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A képviselő-testület egy áp-
rilis végi döntése alapján má-
jus elején megkezdődött az 
önkormányzati utak kátyúzá-
sa. A testület nyolcmillió fo-
rintot biztosított a tél okozta 
úthibák kijavítására, a munka 
elvégzésével a Városgondnok-
ságot bízta meg.

A Városgondnokság ta-
valy közmunkaprogram ke-
retében szerezte be az útbur-
koláshoz szükséges technikai 
berendezéseket, a munkame-
netet pedig egy szaktanfolya-
mon sajátították el a munka-
csoport tagjai, akik csak no-
vemberben, az idő lehűlése, il-
letve a meleg aszfaltot készítő 
üzem leállása miatt fejezték be 
a munkát. 

Az önkormányzati utak ká-
tyúit tehát a Városgondnok-
ság munkacsoportja javítja ki, 
de más részről - a Közútkeze-
lő Kht. jóvoltából - is végez-
tek útalap megerősítést és út-
felújítást a Gyarmati út - Vasút 
utca, illetve a Széchenyi sgt. - 
Vasút utca kereszteződésében. 

Az autósok vagy a szomszé-
dos kerékpárúton biciklizők 
is láthatták azokat a jeleket a 
madarasi országúton, amiket 

a kijavítandó szakaszok meg-
jelölésére festettek fel a szak-
emberek. Tehát a közeljövő-
ben ott is kátyúzás, az apróbb 
hibák javítása várható, bár 
igazából már évek óta - a való-
di megoldást jelentő - teljes fe-
lületű aszfaltcsere van beígér-
ve. Dobos László polgármes-
ter szerint a kátyúzási munkát 
sejtető jelek ellenére is bíz-
ni lehet a teljes útfelújítás idei 
megkezdésében.

- Nagyon biztos ígéretet kap-
tunk, hogy ez a munka kivite-
lezésre kerül. Természetesen, 
mivel már jó néhány éve hú-
zódik, akkor fogom elhinni, ha 

látom, de most vagyunk talán 
a legközelebb ahhoz az áldott 
pillanathoz, amikor valóban 
nekifognak. Akik közlekednek, 
azok tudják, hogy a madarasi 
országút nagyon nehezen jár-
ható már és meggyőződésem, 
hogy a sebességkorlátozó táb-
lák ellenére is balesetveszélyes. 
Bizonyára akkor kezdődik el a 
munka, amikor a laktanyánál 
készülő aluljárót befejezik. Na-
gyon fontos lépés lesz azért is, 
mert több nagy forgalmú utun-
kat – a Püspökladányi, a Kál-
vin és a Madarasi utat – is 
érinti. 

Elek György

Megkezdődött a kátyúzás

A Magyar Államkincstár 
(MÁK) a járási hivatalokban 
berendezett állampapír for-
galmazási pontok megnyitá-
sával bővíti forgalmazói há-
lózatát. Ilyen állampapír for-
galmazási pontot nyitott meg  
május 2-án a Városházán dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési és Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, a járás 
településeinek polgármeste-
rei, a járási és önkormányzati 
hivatalok munkatársai jelen-
létében Kovács József, a MÁK 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei igazgatója.

Korábban a főváros V. és 
VII. kerületében, majd a Mo-
hácsi Járási Hivatalban nyitott 
forgalmazói pontot a MÁK, a 
karcagi nyitást követően Hód-
mezővásárhelyen, majd hama-
rosan az ország különböző te-
rületein nyílnak állampapír 

forgalmazói pontok – mondta 
köszöntőjében az igazgató.

A Karcagi Járási Hivatal-
ban nyílt forgalmazási pont 
– az első ütemben - értékpa-
pír-, Start- és Tartós Befekte-
tési számlanyitással- és keze-
léssel, általános meghatalma-
zások kiállításával, továbbá 

kényelmi szolgáltatások nyúj-
tásának lehetőségével áll meg-
lévő és leendő ügyfelei rendel-
kezésére. A második ütemben 
– május végétől – bankkártyás 
fizetéssel is lehetővé válik a 
forintban és euróban kibocsá-
tott állampapírok vásárlása.

Elek György

Állampapír forgalmazási pont nyílt 
a Városházán

Ismét a május és benne 
a Kováts Mihály Emlékna-
pok rendezvénysorozata, ami 
huszonegyedik éve színesíti 
meg a város tavaszi kulturális 
programkínálatát, illetve a vé-
géhez közeledő tanév esemé-
nyeit. Az ünnepi hét kapcsán 
Chrappánné Papp Ágnes igaz-
gatónőt kértük meg egy rövid 
beszélgetésre az iskoláról és az 
emlékhétről.

- Több szempontból is iz-
galmas időszak ez. Az egyik 
az, hogy a Kováts Mihály hét-
re számos programmal készü-

lünk, másrészt pedig az év vé-
géhez közeledve tanároknak, 
diákoknak igen sok tenniva-
lójuk van. Közeledik a balla-
gás – az idén is két nyolcadi-
kos osztályunk ballag. A felvé-
teli eredmények pedig azt mu-
tatják, hogy tanulóink nagy 
számban sikerrel felvételiztek 
oda, ahová a jelentkezésüket 
elsőként beadták.

- Mely iskolák voltak a leg-
kelendőbbek?

Az iskola és az Ezredes 
emléke

Folytatás a 4. oldalon

Jó döntésnek bizonyult 
a mindig mozgalmasságot, 
látnivalót, amolyan lézen-
gő időtöltést jelentő Kun Ha-
gyományok Napját majáli-
si rendezvényként beajánla-
ni a nagyérdemű figyelmébe. 
A májusköszöntő szabadtéri 
megmozdulások ugyanis álta-
lában ilyen pihentető ejtőzése-
ket takarnak. 

Jobb volt a helyszín is, hi-
szen három évvel ezelőttig 
egyfolytában a Zuglógerben 
rendezte meg a Pusztai Ró-
ka, nem tudni miért tették át 
a városközpontba. De mind-
egy, a mesebeli kilencedik al-
kalomra visszakerült szokott 
helyére, ahol lovasversenyek-
nek, íjászbemutatónak, állat-
karámnak, kirakodóvásárnak 
és a lacikonyháknak is jobb 
helyük volt, mint város köze-
pén, a körbe kerített Múzeum-
parkban. 

A rendezők szép majálist 

akartak, nem aprózták. A ha-
gyományőrzők bemutatói és 
versenyei mellett még két ren-
dezvény - tájbemutató ku-
tyakiállítás, meg az eredeti-
leg a Szent György napi vigal-
mak alkalmára meghirdetett 
Ferdinándsütő Verseny - is 
mostani majálisunk fényeit 
voltak hivatottak sokszorozni.

A Pusztai Róka Nomád 
Hagyományőrző Egyesület, 

ahogy szokta, mindent felvo-
nultatott: jurtát állított, va-
salót és szárnyékot épített, és 
kézműves mesterekről (öt-
vös és kovács) is gondosko-
dott, a füvön pedig lovasver-
senyek (köztük lovasbirkózás 
és köbörebajnokság) meg har-
ci bemutató álmélkodtatták a 
nem túl nagyszámú nézősere-
get.

A kutyakiállításra, ahogy 
Fülöp Norberttől a MEOE 
karcagi szervezetének vezető-
jétől megtudtuk, összesen öt-
ven (öt keverék, tizenöt törzs-
könyv nélküli és harminc 
törzskönyvezett, fajtiszta) ku-
tyát neveztek.

- Tájbemutató kutyakiállítás 
volt ez, amit leginkább azok-
nak a kutyatulajdonosoknak 
szerveztünk, akik szeretnék 
átélni az ilyen kiállítások han-
gulatát. Kedvcsináló volt fiatal 
kutyások részére – mondta az 
elnök.

Az esemény természetesen 
a profi kutyások némelyikét 
is kicsalta. Ferenczi Sándorné 
tenyésztő és kiképző például 
négy kutyát hozott ki, és igen 
jó eredménnyel nevezte őket. 
Délután, szokás szerint bemu-
tatót is tartott, mint elárulta, 
az idén még az elsőt, legköze-
lebb Gyermeknapkor találkoz-
hatnak vele és tanítványaival.

Elek György

Kun Hagyományok Napja
Karcag, 2013. május 1.Karcag, 2013. május 1.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Jel, jelkép, 

jelképes
Az előző számban megemlítettem két 

– nem a régi módon tiltott – önkényural-
mi jelképet. Egyik ismerősöm megkérdez-
te, hogy van-e olyan jelkép, ami ugyan nem 
önkényuralmi, de tiltott mégis? Mi van pél-
dául egyes volt vagy mai is létező terrorszer-
vezetek jelképeivel? Azok nem tiltottak? Be-
vallom, nem néztem utána, és nem tudtam 
válaszolni a kérdésére. Mert ha valaki eset-
leg egy olyan jelet tetováltat a combjára, ami 
hasonlít pl. az al-Kaida jelére – de ő ezt nem 
tudja –, akkor felelősségre vonhatják-e? Pon-
tosabban, kérdőre. Ugyanis voltak bizony 
már az OAS-tól kezdve olyan terrorista cso-
portok, vagy szervezetek, melyeknek elkép-
zelhető, hogy volt valamilyen jelük, vagy jel-
képük. Az OAS persze jobboldali francia szer-
vezet volt és az arabok ellen lépett föl.

De a művelt Nyugaton a múlt század ’50-
es, ’60-as, ’70-es éveiben főleg a balolda-
li eszmerendszerből, a bolsevizmusból táp-
lálkozó terrorszervezetek terjedtek el meg-
lepően nagy számban. Kezdve a Vörös Bri-
gádoktól (a Brigatte Rosse), BR jelzéssel, 
amely Milánóban alakult 1970-ben és hoz-
zájuk fűződik Aldo Moro, olasz elnök elrab-
lása és meggyilkolása. De hírhedt volt a RAF 
is, amely Nyugat-Németországban műkö-
dött és magyarra fordítva, Vörös Hadsereg 
Frakció volt a becsületes neve. (Ha jól em-
lékszem, ehhez a szervezethez kapcsoló-
dott Chon Bendit is, aki aztán később nagy 
„polgári”, karriert futott be, ma ő az EU egyik 
„legharcosabb jogvédője” – és a magyar 
alaptörvényt támadja a leghevesebben.)

Ezt a szervezetet a kelet-német titkos-
szolgálat, a Stasi is pénzelte. Ezeknek a vö-
rös, baloldali terrorszervezeteknek a vezető-
it Nyugaton természetesen üldözték, de Ke-
letről viszont támogatták erősen az „impe-
rializmus elleni harc” jegyében. Nem feltárt 
– nem tudom mennyi időre titkosított? – a 
hírhedt Carlos nevű RAF terrorista magyar-
országi bujtatása. Akivel Kádár János is talál-
kozott titokban, bár azt ígérte Bruno Kreisky 
osztrák kancellárnak, ha itt Magyarországon 
fölbukkan, mindenképpen értesíti őket. Az-
tán vagy öt évig a Duna Intercontinentálból, 
majd a Rózsadombról irányította nyugaton 
lévő elvtársait. 

Szóval egészen a peresztrojkáig működ-
tek ezek a „vörös brigádok”. Amíg nem bom-
lott föl a „megbonthatatlannak” hitt CCCP, 
amely egyébként az ENSZ-ben mindig eré-
lyesen lépett föl Izrael állam terjeszkedő tö-
rekvései és ezek kapcsán a palesztinok lemé-
szárlása ellen. És emlékszünk arra is, hogy 
pl. Arafatot az akkori magyar vezetés barát-
ként tekintette. Nem jelképesen, hanem va-
lóságosan…

Mert a jelképes szó másik jelentése a ba-
gatell, amely általában összegre vonatkozik. 
Mondjuk például a május 15-től bevezeten-
dő gyors- és sebesvonati pótdíjak összegé-
re is ráillik, amiért most nagyon ki van buk-
va a ballibes ellenzék. (Talán még egy doboz 
Multifilter nevű cigaretta árát is eléri.) Arról 
nem beszélnek, hogy ők kb. a háromszoro-
sára emelték a vasúti jegyek árát. Ami azért 
nem nevezhető semmiképpen jelképesnek. 
Ők ismerték Vlagyimir Iljics bölcs mondását 
is: „Az utolsó vagont mindig a szerelvény vé-
gére kapcsolják”.

- ács -

HÍREKHÍREKKépviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek májusi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  május 28-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  május 16-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  május 23-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  Városháza 5. szoba

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  május  13-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  május  15-e 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  május 16-a 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az ér-

deklődőket heti 1 óra idő-
tartamban keddenként 
16:45 órakor a Csokonai 
Könyvtárba.

A foglalkozásokon is-
mertetésre kerülnek az or-
szág területén fellelhető 
ehető és mérges gombafaj-
ták.

Szakkörvezető: Széll At-
tila gombaszakellenőr.

Információ: 06/30-325-
7724.

Felhívás
A Karcagi Nagykun Bajtár-
si Egyesület vezetősége sze-
retettel meghívja az egykor 
a karcagi laktanyában szol-
gálatot teljesített katonákat 
a 2013. május 18-án (szom-
baton) tartandó rendezvé-
nyünkre.
Program:
11:00 Emléktábla koszorú-

zás
 Helyszín: Karcagi If-

júsági Ház - Karcag, 
Püspökladányi u. 11. 
(volt HEMO épülete)

 Emlékszoba megte-
kintése (igény sze-
rint)

 Helyszín: A volt lak-
tanya 9. sz. parancs-
noki épület I. emelet.

12:00 Bajtársi találkozó – 
ebéd

 Helyszín: Essen Kft. 
étterme – Karcag, 
Varró u. 1. (a kollégi-
um épülete).

A bajtársi találkozón való 
részvétel regisztrációs díja: 
2.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2013. 
május 14.
Jelentkezés: az egyesü-
let vezetőségénél személye-
sen, ill. a 06/70-256-6551-es 
vagy 06/70-459-7290-es te-
lefonszámokon.

Vezetőség

FELHÍVÁS!

Kistermelői - 
és kézműves 

piac kéthetente 
Karcagon!

Termelői piac indítá-
sát tervezzük Karcagon a 
Nagykun Látogatóközpont 
udvarán (Karcag, Táncsics 
krt. 46.) kéthetente pénte-
ken, 2013. június 7-től kez-
dődően.
Várjuk helyi és környékbe-
li (Karcag 40 km-es körze-
téből) kistermelők, kézmű-
vesek jelentkezését az aláb-
bi elérhetőségen:
Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és 
Könyvtár
5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 
5-7.
Tel: 06/59/503-224 /13. 
mellék
e-mail: deryne@
derynekarcag.hu

MEGHÍVÓ
 A Karcagi Rákóczi Szövetség 

Egyesület tisztelettel meghívja 
Önt, a

2013. május 10-én (péntek) 17 
órakor kezdődő

író-olvasó találkozójára, melyen
„Színház és történelem” 
címmel Szörényi Levente 
előadóművész mutatja be 

saját könyvét.
Helyszín: Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár, második emeleti te-
rem.
Az előadás után a könyv dedi-
kálva megvásárolható.
Belépés csak meghívóval!
Az ingyenes meghívó május 
6-tól átvehető a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtárban (Dózsa György 
út 5-7)

Meghívó

Egy este a gyógyulásért!
A karcagi Nagykunságért Civil Fórum Egyesület és a „MIN-
DIG VAN REMÉNY” Daganatos Betegekért Alapítvány sze-
retettel meghívja Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit 
jótékonysági rendezvényére.

„SZÓLJON A DAL EGY KISFIÚÉRT”
Időpont: 2013. május 11. (szombat) 19 óra
Helyszín: Karcag, Református Nagytemplom
A műsor bevételével, a 9 éves kunmadarasi Ozsváth Lalika 
gyógyulását, életkörülményeit kívánjuk segíteni. Jelenlétével 
így Ön is hozzájárulhat Lalika gyógyulásához.
A rendezvény fővédnökei: Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, térségünk orsszággyűlési képviselője; Dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter; Dobos László Karcag város 
polgármestere; Márki Sándor Kunmadaras nagyközség pol-
gármestere.
A jótékonysági hangversenyen közreműködnek: Éjféli Kiáltás 
Gospel Kórus tagjai. A kórus vezetője: Árvai Dániel.
Támogató belépőjegy ára: 1.000 Ft.
A támogató jegy a helyszínen vagy elővételben terjesztőink-
től megvásárolható.

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 11-12. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Május 18-19-20. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
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Par la men ti Nap ló

Néhány napja barátom egy 
levéllel ajándékozott meg. Íme 
a szó szerinti másolat:

„Nagy Méltóságú Ma-
gyar kir. Ipar és Kereskedelem 
Ministerium 

Pesten
Alázatal alol írt Márczius 

29én benyújtot folyamod-

ványára egy Távirdai Sod-
rony felügyelő Álomásért, 
még mai napig semi vá-
laszt nem kaptam, bá-

tor vagyok nagy Méltóságú 
Ministeriumot egész alázatal 
felkérni miután házaságra lé-
pek és a benyújtot folyamod-
ványom mellé minden bizo-
nyítványaimat hozza csatol-
tam, azokra most különösen 
a Katonaságtol végképeni el-
bocsátási Bizonyítványomra 
múlhatatlanul szükségem van 

az öszve kelésem alkalmakor, 
egész alázatal  kérem a nagy 
Méltoságú Ministeriumot a 
benyújtot folyamodványomtol 

az említet Bizonyítványai-
mat szíveskedne visza külde-
ni, és egész alázatal bátorko-
dom újra a nagy Méltoságú 
Ministeriumnál a fent meg-
nevezet Álomásért folya-
modni, mely Álomásnak én 
minden tekintetben ponto-
san megfelelendek. Az öszve 
kelésem addig meg nem 
törtinhet még a nagy Mél-
tóságú Ministeriumtol a Bi-
zonyítványaimat visza nem 
nyerendem, egész alázatal ké-
rem azoknak mielébbi visza 
küldését.

A nagy Méltoságú Minis-
terium nak egész alázatal leg-
alázatosabb szolgája

Kelt Karczagon Június 28dik 
1868.

Báder Florián
Vasúti Álomási őr 76dik 

szám”

Eddig az idézet. Olvasva a 
levelet, sokan tehetik fel a kér-
dést: Vajon miben is válto-
zott az emberi természet az el-
múlt 145 évben? Ha bárki arra 
jut, miszerint semmiben, attól 
tartok nem jár messze az igaz-
ságtól.

Varga Mihály

Az idő sodrában

2013. május 11-én (szombaton) Karcagon, a 
főtéri filagóriában (a Sétáló utca és a Toronyház 

találkozásánál)

menhelysegítő jótékonysági vásárt 
tartunk.

Ruhaneműk, kutyás kiegészítők, ajándéktárgyak és egyéb aprósá-
gok között válogathatnak baráti áron. 

Vásárlásukkal az ideiglenes befogadó otthonunkban elszállásolt 
kutyusok napi élelmezését támogatják, segítséget nyújtanak orvosi 
ellátásukhoz és megkönnyíthetik a gazdihoz való eljutásukat is.

Várunk minden állatbarátot és mindazokat, akik egy kicsit is szí-
vükön viselik a felelős állattartás gondolatát! 

2013. április 30-án Varga Mi-
hály nemzetgazdasági minisz-
ter úr, országgyűlési képviselő 
meghívására Budapestre a Par-
lamentbe utaztunk. 

Miniszter úr értesült a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium 
sportolóinak sikeréről, meghív-
ta és vendégül látta a diákolim-
pián országos 3. helyezést el-
ért kézilabda csapat (edző: Ma-
jor János, csapattagok: Gulybán 
Olivér, Hamar Bence, Koncz 
Dávid, Koncz Tibor, Kovács 
Miklós, Kozma Dániel, Mag Jó-
zsef, Nagy Péter, Papp Attila, 
Tóth Barna, Tóth Botond), a 7. 
helyezést elért kosárlabda csa-
pat (edző: Őrlős Zoltán, csapat-
tagok: Balogh Ádám, Bokor Pé-
ter, Cs. Szabó Bence, Háló Pé-
ter, Kálmán Imre, Kovács Ben-
ce, Kovács Ferenc, Mészáros 
Gábor, Németh Gergely, Németh 
Márton, Rózsa Imre, Tóth Ger-
gő), és a 17. helyezést elért röp-
labda csapat (edző: Major János, 
csapattagok: Albert Krisztián, 
Andrási Máté, Ferenczi Gábor, 
Iványi-Nagy Gábor, Perge Tibor 
Szalmási Erik, Urbán Attila) 
tagjait, valamint az iskola fenn-

tartóját, Nt. Koncz Tibor elnök-
lelkészt, Juhászné Zsadányi Er-
zsébet igazgatót, Major János és 
Örlős Zoltán testnevelő-edző 
tanáraikat. 

Szívélyes fogadtatásban ré-
szesültünk. A Parlament fő-
emeleti tárgyalótermében kö-
szöntötte miniszter úr a meg-
hívott karcagiakat, gratulált az 
elért eredményekhez. Mi pe-

dig egy ajándékkal – az isko-
la logójával ellátott névre szó-
ló tréningruhával – kedves-
kedtünk képviselő úrnak. Ez-
után egy közösen elfogyasztott 
ebédet követően idegenvezető-
vel megtekintettük az Ország-
ház nevezetességeit, ismerked-

tünk a történetével, elcsodál-
koztunk a falak között. Enge-
délyt kaptunk, hogy a karzatról 
betekintsünk az országgyűlés 
munkájába. Hallhattuk minisz-
ter urat, aki éppen egy törvény-
javaslatot terjesztett a Tisztelt 
Ház elé. 

Nagyon jól éreztük magun-
kat ezen a napon. Hálásak va-
gyunk a lehetőségért, hiszen 

minden résztvevő maradandó-
an szép élményekkel gazdago-
dott e találkozó után.

Köszönet ezért Varga Mihály 
miniszter úrnak!

Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium

tanulói

Parlamentben köszöntötték a „Refis” sportolókat

Birkafőző Fesztivál

Május 8-án 10 órakor a Városházán tájékoztatta a sajtó 
képviselőit Dobos László polgármester a XV. Karcagi Bir-
kafőző Fesztivál tervezett eseményeiről. A hagyományo-
san június utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő gaszt-
ronómiai eseményre a főzőverseny mellett még tudomá-
nyos konferenciát és szórakoztató programokat (koncerte-
ket, kiállítást, stb.) is terveztek a rendezők. A rendezvény 
idei díszvendége Mezőkövesd városa lesz, amely település a 
matyóhímzés hagyományával került fel a világörökségi lis-
tára. Tehát: Júniusban Karcagon birkaétkek az asztalon!



4 2013. május 10.

Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

A kör következő összejö-
vetelén felidézzük a Nagy-
kun Viadalok történe-
tét, a Nagykun Diák Sport-
viadal élményeit, külö-
nös tekintettel a legutóbbi, 
Kunszentmártonban elért 
eredményekre. Hívjuk a részt-
vevő és érmes versenyzőket és 

felkészítő tanáraikat élmény-
beszámolóra, s hozzák ma-
gukkal trófeáikat! A program-
ra május 13-án, hétfőn 17:30 
órától kerül sor a Déryné Kul-
turális Központ első emeleti 
klubtermében. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

V. Gy.

Sportoljunk!

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 Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2013. április 24-
26. között immáron hato-
dik alkalommal rendezte meg 
a Szakma Sztár Fesztivált, 
mely 39 szakmában a Szak-
ma Kiváló Tanulója (SZKTV) 
és az Országos Szakmai Ta-
nulmányi (OSZTV) Verse-
nyek döntője. A fesztiválnak 
a Hungexpo Budapesti Vá-
sárközpont G és F pavilon-
ja ad otthont, ahová ebben az 
évben kb. 13.000-en látogat-
tak. A vidéki iskolákból, a te-
rületi kamarák szervezésében 
több mint 9.000 diák, vala-
mint a budapesti általános is-
kolák részéről külön meghívás 
és szervezés eredményeként 
további 3.000-3.500 diák láto-
gatta meg a rendezvényt. Az 
így szervezett látogatók 60%-a 

pályaválasztás előtt álló 6-7-8. 
osztályos fiatal volt.

A Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatal munkatársai a helyszínen 
interaktív feladatokkal várták 
az érdeklődő fiatalokat, akik 
szakmabemutató filmeket néz-
hettek, szakmatotót, valamint 
pályaorientációs kérdőíveket 
tölthettek ki, szakmai tárlatve-
zetésen vehettek részt. A láto-
gató diákok egyes szakmák és 
a fesztiválon bemutatkozó is-
kolák standján a nekik szóló 
feladatokban saját maguk is ki-
próbálhatták tehetségüket. 

A verseny megtekintésével 
párhuzamosan a látogatók-
nak népszerű előadók és isko-
lák tehetséges diákjai által elő-
adott, szórakoztató műsor-
számok megtekintésére nyílt 
lehetőség.

A 12.F. szakközépiskolai osztály tanulói a szalagavatói charleston 
táncukkal léptek fel amit Oroszné Millinkhoffer Rita tanárnő ta-
nított be, amit ezúton is szeretnénk neki megköszönni

Április 25-én iskolánk a Varró István Szakiskola, Szakkö-
zépiskola, Általános Iskola és Kollégium a Szent Pál Általá-
nos Iskola, Arany János Tagiskola, Kováts Mihály Tagiskola, 
Györffy István Tagiskola és a Kiskulcsosi Tagiskola 49 diákjá-
val és tanárával látogattunk a fesztiválra.

„A jó szakma felér egy 
diplomával”

- A továbbtanulás az elmúlt 
években egyre változatosabb 
képet mutat. Örömünkre to-
vábbra is jelentős az a réteg, 
amely a karcagi középiskolák-
hoz: a református gimnázium-
hoz vagy a Szentannaihoz ra-
gaszkodik, de a vidéki isko-
lákba jelentkezők számának 
a növekedése is megfigyelhe-
tő. A vidékre jelentkezők kö-
zül sokan Debrecenbe, vagy a 
közszájon forgó ún. „elit” kö-
zépiskolákba mennek. Mivel 
Karcag hosszú évekig Szol-
nokhoz tartozott, ezért a me-
gyeszékhely középiskolái is 
népszerűek voltak a tovább-
tanulók között. Most talán 
mintha kevesebben jelentkez-
nének Szolnokra, s inkább 
Debrecen lenne az új célpont. 
Szakképző intézményekbe is 
számosan mennek tőlünk – 
ide a karcagi Varróba, de más 
településekre is. Az iskola-
választás ezekben az esetek-
ben nyilván az elsajátítani kí-
vánt szakmától függ. Egyéb-
ként igyekeztünk a gyerekeket 
itthon, a karcagi középisko-
lákban „tartani”, hiszen peda-
gógusként és szülőként is úgy 
gondoljuk, a helyi középisko-
láknak, az itthoni középisko-
lába járásnak anyagi és egyéb 
szempontból is sok-sok előnye 
van.

- A továbbtanulásban ész-
lelhetők az iskola természettu-
dományos hagyományai, illet-
ve az, hogy évek óta Tehetség-
pont?

- Én úgy gondolom, hogy 
igen, és ez egyben jól kapcso-
lódik a helyi középiskolák ter-
mészettudományos irányult-
ságához. Több tanítványunk 
van például, aki a tehetség-
ponton belül is tehetségkö-
rös volt, és ennek megfelelően 
választott középiskolát, vagy 
szakot a gimnáziumon belül. 
De épp a Kováts-hét rendez-
vényei kapcsán látható, hogy 
például a bölcseleti tárgya-
kon belül történelemből évek 
óta fenntartunk és gondozunk 

egy, ma már a megyehatáro-
kon túl is elismertségnek ör-
vendő tanulmányi versenyt. 
A nagyszámú jelentkező – a 
verseny népszerűsége – pedig 
azt igazolja, hogy a gyerekek 
egy része szereti a történel-
met, és ez bizakodással tölt-
het el mindnyájunkat. Más-
részt az intézményben valaha 
emelt szintű testnevelés okta-
tás folyt, és ez az irányultság 
máig megmaradt a testületben 
és továbbra is elismerjük az 
Ép testben ép lélek igazságát. 
Ezért ragaszkodunk a váltófu-
táshoz a rendezvények között.

- Az intézmény érdekes 
szimbiózisban él az ezredes 
emlékét ápoló civil szerveződé-
sekkel. A kapcsolat egyedi mó-

don nemcsak az ünnepségekre 
korlátozódik, hiszen tavaly pl. 
részben általuk jelenhetett meg 
az évtizedek óta tervezett isko-
latörténet.

- Magam is azt hiszem, 
hogy ritkaság az ilyen rég-
óta, és ilyen jól működő mun-
kakapcsolat. Mindehhez ter-
mészetesen tudni kell, hogy 
a Kováts Mihály Baráti Tár-
saság Egyesület és a Kováts 
Mihály Alapítvány huszon-
két évvel ezelőtt megfogalma-
zott feladatai között Kováts 
ezredes emlékének gondozá-
sa mellett a magyar-amerikai 
kapcsolatok ápolása és a város 
kulturális életében való rész-
vétel is szerepelt. Innen a kap-
csolat, ami a több mint két év-
tized alatt nem gyengült, sőt, 

erősödött. Az együttműkö-
désre az iskolahét megrende-
zéséhez nagyon nagy szük-
ség van. Az egyesület többek 
között az anyagi feltételeket 
igyekszik megteremteni, mi 
pedig azt tesszük hozzá, ami-
ben mi vagyunk jók: a peda-
gógusok és a gyerekek ere-
jét. A szervezésben, előkészí-
tésben és a lebonyolításban 
együtt munkálkodunk egé-
szen a rendezvények végéig.

- Hány hét munkája jelenik 
meg ilyenkor a szervezők előtt?

- Az előzetes szervezések 
már az előző év őszén, októ-
berben-novemberben elkez-
dődnek az egyesületben és az 
iskolában is. A konkrét készü-
lődés mindig az adott év feb-

ruárjától indul, s ahogy kö-
zeledik a májusi időpont, úgy 
egyre nagyobb erőbedobással 
munkálkodunk, hiszen szá-
mos intézmény, egyesület, tu-
dományos műhely vagy éppen 
minisztérium és nagykövetség 
munkája érintkezik ilyenkor. 
A pénteki központi ünnepsé-
gen például dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési és dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter 
részvételével adjuk át a Kováts 
huszárok új zászlaját, s ezen a 
délutánon nyílik meg az USA 
magyarországi nagykövetségé-
től kapott kiállításunk az ame-
rikai-magyar kapcsolatok 90 
évéről, amit a szokott tudomá-
nyos előadás követ. Mindenkit 
szeretettel várunk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Az iskola és az Ezredes emléke
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A tehetségek gondozása is-
kolánk alapvető feladata. Neve-
lő-oktató munkánk céljai kö-
zött az egyik legfontosabb szá-
munkra, hogy a tehetség meg-
keresésével, fejlesztésével 
biztosítsuk a gyermekek számá-
ra az esélyegyenlőséget, lehe-
tőséget teremtve minden gyer-
meknek az önmegvalósításra, a 
közösségért, közösségben való 
tevékenykedés átélésére.

Hisszük, hogy minden gyer-
mek tehetséges valamiben, 
azért dolgozunk, hogy sikerek-
hez segítsük a nehezebben tel-
jesítő gyermekeket is.

A projektben általunk ki-
választott négy terület (ma-
gyar nyelv és irodalom, termé-
szetismeret, matematika, an-
gol nyelv) nagy lehetőségeket 
rejt a sok gyermeket mozgósító 
programban, hiszen az adott-
ságok, tehetségek sokszínűsé-
gét öleli fel.

Tehetségpontként szeret-
nénk az általunk felvállalt te-
rületek tehetséggondozását 
magas színvonalon, minél több 
gyermek, szülő, pedagógus 
kolléga bevonásával ellátni.

A tehetséggondozás egyik 
formája a versenyre való felké-
szítés, megmérettetés. Ebben 
a tanévben számos tanulmá-
nyi és sportversenyen vettek 
részt diákjaink, ahol kiemelke-
dő eredményeket értek el. Né-
hány helyezés, a teljesség igé-
nye nélkül.

XV. Jedlik Ányos Orszá-
gos MATFIZVERSENY orszá-
gos döntőjén elért eredmények: 
Szentesi Tibor 4.c osztály V. 
helyezés; Csontos György 5.b 
osztály I. helyezés. Felkészítő 
nevelő: Soósné Balajti Gabriel-
la, Tóthné Szucsáki Hajnal Il-
dikó.

Kaán Károly XXI. Országos 
Természet és Környezetismereti 

Verseny megyei fordulóján elért 
eredmények: Birizló Zsófia 5.a 
osztály I. helyezés; Tóth Luca 
5.a osztály II. helyezés. Felké-
szítő nevelő: Gyökeresné Kál-
lai Mária.

Teleki Pál Országos Föld-
rajz- Földtan Verseny megyei 
fordulóján elért eredmények: 
Körmöndi Dóra 8.b osztály V. 
helyezés; Nagy Zsuzsanna 7.b 
osztály VI. helyezés. Felkészítő 
nevelő: Boldizsár István

XXIII. Herman Ottó Orszá-
gos Biológia Verseny megyei 
fordulóján elért eredmények: 
Valikovics Anna Dóra 8.b osz-
tály I. helyezés; Bíró Anita 8.a 
osztály III. helyezés. Felkészítő 
nevelő: Jobbágy Ildikó

A felkészítő munkát meg-
köszönve gratulálunk az elért 
eredményekhez!

Felsős munkaközösség 
(REFI)

Refi-tehetségpont

TARKA BARKA CSALÁDI NAP!
Kedves Szülők és Gyermekek!
Intézményünk 2013. május 18-án 10:00 – 15:00 óra kö-

zött Játékos Családi Nap rendezésével ünnepli a Gyermek-
jóléti Szolgálat fennállásának 15. és a Családsegítés fennál-
lásának 26. évfordulóját.

Oldott, kellemes, családias hangulatú légkörben szeretet-
tel várunk minden szülőt és gyermeket egy kis kikapcsoló-
dásra, játékra, szórakozásra.

A Családi Nap keretében nyújtott térítésmentes szol-
gáltatásaink:

-  rengeteg játék, móka, alkotás
-  ugráló-várak (intézményünk udvarán)
-  kézműves foglalkozások (pl.: papírfonás, kaktusz-készí-

tés, képkészítés, fűzés, stb.)
-  csillám-tetoválás
-  óriás-puzzle játék
-  fejlesztő eszközök, kültéri játékok használata
-  kötetlen szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása és még 

sok lehetőség egy cél érdekében: hogy örömmel töltsék 
el nálunk az idejüket!

A program helye: Karcag, Püspökladányi út 33.
További információért forduljanak bizalommal munka-

társainkhoz!
Elérhetőségünk: 06/59/311-006.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves 

Családját
2013. május 25-én (szombaton) 19 órára

a karcagi Déryné Kulturális Központ 
II. emeleti nagytermébe a

KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR
20 ÉVES JUBILEUMI HANGVERSENYÉRE

További információ: 59/503-224-es telefonon

Az SNI–Tehetségeket Segítő 
Tanács novemberben immá-
ron második alkalommal hir-
dette meg szépíró versenyét. 
Kicsiny országunkban 102 is-
kola, több mint 5700 tanulója 
jelentkezett a megmérettetés-
re, köztük iskolánkból heten. 
A helyi forduló után a megyei 
versenyre Törökszentmiklósra 
6 tanuló utazhatott el márci-
usban. Itt második helyezést 
ért el, ezzel továbbjutott az or-

szágos döntőbe Seres Zsolt 4.b 
osztályos kisfiú. Felkészítő-
je: Dánielné Kacsó Andrea ta-
nárnő. A végső döntőre ápri-
lis 27-én került sor Budapes-
ten, egy egész napos program 
keretében. Diákunk bekerült 
a 3-4. osztályos korcsoport 10 
legszebben írója közé. Megyei 
2. és országos 9. helyezéséhez 
gratulálunk!

Szent Pál Marista 
Általános Iskola

1945 májusa nem csak a má-
sodik világháború európai be-
fejezésének az időszaka, ha-
nem egy teljesen új, és „átsza-
bott” Európa születésének a 
kezdete. A németek a nyuga-
ti és keleti fronton egy nap el-
téréssel tették le a fegyvert. 
Május 7-én Reimsben Jodl tá-
bornok kapitulált Eisenhower 
előtt, május 8-án pedig 
Frieburg, Keitel és Stumpf ír-
ták alá a feltétel nélküli fegy-
verletételről szóló okmányt 
Zsukov berlini főhadiszállá-
sán. Délen is ekkor lett vége 
– hivatalosan – a harcoknak, 
Zágrábot partizán erők vették 
megszállás alá.

Ez persze még nem jelentette 
azt, hogy a harcok mindenhol 
befejeződtek volna, hiszen be-
letelt egy kis időbe, mire min-
denhova eljutott a kapituláció 
híre. Ami egészen biztos, hogy 
Prága és Danzig elfoglalása is 
9-én történt meg. A korábban 
elfoglalt területeken, így Ma-
gyarországon is zajlott már a 
romeltakarítás, az újjáépítés és 
az alapvető infrastruktúra új-
bóli beüzemelése. Májusra már 
nagyjából helyreállt a vezeté-
kes gáz- és vízszolgáltatás, a 
hóvégére pedig elindult az első 
földalatti. Hamarosan néhány 
vidéki nagyvárosba már vonat-
tal is el lehetett jutni.

Míg minden romba dőlt te-
rületen zajlott az újjáépítés, ad-
dig Európa fizikai felosztása 
is elkezdődött. Tudjuk, hogy 
a jaltai találkozón a nyugati 
szövetségesek megállapodtak 
Sztálinnal, hogy Kelet-Euró-
pa a háború befejeztével szov-
jet ellenőrzési terület lesz. Még 
a nyár folyamán Kárpát-Uk-
rajna és Kárpátalja is csatlako-

zott a Szovjetunióhoz. A Tá-
vol-keleten még be sem feje-
ződött a háború, az öreg kon-
tinensen gyorsan pörögtek az 
események. Augusztus legele-
jén Benes dekrétumai meg-
fosztották állampolgárságuktól 
a szlovákiai magyarokat, nem 
sokkal később már a lakosság-
cseréről egyeztettek az ideigle-
nes magyar kormánnyal. Szep-
temberben Londonban a Kül-
ügyminiszterek Találkozóján 
pedig már a magyar–román 
határról tárgyaltak a nagyha-
talmak.

Ezzel párhuzamosan az 
egész kelet-európai régióban 
– szovjet segédlettel – elindul 

egy új nagyhatalmi blokk ki-
alakítása, legelőször is ideoló-
giai vonalon. Minden ország-
ban sorra alakultak a kom-
munista pártok, népfront 
alapszervezetek. Jugoszláviá-
ban haladtak ezzel a leggyor-
sabban. Augusztusban meg-
alakult a Jugoszláv Népfront, 
amely novemberben megnyer-
te a választásokat, és még ab-
ban a hónapban kikiáltották a 
Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaságot. Előbb, vagy utóbb 
az egész keleti blokkban balol-

dali kormányok kerültek hata-
lomra.

Hamarosan egy olyan idő-
szak következett be Európá-
ban és Európából kiindulva, 
amely két részre osztotta a vi-
lágot. A nyugat rohamos fejlő-
désnek indult, míg a diktatú-
rákba nyomott keleti államok 
egyre inkább lemaradtak a fej-
lődésben. Ez a kettéosztottság 
rövid időn belül fegyverkezé-
si versenyhez és hidegháború-
hoz vezetett. A második világ-
háború területileg és gazdasá-
gilag is átalakította a világot, 
így Európát is. Hetven évvel 
később már másfajta, virtu-
ális, gazdasági háborúról be-

szélhetünk. Nyugat-Európa 
ugyan több kisebb válságot is 
túlélt a kommunista blokk fel-
bomlásáig, de egyes vélemé-
nyek szerint végig magában 
hordozta azt a tehetetlensé-
get, melynek köszönhetően a 
mostani válságot a legrosszab-
bul kezeli a világon. A háború 
lassan hetven éve, hogy véget 
ért, és a hidegháború is befe-
jeződött, de a kelet és a nyugat 
között még mindig hatalmas 
szakadék tátong.

-dh-

Két Európa

Óvodai dajka képzés Karcagon
2013. szeptembertől jogszabály változás, jelentős 

óraszám és képzési díj emelkedés várható.
Ne várja meg! Jelentkezzen most!

A képzési díj részletekben fizethető!

Hétvégi konzultáció! Munka mellett is végezhető!
Jelentkezés és felvilágosítás: DOCTORIS Oktatási és 

Szolgáltató Kft.
Tel.: +36-30/206-9547; +36-30/409-9730; 06-66/352-896

E-mail: adultustanoda@gmail.com
Tanfolyamnyitó: 2013. április 30. 17 óra

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00158-2011

Szépen író Maristás
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0 Ft
3, 2 vagy 1 

hónapig!

Ez a szám szól a legszebben
Tévé, internet, telefon – 0 Ft havi díjjal

Az ajánlat 2013. május 2-ától visszavonásig érvényes, az Invitel digitális kábeles Docsis 2.0 szolgáltatási területén, amennyiben a kívánt szolgáltatás külön 
beruházás nélkül biztosítható. Az ajánlat új (akik az elmúlt 90 napban nem vettek igénybe Invitel szolgáltatást) lakossági előfizetők számára érvényes.  
A 10 M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 10,00/2,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,50/0,75 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony 
határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb 
felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd új Invilág M csomagunkat bevezető akcióban, mert most 2 éves, határozott idejű 
szerződés esetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj-mentesen:

 

13
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Személyes ügyintézési nap: 
Helyszín: Karcag, Eötvös u. 10. 
Időpont: május 2., 16., június 6. és 20. csütörtök 10.00–18.00 óráig 
Kapcsolattartónk: Kosztrub Sándor (Tel.: +36 30 965 0886)
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
8,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 
06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. 
Tel.: 59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/30-567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Széchenyi sgt. 13. szám alatt 
magasföldszinti 3 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 06/70-
773-4582.
Eladó Kg., Kátai G. u. 24. sz. alat-
ti 1,5 szobás családi ház. Tel.: 
06/30-645-1845.
Rendezett telken, téglából 
épült, teljes közműves kisebb tí-
pusú kertes ház eladó. I. emele-
tig 1,5 szobás lakás csere is ér-
dekel. Tel.: 06/70-550-2902.
Sürgősen e ladó 85 m ²- es 
2,5 szobás ház beköltözhető-
en. Érd.: Kg., Szamos u. 30. Tel.: 
06/30-922-8958 v. 06/30-248-
5624.
Új építésű 3 szobás lakás terasz-
szal, garázzsal, Karcag központ-
jában eladó. Tel.: 06/30-336-
3854.
Karcagon Kossuth téri 2 szobás 
56 m²-es lakás tehermentesen 
eladó. Tel.: 59/311-975.
Karcagon 120 m²-es családi ház 
áron alul eladó. Tel.: 06/30-643-
8315.

Sarkantyús u. 12/b. sz. alatt 
üres porta sürgősen eladó. Érd.: 
Baráth Péternél, a Horváth F. ut-
cai Szociális Otthonban
Karcagon, a város központjá-
ban, csendes utcában, a für-
dőhöz közel családi ház eladó, 
amely alkalmas több generáció 
részére, irodának és vállalkozás-
ra. Tel.: 06/20-938-4462.
Karcagon, a Villamos utcában, 
a Gyarmati úthoz közel telek el-
adó. Tel.: 06/20-938-4462.
Felújított 3 szobás, kertes csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/30-567-
2963.
Karcagon családi ház, összkom-
fortos, lakható alsóépülettel el-
adó. Társasházi lakást beszámí-
tok. Tel.: 06/70-389-2119.
R e n d k í v ü l  k e d v e z ő  á r o n 
Karcagon városközpontban la-
kás eladó! II. emeleti, erkélyes, 
gázkonvektoros, alacsony rezsi-
vel, 2 szobás (parkettás), spájz, 
külön WC. A lakáshoz saját pin-
ce tartozik. I.ár: 5.900.000 Ft. 
Tel.: 06/70-456-7746 v. 06/70-
316-3615.
Üzlethelyiség eladó Karcag, 
Kórház úti lakótelepen. Tel.: 
06/30-226-3198.
Eladó 2 szobás összkomfortos 
kertes ház, akár berendezéssel 
együtt is. Melléképületek, fúrott 
kút az udvarban. Érd.: Kg., Rába 
u. 51.
Eladó Karcag, Kossuth téren III. 
emeleti felújított 57 m²-es la-
kás. I.ár: 7,5 M Ft. Tel.: 06/30-
298-0276.
Karcagon, a Kántor Sándor ut-
cában új építésű, földszinti, két-
szobás, azonnal költözhető la-
kás eladó. Saját gázcirkó fűtés. 
I.ár. 6 M Ft. Tel.: 06/20-805-2338.
Karcag csendes utcájában 10 
m²-es családi ház több generá-
ciónak is garázzsal, műhellyel, 3 
fázis, összközmű, gázkonvektor 
+ 3 cserépkályha alkuképesen, 
akár fizetési könnyítéssel eladó. 
Tel.: 06/20-533-8934.
Karcagon összkomfortos csalá-
di ház eladó. Gazdasági épület, 
garázs van. Fűtés háromféle le-
hetőséggel. Földszinti lakás cse-
re érdekel. Tel.: 06/30-483-6705.

Karcagon ház eladó. Kg., Akácos 
utca 47. Tel.: 06/30-440-4715.
Kis ház eladó 700 négyszögöl 
telekkel. Kg., Soós I. utca 25. Tel.: 
06/30-244-0682.
A karcagi 0383/50 hrsz. alatt 
2,4655 hektár alapterületű 94,18 
AK termő értékű szántó eladó. 
Tel.: 06/30-244-0682.
Városközponti kis utcában 2 
szobás, 85 m²-es hasznos alap-
területű kockaház gazdálkodás-
ra alkalmas 913 m²telekkel, mel-
léképületekkel eladó. Azonnal 
birtokba vehető. Tel.: 06/30-
489-2383 vagy 06/30-219-4303.
Eladó Karcagon egy portán két 
család részére külön épületben 
összkomfortos kertes ház. Gáz 
és vegyes tüzelésű, ipari áram 
van. Kisebb kertes ház csere is 
érdekel. Tel.: 06/30-422-8334.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
családi ház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 
18 órától).
Bucsa külterületén 8,1927 ha 
szántó eladó. Tel.: 06/20-313-
3841.

Albérlet 
Társasházi lakás albérletbe ki-
adó. Érd.: Kg., Kossuth L. u. 10/a.

Állat
Félperzsa kiscicák ajándékba el-
vihetők. Tel.: 06/70-329-2792.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. 
SZÉP kártya elfogadó hely. 
(Geréné). Tel.: 06/30-535-4907.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház 
úti lakótelepen. Áram, akna van. 
Tel.: 06/30-272-9853.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Problémamentes társadalom 
kialakítása. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 06/59-312-005 v. 
06/30-583-4708.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúrko-
csi, Bonanza íróasztal, francia-
ágy, 2 db új fekete ezüst díszí-
tésű szekrény. Tel.: 06/70-300-
9730.
Eladó 2 db függöny karnis, 1 db 
ufo lámpa, 1 db vasalódeszka, 1 
db konyhai asztal 2 székkel. Tel.: 
59/314-094 (délután).

L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 
06/30-494-7993.
Eladók ásók, kapák, lapátok, ge-
reblyék, csákányok, kaszák, vas-
villák, fejszék, kalapácsok, fúró-
tokmányok, húsdarálók, mák-
darálók, párhuzamos satu, stb. 
Érd.: Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 
06/70-532-6644.
Karcagi devizások találkoz-
zunk! Minden héten csütör-
tökön 18 órakor az ADU-ban 
(Püspökladányi u. 14.). Tel. : 
06/30-236-5858.
Bontott vályog és cserép eladó. 
Érd.: Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-
244-3666.
Focicipők, vegyes női cipők, fér-
fi cipők és rövidnadrágok érkez-
tek a Hópihébe! Karcag, Vasút 
u. 38.
Eladók használt bútorok, auto-
mata mosógép, gáztűzhely, vi-
rágtartók. Tel.: 06/70-389-2119.
Eladó 22 kg gázpalack és 2 db 
boros hordó (140 és 108 l-es). 
Karcag. Tel.: 06/30-226-3198.
Búza van eladó. Tel.: 06/70-625-
3138.
Nagy képernyős színes TV, új 
olasz tésztakészítő gép, Babetta 
segéd-motorkerékpár. eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.
Terménydaráló (220 V-os), fehér 
mosdókagyló, mosogató mély, 
2 tálcás; tolikapa, ásó, lapát, ka-
pa, nyolc sor kertföld eladó. Tel.: 
06/30-421-4074 vagy 59/300-
926.
Kisbálás lucerna széna (tavalyi) 
eladó. Tel.: 59/312-666.
Eladó jó állapotú 180 l-es kom-
bi hűtő-fagyasztó, malac vályúk, 
nyúlketrecek, 2 rózsás palackos 
gáztűzhely, jól működő színes 
TV, faláttöréses konvektor. Tel.: 
59/311-962.
Kifogástalan állapotú zöld bőr 
ülőgarnitúra olcsón eladó. 
Ugyanitt vásárolnék 2 db heve-
rőt, jó minőségben. Tel.: 06/30-
500-1841.
75x210-es, 8 kazettás beltéri aj-
tó eladó. Tel.: 06/30-238-5546 
vagy 06/30-221-0917.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
311-910.
Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Pala,  cseréptetők át fedése 
táblás zsindellyel, cseréppel, 
lindabbal. Ereszcsatornák cse-
réje, bádogos munkák végzé-
se garanciával. Filagóriák építé-
se, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.
Vállaljuk az alábbi munkálato-
kat: kőműves munkát, épüle-
tek építését, aláfalazást, vako-
lást, simítást, burkolást, beto-
nozást, épületek bontását, ala-
pok ásását; udvarok, terepek 
takarítását, tisztítását; bármi-
lyen nemű földmunkákat, ács-
munkákat; tető építését, bon-
tását, cserép forgatását; járdák, 
kapubejárók helyreállítását, új-
jáépítését; sírok gondozását, ta-
karítását. Jól képzett, gyakorlat-
tal rendelkező emberekkel dol-
gozunk. Kedvezményt tudunk 
biztosítani. Tel.: 06/30-865-5593 
vagy 06/30-727-6022.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vál-
lalok! (Több mint 30 éves gya-
korlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.
Adóbevallások elkészítése, gáz-
olaj jövedéki adó visszaigénylé-
se, mezőgazdasági pályázatok 
írása, könyvelés őstermelőknek, 
mezőgazdasági vállalkozóknak. 
Bene Ferencné - Tel.: 06/30-965-
4509.
UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ pony-
vásan is a Vasút utca 38. sz. alat-
ti kölcsönzőben. Tel.: 06/30-244-
3666.
Ház körüli munkát: favágást, be-
hordást; kerítés festést; ásást; 
bontást is vállalok. Karcagon és 
Berekfürdőben. Tel.: 06/20-500-
8242.
Vállalunk mindenféle kőműves-
munkát, tetőmunkákat, apróbb 
kőművesmunkákat, ház körüli 
javításokat. Tel.: 06/20-969-7921.
Cserépforgatást, tető javítást, 
teljes körű építőipari munkát 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

Gépjármű
Eladó Opel Kadet 1.2-es műsza-
ki nélkül. Tel.: 06/30-421-4074 
vagy 59/300-926.

Apróhirdetés
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2013. május 10. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Májusfa állí-

tás a sétáló utcán
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Városi programok
 Karcagi hírek
 - Beindult a kátyúzás
 - Ovisok kiállítása
 - Jótékonysági lovas túra
 - Ugrópont
 Háttér
 Vendég: Bartha László
 Téma: újabb elismerések
20.10  Karcagi Tükör - Testületi 

ülés

2013. május 14. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 
19.25  Karcagi hírek
19.55  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise 
20.55  Karcagi Tükör - Nagykun 

Református Gimnázium 
ballagása

2013. május 15. szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Nagykun 

Református Gimnázium 
ballagása

19.30  Misztikus Játék – amerikai 
film (12)

21.00  Nótaszó

2013. május 16. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Ballagás a 

Varróban
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Lakossági tájékoztató a Bir-

kafőző Versenyről a Város-
házán

 Karcagi Hírek
 - Érettségi körkép
 - Kátyúzás
 - Burgonyaosztás
 - Szent Pál hét
20.10  Karcagi Tükör - Nagykun-

ság Szépe Szépségverseny

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Varga Tünde – Bíró Sándor
Kg., Kátai G. u. 5.  Sándor
Sütő Mariann – Nagy Csaba
Kg., Kisújszállási út 135. 
 Levente
Tasi Terézia – Csík Attila
Kg., Pacsirta u. 27.  Attila

Halálozás

Olajos János
 Karcag (1936.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 
2013. május 13. 

(hétfő)
 12 óra

Május 11. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco
Május 12. vasárnap (ügyelet)
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
Május 18. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Május 19. vasárnap (ügyelet)
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
utca

Május 20. hétfő (ügyelet
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

A fenti időpontokon túl sür-
gős esetben egészségügyi ellá-
tás a Háziorvosi ügyeleten (Kar-
cag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokságÁprilis 29-én délután a 
kunmadarasi rendőr elfogta 
Cs. Gyula Károly 33 éves he-
lyi lakost, akit adócsalás mi-
att körözött a Szolnoki Járási 
Bíróság. A férfit a Büntetés-
végrehajtási Intézetbe szállí-
tották.

Május 02-án a rend-
őrök előállították L. Pál 31 
éves kunmadarasi és K. Jó-
zsef 20 éves kisújszállási la-
kost, akik április 12-e és má-
jus 02-a közötti időszakban 
Kisújszállás külterületén egy 
öntöző lineár szerkezetről 
mintegy 715.000 Ft értékű 
vezetéket vágtak le és tulaj-
donítottak el. Mindkét fér-
fit őrizetbe vették és a Tö-
rökszentmiklósi Rendőrka-
pitányság fogdájára szállítot-
ták.

Polgárőr jelzése alapján 
2013. május 02-án a rend-
őrök előállították M. István 
Béla 25 éves kunmadarasi 
lakost, akinél több leölt ba-
romfi és egy kerékpár volt, 
melyek tulajdonjogával nem 
tudott elszámolni. Később 
kiderült, hogy azokat tár-

sával egy lakóház udvará-
ról lopta. Megállapítást nyert 
továbbá, hogy a bűncselek-
mény elkövetését megelőző-
en egy lakásbetörést is elkö-
vetett társaival. A férfit őri-
zetbe vették, ellene eljárás 
indult.

Május 05-én hajnalban a 
kisújszállási rendőr elfogta, 
majd előállította F. Róbert 
31 éves helyi lakost, aki azt 
megelőzően bemászott egy 
ház udvarára, és ott a mel-
léképületben lévő garázs aj-
tajáról lefeszítette a laka-
tot, bent kutatást végzett, de 
nem tulajdonított el sem-
mit, a rongálással okozott 
kár 12.000 Ft. Ugyanakkor 
a férfi azzal is megalapozot-
tan gyanúsítható volt, hogy 
rövid idővel korábban egy 
másik ház udvarára is be-
mászott és a garázsból kézi 
szerszámgépeket tulajdoní-
tott el, valamint egy fűnyí-
rót is előkészített a lopásra, 
azonban azt hátrahagyta. A 
lopási kár 82.500 Ft. A tol-
vajt őrizetbe vették a rend-
őrök.

Karcag – Törökszentmiklós 
2:1 (2:1)

Karcag, 150 néző. Jv.: Takács 
T. Segítői: Bálint A., Kepka R.

Karcag: Moga, Rajcsányi, 
Orosz, Kovács Cs., Székely, Szí-
vós G., Szívós Gy. (Szőke R.), 
Szentannai, Bukovszki (Kovács 
L.), Nagy R. Erdei

Edző: Orosz István
A második percben a kiugró 

Bukovszkit a 16-os előtt elso-
dorták. A szabadrúgást Nagy 
R. a sorfalba lőtte. A tizen-
kettedik percben egy balolda-
li támadás után Székely visz-
szagurított Nagy R. elé, aki 25 
m-ről a jobb kapufa mellé lőtt. 
A huszonharmadik percben 
egy szöglet után Bukovszki 
elé pattant a labda, aki a ka-
pu elé ívelt Erdeinek, aki Ko-
vács Cs. elé passzolt, majd a 
védő 1 m-ről a kapu közepébe 
lőtt (1:0). A harmincadik perc-
ben egy szöglet után a kapu elé 
fejelt labdát Horváth közelről 
a bal felső sarokba fejelte (1:1). 
A harmincnyolcadik percben 
Nagy R. és Székely adogatott 
egymással, majd Székely Ha-
gyóval ütközött – 11-es. A bün-
tetőt Szentannai a bal alsó sa-
rokba lőtte (2:1). 

Jók: Szívós G., Szívós Gy., 
Szentannai, Erdei ill. Gergely, 
Horváth

Szecsei József: Nagyot küz-
döttünk, de a döntő helyzete-
ket elhibáztuk.

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak.

Mezőtúr – Karcag 1:0 (1:0)
Mezőtúr, 100 néző. Jv.: Bán J. 

Segítői: Szabó J., Vágó B.
Karcag: Moga, Rajcsányi, 

Orosz, Kovács L. (Daróczi), 
Székely, Szívós G., Szívós Gy., 
Szentannai, Kovács Cs., Nagy 
R., Bukovszki

Edző: Orosz István
A tizenegyedik percben 

Szentannai 30 méterről lőtt 
labdája centiméterekkel ment 
el a bal kapufa mellett. A hu-
szonegyedik percben egy bal-
oldali támadás során Varga 
beadott és az üresen maradt 
Horváth közelről a hálóba lőtt 
(1:0). Az ötvenhetedik percben 
Szívós Gy. beadását Székely a 
kapura fejelte, de Török még a 
léc alól megfogta. 

Jók: Török, Szőke, Varga, 
Sőrési, Bodorik, Nádudvari ill. 
senki.

Varjú Vince: Küzdöttünk, 
hajtottunk és ennek meg is lett 
az eredménye.

Orosz István: Ezt a sportot 
szív és akart nélkül nem lehet 
űzni.

Ifjúsági mérkőzések
Karcag – Törökszentmiklós 
1:9

Karcag: Fábián, Szabó, Sző-
ke N., Németh, Herczeg, 
Kabai, Balogh Cs., Hamar, 
Daróczi, Földi, Berczi

Cserék: Oros, Bakó, Ungi, 
Balogh F., Magyari

Góllövő: Földi
Varga László: Minősíthe-

tetlen produkciót nyújtottunk.

Mezőtúr – Karcag 2:5 (2:1)
Karcag: Oros, Herczeg, Sző-

ke N., Balogh Cs., Varga, Ha-
mar, Fábián, Ungi, Erdei, Föl-
di, Berczi

Góllövők: Földi (2), Erdei, 
Hamar (2)

Varga László: Gratulálok az 
ellenfélnek a lelkes játékáért.

Utánpótlás bajnokságok

U15-ös korosztály: Tarpa – 
Karcag 0:1 (0:0)

Karcag: Bajusz, Farkas I., 
Mester, Majlát, Szendrei, Né-
meth, Tóth F., Terjék, Balogh 
J., Györfi, Balogh D.

Cserék: Pesti B., Szabó E.
Góllövő: Györfi
Jó: az egész csapat.
Kemecsi László: A több 

órás busszal utazás meglát-
szott a srácokon, de utána jó 
kis meccs alakult ki a táblá-
zatban előttünk lévő tarpai 
csapattal. Színvonalas, remek 
iramú mérkőzésen, a látottak 
és a helyzetek alapján teljesen 
megérdemelten nyertünk.

U13-as korosztály: Tarpa – 
Karcag 1:3 (1:2)

Karcag: Binder, Balla, Nagy 
D., Erős, Sipos R., Balajti, 
Moga, Tóth G.

Csere: Kiss S.
Góllövők: Erdős, Moga, 

Tóth G.
U16-os korosztály: Karcag – 

Túrkeve 6:0
B. I.

Labdarúgás

Kosárlabda

Kezdődik a megyei bajnokság 
rájátszása!

A rájátszás 1. mérkőzése a karcagi Sportcsarnokban: 
Karcagi SE – Kunszentmártoni TE.

Időpont változás: 2013. május 11-én (szombaton)
15 órakor kerül megrendezésre!

A Karcagi SE az alapszakaszban a 2. helyen végzett. A ráját-
szásban a 7. helyezett Kunszentmártonnal játszik a „FINAL 
FOUR”-ba kerülésért. Minden érdeklődőt várunk szurkol-
ni, biztatni a KOSARASAINKAT!
Te ott leszel?! Mi igen!

HAJRÁ KARCAG!


