusnő is 
ennyire „védtelen”, más, hasonló korú, ne-
mű állampolgár még inkább az lehet. Né-
mely politikusok meg ilyenkor rendszerint 
előveszik a jól hangzó „halálbüntetés visz-
sza állításának jogi felülvizsgálatát”, amely-
ről sejteni lehet, saját népszerűségüket is 
növelendő céllal. Ami ugye, kicsit visszatet-
sző, mert lett volna számos egyéb ok en-
nek fölvetésére. (Ezt már Torgyán dr. és ta-
nácsadói köre eléggé elcsépelte anno, az 
átlagpolgár csak legyint.)

Néha még a tisztességes média hoz-
záállása is kissé érthetetlen, nem talál-
ják a higgadt, tárgyilagos közlés idő-
beli pontjait. (A Hír Tv-ben pl. egy 
kriminálpszichológusnő(!) a pécsi bűn-
ügy kapcsán azt jegyezte meg: „az áldozat 
rossz időben tartózkodott, rossz helyen”, 
noha még semmi hivatalos kommünikét 
nem adott ki a rendőrség a bűncselek-
mény teljes részleteiről. Ami, ha mélyeb-
ben belegondolunk, enyhén szólva is elég-
gé „szakmaiatlan”.) Ezek után azon sem 
csodálkoztam, hogy egyik ismerősöm egy 
néhány fős karcagi társaságban azt mond-
ta: pontos értesülései vannak, hogy Karcag 
határában is hárman haltak meg a közel-
múltban mezőgazdasági munkák (címere-
zés ?!) közben, de hírzárlat van…

- ács -

HÍREKHÍREK

Nyári nyitva tartás
Kedves Olvasók!
Felhívjuk szíves figyel-

müket, hogy a könyv-
tár 2012. augusztus 31-ig 
szombatonként zárva.

„ UDVARI MUZSIKA”
a Nagykun Látogatóközpont udvarán 

(Karcag, Táncsics Krt. 46.)
2012. július 7 – augusztus 11-ig szombatonként 19:00 órától

Állandó program:
18 órától

a Zabhegyező Gyermekanimátor Egyesület munkatársai 
kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket

- gyöngyfűzés, hajbazizz (apró hajfonatok), gipszfestés, kü-
lönböző papírtechnikák, társasjátékok

2012. július 28-án ( szombaton ) 19 órától fellép a 
 HYSTORY EGYÜTTES

2012. augusztus 4-én ( szombaton) 19 órától fellép a
MATCHBOYS EGYÜTTES

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A programokra a belépő: 200 Ft.

Eső esetén a rendezvény a Déryné Kulturális Központban 
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.) kerül megrendezésre.

Információ: 06/30-730-0789

Horgászok 
figyelem!

A Nagykun HE augusztus 
19-én (vasárnap) tartja ha-
gyományos horgászverse-
nyét a Téglagyári tavon. A 
versenyen minden Nagy-
kun HE tag részt vehet, az 
is, akinek nincs a tóra en-
gedélye. Nevezési díj: 2.500 
Ft – ami magában foglal-
ja az ebédet is! Nevezni au-
gusztus 16-ig lehet minden 
csütörtökön 15 - 17 óra kö-
zött az egyesület irodájá-
ban.

Gyülekezés 6 órakor a 
helyszínen. A verseny 7-11 
óráig tart. Eredményhirde-
tés, ebéd.

Mindenkit szeretettel vár 
a

Vezetőség

Horgászvizsga
Július 31-én (kedden) 16 
órakor tartjuk a horgász-
vizsgát, ami még 1.000 Ft-
ba kerül. Minisztériumi 
rendelet alapján augusz-
tus 1-től a horgászvizsga 
3.500 Ft lesz. Horgászvizs-
gát minden írni, olvasni tu-
dó személy tehet életkortól 
függetlenül!

Vezetőség

Tájékoztatás
Mint az ismert a Tisztelt Karcagi Lakosság körében, folyamat-
ban van a Szajol – Püspökladány vasúti pályaszakasz felújítása.
Az építési munkák generálkivitelezője a KÖZGÉP Zrt. megbí-
zást adott az ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ IN-
NOVÁCIÓS NONPROFIT Kft.-nek a kivitelezési munkák so-
rán beszállítói útvonalként használt utak, illetve az utak kör-
nyezetében lévő belterületi ingatlanok és közterületek előzetes 
műszaki állapotának felvételére.
A fent említett beszállítói útvonal:
Füzesgyarmati út – Vasút út – Kisújszállási út
Madarasi út – Kálvin utca – Püspökladányi út – Attila utca – 
Telep utca
Vasút út - Szivárvány utca – Reggel utca – Hajnal utca – Szent 
László utca
Az állapot felvétel az említett utaktól 25 m-en belül található 
épületekre és az érintett ingatlanokra terjed ki.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ezzel kapcsolatos 
részletesebb tájékoztatást a K-P-2011 Konzorcium területgaz-
dájától, Vatai Csabától (Tel.: 06/30-670-8331), mint kapcsolat-
tartótól kaphatnak.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

8:10 a Kossuth téren
 Térzene
 Közreműködik a Nagykun Honvédbanda
8:30  a református templom előtt
 Az Országzászló felvonása
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszár 

Bandérium huszárjai
9:00 a Szent István római katolikus templomban 
 Szent István napi búcsúi szentmise
 Körmenet a Szent István szoborhoz
11:00 a városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Az önkormányzati ülést megnyitja és leve-

zeti:
 Dobos László polgármester
 Ünnepi köszöntőt mond:
 Balázs Péter Kossuth-díjas színművész, a 

Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója
 Kitüntetések átadása
 A kitüntetettek életútját bemutatja:
 Kovács Szilvia alpolgármester,
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati 

képviselő,
 Rózsa Sándor jegyző 

 Ünnepi műsor

 Közreműködnek:
 Márkus Judit és Janik László színművé-

szek,
 Koppány Mária előadóművész
12:30 a városháza aulájában
 Emléktábla avatás a városháza építésének 

100. évfordulója alkalmából
 Avatóbeszédet mond:
 Rózsa Sándor jegyző
 Az emléktáblát készítette:
 Györfi Sándor  Magyar Örökség és Mun-

kácsy –díjas szobrász 
 Az emléktáblát állíttatta:
 a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület
15:00 a városközpontban
 Arató-felvonulás
 Útvonala: Erzsébet liget - Liget út - Deák 

körút - Kisújszállási út -
 Vasút út - Széchenyi sugárút - Kacsóh utca 

- Dózsa György út - Kossuth tér - Madarasi 
út – Deák körút - Liget utca - Erzsébet liget

16:00 a Déryné Kulturális Központ II. emeleti 
dísztermében

 Ifj. Szabó Mihály Pro Urbe-díjas fazekas, a 
népművészet mestere

 emlékkiállítása
 A kiállítást megnyitja
 dr. Selmeczi László  régész, etnográfus, 

kandidátus
 Közreműködik: 
 a Kun-Csorgó Népzenei Kör és
 Domján Sándor egyetemi hallgató
 Fejes Lászlóné - Koppány Gabriella
 csipkeverő, népi iparművész  életmű kiállí-

tása
 A kiállítást megnyitja:
 Kovácsné Kerekes Katalin, önkormányzati 

képviselő, a Karcag Városi Önkormányzat 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 
elnöke

 Közreműködik: Koppány Mária előadómű-
vész (zongora)

17:00 a Déryné Kulturális Központ előtti téren
 Az arató-felvonulás résztvevőinek fogadása, 

köszöntése
 Dobos László polgármester
18:00 a Nagykun Látogatóközpont udvarán
 Szent István napi ökumenikus újkenyér 

szentelő ünnep
 Köszöntőt mond:
 dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-

ter
 Az újkenyeret megáldja:
 Nt. Szabó József, a Nagykunsági Reformá-

tus Egyházmegye esperese
 Az újkenyeret megszenteli: Gulyás Zsolt 

plébános, érseki tanácsos
 Tárogatón közreműködik: Csontos Meny-

hért
19:00 a Nagykun Látogatóközpont udvarán
 Folklór műsor
 Közreműködnek
 a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-

pont és Könyvtár
 Bokréta, Kopogók, Pántlika és Iringó nép-

tánccsoportjai, 
 a Pipás Népzenei Együttes és a Kun-

Csorgó Népzenei Kör

Szent István napi 
ünnepségek

2012. augusztus 20.
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Par la men ti Nap ló

A nyári rendkívüli ülés-
szak július 12-én ért véget, a 
parlamenti honanyák és hon-
atyák befejezték az első félévi 
jogszabályalkotást. Írhatnám 
a szünet megkezdését is, de 
ez nem feltétlenül van így. A 
polgármester, önkormányza-
ti dolgozó, vagy más főállással 
rendelkező képviselő ugyan-
úgy folytatja nyáron is azt a 
munkát, amelyet az év többi 
részében csinált. Akinek kor-

mányzati tennivaló is társul a 
parlamenti munkához, az az-
zal kell, hogy foglalkozzon.

Tennivaló pedig van bőven. 
Recseg-ropog a világ, különö-
sen Európa, rosszabbnál rosz-
szabb hírek sorjáznak egymás 
mögött. Írország, Portugália, 
Görögország után most Spa-

nyolország van soron, a spa-
nyol bankok – segítség nélkül 
– bedőlés előtt állnak. (Majd-
nem minden második spanyol 
fiatal munkanélküli!) Ugyan-
ez a helyzet Ciprussal, ők ép-
pen most az oroszoktól kértek 
pénzt, bár a mérete miatt ez az 
ország legalább nem okozhat 
nagy galibát. Nem úgy Olasz- 
és Franciaország. Az előbbinél 
már tüntetések, sztrájkok jel-
zik a bajokat, az utóbbit még 

csak, mint esélyest emlegetik 
a válság kapcsán, de ezek a vé-
lemények egyre hangosabbak. 
Itt pedig a méret is számíta-
ni fog.

A magyar kormánynak 
ilyen sziklák és zátonyok kö-
zött kell kormányoznia az or-
szág hajóját. Egyszerű gaz-

dasági összefüggés, hogy-
ha a szomszédjainknak, vagy 
azoknak az országoknak, aho-
vá mi szállítunk és kereske-
dünk, gondja van, akkor emi-
att nekünk is fájhat a fejünk. 
Nehéz lenne megcáfolni. Két 
dolog adhat számunkra esélyt. 
Egyik, hogy legfontosabb gaz-
dasági kapcsolatunk Német-
ország, egyelőre állja a sarat. 
Ha ott is rosszabb hírek lesz-
nek, az igazán komoly gond 

lehet. A másik 
esély, hogy az 
ország mindig 
r e n d e l k e z z e n 
forgatóköny v-
vel a nehezebb 
időkre. Ezt tesz-
szük most. Mint 
a Valutaalappal 
és az Európai 
Bizottsággal fo-
lyó tárgyalások 
vezetője, én ma-
gam is arra tö-
rekszem, hogy 
az ország szá-
mára olyan kül-
ső stabil kapcso-
latokat találjak, 
amelyek rosz-

szabb helyzetben jól jöhetnek 
még. 

A válság ugyanis nem múlt 
el. Ha erre készülünk, köny-
nyebben tudjuk elviselni, túl-
élni. Ha pedig mégis jobb idők 
jönnek, annak megerősödve 
tudunk nekivágni. 

Varga Mihály

Júliusi nyárvég hűvös szelekkel

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Július 28-29. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465
Augusztus 4-5. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Augusztus 11-12. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650

Pályázati kiírás
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által bér-

beadásra meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatosan folyamat-
ban lévő pályázatok:

1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 18,6 m2

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 45 m2

4. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 20 m2

5. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 75,26 m2

6. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 157,38 m2

7. Karcag, Horváth F. u. 3. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 158 m2

8. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 110 m2

9. Karcag, Kisújszállási u. 306. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

10. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 19 m2

11. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 24 m2

12. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 86 m2

13. Karcag, Kórház u. 12. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 24 m2

14. Karcag, Kossuth tér 5. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 111 m2

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Új 40 literes felniből készült lábas 
eladó. Tel.: 06/20-351-9393.

Kalodás tűzifa rendelhető! 

Tölgy, bükk, és akác 1x1x1,20 m kalodákban sorosan 
sorba rakva (nem dobálva) konyhakészen. 

Az árak tartalmazzák a fuvardíjat is. 
Ár: tölgy, bükk 14 500 Ft/kaloda, akác 15 500 Ft/kaloda. 

Tel: 06 70 214 40 07

A múlt héten csütörtökön dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter avatta fel Berek-
fürdőn a Termál Hotel Pávai 
legújabb létesítményét.

A gyógyszállodát üzemeltető 
Rheu-Med Kft. még 2010-ben 
pályázott egy, a geotermikus 
energia és a kisérőgáz hasz-
nosításán alapuló új, korszerű 
rendszer kiépítésére. A mód-
szer lényege: a hotel saját kútjá-
ból kinyert termálvíz biztosítja 
a szálló épület fűtési rendsze-

rének hőellátását, a termálvíz-
ből leválasztott kisérőgáz pe-
dig gázmotor segítségével hő- 
és villamosenergiát termel.

Az Új Széchenyi Terv for-
rásaira benyújtott – 110 mil-
lió forint összegű, ezen belül 
50 %-os támogatottságú – pá-
lyázat évi 1162 Gigajoule föld-
gáz és 115.333 kilowattóra vil-
lanyenergia kiváltását tűzte ki 
célul. A megújuló energiafor-
rásra épülő beruházással ezen 

felül évente 173,7 tonna üveg-
házhatású gázkibocsátás csök-
kenését lehet elérni. A gáztala-
nított termálvíz gyógyvízként, 
balneológiai szolgáltatásokon 
keresztül tovább hasznosítható.

A 2010. október végén in-
dult munkálatok az idén jú-
liusban fejeződtek be. „Ez a 
példaértékű beruházás az el-
ső csavartól az utolsóig a kör-
nyezettudatos energiagazdál-
kodás és a fenntartható fej-
lődés jegyében valósult meg 

– mondotta ava-
tóbeszédében dr. 
Fazekas Sándor. - 
Mindez tökéletes 
összhangban van 
a kormány célki-
tűzéseivel, hogy 
csökkenjen Ma-
gyarország ener-
giafüggősége és 
fellendüljön a ha-
zai gyógy- és ter-
málturizmus. A 

hotel saját kútjából kinyert ter-
málvíz az energetikai felhasz-
nálás után továbbhasznosít-
ható a balneológia szolgáltatá-
sokon keresztül. A Termál Ho-
tel Pávai tulajdonosai ezzel egy 
olyan működőképes modellt 
állítottak követendő példaként, 
ami munkahelyek százait te-
remtheti meg az Alföld termé-
szeti kincsekben, termálvízben 
gazdag régióiban.”

Elek György

Új létesítményt avatott a miniszter 
Berekfürdőn
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ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

Érettségi utáni nappali és esti tagozatos 
iskolarendszerű képzések indulnak 

a 2012/2013-as tanévben 
Gazdasági Informatikus- emelt szintű (OKJ 54 481 04)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 52 3432 04) 

szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 

Tagintézményében (OM azonosító: 035497)
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.  
Tel./Fax: 59/503-519, 
www.adu-iskola.hu, e-mail: adukarcag@gmail.com

A képzés idejére családi pótlék, /árvaellátás/, 

diákigazolvány jár!

Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, e-mailben, 
illetve a helyszínen!

Várjuk jelentkezésedet, 

ne hagyd ki 

a lehetőséget!

Kulturális Örökség Napja, 
amelynek éjszakai koncert-
jeinek társrendezői voltunk. 
(2012-ben is szándékunkban 
áll ehhez a programhoz csat-
lakozni, jelenleg gyűjtjük az 
ötleteket.) Nem feledhetjük 
ki a sorból a Zenei Világnap 
itteni eseményeit, és az Er-
kel ünnepséget sem. Novem-
ber 26-án, az Ovigála kereté-
ben a Gyermekeink mosolya – 
Egészséges gyermekekért Ala-
pítvány elismerését vehettük 
át a város óvodáiban adott ze-
nés műsorainkért. Meglepetés 
volt és nagyon jól esett. Kö-
szönjük! De folytatva a sort. 
Érdekes színfoltja volt az év 
végi eseménysorunk az adven-
ti fellépés a református temp-
lomban, ahol növendékeink-
ből, a más iskolák tanulóiból, 
kollégáinkból álló kórusunk 
Takács Nicolassal adott elő két 
karácsonyi dalt. Ugyancsak 
decemberben egy uniós pályá-
zatnak köszönhetően (a városi 
önkormányzattal közös szer-
vezésben) volt egy koncertünk 
Longueau-i és Szepsi művé-
szeti csoportokkal (kórussal 
és zenekarral) közösen. Re-
méljük kapcsolatunk folyama-
tos marad.

- A beszámolóban Györfi 

Sándor szobrászművész is sze-
repelt. Milyen alkalomból?

- Ez is zene... Márciusban 
megrendeztük a XV. JNSz Me-
gyei Rézfúvós Versenyt. Két-
évente van ilyen, vagyis ez az 
alkalom immár harminc éves. 
Ezt a szép évfordulót tette em-
lékezetesebbé Györfi Sándor 
szobrászművész nagylelkű fel-
ajánlása egy emlékplakett ké-
szítéséről. Nagyon szépen kö-
szönjük!

Első volt viszont az intéz-
ménykrónikában az a kama-
razenei hangverseny április 
20-án. Ebből ismét csak ha-
gyományt szeretnének, mert a 
kamarazenei együtt muzsiká-
lással kezdődik az előképzés 
a nagyzenekar felé, és hát van 
itt a városban egy szimfonikus 
zenekar is. 

A fentebb felsorolt rendez-
vények mellett természetesen 
még rengeteg egyéb fellépé-
sük volt iskolák, óvodák, ci-
vil szervezetek ünnepi prog-
ramjain. S később is lesz ilyen, 
mert mint Plósz Csilla mond-
ja, minden felkérésnek igye-
keznek eleget tenni. A verse-
nyek mellett az oktatás má-
sik eredményének tekinthető, 
hogy két növendék a magán-
ének táncszakról ilyen irány-
ban folytatja tovább a tanul-
mányait. Ha nem is énekes 

pályára, de a debreceni Ady 
Endre Gimnáziumba nyertek 
felvételt. Egy másik növendék 
pedig a nyíregyházi képzőmű-
vészeti gimnázium tanulója 
lesz – nagyon jó eredménnyel.

- A képzőművészeti tansza-
kunk most kezd beérni – fűzi 
hozzá az igazgatónő. - Egyre 
több tehetséges gyereket fede-
zünk fel és ott is egyre többen 
választják a művészeti pályát. 
Tavaly is volt egy ilyen irány-
ba tovább tanuló növendé-
künk, és az idén is. A zenészek 
közül évente 2-3 tanuló megy 
zenei pályára.

A versenyekkel járó költsé-
geket (nevezési díjak, utazás) 
eddig mindig biztosítani tud-
ták.

- Hozzá kell tennem, nem a 
költségvetésből, mert abban 
ilyen célra nincsen egy forint 
sem A szponzorok, a segítők 
és a szülői munkaközösség tá-
mogatását kell itt megköszön-
nünk, és megköszönjük a szü-
lőknek is a sok-sok erkölcsi 
és anyagi támogatást. Ami-
kor eljönnek és jegyet vesznek 
a koncertjeinkre, azzal renge-
teget segítenek, mert az ilyen 
bevételekből finanszírozzuk a 
versenyek költségeit. Tehát kö-
szönet érte!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tűzgyújtási 
tilalom

Az ország teljes területén lé-
vő erdőkre és fásításokra, va-
lamint az erdők és fásítások 
határától számított kétszáz 
méteren belüli területre – át-
meneti időre – jelen határoza-
tunk közzétételének időpont-
jától azonnali hatállyal általá-
nos tűzgyújtási tilalmat ren-
delünk el. A határozat közlése 
időpontjának az első közzété-
tel időpontja minősül.

A fenti időponttól kezdődő-
en tilos a tűzgyújtás a felsorolt 
területeken a kijelölt tűzrakó 
helyeken is, valamint a köz-
út- és vasút menti fásítások-
ban, beleértve a parlag és gaz-
égetést is.

Felhívjuk az erdőben kirán-
dulók, a mezőgazdasági terü-
leteken dolgozók, valamint a 
közúton és vasúton utazók fi-
gyelmét, hogy égő cigarettát 
és dohányneműt ne dobjanak 
el, azt minden esetben oltsák 
el. Aki a tűzvédelmi rendelke-
zéseket megszegi, erdővédelmi 
bírsággal sújtható.

A tilalom feloldásáról a fo-
kozott tűzveszély elmúltával, 
későbbi időpontban intézke-
dünk.

Vidékfejlesztési
Minisztérium

A Nagykunságon min-
dig nagy tisztelete volt könyv-
nek, a tudománynak. Nagy hí-
rű gimnáziumaiból neves tudó-
sok, elismert szakemberek ke-
rültek ki, akikre ma is büszkék 
vagyunk. Életútjukba, munkás-
ságukba, szülőföldjükhöz va-
ló kötődésükbe tekinthetünk 
be ismert kutatók írásai közzé-
tételével. A könyvben átfogó ta-
nulmányt olvashatunk a vidé-
ki értelmiségről, helytörténeti, 
néprajzi, nyelvészeti tudósokról 
(Szathmári István, Péter László, 
H. Tóth Imre, Bellon Tibor, Bar-
na Gábor, Szűcs Sándor, Gaál 
László, Mándoky-Kongur Ist-
ván,  Szentannay Sámuel, Szen-
tesi Tóth Kálmán), művészek-
ről (Körmendi Lajos író, Györfi 
Sándor szobrász), mindazokról, 
akik a Nagykunsághoz kötődtek 
és hatásuk a helyi kultúrában, 
hagyományőrzésben jelentős.  

A Nagykunság napjainkban 
is megbecsüli azokat a kiemel-
kedő személyeket, akik valami-
lyen módon hozzájárultak/já-
rulnak az értékteremtéshez. A 
„Nagykunságért”-díjat kapott 
kulcsemberek (Dr. Szabó Lajos, 
Zsoldos István, dr. Nyíri Lász-
ló, dr. Örsi Julianna, dr. Bar-
na Gábor, dr. Ötvös László, dr. 
Bellon Tibor, Baldaszti József, 
dr. Tóth Albert, Túri Imre, Cs. 
Molnár Anna, dr. Ducza Lajos, 
Józsa László, Körmendi Lajos, 
Oláh Lajos, dr. Szathmári István, 
Füleki Gábor, Csíkos Sándor, 
Györfi Sándor, Horváth György, 
Szenti Ernő, dr. Bartha Júlia, dr. 
Fazekas Sándor) bemutatását is 
vállalja a könyv kiadója. Ugyan-
csak találkozhatnak a könyvben 
hagyományőrző civil szerveze-
tekkel Karcagról: Kunszövetség, 
Pusztai Róka Nomád Hagyo-
mányőrző Egyesület, Városvé-

dő Egyesület, Kisújszállásról: Vá-
rosvédő és Szépítő Egyesület, Vá-
rosi Nyugdíjas klub, Túrkevéről: 
Túrkevei Kulturális Egyesület, 
NIMFEA), akik aktivitása nélkül 
szegényebb lenne hírünk az or-
szágban, a világban. Néhány jól 
működő mezőgazdasággal fog-
lalkozó egyén, család Karcag-
ról: dr. Bene Sándor, Hubai Im-
re, Kiss Mihály, Kisújszállás-
ról: Tóth család, Túrkevéről: dr. 
Szőllősi Kálmán, Simon László 
is bepillantást enged a gazdasá-
ga működésébe, így járulva hoz-
zá mintaadóként tágabb közössé-
ge boldogulásához. 

Arra kérjük, hogy segítsen ab-
ban, hogy a környezetében lé-
vő személyek, családok, közös-
ségek, érdeklődők közül mi-
nél többen megrendeljék a kiad-
ványt. 

Akik 2012. augusztus 10-ig 
előrendelik „A hagyományőrzés 
útján” című könyvet és átutalják 
az összeget kedvezményes áron 
(2.000 Ft/db) megkapják és ne-
vük, településük szerepelni fog a 
könyvben. 

A könyv megrendelése át-
utalással: Túrkevei Kulturális 
Egyesület OTP Túrkevei Fiók.

Számlaszám: 11745107-
20016667

Könyvmegrendelés postai 
sárga csekken: Dr. Örsi Julian-
na 5420. Túrkeve, Deák F. u. 4.

Megjegyzésként feltétlen írják 
oda, hagyományőrzés könyv

A kötet bemutatója 2012. 
szeptember 7-én Karcagon 
lesz, ahol átvehetők, dedikál-
tathatók lesznek az előrendelt 
példányok.

Köszönve támogató segítsé-
gét.

Üdvözlettel:
Dr. Habil. Örsi Julianna

szerkesztő

Kedves kultúra- és tudománypártoló, 
könyvszerető karcagiak!

Eredményes év a Zenedében

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te nevében köszönetet mondok 
a XIV. Karcagi Birkafőző Fesz-
tivál előkészítése és lebonyolí-
tása érdekében végzett közre-
működésért a Karcagi Birka-
főzők Baráti Társasága elnöké-
nek Bartha László úrnak, és a 
Társaság tagjainak, a birkaét-
kek főzőinek, a szervezőmun-
káért és koordinálásért a Déry-
né Kulturális, Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár vezetőjé-
nek Kovácsné Kerekes Kata-
lin mb. igazgató asszonynak és 
munkatársainak, a Magyarnóta 
és Dal Alapítvány elnökének 
Kolostyák Gyulának, Nagy 
Emesének, a Bengecseg Ala-
pítvány elnökének, Mészáros 
Zsoltnak, a Karcagi Kunlovar-
da tulajdonosának, a Karcagi 
Nagykun Népművészeti Egye-
sület tagjainak, a „Karcag test-
vérvárosaiért„ Közalapítvány 
Kuratóriumának, a Polgármes-
teri Hivatal vezetőjének Rózsa 
Sándor jegyző úrnak és mun-
katársainak, a Karcag Városi 
Önkormányzat Városgondnok-
sága vezetőjének Molnár Pál 
igazgató úrnak és munkatársai-
nak. Köszönjük mindazoknak a 
civil szervezeteknek és magán-
személyeknek a hozzájárulását, 
segítségét, akik önzetlen hozzá-

járulása nélkül az esemény nem 
valósulhatott volna meg.

Megköszönjük fővédnöke-
ink - dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter úr, 
Varga Mihály miniszter úr, 
Rafai Emil úr, testvérvárosunk 
Székelykeresztúr polgármestere 
- segítő támogatását.

Köszönjük fő szponzoraink: 
Karcag Városi Önkormányzat, 
Agrármarketing Centrum, 
Otp Bank Nyrt., Agrosprint 
Kft., Ipari Park Kft., Generali 
Providencia Biztosító Zrt., 
Kunmag Mezőgazdasági Kft., 
IKR Termelésfejlesztési és Ke-
reskedelmi Zrt, Kereskedel-
mi és Hitelbank Zrt., Purtech 
Kft., Karcagi Erőforrás Kft., 
Agribands Europe Hungary 
Zrt., Magyar Posta Zrt. Karca-
gi Kirendeltsége jelentős anyagi 
támogatását.

Köszönjük a műsorok vala-
mennyi fellépőjének, közre-
működőjének a színvonalas 
előadásokat.

Köszönet médiatámogatóink: 
Karcagi Hírmondó, Karcag Te-
levízió, Mediátor Televízió, Kar-
cagi Szuperinfó és a www.info.
hu szerkesztőségeinek a korrekt 
tájékoztatást, tudósítást.

További munkájukhoz sok 
sikert, jó egészséget kívánok!

Dobos László 
polgármester

Köszönet
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A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium

a 2012 / 2013. tanévre
az alábbi érettségi utáni szakképzésekre hirdet felvételt
Középfok: 
Mezőgazdasági gépésztechnikus szak 2 éves
Természet- és környezetvédelmi technikus szak 2 éves
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus szak 2 éves
Felsőfok:
Műszaki informatikai mérnök-asszisztens 2 éves (4 félév)
(a Debreceni Egyetem Informatikai Karával közös szakkép-
zés, tanulói jogviszony)
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 21.
Jelentkezési korhatár: 19 év
Jelentkezés személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Telefon: 06-59/312-744 
Fax: 06-59/312-451
E-mail: sztannai@externet.hu
Honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu
OM azonosító: 036005

Pályázati kiírás
Karcag Város civil szervezeteinek 2012. évi önkormányzati 

támogatására

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő civil szer-
vezetek tevékenységének segítésére, szakmai programjainak megvalósításá-
ra, tárgyévi költségvetésében az e célra elkülönített pénzügyi keret erejéig visz-
sza nem térítendő támogatást biztosít, amely pályázat útján vehető igénybe. A 
Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében 900.000 Ft ösz-
szeg áll rendelkezésre.

Pályázhatnak karcagi székhellyel ill. országos szervezet helyi tagozataként be-
jegyzett, legalább egy éve működő klubok, egyesületek, társadalmi szervezetek 
vagy alapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok, illetve politikai tevékenységet 
folytató vagy pártot támogató társadalmi szervezetek, biztosító egyesületek, az 
egyházak.

Pályázat útján támogatás igényelhető:
- a civil szervezet egész évi működési tevékenységének ellátására,
- a civil szervezet által megvalósítandó egyedi programokra, rendezvényekre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.
Részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap beszerezhető Karcag Városi Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájában (25. szoba), va-
lamint letölthető a www. karcag.hu honlapról.

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0335 számú,
„Pedagógusok továbbképzése intézményünkben a nevelési 
program hatékony, minőségi megvalósítása érdekében” c. 

pályázat
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 
pedagógusai – Balajtiné Sütő Margit, Harsányiné Szabó Ilona, Posztósné 
Kovács Éva vezető óvodapedagógus szakon, Péter Lászlóné kisgyermekek 
befogadó nevelése szakon az Európai Unió és az Európai Szociális Alap 
társfi nanszírozásával szerezte meg pedagógus szakvizsgáját, újabb 
képzettségét.
Projekt címe: Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben) –Pedagógusok továbbképzése 
intézményünkben a nevelési program hatékony, minőségi 
megvalósítása érdekében.
Projekt megvalósításának kezdete: 2010.08.01.
Projekt megvalósításának befejezése: 2012.07.31.
Projekt fenntartás befejezése: 2017.08.01.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 14.500.000Ft. 

K Ö Z H Í R E L É S
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv megyei tiszti főorvosa a IX-R-062/00467/2012. 
sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén 
huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves és ennél idősebb lakosok kötele-
ző tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2012. június 12-től augusztus 09-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:

Hétfő:  12:30 – 16:30-ig
Kedd:  08:30 – 12:30-ig
Szerda:  12:30 – 16:30-ig
Csütörtök:  08:30 – 12:30-ig
Péntek:  08:30 – 12:30-ig
augusztus 09. Csütörtök  8:30 – 12:00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven 
belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó 
intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és be-
tegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megjelölt 
időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 30 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányai-
nak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik: 

18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi 
beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,
14-30 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell. Pos-
tai csekket a szűrés helyén lehet kérni. 

Rózsa Sándor
jegyző

Azt hiszem, hogy amíg az el-
múlt kb. tíz év folyamán az eu-
rópai filmművészet újra felemel-
kedését, vagy megerősödését ta-
pasztalhattuk, addig a tengeren-
túlon mintha mindenki alkotói 
válsággal küzdene. Míg itt az 
öreg kontinensen egyre erede-
tibb alkotások látnak napvilá-
got, addig Hollywood ontja a 
gagyit, vagy a képileg high-tech, 
de tartalmilag gyengén megcsi-
nált remake-eket, feldolgozáso-
kat. Ma már nem csak régi fil-
mek újraforgatását művelik, ha-
nem néhány éves, vagy épp majd-
nem új forgatókönyvek kerülnek 
„megamerikaisításra”.

De kezdjük ott, hogy 2010-
ben hazánkba is eljutott Stieg 
Larsson svéd író regénytrilógi-
ája a Millenium, majd nem sok-
kal később elkészült a filmvál-
tozata is. Hamarosan világszer-
te kultikussá vált a regény és a 
film is. A megjelenéskor példá-
ul az USA-ban 900 000 példány 
kelt el a könyvből, de még a hűvös 
Angliában is 440 000-ren vették 
meg első nekirugaszkodásra. Az 
író eredetileg egy egészen hosz-
szú könyvsorozatot tervezett, de a 
sors furcsa fintora, hogy Larsson 
2004-ben a harmadik rész befe-
jezése után hirtelen elhunyt. Így 
a sorozat örökre trilógia maradt, 
ráadásul csak az író halála után 
találták meg, így szegény Larsson 
nem élvezhette a regény óriási si-
kerét.

Mondhatjuk, hogy a Niels 
Arden Oplev által elkészített 
filmtrilógia (1. A tetovált lány, 2. 
A lány, aki a tűzzel játszik, 3. A 

kártyavár összedől) még nagyobb 
sikert aratott. Az első részben az 
egymást nem igen kedvelő sztár-
újságíró Mikael Bloomkvist 
(Michael Nyqvist) és a durván 
deviáns Lisbeth Salander (Noomi 
Rapace) – aki kiváló hecker – 
kénytelen-kelletlen együtt olda-
nak meg egy közel félévszázada 
felderítetlen sorozatgyilkosságot. 
Közben sokat tudhatunk meg a 
lány magánéletéről is. Pártfogói 
felügyelet alatt áll egy régi ügye 
miatt, de a felügyelője egy sza-
dista állat, aki visszaél a lány ki-
szolgáltatott helyzetével. Mind-
két ügynek pont kerül a végére, 
de a lány távoli múltja még nyi-
tott kérdés marad. Erre a máso-
dik és a harmadik részben de-
rül fény; hihetetlenül lebilincse-
lő, sokszor kifejezetten durva je-
leneteken keresztül. A trilógia 
nem csak egy sötét és szövevé-
nyes történetről rántja le a lep-
let, hanem egészen erős társa-
dalomkritikát is tartalmaz, te-
le mindenféle – nem csak a skan-
dináv társadalmakra jellemző 
– problémafelvetéssel. Mind kö-
zül a kedvenc részem az utolsó 
felvonásban látható bírósági tár-
gyalás, ahol egészen jól körülha-
tárolható, hogy bizonyos szinten 
hogy kapcsolódik össze és hogy 
szolgálja ki egymást a vallás, a 
politika és a tudomány. Döbbe-
netes és egyben hatalmas jelene-
tek sora ez a rész. Igaz az egyes 
részek néha vontatottnak tűn-
nek, de ez egyszerűen dramatur-
giai fogás. A két főszereplő, kü-
lönösen a lányt alakító Noomi 
Rapace pedig kiváló választás 

volt a filmhez. Zseniális európai 
filmalkotás.

Na, most folytassuk ott, hogy a 
siker megtetszett az amerikaiak-
nak is és nemrég David Fincher is 
filmre vitte a történetet. Fincher 
olyan óriási mozikat készí-
tett már, mint a Harcosok Klub-
ja, vagy a Benjamin Button külö-
nös élete, és éppen ezért nem ér-
tem miért csinált meg újra egy 
már ellőtt témát. Ráadásul annak 
is az első harmadát, mert ugyan-
is mindössze a Tetovált lányt vitte 
vászonra. Nem mondok róla véle-
ményt mert még nem láttam ezt 
a változatot, egyszerűen csak ér-
telmetlennek találom az ilyet egy 
olyan rendezőtől, mint Fincher.

De ha már a remake-ről beszé-
lünk, azt sem értettem egy dara-
big, hogy Hollywood miért nem 
fogott még bele mondjuk Bulga-
kov Mester és Margaritájába. Ha 
valamiből lehet igazán látványos 
és hatalmas alkotást csinálni, ak-
kor ez lenne az. Például az Ördög 
ügyvédje egész stábja alkalmas 
lett volna erre a feladatra. Persze 
azóta már rájöttem, hogy olyan 
dologba nem fognak ami távol áll 
az amerikai lélektől. Az orosz lé-
lek pedig igen mesze van ettől. No 
meg azt is látni hogy az amcsik 
mindennel elsősorban csak ma-
gukat szórakoztatják ebben a vi-
lágban, legyen az művészet, sport, 
vagy mondjuk háború. Bulgakov 
pedig amellett, hogy szórakozta-
tó, egyúttal mélyen elgondolkod-
tató is. Nos, hát lehet hogy már ez 
is távol áll a mai amerikai lélektől. 
(Mély tisztelet a kevés kivételnek.)

-dh-

Eredeti vs. remake
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-
es kertes családi ház tulajdonostól al-
kuképesen eladó. Tel.: 06/70-300-9730.

2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 
06 70/310-1751 v. 06/30-245-7147.

Eladó Bucsán 3 szobás ház melléképü-
letekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-9322.

109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.

87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszige-
telt családi ház Szolnokon korszerű köz-
ponti fűtéssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, garázzsal el-
adó. Fúrott kút az udvarban. Csere is ér-
dekel. 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. alatti 
1874 m²-es portán 1 szoba + konyha + 
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.

Bucsán, a Lehel utcában ház eladó. 
Állattartása kiválóan alkalmas, hatal-
mas 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 el-
adó. Tel.: 06/30-547-9987 vagy 06/30-
287-6790.

Eladó karcagi ingatlanok nagy válasz-
tékban. www.nagykuningatlan.com

Karcagon Kossuth téri III. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, tehermentes lakás eladó. 
Tel.: 06/30-385-4300.

2 szobás tégla családi ház lakható alsó-
épülettel eladó. Kg., Zádor utca 28. I.ár: 
4,8 millió Ft. Tel.: 06/70-391-4295.

Szántóföldet vásárolnék Karcag határá-
ban! Gyenge minőségűek és apró terü-
letek osztatlan közösből is érdekelnek! 
Tel.: 06/30-985-4098.

Karcagon – rendezett telken, teljes köz-
műves – kisebb kertes ház betegség 
miatt eladó. (Utcafronti rész bontás nél-
kül beépíthető.) Lakáscsere is érdekel. 
Tel.: 06/70-273-7268.

Kis családi ház eladó. Kg., Szondi utca 2. 
Érd.: Kg., Sarkantyús utca 25.

Karcagon a főtéren 3 szobás ház eladó. 
Tel.: 06/30-394-1350.

Karcagon a Vasút utcában különálló 
(szoba-konyha, fürdőszobás) lakrész 
(i.ár: 2.900.000 Ft) és egyéb ingóságok 
eladók. Tel.: 06/30-530-1134.

Két szintes, 3 szobás + étkezős, 2 fürdő-
szobás, felújított családi ház eladó. Kg., 
Diófa utca 7. Tel.: 06/30-254-9237 vagy 
06/20-582-5467.

Karcagon több generációs keretes ház 
eladó vagy kertes ház csere is érde-
kel értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-422-
8334.

2 szobás lakás a Kántor Sándor utcában 
eladó. Tel.: 06/30-584-3744 vagy 06/30-
838-6012.

Kertes családi ház és bútor eladó. Tel.: 
06/30-643-8315 (14 óra után)

Eladó Karcag főterén belső udvari csa-
ládi ház. A ház 2006-ban épült, 2 szoba, 
előszoba, fürdőszoba, konyha és nagy 
terasz. A telek 600 m² és van rajta egy 
20 m²-es új faház. Kérésre képet küldök. 
Érd.: 06/20-548-6729.

Városközponti kis utcában 2 szobás, 
85 m² hasznos alapterületű kockaház, 
913 m² telekkel, gazdálkodásra alkalmas 
melléképületekkel eladó. Tel.: 06/30-
489-2383 vagy 06/30-219-4303.

Társasházi lakás reális áron eladó. Tel.: 
06/30-547-5691.

Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti két-
szintes családi ház áron alul eladó. I.ár: 
10,5 M Ft. Tel.: 06/30-517-2434.

Két szobás, fürdőszobás, parkettás ház 
eladó Kg., Szent I. stg. 34. sz. alatt. Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 36. sz. alatt (10-17 órá-
ig).

Kiadó söröző és koktélbár! Karcagon a 
Vásárcsarnoknál igényesen felszerelt 
söröző és koltélbár kiadó. Mindennel 
felszerelt áru, pénztárgép és nyitható. 
Nincs befektetés, rizikó. Ugyanitt DISCO 
kiadó teljes felszereléssel! Érd.: 06/20-
548-6729.

Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkályha, 
nagy garázs, 604 m²-es telek belterület. 
Tel.: 59/312-675 vagy 06/30-985-4098.

Karcagon, a Kisújszállási út 39. sz. alat-
ti kis ház beépíthető telekkel eladó. Tel.: 
59/312-381.

Eladó Karcagon a Kisvénkertben 
Kékvirág utcában 1 és 1,5 szobás kis 
kertes házak. Fürdőszoba, benti WC, ve-
zetékes víz van. Érd.: 06/20-548-6729.

A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.

Eladó budapesti VII. kerületi 58 m²-es, 
2 szobás, igényesen felújított földszin-
ti lakás. Nonstop közlekedés, közel a 
Nyugatihoz. Kérésre képeket küldök. 
I.ár: 13.5 M Ft. Érd.: 06/20-548-6729.

Albérlet
Karcag főterén bútorozott, felújított 2 
szobás összkomfortos lakás azonnal 
beköltözhetően kiadó. Tel.: 59/313-297 
vagy 06/30-637-6905.

Albérlet kiadó Karcag főterén. 2 szobás, 
kertes házrész, igényesen felújítva, be-
szerelt konyhával, azonnal költözhető. 
Érd.: 06/20-548-6729.

Állat
Nagy testű vágógalamb fiókok eladók. 
Tel.: 06/30-324-0522.

Sziámi kiscicák eladók. Tel.: 06/70-397-
9127.

2 db igásló eladó egy csikóval. 
Mátraszőlős. Tel.: 06/20-242-1838.
Egy db fajtatiszta angol Cocker spáni-
el (fekete szuka) és három db 8 hetes 
Shih-tzu-máltai mix kiskutya 1 zsák ku-
tyatápért/db, valamint egy 3 éves faj-
tatiszta Shih-tzu szuka 2 zsák kutyatá-
pért elvihető. Tel.: 06/30-292-6008.

Kis súlyú fehér hússertések 600 Ft/kg 
áron eladók. Tel.: 06/30-566-8044.

Törpetacskó kiskutyák oltva, féregtele-
nítve eladók. Tel.: 06/70-410-8289.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csend, 
nyugalom, béke. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örököl-
hető, 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 állapotban kony-
habútor, új tölgyfa konyhai falitéka, 
zsúrkocsi, Bonanza íróasztal, franciaágy, 
2 db új fekete ezüst díszítésű szekrény. 
Tel.: 06/70-300-9730.

Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Karcag, Füredi 
utca 3. Vegyes (kristályos) 1.300 Ft/kg, 
akác (folyékony) 1.800 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.

Armatúrák, 10 és 20 literes lapos lábas, 
kávéfőző (elektromos), tükör, zsírosbö-
dön, fateknő, fa függönytartó, női bi-
cikli, asztal 8 székkel, Dolce Gusto Krups 
kávéfőző eladó. Tel.: 06/70-611-5013 
vagy 06/70-423-7568.

Utánfutó, répa szeletelő, veranda ab-
lak, járókeret, szoba WC, hallókészülék, 
Varta akkumulátor 12 N-5-3B, Seleks 
12N 6 ak akkumulátor eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 57.

Rotációs kapához való házi készíté-
sű utánfutó eladó, valamint Cleopátra 
burgonya olcsón kapható 50 Ft/kg – 
a készlet erejéig. Tel.: 06/30-900-6221.

Kézi kocsi, mosogató, üveges virág-
tartó, gáztűzhely, automata mosógép, 
szoba WC eladók. Tel.: 06/30-363-7951.

Karcagon 4 részéből álló szekrénysor 
(világos), Singer, lábbal hajtós ruhavar-
rógép eladó. Tel.: 06/30-394-1350.

Öt részes előszobai vesszőgarnitúra el-
adó kedvező áron. Négy darab nagy 
méretű fotelből áll és 1 db szögletes fo-
nott asztal. Tel.: 06/20-505-3467.

Hagyományos ágyneműtartó, üveges, 
falra akasztós könyvespolc; 2 db do-
hányzó asztal (sötét és világos színű) 
eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (10 – 17 
óráig).
Paralán bide, 4 égős karancs gáztűz-
hely, bontott beltéri ajtólapok (tok nél-
küli), gumikerekű kézi kocsi eladó. Tel.: 
06/30-919-1390.

Masszírozó fotel, szekrények, fotelek, 
asztalok eladók. Tel.: 06/30-484-1572

Jó állapotban lévő 28-as női kerékpár 
eladó. Tel.: 06/30-499-9237.

HOPPÁ! Akció a turiban! Egyes nyári ru-
haneműk már 50 %-os kedvezménnyel 
kaphatók. Kg., Kossuth L. u. 22.

Egygombos szalagcserép, kb. 600 db 
eladó. Kis tételeben is. U.itt két darab 
gázpalack eladó. Tel.: 59/311-975.

Klíma szobakályha teljesen új állapot-
ban eladó. Tel.: 59/314-294 (bármikor 
hívható).

Újszerű Hajdú mosógép, centrifuga, 
gyermek etetőszék, kisméretű famázsa, 
porszívó, 400-as abrikter tengely, 2 pár 
nagy méretű bőrcsizma, használt búto-
rok eladók. Tel.: 06/30-566-8044.

TRAPÉZ és CSERPES lemez kapható 
1.490 Ft/m²-től. (Kerítésnek, tetőnek, 
garázsnak.) Tel.: 06/30-265-4197.

Üzemképtelen fagyasztóládát keresek. 
Tel.: 06/30-260-9908.

55 cm-es Panasonic televízió eladó. Tel.: 
06/20-351-9393.

MONDJ ÁRAT TE! Mozgatható, vala-
mint fix területű Büfé kocsi eladó: lán-
gos, hot-dog, hamburger, hideg-me-
legkonyhás ételek készítésére alkalmas. 
Tel.: 06/70-426-4840.

Szolgáltatás
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 hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! 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 ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. 
Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 

Vállaljuk lakóházak építését, bontását, 
bármi nemű kőműves munkákat; te-
tőtér építését, bontását; cserép forga-
tását; továbbá kapubejárók, útburko-
latok javítását; udvarok, telephelyek 
takarítását, tisztítását, lomtalanítását; 
föld- és kubikmunka végzését; épüle-
tek alap ásását. Több éves gyakorlat-
tal rendelkezünk. Mezőgazdasági mun-
kákat is vállalunk 50 főtől akár 200 fő-
ig is. Nyugdíjasoknak kedvezményt is 
tudunk biztosítani. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-605-3521.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-311-910.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-289-
5103.

Régebbi tárgyait, bútorait, forgalom-
ból kivont pénzeket, régi pénzeket, bár-
milyen nemű hagyatékait felvásárolom. 
Régi 200 Ft-ost is vásárolok. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-605-3521.

Vass és Társa Bt. vállalja színes tv-k és 
videók javítását! Tel.: 06/59-312-006 v. 
06/70-384-8885.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok. (30 éves gyakorlat-
tal rendelkezem.) Tel.: 06/30-447-3918.

Cserépforgatást, tetőjavítást, teljes körű 
építőipari munkát vállalunk. Tel.: 06/30-
599-9238.

Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-325-
7724.

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

E-514-es kombájn gabonaadapterrel el-
adó. Tel.: 06/30-985-4098.

Wartburg gépkocsi eladó. Tel.: 59/312-
381.

TS MZ 125 cm³-es motorkerékpár friss 
műszaki vizsgával, törzskönyvvel, gyári 
állapotban eladó. Tel.: 06/30-566-8044.

Apróhirdetés

Július 28. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)

Július 29. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

Augusztus 4. szombat
 8 – 13 óráig Berek patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)

Augusztus 5. vasárnap
 9-12 óráig Oroszlán – 

Kórház utca

Augusztus 11. szombat
 8-13 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.

 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)

Augusztus 12. vasárnap
 9-12 óráig Pingvin – Kos-

suth tér

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet
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2012. július 27. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi diákok és szüleik 

köszöntése
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Orbán Andrea
 Téma: sztóma
 Karcagi Hírek
 - Állat Wellness központ
 - Kínai orvosok Karcagon
 - Csipke kiállítás
 - Aratás
 Háttér – különkiadás
 Testületi ülés
20.20  Szent Flórián Napi szavaló-

verseny

2012. július 31. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet
19.10  Karcagi hírek

19.40  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise

20.35  Udvari Muzsika 2
 Déryné Kulturális Központ 

Néptánccsoportjai és tánc-
ház

2012. augusztus 2. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Semmelweis Nap
18.40  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szekeres György
 Karcagi Hírek
 - Diák tűzoltók
 - Horgászat
 - Kiállítást rendeznek
 Háttér – különkiadás
 Tehetséges karcagi diákok
20.20  Óvodai munkatársak kö-

szöntése

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. július 7.
Tőkés Ágnes és Nagy Attila 
Csaba
2012. július 20.
Szabó Mária és Birinyi Tibor
Kelemen Alexandra és Bakó 
Antal
2012. július 21.
Szepesvári Adél Mária és 
Kovács Attila
Disznós Ágnes és Papp Imre
Kinczel Tünde Krisztina és 
Harsányi Gábor

Születés

Ábrahám Éva Katalin – Sza-
bó István
Kg., Kórház u. 10/b. 
 István Gábor
Földházi Edina – Antal Zsolt
Kg., Kertész J. u. 1. 
 Noel Zsolt
Varga Erzsébet Angéla – 
Váradi Zoltán
Kg., Gyep u. 3. 
 Patrik Dominik
Cinege Julianna – L. Kis La-
jos
Kg., Kertész J. u. 10-12.  Luca
Erdei Anikó – Sánta László
Kg., Kisújszállási u. 140-146. 
 Réka Olívia
Dévai Nóra – Gyarmati Ist-
ván
Kg., Püspökladányi u. 
 Csenge
Tán Eszter – Csordás József
Kg., Mészáros u.  Máté
Dobozi Brigitta – Bakó And-
rás
Kg., Bíró u. 13.  András
Birkás Ágnes – Kele Gábor
Kg., Kossuth L. u. 4. 
 Kinga Dorina és Gábor
Csapó Noémi – Varga István
Kg., Cserepes u. 21. 
 Zoé Alexa
Kercsó Gabriella – Kálmán 
János István
Kg., Kisvénkert 1.  Gergő
Hornok Mária – Fitos József
Kg., Kisújszállási u. 166. 
 Barnabás

Halálozás

Balajti József
 Karcag (1940.)
Antal Ferenc
 Karcag (1973.)
Antal Ferenc Elek
 Karcag (1949.)
Fazekas Sándor
 Karcag (1954.)
Özv. Kapocsi Sándorné 

(Disznós Erzsébet)
 Karcag (1925.)
Kovács László Györgyné 

(Bencsik Zsófia)
 Karcag (1952.)
Kökény Károly
 Kg., Délibáb u. 77. (1960.)
Németh János
 Karcag (1948.)

Lapzárta: 2012. augusztus 6., hétfő 

14 óra

Asztalitenisz

21. forduló: Hajdúszobosz-
ló ASK – Kováts DSE Karcag 
4:14

Karcagi győzelmek: páros-
ban: Skumáth István – dr. Hu-
bert Attila 1 győzelem, Szepe-
si Bence – Tóth Balázs 1 győ-
zelem. Egyéniben: Skumáth 
István és dr. Hubert Attila 4-4 
győzelem. Tóth Balázs 3 győ-
zelem, Szepesi Bence 1 győze-
lem.

Csornai Csaba: A meg-
erősített karcagi csapat biz-
tos győzelmet aratott a máso-
dik helyezett Hajdúszoboszló 
felett. A fenti győzelemmel az 
eddigi legnagyobb sikert ér-
tük el az NB. III-as bajnokság-
ban. Csapatunk a harmadik 
helyen végzett.

A csapat tagjai: Skumáth 
István, dr. Hubert Attila, Tóth 
Balázs, Szepesi Bence, dr. Far-
kas Béla.

Skumáth István teljesítmé-
nye megemlítendő, aki mind-
összesen egy vereséget szenve-
dett az egész évi bajnokság so-
rán, így közel száz százalékos 
teljesítményt nyújtott és vezeti 
az NB. III-as ranglistát. A baj-
noki érmeket a karcagi érem-
átadó ünnepségen adták át.

Az NB. III-as csapat tag-
ja, Skumáth István július el-
ső hetében részt vett a Stock-
holmban megrendezett vete-
rán asztalitenisz világbajnok-
ságon, ahol korosztályában 
– 50-59. év közöttiek – több 
mint 700 induló közül a leg-
jobb 32 versenyző közé jutott. 
Gratulálunk az elért eredmé-
nyéhez.

Megyei I. osztályú 
bajnokság

Az utolsó mérkőzésen ara-
tott biztos győzelemmel Kar-
cag csapata a hatodik helyen 
végzett, a tavalyi évhez képest 
négy hellyel javítva. Az el-

ért eredmények lehetővé ten-
nék az NB. III-as bajnokság-
ban való indulást, de ezt szű-
kös anyagi lehetőségeik nem 
engedik. 

A csapatban kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott Kovács 
Sándor száz százalékos és Ko-
vács Miklós 83 %-os  teljesít-
ménnyel. A bajnokság során 
egységes csapat alakult ki és 
vereséget csak az első három 
helyezettől szenvedtek el.

Csapat tagjai: Kovács Sán-
dor, Kovács Miklós, Csornai 
Csaba, Varga Csaba, Nagy La-
jos, Vadai László.

Amatőrsport

Sikeresen lebonyolítottuk a 
Városi Amatőr Asztalitenisz 
csapatbajnokságot, melyre 12 
csapat nevezett be, köztük két 
vendég püspökladányi csapat 
is. A bajnokságot körmérkőzé-
ses rendszerben rendeztek, így 
minden csapat játszott a má-
sikkal.

Végeredmény: I. Püspökla-
dány - Rocco I. csapata (Pető 
Zsigmond, Varga László, Sza-
bó László), II. Karcag – Game 
Over (Laczi István, Nagy Nor-
bert, Földvári Zsuzsa), III. 
Karcag – Tornádó (Czinege 
Ferenc, Fási Ferenc).

A csapatmérkőzések ered-
ményei alapján egyéni helye-
zéseket is hirdettünk: I. Nagy 
Norbert, II. Kun Szabolcs, III. 
Czinege Ferenc.

Bár nem az asztalitenisz 
sportághoz tartozik, de újabb 
sportdiplomáciai sikereként 
könyvelhetjük el, hogy Sze-
pesi Tibort a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Sportszövet-
ség elnökévé választotta a me-
gyei sportközgyűlés, melyhez 
gratulálunk és munkájához 
sok sikert kívánunk.

B. I.

Súlyos testi sértés kísérle-
te miatt indult büntetőeljárás 
egy helyi férfival szemben, aki 
július 8-án 01:00 órakor a há-
zukban egy bottal bántalmaz-
ta élettárát, akinek nyolc na-
pon belüli könnyű sérülése 
keletkezett. 

Július 9-én 23:00 órakor 
a karcagi járőr a város kül-
területén foganatosított biz-
tonsági intézkedést egy 
tiszaszentimrei férfivel szem-
ben, aki a sötétben részegen, 
inkommunikatív állapotban 
bolyongott. A férfit a mentő 
kórházba szállította.

Július 10-én este a karcagi 
járőr igazoltatta, majd elfog-
ta azt a helyi nőt, aki ellen el-
fogató parancs volt kibocsátva 
rablás bűntett elkövetése mi-
att. Őrizetbe vételét követő-
en elszállították a Törökszent-
miklósi Rendőrkapitányság 
fogdájára. 

Eljárás indult két helyi férfi-
vel szemben, akik július 11-én 
21 óra körüli időben az egyik 
utcán előzetes szóváltást kö-
vetően kölcsönösen bántal-
mazták egymást, mely során 
mindketten nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedtek. Gyanúsítottként 
kihallgatásuk során a bűncse-
lekmény elkövetését elismer-
ték, könnyű sérülésük miatt 
egyikük sem élt magánindít-
vánnyal. Az ügyben gyorsított 
eljárással – bíróság elé állítás 
– van folyamatban az eljárás.

Július 13-án délután egy 
helyi férfi jégkrémet próbált 
meg lopni az egyik üzletház-
ból, azonban az eladók észlel-
ték a cselekményt, így az 599 
Ft értékű lopási kár megtérült. 
Az intézkedő   helyszínbírsá-
got szabott ki. 

NB. III. Észak-alföldi régió

Minigolf

A karcagi – Vig Zoltán és Adorján Ede – minigolfozók 
már évek óta a szolnoki Sina SC versenyzői. Edzésekre is a 
megyeszékhelyre járnak be, ahol felkészülnek a különbö-
ző hazai és nemzetközi versenyekre. Az elmúlt héten olasz-
országi vendégszereplésen voltak hivatalosak, ahol több or-
szág és azok klubcsapatai vetélkedtek a helyezésekért. A 
versenyek helyszínei Vicenza és Padosa városok voltak. A 
válogatott csapatok versenyében Magyarország a harmadik 
helyen végzett. A klubcsapatok vetélkedésében a szolnoki 
Sina SC a nyolcadik helyezést érte el.

B. I.
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