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Február 27-én a kommu-
nizmus áldozataira emlékezve 
egyperces néma felállással kez-
dődött a testületi ülés. Ezút-
tal két városi intézmény ügye-
iben is döntöttek a képviselők. 
Jóváhagyták a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sportközpont és 
Könyvtár, valamint a Györffy 
István Nagykun Múzeum 2014. 
évi munkatervét. Elfogadtak két 
olyan előterjesztést is, amelyek 
pályázatokon való részvételről 
szóltak. Az egyik a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gyűjté-
sének, kutatásának, népszerű-
sítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának 
támogatását célozza meg, a má-
sik pedig a Nemzeti Kulturális 
Alap tudományos és ismeret-
terjesztő művek megjelenteté-
sének támogatására kiírt pályá-
zata, amely egy, a múzeum által 
tervezett kiadvány megjelenését 
segítheti.

A két legjelentősebb napi-
rendi pont az ülés elején ke-
rült sorra. Mindjárt az első 
az a beszámoló volt, amely a 
2010-2014. évi parlamenti cik-
lus időszakában a város két or-
szággyűlési képviselője által, a 
település érdekében tett intéz-
kedésekről és eredményekről 
szólt. Mindkét képviselő sze-
mélyesen, számolt be az elmúlt 
négy évben végzett munkájá-
ról. Dr. Fazekas Sándor vidék-

fejlesztési miniszter elsősor-
ban a mezőgazdaság területén 
lezajlott változásokról beszélt. 
Többek között elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban egyhar-
madával nőtt hazánkban a me-
zőgazdasági termelés, jelentős 
támogatáshoz jutottak a fiatal 
gazdák Karcagon és a környé-
ken is, de külön szólt a GMO 
mentességről, a kertgazdálko-
dásról és a termelői piacok fon-
tosságáról. A miniszter leg-
alább ilyen fontosnak tart más 
olyan fejlesztéseket is a vá-
ros szempontjából, mint a vas-
út korszerűsítése, az ipari park 
folyamatos bővítése, a kór-
házban lezajlott fejlesztések, a 
Szentannai új iskolaépületének 
átadása, vagy az útfelújítások. 

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter is megemlített 
számos Karcagon lezajlott be-
ruházást, melyek érdekében sok 

esetben a vidékfejlesztési mi-
niszterrel karöltve dolgozott. Ő 
is szót ejtett a kórház többlép-
csős rekonstrukciójáról, hiszen 
még az 1998-2002 közötti par-
lamenti ciklus idején kezdtek 
harcolni az intézmény teljes fel-
újításáért és modernizálásáért, 
de ugyan úgy fontosnak tart-
ja az ipari parkban megkezdő-
dött munkahelyteremtő beru-
házások elindítását és tovább-
fejlesztését, vagy az Akácliget 
Fürdő már lezajlott korszerűsí-
tését. Varga Mihály beszámo-
lójának második felében rész-
letesen beszélt az elmúlt évek 
legfontosabb nemzetgazdasá-
gi intézkedéseiről, így szóba ke-
rült az önkormányzatok hitele-
inek állami átvállalása, a köz-
munkaprogram beindítása, 

Testületi ülés

Folytatás a 4. oldalon

Február 24-én, hétfőn, a Vá-
rosháza tanácstermében a me-
gyei kapitányság és a járás ve-
zetői, valamint a kapitányság 
működési területén lévő tele-

pülések polgármesterei jelen-
létében tartotta évértékelő be-
számolóját Teleki Zoltán r. őr-
nagy, a Karcagi Rendőrka-
pitányság vezetője, akivel az 

eseményt követően beszélget-
tünk.

- Milyennek értékelhető a ka-
pitányság tavalyi munkája?

- 2013-ban az elmúlt öt év 
legalacsonyabb bűncselekmény 
számát regisztráltuk, amely 
2012-höz képest 23, 2011-hez 
képest 11, 2010-hez képest 20, 
2009-hez képest pedig 6 %-kal 
volt kevesebb. A nyomozás-
eredményességi mutató 2009-
től bekövetkezett folyama-
tos csökkenését megállítottuk, 
majd a tavalyi esztendőhöz ké-
pest 17, 2011-hez képest 12, 
2010-hez képest pedig 4 %-kal 
sikerült növelnünk.

Évet értékelt a kapitányság

MEGHÍVÓ

Karcag
1848/49 - 2014
A Karcag Városi Önkormányzat,

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár,

a Karcagi Polgármesteri Hivatal

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját,
az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc166. 

évfordulója tiszteletére tartandó

városi ünnepségekre
Időpontja: 2014. március 14-15.

Március 14. 

17.00 órakor a Városháza előtti téren
 A márciusi ifjakra emlékezünk…
 Közreműködik: Plósz Csilla (tárogató), 
 Szabó Máté János (szavalat)
17.30 órakor az Országzászló felvonása a Kossuth téren
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszárbandérium 

huszárjai és a Nagykun Honvédbanda
 Diákok fáklyás felvonulása
 A felvonulás útvonala: Városháza előtti tér - Kossuth 

tér - Országzászló - Kálvin utca - Püspökladányi út - 
Széchenyi sgt. - Szent István sgt. - Kacsóh u. - Dózsa 
György út - Kossuth tér - Városháza előtti tér

 Közreműködik: a Nagykun Honvédbanda
19.00 órakor a Városháza előtti téren
 „De szellemét a tűz nem égeté meg,
 Mert az maga tűz…. ”
 Örömtűz gyújtás a forradalom és szabadságharc 

tiszteletére
 Kossuth Lajos azt üzente…
 „Toborzó” táncház
 Közreműködik a Madaras Zenekar

 A felvonuláshoz bárki csatlakozhat. 
 Fáklyát a helyszínen, a Városháza előtti téren lehet 

vásárolni.
 A felvonulás rossz idő esetén elmarad, a táncház a 

Karcagi Ifjúsági Házban kerül megrendezésre.

Március 15-én

12.45 órakor a Kossuth téren
 A Kováts Mihály Huszárbandérium felvonulása
13. 00 órakor a Petőfi - szobor előtt
 Ünnepi megemlékezés
 A megemlékezést levezeti: 

Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő
 Ünnepi köszöntőt mond: 
 dr. Fazekas Sándor 
 vidékfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő
 Műsor
 Közreműködik: Plósz Csilla (tárogató), 

Domján Sándor egyetemi hallgató (szavalat)
 A Petőfi - és a Kossuth – szobornál koszorúzás
 A Kováts Mihály Huszárbandérium elvonulása

Az ünnepi megemlékezés helyszíne rossz idő esetén a refor-
mátus templom.Folytatás a 4. oldalon

Beszámoltak az országgyűlési képviselők
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Kik voltak, 

mit akartak?
Lehet, hogy „nyílt levelet” ké-

ne írnom Vadai Ágnes képviselő-
asszonynak, mert elvégre majd 
egy évtizedig az én országgyű-
lési képviselőm is volt, mielőtt 
a DK-ba frakcionalizálta magát. 
Na, nem mintha az én voksom-
mal került volna be a listáról, csak 
hát a képviselői esküje mégis kö-
telezte volna arra, hogy engem is 
képviseljen. De nem képviselt: ezt 
már csak föl tudom mérni, any-
nyira ismerem a volt választójo-
gi törvény idevonatkozó paragra-
fusait, meg a saját „bőrömet” is. 
Úgyhogy félig-meddig „alanyi jo-
gon” is írok, mert sajnos szenve-
dő alanya voltam képviselői mű-
ködésének, akárhonnan is né-
zem.

Ez már – ha úgy tetszik – ma-
gánügy, mint ahogy az ő magán-
ügye, hogy áprilisban Esztergom-
ban méretteti meg magát „köz-
ügyekben”. A volt koronázó város 
közügyeihez, meg mint csak ma-
gyar állampolgárként van jogom 
hozzászólni, nem mint választó-
polgárként, mivel nincs ott beje-
lentett állandó tartózkodási he-
lyem. Sőt, még ideiglenes sem. 
Volt viszont 2006-ban a székesfő-
városban, ahol az őszödi beszéd 
rádióban történő elhangzása 
után hosszabb ideig tartózkod-
tam, gyakran elidőzve a Kossuth 
téri embertömegben. Noha nem 
agitált senki, csak mint amolyan 
vidéki kíváncsiskodó vegyültem 
el, s még betegre sem ordítottam 
magam, mint mikor Gyurcsány el-
nök úr itt kampányolt a Déryné-
ben, és kirekesztettek a képvise-
lőasszony lakossági fórumáról. 
Akkor bizony nem csak szemé-
lyiségi jogaimat, hanem állam-
polgári jogaimat is megsértették, 
gondolom nem kell idéznem Va-
dai képviselőasszonynak az ide-
vonatkozó jogszabályokat. 

Szóval, nagyon elcsodálkoz-
tam a minap, amikor az „Egyenes 
beszéd” c. tévéműsorban eléggé 
ferdén beszélt: pontosabban kér-
dezett Révész Máriusz képvise-
lőtársától, aki 2006-ban az októ-
ber 23-ai rendőrattak egyik szen-
vedő alanya volt. Vadai úrhölgy-
nek ugyan nem említette föl a 
vele történteket, de a képviselő-
asszony bizonyára emlékezett rá, 
mert szinte magán kívül, emelt 
hangon kérdezgette: ki a felelős a 
„tv-ostromért”? Ki szervezte meg 
a fideszesek közül? stb. – mert, 
hogy az nem volt „spontán, né-
pi megmozdulás” szerinte. Beval-
lom, már-már kezdtem aggódni, 
Vadai úrhölgy nehogy agyvérzést 
kapjon ott a két „egyenesben” (a 
beszédben meg az adásban), hi-
szen a választ ő is tudta: senki.

ács
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Sorstársak
Az egyesület vezetősége nevé-

ben értesítelek benneteket, hogy 
2014. március 28-án Nőnapi ün-
nepséggel egybekötött taggyű-
lést tartunk, melyre szeretettel 
hívunk és várunk minden ta-
gunkat.

Megtárgyalásra kerül az egye-
sület éves programja, kirándu-
lások helye és ideje. A szervezés 
érdekében kérjük, szíveskedje-
tek részvételeteket az ügyeleten 
jelezni legkésőbb március 20-ig.

A taggyűlés helye: Karcag, 
Rákóczi utca 3. (hónap utolsó 
péntek, 15 óra)

Kérjük, a március 15-i ko-
szorúzáson szíveskedjetek részt 
venni.

Tisztelettel:
Szekeres György

csoportvezető

Köszönet
A Varró István Szakiskola, 

Szakközépiskola SZAKI 2000 
Alapítvány Kuratóriuma meg-
köszöni a támogatóinak a fel-
ajánlott adó 1%-át, amely az el-
múlt évben 107.000 Ft volt.

Kérjük, hogy támogassák az 
Alapítvány célkitűzését, amely-
nek fő célkitűzése a Tanműhely 
korszerűsítése.

A 2011. és 2012-ben felaján-
lott támogatást is a szakkép-
zés feltételeinek korszerűsítésé-
re fordítjuk.

Adószám: 18832000-1-16
Számlaszám: Budapest Bank 

10101171-63928900-01003007
Köszönettel:

Pesti Tiborc
kuratóriumi elnök

Köszönet
A Nagykun Horgász Egye-

sület köszönetet mond mind-
azoknak a személyeknek, akik 
a SZJA 1 %-ával támogatták az 
egyesületet. A befolyt összeget a 
horgásztó körüli utak javításá-
ra fordítottuk. Kérjük, ebben az 
évben is támogassák egyesüle-
tünket!

Adószámunk: 1986-7335-1-16.
Vezetőség

Figyelem
Horgászvizsga lehetőség egy-

előre csak Szolnokon van!
Érdeklődni az egyesület iro-

dájában lehet.

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

képviselőinek márciusi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  március -11-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  március 18-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  március 26-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  március 10-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  március  12-e 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  március 12-e 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

A Karcagi Járás területén 
katasztrófahelyzetek ritkán 
alakulnak ki, de azok bekö-
vetkezésének lehetőségét nem 
zárhatjuk ki teljesen.

A természet erőivel szem-
ben minden település kiszol-
gáltatott helyzetben van, szél-
vihar, felhőszakadás, jégeső, 
rendkívüli havazás, belvíz, ár-
víz, sajnos nálunk is bármikor 
bekövetkezhet, mint ahogy 
azt az elmúlt időszak esemé-
nyei is jól példázzák. 

A településeket érintő ve-
szélyeztető hatások kivédé-
sében, a bajba jutott emberek 
megsegítésében, a károk mi-
előbbi felszámolásában Min-
denkire szükség van, aki tenni 

akar! A 2013. évi dunai árvíz 
eseményei kapcsán tapasztalt 
példás összefogás mintázza a 
legjobban, hogy szükség van 
tenni akaró, segítő szándékú 
embertársainkra, akik önzet-
len segítő támogatása nagyon 
fontos a bajba jutott emberek 
megsegítésében.

A hivatásos katasztrófavé-
delmi szervek mellett a polgá-
ri védelmi szervezetek segíte-
nek Önnek, hozzátartozóinak, 
embertársainak a bajok leküz-
désében.

2013. évben megalakult a 
Karcagi Járási Nagykun ön-
kéntes mentőszervezet. Jelen 
toborzással célunk, hogy a ta-
valyi évben megalakult szer-

vezet létszámát növeljük azért, 
hogy a településeket érintő ve-
szélyeztető hatások kivédé-
sében minél hatékonyabban 
tudjon részt venni.

Éljen a lehetőséggel, hogy jót 
tehessen Önmagáért és máso-
kért!

Jelentkezzen Ön is a Karca-
gi Járási Nagykun Mentőcso-
portba!

Jelentkezni lehet: A Karca-
gi Polgármesteri Hivatalban 
(5300 Karcag, Kossuth tér 1.), 
a Karcagi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség épületében (5300 
Karcag, Madarasi út 2.).

Telefonon: Virág Ivett tű. 
hadnagynál a +36-70/638-
5939-es telefonszámon.

1947. február 25-én a szovjet hatósá-
gok jogellenesen letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták Kovács Bé-
lát, a Független Kisgazdapárt főtitká-
rát, országgyűlési képviselőt. A men-
telmi jogától megfosztott politikus 
nyolc évet töltött különböző börtö-
nökben és munkatáborban. Letartóz-
tatásának napját a Magyar Országgyű-
lés 2000-ben a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapjává nyilvánította.
Az országos megemlékezések sorában 
Karcagon Dobos László polgármes-
ter és Gyurcsek János alpolgármester 
helyezett el koszorút az áldozatoknak 
emelt kopjafánál. 

Véradás
Véradás Karcagon 

a Művelődési Házban 
2014. március 14-én 

(pénteken) 
8:00 – 13:00 óráig. 

„Adj vért, adj esélyt!”

Toborzó a karcagi járási  önkéntes mentőszervezetbe
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Március 8-9. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Március 15-16. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Hirdetmény
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság elérhetőségei az alábbiak:
Tagok:  elnök: Dr. Zsembeli József, Karcag
 elnök helyettes: Kapcsándiné Dr. Abonyi 

Katalin, Karcag 
 tag: Baranya Pál, Kunhegyes
Póttagok:  Pintér Lászlóné, Karcag
 Sipos Ferencné, Karcag
Székhely: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 5300 Karcag, 

Kossuth tér 1. sz.
Tel.:  59/500-610, Fax: 59/311-998, 
E-mail:  jegyzo@ph.karcag.hu

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok

03. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Iroda

Vezetője

Fogi Színház: 

PÁN PÉTER
mesemusical

2014. március 18-án (kedden)
10:00 és 15:00 órakor a Déryné Kulturális 

Központban
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Jegyár: 500.-Ft
Információ, jegyrendelés: (59)503—224, 30/730-0789

- Mit mutatnak a bűnügyi 
statisztikák?

- Az illetékességi területün-
kön elkövetett bűncselekmé-
nyek legnagyobb részét a va-
gyon elleni cselekmények te-
szik ki. Ezen belül is a lopá-
sok, betöréses lopások, a kisebb 
vagy szabálysértési értéken el-
követett lopások dominál-
nak. Mindenképpen a legszi-
gorúbban igyekeztünk fellép-
ni a bűnelkövetőkkel szemben. 
Amennyiben a törvényi feltéte-
lek fennálltak, szinte minden 
esetben éltünk a személyi sza-
badságot korlátozó intézkedé-
sekkel, magyarul az őrizetbe 
vétellel. Ennek az eredménye, 
hogy a korábbi évekhez ké-
pest 120-300 százalékkal nőtt 
a bűnügyi őrizetbe vett szemé-
lyek száma. Jelentősen csök-
kent a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma, de 
emellett a nyomozási eredmé-
nyesség mutatóit mintegy 10 
%-kal tudtuk növelni ebben a 
kategóriában.

A szakma a kiemelten ke-
zelt bűncselekmény kategóriák 
mutatói alapján ítéli meg a ka-
pitányságok munkáját, mondja 
a karcagi kapitányság vezetője.

- Ez több bűncselekmény 
mutatóiból áll. Az emberölés, 
a testi sértés, a rablás, az ön-
bíráskodás, a garázdaság, a 
kábítószerrel kapcsolatos jog-
sértések, a vagyon elleni bűn-
cselekmények tartoznak ide. 
Arról tudtam az értékelőben 

beszámolni, hogy a nyomozá-
si eredményességünk minden 
kategóriában jóval meghalad-
ta a korábbi évek eredménye-
it, illetve – és ez nagyon fon-
tos – a legtöbb kategóriában 
jelentősen tudtuk csökkente-
ni a regisztrált bűncselekmé-
nyek számát, azaz kevesebb 
jogsértés történt, kevesebb 
károsult, kevesebb sértett je-
lentkezett.

- Hogyan értékelte mindezt a 
megyei kapitányság vezetője?

- Elmondható, hogy a kollé-
gáim jó munkát végeztek az el-
múlt évben. Szinte csak dicsérő 
szavakat kaptunk. A jó mun-
kát egyébként az is igazolja, 
hogy a regisztrált bűncselek-
mények 100 ezer lakosra vetí-
tett aránya jelentősen, 25, 20 és 
10 százalékkal csökkent a tava-
lyi évben, ami az eltelt öt évben 
a legjobb arány.

- Észlelik ezt az állampolgá-
rok? Vannak visszajelzések? 

- Reméljük a lakosság is ér-
zékeli a fokozottabb közte-
rületi jelenlétet és azt, hogy 
igyekszünk jobban vigyázni a 
közrendre és a közbiztonság-
ra. Elmondhatom, hogy rend-
szeresen kapunk köszönő le-
veleket. Természetesen min-
dig vannak olyan sértettek, 
akik nem elégedettek a mun-
kánkkal, de azt hiszem min-
denki előtt érthető, hogy nem 
állhat minden sarkon egy 
rendőr, és nem tudnak min-
den bűncselekményt megaka-
dályozni.

- Melyek azok a területek, 

ahol jók az eredmények, és mi 
az, amin még javítani kell?

- Úgy gondolom a kapitány-
ságunk kiemelendően jól telje-
sít az ún. „azonnalos reagálá-
sú”, a forrónyomon üldözéses 
cselekményekben – leginkább 
a súlyos bűncselekmények tar-
toznak ide. Azok, amik nega-
tívan befolyásolják a lakosság 
szubjektív biztonsági érzetét. 
(Gondolok itt a rablásra, a be-
töréses lopásokra vagy a tes-
ti sértésekre.) Amiben javíta-
ni valónk lehet, az a bíróság elé 
állítások számának a növelése. 
Ez azt jelenti, hogy a gyanúsí-
tottat a kihallgatástól számított 
30 napon belül a bíróság elé 
tudjuk állítani, ott megkapja 
a büntetését. Minél hamarabb 
megtörténik a büntetés kisza-
bása, annál nagyobb a vissza-
tartó ereje a bűnelkövetők szá-
mára. Itt még van javítani va-
ló, de úgy látom, ezen a téren 
már ebben az évben elindult 
egy fejlődés. Egyébként ebben 
az esztendőben a megyén belül 
három kapitányságon – köztük 
a karcagi rendőrkapitányság 
esetében is – történt úgymond 
plusz státuszok odaítélése. Ez 
azt jelenti, hogy március 1-jétől 
öt frissen végzett tiszthelyettes 
kolléga fog nálunk szolgálat-
ba állni, illetve két kollega át-
helyezési kérelme folyamatban 
van. Azt mondhatom, hogy ha 
ezzel a hét fővel tovább nő a 
kapitányság állománya, akkor 
máris könnyebb helyzetben le-
szünk.

Elek György

Évet értékelt a kapitányság
Folytatás az 1. oldalról

Fényképek 
a fürdőről

Tisztelt Lakosság!
Az Önök segítségét szeretnénk 

kérni, egy fényképes fotó montázs-
hoz, amelyben a karcagi Akácli-
get fürdőben történt változásokat 
- átalakulásokat szeretnénk szem-
léltetni. Ehhez minden, főként a 
2000-es évek előtt készített fény-
képet szívesen fogadunk, amely té-
mája a fürdő, illetve annak a kör-
nyezete. A fényképeket digitális, il-
letve papír alapon is át tudjuk ven-
ni, ezekért felelősséget vállalunk, 
illetve a kiállítás végén vissza szol-
gáltatjuk azokat tulajdonosaiknak.  
A fényképek kiválogatása és kro-
nológiai rendezése után, Facebook-
on illetve a fürdő recepcióján lesz 
majd lehetőség megtekinteni a 
kész fotósorozatot, természetesen a 
tulajdonosaikat feltüntetjük.

A fényképek átadására szemé-
lyesen az Akácliget fürdőben Lévai 
Krisztiánnál

március 21.-ig, hétköznap: 7:00 
– 15:50-ig  van lehetőség, vagy 
e-mailben az akacligetfurdo@
gmail.com címen.

Segítőkészségüket előre is kö-
szönjük!

Akácliget fürdő.
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör
Egészséges élelmiszert az asztalra!

Március 3-án Hajdú Csilla 
agrármérnök és növényvédő 
szakmérnök volt a kör meghí-
vott vendége, aki vetített dia-
sor segítségével tartott érdekes 
és hasznos előadást a növény-
védelem fontosságáról és leg-
főbb céljáról, hogy egészséges 
ételek kerüljenek az emberek 
asztalára. Hangsúlyozta, hogy 
ma is küzdünk a növényeket 
fenyegető veszélyekkel. Törté-
neti áttekintést adott Salamon 
király imáját idézve a pogány 
ünnepi szokásokon át a be-
tegségek és járványok okainak 
kereséséig. Az összefüggések 
feltárását a tudományos kor-
szak, a mikroszkóp felfedezé-
se tette lehetővé.

Példákkal illusztrálta, ho-
gyan léptek fel a növényi rozs-
dabetegségek, hogyan lehe-
tett a köztesgazda kiirtásá-
val megszüntetni azokat, vagy 
a szőlő pusztulását a homoki 
szőlők telepítésével megolda-
ni. A múlt század közepén az 
amerikai szövőlepke elterjedé-
se jelentett nagy veszélyt. Sor-
ra vette az előadó a különböző 
szerek bevetését a kártevők el-
len, pl. a bordói lé, a nikotin, a 
DDT alkalmazását. Megemlí-
tette Rachel Carson Néma ta-
vasz c. könyvét, amelyben a 
vegyszerek hatására elpusztul-
tak a madarak.

A növények védelméhez ko-
moly tudásra, körültekintés-
re van szükség, s a különböző 
módszerek és gyomirtók el-
terjesztése előtt azok kipróbá-
lására! Ennek érdekében jöt-
tek létre az Országos Kísérleti 
Állomások. Fontos lépés volt 
többek közt a DDT betiltá-

sa. A modern növényvédelem 
szoros kapcsolatban áll a kör-
nyezetvédelemmel. Törvények 
vonatkoznak a kártevők be-
hurcolása ellen, a méreganya-
gok megsemmisítésére, s fon-
tosak a kárelhárítási intézke-
dések. Lényeges mind az abio-
tikus (pl. elemi csapások) és a 
biotikus tényezők (mint a ro-
varok, rágcsálók) elleni küz-
delem.

A növények megbetegedé-
sét lehetővé tevő három ténye-
ző közül – fertőző anyag, fo-
gékony szervezet és megfelelő 
környezet – egyet ki kell iktat-
ni! Ismerünk agrotechnikai, 
mechanikai és biológiai vé-
delmet (pl. vetésforgó, faápo-
lás, beporzó rovarok segítsé-
ge). Vitásak a géntechnológi-
ai eljárások következményei, 
mint pl. a génmódosított szó-
jáé. Szükséges rossz a kémiai 
szerek, a szintetikus anyagok 
használata. A jövőt az integ-
rált védelem jelentheti, vagyis 
az előzőek együttes, összehan-
golt alkalmazása. Fontos az 
időjárási előrejelzések figyelé-
se, a permetezési napló vezeté-
se, az otthoni biotermesztés, a 
kellő tájékoztatás. A kertészet 
kitörési pont lehet hazánk szá-
mára!

Március 10-én, hétfőn 17 
órától a Déryné Kulturális 
Központ első emeleti klubter-
mében Dr. Zsembeli József 
Él(e)tem a karcagi kórház-
ban című könyvének bemuta-
tójára kerül sor a szerző, volt 
kórházigazgató részvételével. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

V. Gy.

„Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged 
őrizzen szüntelen! „

(40. Zsoltár 12. vers)

Csoportos keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a még meg 

nem keresztelt gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüleik-
nek, rokonoknak, felnőtteknek.

A csoportos keresztelés időpontja: 2014.május 4. és má-
jus 11. vasárnap 10 óra.

Helye: a Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez jelentkezési adatlap kitöltése szükséges, 

amit a Lelkipásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) lehet megten-
ni. 

Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a +36 30/627-8613-as te-
lefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

Kedves János!
A volt kollégáid, a város pe-

dagógustársadalma nevében 
jöttem el ide, búcsúzni, hozzád.

A gimnáziumban igazga-
tóhelyettesünk, majd 1973 és 
1981 között, nyolc évig az is-
kolát becsülettel irányító jó 
igazgatónk voltál, és húsz évig 
a szakszervezetünk elnöke. 
Munkádban nyugodt, precíz, 
körültekintő, figyelmes, józa-
nul mérlegelő, a részleteket is 
alaposan megfigyelő voltál: 
akire azt mondják, hogy ko-
moly ember. Ezért szerettek és 
tiszteltek a kollégáid és a di-
ákjaid, a barátaid. Szeretted 
a társaságukat, olyan voltál, 
akihez odamentek, és a taná-
csát kérték. Szeretted a jó ked-
vet, jókat is derültél egy-egy 
jó sztorin, s te is szívesen me-
séltél el „soha nem felejtem el, 
még most is látom a szemem 
előtt”történeteket.

1997-ben mentél nyugdíj-
ba. Egyedi és megismételhetet-
len alkotó, értékteremtő család-
történeti-, helytörténeti, nép-
rajzi kutató-tudós tevékenysé-
ged a maga teljességében ezután 
bontakozott ki. Te csak szerény, 
szinte elnéző mosollyal így em-
legetted - mellékesen - ezt a fel-
emelő grandiózus munkát: „Ki-
kapcsolódásaim: a kerti növé-
nyek, / fák, virágok gondozása;/ 
galambjaim>égbe emelő< szár-
nyalása, / a bereki víz egészséget 
jobbító ereje; a/ bélyegeim nyúj-
totta esztétikai élmények./ Min-
denekelőtt azonban a múltkuta-
tás / álmatlanságot, unalmat el-
űző, / érzelmi elkötelezettséget 
erősítő kedvtelése.”

Túlzottan is szerény voltál, 
hiszen mind teljesen új meg-
közelítő módszertanában, 
mind több mint háromszáz 
évet átölelő anyagában párat-
lan, egyedülálló lokálpatrió-
ta remeklést tettél le a jó ko-

nok kunok asztalára, amely 
a redempció 260. évforduló-
ján, 2005-ben jelent meg Kar-
cagon. A címe is milyen gyö-
nyörűséges: Terebélyes család-
fánk a kun-magyar erdőben. 
Ilyen „álmatlanságot, unalmat 
elűző, érzelmi elkötelezettsé-
get erősítő”- én úgy is monda-
nám: missziót teljesítő - mun-
kára születni kell! Hallatlan 
türelmet, nagy elszánást, az 
eltökéltség végtelen konoksá-
gát, tíz év hangyaszorgalmát, 
kaptárba gyűjtő méhszorgal-
mát igényelte ez az alapmű. 
Valaha, amikor 1994-ben hoz-
zákezdtél, vagyis belevágtál 
a sziszifuszi munkádba, még 
csak nem is sejtetted, meny-
nyi lelki gazdagságot gyűjt-
hetsz össze egy halomba, kun-
halomba. Ez a hihetetlen ala-
possággal megírt konzervatív 
érték, gazdagító örökítés, ez 
a virágzó családmodell intő, 
megrázó példa a kihaló csalá-
dok előtt. A múltban és a je-
lenben egyaránt, hiszen Te Já-
nos, büszkén emlegethetted 
hét életvidám unokádat, aki-
ket soha nem kellett biztat-
ni az „életrevalóságra.”És lám, 
ez is milyen csodaszép gesz-
tus: 1989-ben előbb a me-
nyed, majd 1996-ban a vejed 
is felvette a családi neved. Így 
aztán nem hivalkodóan, de 
büszke örömmel tizenhárom 
Kurucz tekinthetett ránk a 
könyved borítóján. Ezt a bol-
dogságot 2005-ben még így 
örökíthetted meg: „Vezeték-
nevünk örökösei: fiunk, me-
nyünk / lányunk, vejünk és 
kétszer három / - mindennél 
kedvesebb - unokánk,/ (Nem 
szerint: négy fiú és két leány.) 
/ Szemünk fényei szemünk 
fényei.”A könyved megjelené-
sekor már hét unokád volt.

De kiváló Laczka-kutató is 
voltál. Mert hát így gondol-

kozik egy igazi lokálpatrióta, 
mint Te: „Legyenek beszéde-
sek a példák! Legyen óriási a jö-
vő is!”Ezért letetted a Hatkun-
ság asztalára A Nagykunság-
ban „lakozott” Laczka család 
(2002) című könyvedet is. Hát-
ha hasznát veszik még a „jó ku-
nok”. Aztán a Jászkunság- év-
könyvekben (2012, 2013) meg-
jelentetted egy nyelvészi preci-
zitást megszégyenítően megírt 
Kunmadaras nagyközség föld-
rajzi nevei című tanulmányod. 
Ha ezt Te nem írod meg, akkor 
már senki se. Mindig igyekez-
tél hasznossá tenni magad. Ha 
kellett, kutattál, írtál, ha kel-
lett, dr. Ötvös László bátyánk, 
a tudós prédikátor pap-költő 
által gondozott híres magyar 
bibliakiadványok összefoglaló-
ját fordítottad le német nyelvre.

Mi mindig tudtunk egymás-
ról. Sokszor találkoztunk sze-
mélyesen is a szellemi „bari-
kádokon”. Zsűriztünk együtt a 
híres berekfürdői vers- és pró-
zamondó versenyeken. Ott 
voltunk együtt a Laczka Já-
nos emlékezete konferenci-
án 2000-ben, a Nyelvi és tár-
gyi örökségünk a Nagykunsá-
gon című tudományos konfe-
rencián 2012-ben, amelyeken 
felolvastunk. Elmentünk egy-
más könyvbemutatóira. Sze-
rény könyvtáram féltve őrzött 
kincse a főműved így dedikált 
példánya: „Rideg Pistának, haj-
dani jó munkatársi együttmű-
ködésünkre emlékezve, aján-
lom könyvemet: János. Karcag, 
2006. november.”

Kedves János! 
Életműveddel elégedett em-

berként mehettél el tőlünk. 
Ezért megrendült szívvel, de 
nagy tisztelettel búcsúzunk, 
búcsúzom el hát Tőled. Nyu-
godj békében a kun karcagi 
földben. Béke poraidra.

Rideg István

a rezsicsökkentés, és a nettó át-
lagkeresetek 4,9%-os tavalyi 
növekedése is. A miniszter be-
szédének végén megköszönte a 
választók bizalmát, támogatását 
és egyúttal – mint a térség par-
lamenti képviselője – elbúcsú-
zott a választókerülettől. A vá-
lasztási törvény változása miatt 
a fővárosban indul a következő 
választásokon.

Rövid szünetet követően, 
másodikként a 2014. évi városi 
költségvetés tervezetét vitatták 
meg a képviselők. Dr. Lukács 
László György jobbikos képvi-
selő hozzászólásában azon vé-

leményének adott hangot, mi-
szerint a költségvetés tervezése 
évek óta a hiányok lefaragásá-
ról szól. Szerinte nem minden 
intézményi igény kap helyet a 
költségvetésben. Kovács Sán-
dor válaszában elmondta, hogy 
a költségvetés előkészítése so-
rán az igények és ha úgy tetszik 
a vágyak terveződnek, majd 
csak ezt követően, a lehetősé-
gek figyelembe vételével kerül 
sor a büdzsé végső egyensúlyba 
hozására, realizálására. Hozzá-
tette, hogy a legnehezebb évek-
ben sem herdálta el a vagyonát 
az önkormányzat, míg más te-
lepülések eladták a földterüle-
teiket, ingatlanjaikat. Vélemé-

nye szerint ez a költségvetés is 
arról szól, hogy gyarapodni fog 
a város, mint mondta „...nem 
leszünk kevesebbek”.

Dobos László polgármes-
ter a tervezet kapcsán elmond-
ta, hogy ebben az évben sem 
lesznek megszorító intézke-
dések, és új adókat sem tartal-
maz a költségvetés. A Képvise-
lő-testület a Karcag Városi Ön-
kormányzat 2014. évi költség-
vetésének bevételi főösszegét 
3.523.922 ezer Ft-ban határozta 
meg, a kiadási főösszegét pedig 
3.548.925 ezer Ft-ban.

Az előterjesztést két nem 
szavazat mellett a testület 
megszavazta. -dh- 

Kurucz János
(1937 - 2014)

Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról
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Malindiban, ahol Németh 
Mihály megfigyelése szerint a 
muszlim miliő a jellemző – al-
kalom adódott kocsmázásra is. 
Ez a műintézmény ott se más, 
mint nálunk, gyakorlott ember 
hamar megtalálja a törzshelyét.

- Egy valamit eddig nem em-
lítettünk: miket ettél odakinn? 
Eleinte – a fővárosban – a szu-
permarketek jóvoltából minden-
féle közismert világterméket. De 
mi lett később?

- Hát kérlek szépen, még az 
út elején ráakadtam a „nyama 
choma” nevű marhasültre, 
amit mint amolyan papírtá-
nyérról kézzel is ehető gyors-
kaját, szinte mindenütt lehe-
tett kapni. Egyszerű sült hús, 
amihez mindenféle mártást le-
hetett kérni vagy zöldségfélé-
ket. Elég jónak bizonyult, te-
hát az első pár napban megma-
radtam ennél. Az óceán partján 
már voltak halételek is – sül-
ve, főve meg mindenhogy. A 
mindenféle náció által lakott 
Mombasában már keleti és más 
konyhák ételeit is meg lehetett 
kóstolni. Mombasában egy kí-
nainál ettem egy nagyon jó ételt 
halból meg mindenféle zöld-
ségből. Pazarul finom kaja volt. 
Malindiban, a szállásommal 
szemben volt egy kajálda. Ott 
kínáltak mindenféle sülteket, 
általában arabos, hindus jelle-
gű kajákat. A nevüket nem tud-
tam, de viszonylag jó ennivalók 
voltak és nem is drágán. Húst 
hússal ettem reggelire és vacso-
rára is, meg halat.

- Van itt egy kocsmakép két 
maszáj fiatalemberrel...

- Így van, betértek a kocs-
mába inni egyet és egy-egy sö-
rért megengedték a fotót. Nem 
vettem észre, hogy az így meg-
csonkított lelkük miatt különö-
sebben idegeskedtek volna.

- Malindiban mi a turistacsa-
logató?

- Az egész, mondom, egy 
nagyközség méretű település az 
óceánparton. Ennek megfelelő-
en az óceánban van a nemzeti 
park, ahol a tenger élővilágával 
lehet megismerkedni. Rende-

sen szafarikat szerveznek ide is, 
üvegaljú csónakokkal, búvárfel-
szerelésben pompázó kísérők-
kel. Én megfogadtam egy ara-
bos külsejű csónakost, aki be is 
vitt. Benn a vízben megálltunk, 
búvárszemüveget rakott fel, bú-
várpipát a szájába és már le is 
merült. Letisztogatta a csónak 
fenekét és így remekül lehe-
tett látni a halakat meg minden 
egyebet. Aztán feljött, átadta a 
szemüveget, a pipát is kivette a 
szájából és teljes természetes-
séggel nyújtotta át, hogy most 
majd én, de azt elhárítottam. 
Nagyon jó volt.

Amúgy Malindi tenger-
partján egyedül is megfüröd-
tem. Kerestem egy félreeső he-
lyet, mert ott a sok ráérő kölyök 
mind a vízparton lóg, füröd-
nek, hülyéskednek, vízbe ug-
rálnak, stb. Az ott töltött utolsó 
pár nap egyébként teljesen ilye-
nekről szólt: a fürdésről meg a 
természeti látnivalókról. Van 
például Malinditól nem messze 
egy Watamu nevű falu. No, itt 
már látni azokat a fehéreknek 

fenntartott „lodge”-nak neve-
zett üdülőket, ahol a vendégek 
- messze-messze a kenyai va-
lóságtól - eltölthetik a szabad-
ságukat és elkölthetik a pénzü-
ket. Szóval a falutól pár perc-
re van egy őserdőmaradvány, 
benne pedig Gedi romvárosa. 
Pazar látnivaló volt és olcsó is. 
Malindi környékének másik 
nevezetessége egy hüllőpark, 
amit egy fehér ember, mégpe-
dig skandinávos nevű férfi üze-
meltet. Ő a tulaj, két néger gye-
rek meg az alkalmazottja. A be-
lépő 100 schilling volt, ezért 
cserébe megnézhettem az álla-
tokat, sőt, az is benne foglalta-
tott a jegyben, hogy kiskroko-
dillal, kígyóval meg minden-
féle hüllővel lehet fotózkodni. 
Csúszómászóban nem volt hi-
ány, mert sziklapitonjuk, fe-
kete mambájuk is volt töb-
bek között, ezen felül teknő-
sök, amik közül a Méri ne-
vet viselő csajszi már 110 éves. 
Ott azon a telepen tenyész-
tik is a krokodilokat, mert 
egy részüket megeszik, a bő-
rükből meg mindenféle dísz-
tárgyat, ruhakiegészítőt, ci-
pőt csinálnak. A nagy, öt mé-
ternél hosszabb krokodiloknak 
(amik már ettek embert) nevük 
volt. A legnagyobbat pl. Szad-
dam Husszeinnek hívták. A 
kis krokodilokkal meg lehetett 
fotózkodni. Hát ezek voltak az 
utolsó látványosságok, érdekes-
ségek, amit Kenyából láttam, 
mert három nap elteltével visz-
szautaztam Nairobiba, ott irány 
a repülőtér és tűz haza.

(Vége)
Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”– 6. rész

A romváros, a hüllőgyűjtemény és egy 
tengeri szafari

A Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatala támogatásával 
a Magyar Tudományos Aka-
démia II. emeleti Nagytermé-
ben március 1-jén lezajlott a 
XXIII. Természet-Tudomány 
Diákpályázat díjátadó ünnep-
sége. Staar Gyula, a Termé-
szet Világa Természettudomá-
nyi Közlöny főszerkesztője kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd 
dr. Patkós András akadémi-
kus a díjátadó bizottság elnö-
keként méltatta a Természet 
Világa tehetséggondozó törek-
vésének huszonhárom évét. 
Kiemelte, hogy az itt ered-
ményt elérő fiatalok negyede 
tudóssá, kutatóvá és szerző-
társsá válik, folytatva a lap 145 
éve zajló ismeretterjesztő tevé-
kenységét. A tanulók hat ka-

tegóriában nyújthatták be pá-
lyaműveiket (önálló kutatá-
sok-elméleti összegzések, ter-
mészettudományos múltunk 
felkutatása, biofizika, orvostu-
domány, kultúra egysége, ma-
tematika).

A természettudományos 
múltunk felkutatása kategó-
ria nagyszámú díjazottjait, il-
letve pályázati munkáit dr. 
Kecskeméti Tibor geológus, a 
Magyar Természettudományi 
Múzeum főigazgató-helyette-
se mutatta be a jelenlévőknek 
és hosszasan beszélt a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szak-
középiskola 12. B osztályos ta-
nulójának, Kovács Miklósnak 
„A partra vetett Zádor-híd” 
c. precíz és rendkívül komp-
lex dolgozatáról, mellyel a fia-
tal tehetség ebben a kategóriá-
ban I. díjat nyert.

A Simonyi Károly alapította 
Kultúra egysége kategória dí-
jazott dolgozatait dr. Radnai 
Gyula fizikus méltatta. El-
mondta, hogy Kovács Miklós 
ebben a kategóriában benyúj-
tott dolgozata - „A magyar 
nép tudósa”. Györffy István 
születésének 130. évforduló-
jára” – méltó a néprajztudós 

életművének bemutatására, 
melyet a fiatal karcagi szerző 
kifogástalan stílusban adott 
elő így emlékezve meg egykori 
általános iskolájának névadó-
járól, Györffy Istvánról. Dol-
gozatát II. díjjal jutalmazták.

Az Önálló kutatások, el-
méleti összegzések elneve-
zésű népszerű kategória pá-
lyázatairól dr. Kordos Lász-
ló paleontológus professzor 
mondott véleményt. Kiemel-
te, hogy Kovács Miklós karca-
gi kunhalmokat érintő kutató-
munkáját már a tavalyi tanév-
ben is dicsérte és díjazta a zsű-
ri, s az példaértékű lehet saját 
korosztálya számára, hosszú 
távon pedig komoly munka is 
születhet a témából. Miklós 
ebben a kategóriában sem ma-

radt jutalom nélkül, „Szülő-
városom tanúhegyei: beszélő 
karcagi kunhalmok az egyko-
ri Só-út mentén” c. pályamű-
vével III. díjat nyert. 

Minekutána a karcagi diák 
három dolgozatával díjat nyert 
három különböző kategóriá-
ban, így az idei tanévben a Di-
ákpályázat legsikeresebb, leg-
eredményesebb szereplőjének 
tekinthető. Jutalmul díszokle-
velet, könyv- és pénzjutalmat 
vehetett át. Az elnöklő Patkós 
András akadémikus, megkö-
szönve mindenki munkáját, 
azzal a reménnyel búcsúzott 
el a jelenlévőktől, hogy a jövő-
ben tovább növekszik a felké-
szítő tanárok és sikeresen sze-
replő tanulók arcképcsarnoka. 
Úgy gondolom, hogy ezek kö-
zé tartozik Kovács Miklós is, a 
Református Gimnázium vég-
zős tanulója, akinek szilárdan 
kitartó munkájához, kiemel-
kedő országos eredményeihez 
mentortanárként ezúton sze-
mélyesen is szeretnék gratu-
lálni, megköszönve a szülők, a 
KNRG, valamint a fenntartó, 
a Karcagi Református Egyház-
község támogatását. 

Major

XXIII. Természet-Tudomány Diákpályázat
Kovács Miklós lett 
a legeredményesebb
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Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digitális 

kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól vissza-

vonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 

mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül, 
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10.
minden hónap első és harmadik csütörtökén 10.00–18.00 óráig
Területi képviselőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886
Helyi értékesítőnk: Kerekes Lajos Tel.: +36 20 958 4477

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak
14

03
12

-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_KarcagiHirm_220x307_140312-A.indd   1 2/14/14   11:19 AM
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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 el-
adó. 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-
léképületekke l ,  kertte l .  Te l . : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Tégla építésű társasházi, II. eme-
leti, 3 szobás, klímás, egyedi fű-
tésrendszerű lakás garázzsal 
együtt is eladó. Tel.: 06/20-451-
8143.
3 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok 
II. emeletig értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-349-4316.
Karcagon csendes, nyugodt kör-
nyezetben, jó állapotban lévő 
2,5 szobás, tehermentes családi 
ház sürgősen eladó. Tel.: 06/30-
922-8958.
Eladnám, vagy elcserélném 83 
m²-es családi házat, földszintes 
tömblakásra. Fűtés 3 helyiség-
ben, cserépkályha + vegyes tü-
zelésű + gázkazán központi fű-
tés. Gazdasági épület + garázs 
van. Tel.: 06/30-483-6705.
Budapesten, a IX. kerületben, a 
Nagyvárad térnél 60 m²-es, II. 
emeleti lakás liftes, tégla házban 
felújítandóan eladó. I.ár: 12 M Ft. 
Tel.: 06/30-313-0585.
Karcagon, a Kántor S. utcában 
új építésű, kétszobás, földszin-
ti lakás eladó. Romos, kertes há-
zikó beszámítok. Tel.: 06/20-805-
2338.
Ház eladó a Kisfaludy utcában. 
Tel.: 06/30-391-0298 vagy 06/30-
511-0048.

Karcag központjában 145 m²-es 
tégla építésű, gázfűtéses, 4 szo-
ba összkomfortos családi ház 
nagy udvarral, garázzsal eladó. 
Ár: 18 M Ft. Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon rendezett telken teljes 
közműves téglából épült kisebb 
kertes ház betegség miatt sür-
gősen eladó. Építési lehetőség 
bontás nélkül megoldható. Tel.: 
06/70-550-2902.
Karcagon a Kisfaludy utcában 
söröző épülete a telken lévő la-
kóházzal, nagy alsóépülettel, ga-
rázzsal eladó. Tel.: 06/30-754-
7290.
Karcagon két család részére al-
kalmas, két teljesen különál-
ló épület, alsóépülettel, garázs-
zsal eladó vagy elcserélhető. Tel.: 
06/30-754-7290.
E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál belső udvari 
ingatlanok kedvező áron. 1; 1,5 
szobás és családi ház saját telek-
résszel. Tel.: 06/20-375-8129.
Eladó 2 szobás összkomfortos 
kertes ház akár berendezéssel 
együtt is. Melléképületek, fúrott 
kút az udvarban. Érd.: Kg., Rába 
u. 51. (volt SZIM lakás). I.ár: 5,2 
M Ft.
E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál 250 m²-es üz-
let. Kereskedelmi, vendéglátó, 
egészségügy, irodák működte-
tésére kiválóan alkalmas. Klíma, 
riasztó, gazdasági bejárat, saját 
parkoló van. Ugyanitt Kft. eladó, 
amely alkalmas uniós pályáza-
tokra! Tel.: 06/20-375-8129.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es, II. emeleti felújított lakás re-
ális áron eladó. Tel.: 06/30-439-
8880.
Karcag, Györffy I. utca 17/6. sz. 
alatti lakás eladó. I.ár: 1.800.000 
Ft. Tel.: 06/30-366-0501.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros tégla ház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel, 
délben és 18 órától)
Karcagon 56 m²-es III. emele-
ti, két szobás, erkélyes lakás el-
adó Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-
385-4300 vagy 59/311-975.

Karcag főtéri 2 szobás, földszin-
tes felújított lakás és egy 3 ke-
rekű 28-as kerékpár eladó. Tel.: 
06/20-353-2939.
Karcagon a városközpontban 2 
szobás, gáz és cserépkályha fűté-
sű kertes családi ház eladó. Tel.: 
06/70-409-3470.

Albérlet
K i a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál 2 szobás, igé-
nyes kertes lakás március 14-től. 
Tel.: 59/311-055 (16 óra után)

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Választási nyulak eladók. Érd.: 
Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-
3666.
Kerületi bajnokságot nyert pos-
tagalambok utódai jutányos 
áron eladók. Érd.: Kabai Gábor, 
Karcag, Ketel u. 40.
Beagle kannal fedeztetést válla-
lok. Tel.: 06/20-229-3261.
Fehér, húsjellegű hízó és dióbél 
van eladó. Tel.: 59/300-875.

Állás
Nyugdíjas hölgy munkalehe-
tőséget keres Karcagon. Tel.: 
06/30-754-7290.

Üdülés
B e r e k f ü r d ő i  a p a r t m a n  k i -
adó. SZÉP kártya elfogadó hely. 
(Geréné). Tel.: 06/30-535-4907.

Garázs
Garázst  vásáro lnék  a  Szent 
I. sgt. 1-5. udvarán, a garázssor 
közepetáján. Tel.: 59/313-167.

Társkeresés
Debrecenben rendezett, szép la-
kásban egyedül élő 75 éves öz-
vegy elektromérnök barátunk 
mellé keresünk kedves, magá-
nyos nyugdíja,s nem dohányzó 
hölgyet, aki hozzáköltözne. Tel.: 
06/20-461-1470.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
A  v i l á g  l e g h a t é k o n y a b b 
stresszcsökkentő programja. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 
db Swin csepel 26-os bicikli, 2 
db grillsütő, fa etetőszék asztal-
lal, autós gyermekágy, 5 polcos 
TV-állvány, 2 ajtós szekrény, mo-
sogatószekrény, hintaágy, autós 
ülés, rattan fotel, bébiőr, elektro-
mos orrszívó, 1400 W-os porszí-
vó. Tel.: 59/314-094 (délután).

Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. 
Tel.: 06/59-311-477.
Eladó kitűnő állapotban érték-
nek megfelelő áron: 1 db 160 
l-es Zanussi Lehel hűtőszekrény, 
1 db kovácsolt vas szép kivitele-
zésű előszoba fogas, 1 db barokk 
stílusú újszerű franciaágy + ere-
deti zöld bársony terítővel, 1 db 
új gurulós zsúrkocsi, 2 db sarok-
ra szerelhető vitrines téka tölgy-
fából, népi motívumokkal díszí-
tett faragással, 1 db előszobai ci-
pős szekrény, 15x15 cm-es új kék 
színű fali csempe kedvező áron. 
Tel.: 06/70-300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 óráig, 
szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.
Jobb  kéz ze l  hajtható  utcai 
rokkantkocsi, szobai rokkant ko-
csi eladó. Tel.: 06/30-391-0298.
E l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác, se-
lyemfű  (fo lyékony) 1.800  Ft. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba. Tel.: 
06/30-963-5073.
Vegyes szemű termelői bio ku-
korica házhoz szállítás akár 20 
kg-onként is. 5.500 Ft/mázsa. 
Tel.: 06/30-963-5073.
Ülőgarnitúra 1 db kettes + 2 db 
fotel (25.000 Ft), 2 lyukú gáztűz-
hely (8.000 Ft), Tomson TV (5.00 
Ft), különböző szőnyegek és író-
asztal eladók. Tel.: 59/311-055 (16 
óra után).
Őrölt, erős és édes fűszerpapri-
ka eladó őstermelőtől. Érd.: Kg., 
Rákóczi u. 13. Tel.: 06/70-943-
3479.
15-25 sor kertföldet veszek, lehe-
tőleg épület nélkül. Tel.: 06/30-
252-8698.
Szoba-, konyhabútor, üvegasz-
tal, dohányzó asztal, fotelok, szé-
kek, gyerek heverő, szekrény, 
klíma, új függönykarnis, mik-
ro, kávéfőző, vízforraló, csillá-
rok, éjjeli lámpák, talpas mosdó-
kagyló, új csaptelep, mechani-
kus és villanyírógépek, telefon, 
fax, üzenetrögzítő, szőnyegek, 
P4-es számítógép + nyomtató 
+ szkenner, szgk. alkatrészek, 3 
db 165x14-es, 4 évszakos gumik, 
ablakszárnyak cserélhetők : hí-
zóra, szárnyasra, kerti kisgépre, 
szgk-ra, értelmes dolgokra. Tel.: 
06/20-318-0875.
Nagyméretű tégla és féltégla el-
adó. Tel.: 06/20-229-3261.
Eladó 2 ágy, 2 szék, 6 db fotel, 
szőnyeg, 1 db heverő, 20 l-es 
nagy lábas, férfi kabátok, csizma 
(43-44-es), 1 db gázpalack, női 
ruhák. Érd.: Kg., Délibáb u. 94.

8 ha 145,48 AK szántó Tilalmas-
Hortobágy határában eladó. Tel.: 
06/20-322-1540.
Idős néni TEP műtét után pár 
hétre délutánonként keresi azt 
a diáklányt, aki bevásárolna. Tel.: 
06/20-461-1470.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határ-
időre vállalom! Tel.: 59/887-269
Idős ember gondozását vállalom 
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  terme lői  borok  az 
ország  legjobb  borászaitó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Hőszigetelést, burkolást, kőmű-
ves munkákat, tetőmunkákat, 
festést, kerítések építését, javítá-
sát vállalom kedvezményes áron 
15 éves szakmai tapasztalattal. 
Tel.: 06/30-432-6081.
Vízvezeték szerelést, konvekto-
rok, gáztűzhelyek javítását, át-
vizsgálását vállalom garanciával. 
Tel.: 06/30-751-4527.
Diáktanya családi, baráti társasá-
gok, ballagások, esküvők meg-
rendezését vállalja. Tel.: 06/20-
322-1540.

Gépjármű
Jawa moped (207.300 típusú) se-
gédmotor jó állapotban eladó. 
Tel.: 06/70-409-3470.

S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  A 

H I R D E T É S E K  V A L Ó S Á G -

TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET 

NEM VÁLLAL!

Apróhirdetés
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2014. március 7. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Dalma Dance I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések 
 Schwarz  Tibor –az Akácliget 

Fürdő vezetője 
 Karcagi Hírek
 Emlékezés Mándoky Kongúr 

Istvánra
 Fotókiállítás
 Wass maraton
 Háttér
 Millinghoffer Rita
 Téma: Néptánc gála uttán 
20.20  Soros Testületi ülés

2014. március 11. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  A Karcagi Dalma Dance Club 

valamint a Déryné Kulturális-, 
Turisztikai és Sport 

 Központ Mazsorett 

Csoportjainaj félévi bemutató-
ja teljes 

19.40 Jöjjetek Hozzám - Református 
Istentisztelet  2014.03.02.

20.45  Karcagi hírek
21.15  A Hit Szava - Római Katolikus 

szentmise 2014.03.02

2014. március 13. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Dalma Dance II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek
 Elvitték az első malacszállít-

mányt
 Fotókiállítás
 Állománygyűlés
 Háttér  - Különkiadás 
 Birkafőzők a Hungaricum gálán
20.20  Sportolók köszöntése a Város-

házán
21.30  Gazdafórum Kenderesen

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

Körömi Mária – Réz Gábor
Kg., Dráva u. 40.  Zsófia

Halálozás

Györfi László
 Karcag (1923.)
Kígyós Alice
 Kg., Szent I. krt. 1-5. 

(1929.)
Nagy István
 Karcag (1933.)
Szarka Ferenc
 Karcag (1951.)

Március 8. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss Antal utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Március 9. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
út

Március 15. szombat – Ünnep
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
Március 16. vasárnap
 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

NB II. Észak-Kelet
U14 Cigánd – Karcag SE 

1:6
Karcag SE: Binder, Szabó 

V., Szabó P., Erdős R., Sipos 
R., Kiss S., Balajti J., Varga G., 
Tóth R., Katona, Szabó F.

Cserék: Karsai B., Czinege, 
Takács, Fábián, Papp T., 
Csontos

Góllövők: Takács (3), Tóth 
R. (2), Balajti

U15 Cigánd – Karcag SE 
3:10

Karcag SE: Fekete, Pes-

ti, Mester, Bencsik, Szendrei, 
Nábrádi, Moga, Györfi, 
Terjék, Tóth F., Farkas A.

Cserék: Farkas S., Balla G., 
Kupai

Góllövők: Terjék (2), Györfi 
(3), Tóth F. (2), Farkas A. (2), 
Balla G.

Kemecsi László: Szokatlan, 
kisméretű pályán mindkét 
csapatunk idény eleji formáját 
mutatta, ami még ma elegen-
dő volt a győzelemhez.

Labdarúgás

Diákolimpia Megyei 
Selejtező III. kcs. fiúk

A Református Általános Iskola 
fiú csapata kis szerencsével és né-
hány kihagyott kosár bedobásá-
val kiharcolhatta volna a Megyei 
Diákolimpia Döntőbe jutást. Az 
azért dicséretes, hogy idősebb el-
lenfelek ellen játszottak. Jövőre re-
mélhetőleg sikeresebbek lesznek a 
fiúk.

Eredmények:
Jászberény Nagyboldog asszony 

Ált. Isk. - Kisújszállás Kossuth 
46:6 (2:2, 34:0, 2:4, 8:0)

Kisújszállás Kossuth - Karca-
gi Református Ált. Isk. 19:33 (6:8, 
0:3, 7:7, 6:15)

Karcag Református - Jászbe-
rény Nagyboldogasszony Ált. Isk. 
45:50 (11:16, 13:4, 9:18, 12:12)

A csapat tagjai: Balogh J., 
Ferenczi J., Fodor D., Fűtő Sz., 
Hodos I., Kósa Cs., Kósa Z., Ko-
vács P., Molnár J., Pataki M., Sain 
K., Szabó M.

Testnevelő, edző: Orosz István, 
Fodor Csaba

Országos Gyermek 
Bajnokság III. régió – 

Alsóház-„A” csoport Békés

Viharsarki Farkasok - Karca-
gi SE Oroszlánok 47:42 (16:6, 6:12, 
b:7:5, 14:4, 4:15)

Karcagi SE: Szabó G., Méhes 
M. (7p.), Tóth A. (4p.), Ferenczi 
M., Fűtő Sz. (2p.),

Csere: Vajó G. (3p.), Balogh J. 
(13p.), Kósa Cs. (8p.), Hodos I. 
(1p.), Ferenczi J. (3p.), Pataki M. 
(1p.)

Karcagi SE Oroszlánok - Bé-
kési Gladiátorok 23:55 (4:11, 6:14, 
b:4:3, 7:14, 2:13)

Karcagi SE:Szabó G. (1p.), Mé-
hes M. (7p.), Vajó G. (2p.), Tóth A. 
(3p.), Ferenczi M. (2p.)

Csere: Balogh J. (2p.), Kósa Cs., 
Hodos I. (1p.), Ferenczi J. (2p.), Pa-
taki M. (2p.), Fűtő Sz. (1p.)

Fodor Csaba: A Békés megyei 
csapatok döntetlent játszottak az 
első mérkőzésen nagy-nagy    küz-
delemben, s a félidei jobb büntető-
zésének köszönhetően a Viharsar-
ki Farkasok győztek. Jó formájukat 
a velünk játszott második meccsen 
is megtartották és „oroszlányaink” 
ellen lépéselőnyt harcoltak ki, rög-
tön az első negyedben. A folytatás-
ban sikerült ugyan felzárkóznia a 
fiúknak, de a harmadik negyed-
ben ismét elziccerezték magukat le-
ányaink, sőt a kiharcolt büntetők 
is kimaradoztak. A záró felvonás-
ban egész pályás letámadással pró-
bálkoztunk, s a fiúk előtt felcsil-
lant akár a győzelem lehetősége is, 
de sajnos mégsem sikerült. A kö-
vetkező meccsen a vereségtől kissé 
kedvetlenül játszó kiskosarasain-
kat „nem kis külső segítséggel fel-
vértezve„ a Gladiátorok is legyőz-
ték. Nem volt ekkora a különbség 
a két csapat között, s csak a bünte-
tőkben voltunk jobbak. Folytatás a 
„B” csoportban, de jövünk vissza 
az „A”-ba!

Felnőtt Megyei Bajnokság
Karcagi SE - Cegléd II.-Tabán 

SC 53:49 (13:7, 12:13, 16:14, 12:17)
Karcagi SE: Erdei J. (6p.), Fábi-

án P. (16/3p.), Kovács I. (11p.), Tóth 
I. (9p.), Vincze M. (2p.)

Csere: Hajdú G., Kiss J., Simon 
L. (8/3p.), Kovács M. (2p.)

Fodor Csaba: A győzelmet nem 
kell megmagyarázni, de sok hiba 
volt mindkét oldalon, amit foko-
zott a pályánk csúszóssá válása is 
a meccs előtti Országos Diákolim-
piai elődöntő miatt. A Tabánosok 
kevesen jöttek a meccs kezdetére, 
mi meg fokozatosan fogytunk el a 
meccs végére, kipontozódás és sé-
rülés miatt. Védekezésben keve-
sebbet, támadásban többet hibá-
zó csapatunk azért megérdemelten 
győzött, egy sportszerű, izgalmas 
mérkőzésen.

Karcagi SE 
Kosárlabda Szakosztály

KOSÁRLABDA

Asztalitenisz

NB II. Dél-keleti 
csoport

Kováts DSE Karcag – Békési 
TE 9:9

Karcagi győzelmek egyéniben: 
Dr. Hubert Attila 3, Szepesi Bence 
3, Kovács Sándor 2, Imrei Ferenc 1 
győzelem.

Csornai Csaba: A pokol bugy-
raiból a mennyország szélére. Az 
ellenfél az 5:1-es arányú vezeté-
sénél kevesen mertünk gondol-
ni a pontszerzésre. 9:8-as vezetés-
nél már az is az eszünkbe jutott, 
hogy akár 2 pontot is szerezhe-
tünk. Végül igazságos pontosztoz-
kodás történt a nagyon erős békési 
csapattal és így továbbra is őrizzük 
a második helyünket a tabellán. A 
mérkőzés krónikájához tartozik a 
már említett nagyszerű csapatszel-
lem és a szenzációs közönség, akik 
egy-egy szép hazai pontot vastaps-
sal jutalmaztak. Sokat segítettek e 
szép eredmény eléréséhez.

Legközelebbi NB II-es mérkő-
zés március 16-án a BVSC ottho-
nában, Budapesten lesz megtart-
va.

B. I.

Hét karcagi diák korcso-
portos versenyző indult út-
nak a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Bökönybe szom-
bat reggel, a régió egyik kivá-
ló fellegvárába, a hagyomá-
nyos Bököny Kupára. A vi-
adalon tizennyolc egyesület 
178 versenyzője vett részt há-
rom korcsoportban. A fiata-

lok megmérettetése szép kar-
cagi sikert hozott. A szakosz-
tály öröme azért is felfokozott, 
mert mind a hét gyermek tel-
jesítménye alapján dobogó-
ra állhatott az eredmény hir-
detéskor. Közülük pedig négy 
még újoncnak számít a ver-
senyzők között, de nagysze-
rűen helytálltak a „mélyvíz-
ben” is.

Eredmények: Diák II-es 
korcsoport (10-11 évesek) 29 
kg: Balajti Gábor I.; 32 kg: Ba-
logh Alex II. Papp Gergely 
III., 46 kg: Mészáros Csaba 
III., 54 kg: Kiss Tibor II. Eb-
ben a korosztályban - az ott 
lévő szakemberek vélemé-
nye alapján is - kiemelkedett 
Balajti Gábor teljesítménye, 

aki minden ellenfelét látvá-
nyos birkózással, tussal verte 
meg. Diák I-es korcsoport (12-
13 évesek) 69 kg: Újfalvi Csaba 
I., Havrilcsák Dávid II.

A csapatversenyben a Di-
ák II-es korcsoportban Karcag 
csapata végzett az első helyen 
a régió 18 szakosztálya közül. 

Szűcs András
vezetőedző

Karcagi birkózók sikere 
Bökönyben


