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A 2014. évi országgyűlé-
si képviselő választás során 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye 3. számú választókerüle-
tében a FIDESZ-KDNP színe-
iben jelölt dr. Fazekas Sándor 
kapta az érvényes szavazatok 
51,77 %-át (23.201 választó-
polgár támogatta). A választó-
kerület településeinek ország-
gyűlési képviselője tehát dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter lett. Megbízóle-
velét 2014. április 24-én a vá-
lasztási bizottság tagjai, a ke-
rület településeinek vezetői és 
polgárai jelenlétében a karcagi 
városháza dísztermében vet-
te át. Dr. Fazekas Sándorral a 
megbízólevél átadása után be-
szélgettünk.

- Ön csaknem negyedszáza-
da – előbb, mint Karcag város 
polgármestere, országgyűlési 
képviselő – vesz részt a térsé-
get érintő fontosabb feladatok 

előkészítésében, és láthattuk, 
vidékfejlesztési miniszterként 
is gyakorta megfordult úgy 
Közép-Tiszavidéken, mint a 
Nagykunságon, és most átvet-
te a képviselői teendőket Varga 
Mihálytól.

- Mindenekelőtt szeretném 
megköszönni a bizalmat, ami-
vel a tiszavidéki és a nagykun-

sági emberek kitüntettek, hi-
szen több mint 51 %-kal álltak 
ki mellettem – és ez lehetővé 
teszi azt, hogy egy „kétharma-
dos” parlamenti többségre tá-
maszkodó kormány intézze az 
ország ügyeit.

Az egyik képviselő megy, a 
másik jön, de a két minisz-
ter marad, állapíthattuk meg 
dr. Fazekas Sándor városhá-
zi mandátum átadásán, ahol 
Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, a kerület elő-
ző, most leköszönő ország-
gyűlési képviselője is megje-
lent. Varga Mihály két és fél 
évtizedig képviselte az or-
szággyűlésben – az új tör-
vény alapján mára megszün-
tetett – a 8. számú JNSz me-
gyei választókerület lakóit. 
Milyen emlékekkel, érzések-
kel búcsúzik a kerületi képvi-
selőségtől? - kérdeztük az ün-
nepség után.

- Ahogy mondani szokták: 
emberöltőnyi idő ez, amiben 
volt minden, de hát az ember 
így utólag már csak a szépre 
emlékezik. Azt kell mondjam, 
hogy ez a kéttucat év azért 
többnyire a sikerekről és az 
eredményekről szólt – rendkí-
vül sok hálás és szép pillanat-
ra tudok visszaemlékezni.

- Mi volt az alapvető cél, 
amit a képviselősége idején 
megvalósítani, követni szándé-
kozott?

- A legfontosabb célom 
az volt, hogy Karcag – Szol-
nok és Debrecen között – a 
régió vezető települése le-
gyen. A munkahelyek szem-
pontjából, a kórházi ellátott-
ságot, az iskolaváros jelle-
get, valamint a kultúra és a 
sport szervező erejét tekint-
ve azt gondolom ezt a célt si-

került is elérni. Vannak ugyan 
népesebb városok, példá-
ul Törökszentmiklós vagy 
Hajdúszoboszló, de ezek két 
nagyváros közelében vannak. 
Itt, ebben a körzetben viszont 
Karcag vezető szerepe meg-
erősödött az elmúlt években.

- Miért döntött úgy, hogy itt 
már nem méretteti meg magát 
a választáson?

- Az új választási törvény 
szerint az új választókerület-
nek mára csak egy részét je-
lenti az én régi körzetem. Emi-
att is döntöttünk úgy Faze-
kas Sándorral, hogy 2014-ben 
már más felállásban indulunk 
el. Nálam azért az is szere-
pet játszott a döntésben, hogy 
a családot és a munkát össze 
kell egyeztetni, mert bár min-
den politika, de a politika nem 
minden. Tehát jó az, ha az em-
ber figyel a családjára is. Gye-
rekeim igénylik a törődést, 

Emberöltőnyi idő volt...

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Teljes lendülettel dolgozom tovább

A Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. szá-
mú Országgyűlési Egyéni Választókerület 2014. április 6-i vá-
lasztás egyéni választókerületi eredményét a választási eljá-
rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 294. 
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján megállapította. Jogorvos-
latot a Ve. 241. § (2) bekezdés alapján lehet benyújtani.

A 2014. április 6-i választás eredményes volt.
A választópolgárok száma összesen: 80 633 fő
A szavazó választópolgárok száma összesen: 45 476 fő
Érvénytelen szavazatok száma:      611 db
Érvényes szavazatok száma: 44 815 db

A szavazatok száma jelöltenként:

Jelölt neve
A jelölt 

azonosítója

Érvényes 
szavazatok 

száma
Kapás József 204 226
Tóthné Ábrahám Edit 185 263
Péntek Ildikó 237 948
Málovits Martin Dániel 210 12
Kalló Levente 221 85
Dr. Lukács László György 128 11 511
Pásztorné Kovács Krisztina 296 72
Ozsváth László 134 7 719
Dr. Fazekas Sándor 117 23 201
Dull Krisztián Norbert 140 434
Engler Ildikó 193 20
Földesné Keresztes Mariann Szilvia 307 83
Farkas László 156 161
Nagy Gyula 169 80

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületben megválasztott országgyűlési kép-
viselő: Dr. Fazekas Sándor FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG - KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Karcag, 2014. április 12.
Dr. Zsembeli József

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület

Választási Bizottság elnöke

Beszélgetés dr. Fazekas Sándorral

Beszélgetés Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel

Hirdetmény
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok

Húsvét 
után

Néhány szóval a húsvéti 
néphagyományok továbbélé-
séről szólnék, pontosabban a 
tovább nem-éléséről, korcso-
sulásáról, aminek a tényét hi-
ába is szeretné egy-két nép-
rajzos tagadni, hogy nem oly 
vészes. Attól tartok, nehe-
zen fordítható vissza a „folya-
mat”. Ha már csak az én gye-
rekkoromat tekintem, ahhoz 
képest is.

No nem a „szappanos vi-
zet” hiányolom, hanem in-
kább a lányok-asszonyok 
érezhető elzárkózását magá-
tól a locsolkodás „rítusától”, 
és a nehezen érthető, szinte 
„menekülést” e hagyomány 
variánsaitól. (Természetesen, 
tisztelet a kivételnek!) Sokan 
útra is kelnek ilyenkor, ha-
csak nem valami egyéb csa-
ládi összejövetel is erre a nap-
ra esik. Ezt tapasztalom távo-
li és közeli nőismerőseim, ro-
konaim körében is, én sem 
igazán bánkódom miatta, az 
okait viszont nem egészen ér-
tem. Nem hinném, hogy „tu-
datalatti”-ról lenne szó. Mert 
egykor – főleg a Dunántúlon 
– a siba nevű, négyszögűre 
fonott korbáccsal is megcsap-
kodták a legények a lányo-
kat locsolás előtt – versikéket 
mondogatva – kívánták elűz-
ni a lányok pattanásos „elcsú-
fulását”, és ezért tojást vártak 
jutalmul. Vagy a jéghideg vö-
dör vízből való öntözés nátha 
fakasztó hatását, hiszen ez vi-
szont is megtörtént, a húsvét-
hétfő utáni kedden, a lányok 
viszonozhatták ugyanezt. In-
kább az a hagyományher-
vasztás a fő oka, ami a Bálint 
napból Valentint kreált, „tren-
diként”. 

Babits versről már nem is 
szólhatok, a Húsvét előtt-ről, 
amit középiskolás koromban 
sem egészen értettem, mert 
magában a versben a „hús-
vét” szó nem is szerepel. Na, 
de mindegy: 

„Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!” –írja Ba-

bits, de egy kérdőjelet azért 
utána tennék…

- ács -

HÍREKHÍREK
Kunhalom Polgári Kör

A Kunhalom Polgári Kör kö-
vetkező összejövetelén, május 5-én 
hétfőn 17 órától a Déryné Kultu-
rális Központ első emeleti klub-
termében Ruzicska Ferenc (Elek 
György) lesz a meghívott előadó, 
aki két helytörténeti témáról beszél: 
a karcagi születésű Kováts Mihály 
huszárezredesről és a karcagi olva-
sókörökről. Tisztelettel hívjuk az ér-
deklődőket! 

Hadd játsszuk egy kicsit 
az agyunkat!

A Déryné Kulturális Turiszti-
kai Sport Központ és Könyvtár Kun 
Kuckó diákszínjátszó csoportja sze-
retettel várja az érdeklődőket 2014. 
május 05-én 16.30 órakor kezdődő 
szakköri bemutatkozó foglalkozásá-
ra és a Nagykunsági kópéságok cí-
mű jelenet előadására a Déryné Kul-
turális Központ színháztermébe.

ÉRTESÍTÉS
A Madarász Imre Egyesített 

Óvoda részéről tájékoztatni kíván-
juk Önöket, hogy 2014. május 7–
én 13:30 – 18:00 óráig kerékpáros 
ügyességi vetélkedő miatt, a Tán-
csics krt. lezárásra kerül a Horváth 
Ferenc út és a Dózsa Gy. út közötti 
útszakaszon.

Esőnap: 2014. május 14.
Megértésüket köszönjük!

az óvoda vezetése

MEGHÍVÓ
A Kováts-os Gyermekekért Köz-

hasznú Egyesület 2014. május 10-
én 19 órakor a Déryné Művelődé-
si és Kulturális Központban tartja 
jótékonysági Kováts Bál-ját.

A bált két évente rendezzük azon 
nemes cél érdekében, hogy az isko-
lát segítsük, támogassuk a hátrá-
nyos helyzetű és tehetséges gyerme-
keket.

Távlatokban szeretnénk megol-
dást találni a tanulók táboroztatá-
sára is.

Szeretettel és tisztelettel hívunk 
és várunk minden kedves érdeklő-
dőt, jelenlétével támogassa céljaink 
megvalósítását!

A részvétellel, támogatói jegy-
gyel kapcsolatosan elérhető Laczik 
Dénesné az egyesület elnöke:    
pekseg@kerekcipo.t-online Tel.: 
06/30-636-6723

az Egyesület vezetősége és a 
Kováts Mihály Tagiskola tan-

testülete

Gombász szakkör
A Csokonai Könyvtárban (Kar-

cag, Püspökladányi út 11.) minden 
szerdán 16:45 – 17:45-ig gombász 
szakkört tartunk. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Részvételi szándékát szíveskedjen 
jelezni a 06/30-325-7724-es telefon-
számon.

Karcag város az 1990-es 
évek elejétől több, elsősorban 
ma más államok területén le-
vő magyar településekkel ala-
kított ki testvérvárosi kapcso-
latot. Az uniós tagság (2004 
május) azonban újabb irányo-
kat biztosított a kapcsolatok 
kiszélesítéséhez. Így teremtő-
dött meg a lehetősége, hogy a 
kölcsönös ismerkedés, és a hi-
vatalos kapcsolatfelvétel után 
2004 tavaszán a franciaorszá-
gi Longueau, a németországi 
Schwarzheide és Karcag veze-
tői testvérvárosi szerződést ír-
tak alá, amelyben kifejezték 
azt a szándékukat, hogy a te-
lepülésfejlesztés, a gazdasá-
gi élet, az oktatás, a kultúra, 
a sport és az idegenforgalom 
területén együttműködnek – 
és általában arra törekednek, 
hogy a három város intézmé-
nyei, civil szervezetei között 
gyümölcsöző kapcsolatok jöj-
jenek létre.

A tíz éve megkötött, és má-
ig tartó barátságokat, kapcso-
latot termő szerződés aláírá-
sára, vagyis a három telepü-
lés barátságának első tíz évére 
emlékeztek szombaton a Vá-
rosháza dísztermében.

A Longueau-i és 
Schwarhede-i delegációk, il-
letve a karcagi polgárok előtt 
Dobos László polgármes-
ter, Longueauból Philippe 
Daetremur alpolgármester, 

valamint Sylvie Vasseur a test-
vérvárosi bizottság alelnö-
ke, Schwarzheide képviseleté-
ben Christoph Schmidt pol-
gármester emlékezett az eltelt 
tíz esztendő fontosabb esemé-
nyeiről.

Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter, országgyű-
lési képviselő, mint egyko-
ri karcagi polgármster szólt 
a testvérvárosi kapcsolatok-

ban rejlő lehetőségekről, az el-
ért eredményekről és meleg 
szavakkal emlékezett Bernd 
Hübner Schwarzheide vá-
ros elhunyt polgármesteréről, 
aki „tevékeny építője volt en-
nek a kapcsolatnak”, nagyon 
szerette Karcagot és Berek-
fürdőt. „Tudom most itt van, 
itt szerepel velünk és arra biz-
tat bennünket, hogy a megkez-
dett munkát ne hagyjuk ab-

ba, és azt hiszem ezt az ígére-
tet ez alkalommal meg is tehet-
jük.” - emelte ki beszédében a 
miniszter, aki végezetül gra-
tulált az évfordulóhoz. Bernd 
Hübner volt polgármester ré-
szére Karcag város képviselő-
testülete „nagyszerű szervező 
és irányító tevékenysége elis-
meréseként” posztumusz Kar-
cagért Emlékérmet adomá-
nyozott. Elismerésben része-

sültek azok a francia, német és 
magyar polgárok (városi veze-
tők, hivatalnokok, tisztviselők 
és önkéntesek), akik munká-
jukkal segítették a testvérvá-
rosi kapcsolat tíz éves esemé-
nyeit. Az ünnepség végeztével 
a város vezetői emlékfát ültet-
tek el a Városháza előtti park-
ban.

Elek György

Karcag – Longueau – Schwarzheide
2004 – 2014
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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.)
Május 1-2. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Május 3-4. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Május 10-11. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Április utolsó csütörtökén a 
kevés napirendi pont ellenére 
is meglehetősen hosszúra nyúlt 
a Képviselő-testület ülése. En-
nek leginkább a napirend előt-
ti kérdések és az egyik beszá-
moló hosszas vitája volt az oka. 
Napirend előtt Andrási András 
kérdezte, hogy mi lehet az oka 
a még mindig késedelmesen ki-
érkező vízdíj számláknak. Mint 
elmondta, a város több körzeté-
ből is érkeztek hozzá ezzel kap-
csolatban lakossági panaszok. 
Dobos László válaszában közöl-
te, hogy beszélt a szolgáltató il-
letékesével, aki jelezte, hogy in-
formatikai problémákkal küz-
denek, de már dolgoznak a hi-
ba kijavításán. Dr. Lukács László 
György Molnár Pálhoz intézett 
kérdésében a nyári közmunka-
programmal kapcsolatban ér-
deklődött. Molnár képviselő el-
mondta, hogy konkrétan „nyá-
ri közmunkaprogramról” még 

nincs információja, azonban tud 
olyanról, amely hamarosan be-
indul és amelyre már be is nyúj-
tották a pályázatot. Hozzátet-
te, hogy amennyiben a későbbi-
ekben lehetőség nyílik rá, olyan 
programra is pályázni szeretné-
nek, melynek keretében 250-300 
főt lehet majd alkalmazni.

Az első hét előterjesztést 
zárt keretek között tárgyalták 
az egybegyűltek, így a nyilvá-
nos ülésen a Karcag város köz-
rendjének és közbiztonságának 
helyzetérő szóló beszámoló volt 
az első téma. Lukács képviselő 
– amellett, hogy a beszámolót 
szakmai szempontból jól meg-
szerkesztett anyagnak tartotta 
– számos észrevételének adott 
hangot. Véleménye szerint a 
beszámolóra rányomja bélye-
gét a statisztikai szemlélet, de 
emellett számos más kérdésről 
is szót ejtett. A teremben jelen-
lévő Teleki Zoltán városi kapi-
tány és Farkas József megyei fő-
kapitány minden kérdésre téte-
lesen és részletesen válaszoltak. 
Felvetésre került lovasrendőrök 
szolgálatba állítása is a város 
külterületein. Farkas József ez-
zel kapcsolatban elmondta, 
hogy amennyiben igény van 
rá, támogatja az elképzelést, vi-
szont hozzáfűzte, hogy az ilyen 

járőr felállítása és fenntartása 
rendkívül költséges. Abban az 
esetben lehetséges megvalósíta-
ni, ha a város felvállalja a lovak 
takarmányozásának költségeit, 
mivel erre rendőrségi keret nem 
áll rendelkezésre.

A közel egyórás vita folyamán 
Molnár Pál megjegyezte, hogy 
a város alkalmazásában van két 
mezőőr is akiknek engedélye 
van arra, hogy alkalomszerű-
en lovas szolgálatot lássanak el. 
A mezőőrök és a rendőrség kö-
zött hosszú ideje kifejezetten jó 
együttműködés alakult ki.

Ezen az ülésen a képvise-
lők elfogadták a 2013. évi városi 
költségvetés végrehajtásáról szó-
ló, könyvvizsgálói jelentéssel ké-
szült beszámolót, valamint a ta-
valyi év ellenőrzési jelentését és 
az önkormányzat felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek 
éves ellenőrzéséről készült ösz-
szefoglaló jelentést is. A jelentés 
tartalmazza, hogy az ellenőrzé-
sek során büntető-, szabálysér-
tési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárásra okot adó cselekmény, 
mulasztás, vagy hiányosság fel-
tárására nem került sor. Az elő-
terjesztéseket a képviselők két 
nem szavazat mellett elfogadták.

-dh-  MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KIT ZTE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkez  választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szerepl  választópolgárok 
a névjegyzékbe történt felvételükr l értesít t kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthet  meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára

– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezet jét l.

AJÁNLÁS

A választójoggal rendelkez  választópolgár
2014. április 22-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A szavazás napján lakóhelyét l távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én 16 óráig, 

átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban m köd  
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

Testületi ülés

Az elsősegélynyújtó verseny városi döntőjét szerdán tartot-
ta a Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete a városi strand-
fürdőben. A verseny célja a diákok elsősegély, egészségvédel-
mi és egészségfejlesztési ismereteinek fejlesztése - hangzott 
el Nagyné Tőkés Ágnes társadalmi elnök megnyitójában. Dr. 
Kapusi Lajos, a kórház orvos-igazgatója, a zsűri elnöke sze-
rint fontos, hogy a diákok komolyan veszik az elsősegély 
nyújtási ismereteket, melynek felnőttként is nagy hasznát ve-
szik majd. A versenyt - mely elméleti és gyakorlati feladatok-
ból állt - megnézte Dobos László polgármester és Pánti Ildi-
kó képviselő is.
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Kováts Mihály Emléknapok
2014. május 9-15.

Fővédnökök: 
 dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlé-

si képviselő
 Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 

képviselő
Védnökök: Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyű-

lés elnöke, Tisza-tavi miniszteri megbízott,
 Dobos László, Karcag város polgármestere
Programok:
Május 9. (péntek)
11.00 A Kováts Mihály Huszárbandérium felvonulása
 Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékhelynél 
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, a 

Karcag Városi Önkormányzat Idegenforgalmi, Társadalmi és 
Külkapcsolati Bizottságának elnöke

 Az ünnepi műsorban közreműködnek: a KÁI Kováts Mihály 
Tagiskolája tanulói

 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark (Bocskai utca - Liliom utca 
kereszteződése)

14.30 Kováts Mihály emlékünnepség
 Helyszín: Múzeumpark
 Térzene
 Közreműködik a Nagykun Honvédbanda
 Vezényel: Márki Zoltán
 A Kováts Mihály Huszárbandérium felvonulása
 és a Déryné mazsorett csoportjának bemutatója
 Ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond: Kovács Sándor, a Jász- Nagykun- Szolnok 

Megyei Közgyűlés elnöke, Tisza-tavi miniszteri megbízott 
 Az emléknapot méltatja és a Kováts Emlékplakettet átadja: 

dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlé-
si képviselő, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke

 Ünnepi műsor
 Közreműködnek: a KÁI Kováts Mihály Tagiskolája néptáncos 

tanulói és a Déryné Kulturális Központ Pántlika Néptánccso-
portja és a Pipás Népzenei Együttes

 Koszorúzás a Kováts Mihály domborműnél
 Bodó Sándor festő -, szobrász és éremművész emlék-

kiállítása 
 Helyszíne: Györffy István Nagykun Múzeum
 A kiállítást megnyitja: Györfi Sándor szobrász, Érdemes 

Művész
 A Kováts Mihály Huszárbandérium elvonulása
 A kiállítás megtekintése
17.00 Táncház
 Közreműködik: a Pipás Népzenei Együttes
 Oroszné Millinkhoffer Rita néptáncpedagógus
 Helyszíne: KÁI Kováts Mihály Tagiskolája udvara 
Május 10. (szombat)
19.00 Jótékony célú Kováts bál a Kováts-os Gyermekekért Köz-

hasznú Egyesület szervezésében
 Helyszíne: Déryné Kulturális Központ II. emeleti díszterme
Május 12. (hétfő)
14.00 váltó - futóverseny
 Helyszín: KÁI Kováts Mihály Tagiskolája előtti tér
Május 15. (csütörtök)
16.30 Kulturális műsor
 Közreműködnek: a KÁI Kováts Mihály Tagiskolája tanulói, és a 

Karcagi Erkel Ferenc Művészeti Iskola tanulói
 Helyszín: Déryné Kulturális Központ II. emeleti díszterme
 „Ötletparádé” 
 Kiállítás az iskola kézműves szakkörének munkáiból
 Szakkörvezető: Nyíriné Kátai Katalin tanító
 Helyszín: KÁI Kováts Mihály Tagiskolája aulája

Ünnepségeinkre szeretettel várjuk!

A rendezvényt az Nemzeti Kulturális Alap és a Kováts- os Gyermeke-
kért Közhasznú Egyesület támogatta.

A SNI Tehetségeket Segítő Tanács 3. alka-
lommal rendezte meg idén a Szépen Író Gyer-
mekek Versenyét. Több mint 7000-en jelent-
keztek és rajzolták gyöngybetűiket az isko-
lai fordulón. Megyénkben 89 jelentkezőből 
46 fő jutott tovább a megyei döntőbe. Kis-
újszállás, Mezőtúr, Tiszaigar, Tiszafüred, 
Törökszentmiklós, Szajol, Besenyszög és Kar-
cag versenyzői érkeztek meg az iskolánk által 
szervezett megyei döntőbe, összesen 12 intéz-
ményből. 

4 tanulónk eredményesen szerepelt a megyei 
döntőn: I. kategóriában 1-2. osztályosok kö-
zött Nagy Vanessza 2. helyezést, II. kategóriá-
ban 3-4. osztályosok között Seres Jázmin 3. he-
lyezést, III. kategóriában 5-6. osztályosok kö-

zött Kabai Karolina Vanessza 1. helyezést, Se-
res Zsolt 3. helyezést ért el. 

Ezzel továbbjutottak az országos döntő-
be, melyre 2014. április 12-én került sor Buda-
pesten a Neptun Általános Iskolában. 312 ver-
senyző közül 2 tanulónk is bekerült az első 10 
helyezett közé: Seres Jázmin 7. helyezést, Nagy 
Vanessza  pedig 8. helyezést ért el. Felkészítő-
jük Dánielné Kacsó Andrea tanárnő.  Kiemel-
kedő eredményükhöz gratulálunk!

A tavalyi döntőn 9. helyezést elért Seres 
Zsolt 5. osztályos tanulónk 2 napos budapesti 
jutalom kiránduláson vehetett részt édesany-
jával, melyhez a Mária Iskolatestvérek nyújtott 
segítséget. Köszönjük!

Szent Pál Marista Általános Iskola

A választókerületben első-
sorban is az a fő célom, hogy a 
munkahelyteremtésben, a me-
zőgazdaság fejlesztésében, az 
élelmiszer-ipari feldolgozó ka-
pacitások kialakításában elő-
rébb lépjünk. Terveink szerint 
jövőre, de legkésőbb a rá követ-
kező évben el tudjuk érni azt, 
hogy teljes foglalkoztatás le-
gyen. Itt a munkaerőpiacon tör-
ténő elhelyezkedésben, a vállal-
kozások támogatásán át a Start 
munkának a továbbfejleszté-
séig, a falusi gazdaságok, a te-
lepülési vállalkozások és vál-
lalatok támogatásáig a legkü-
lönbözőbb lehetőségek vannak 
előttünk. Az ipari parkba új be-
települők jelentkeznek – és ez 
mindenképpen biztató. Zajla-
nak az infrastrukturális fejlesz-
tések (az út- és vasútfejleszté-
sek, a szolnoki elkerülő kiépí-
tése), amelyek már régóta ese-
dékesek voltak. A kormány 
feltett célkitűzése, hogy a Buda-
pesttől Szolnokig, és az elkerü-
lőn át Törökszentmiklósig ér-
jen el a négysávos főközlekedé-
si út. Most is zajlik a Tisza-tó-
nál a Füzesabony-tiszafüredi 
út felújítása és a Tiszafüred-
Kunmadaras közötti szakasz ja-
vítása is hamarosan elkezdődik. 
Turisztikai szállóhely-fejlesz-
tések, vágópontok, gazdapia-
cok átadása egyaránt szerepel a 
programban. A mezőgazdaság 
esetében az agrárbéke keretei 
között, a gazdákat támogatva - 
biztosítva részükre a földvásár-
lási, földhaszonbérleti lehetősé-
get – tudunk előre haladni. Én 
bízom benne, hogy tovább fog 
növekedni a foglalkoztatás, il-
letve egyre több magyar kész-
termék kerül majd a piacra, az 
üzletek polcaira.

- A választókerület tulajdon-
képpen két nagyobb területre 
osztható, s ezeknek a térségek-
nek eltérők a problémáik és a le-
hetőségeik. Ez hogyan oldható 
fel?

- A körzet a régi 8. számú ke-
rülethez képest megduplázó-

dott és valóban két nagy tájra, a 
Közép-Tiszavidékre és a Nagy-
kunságra oszlik. Közös vonás 
azonban mindkét területben a 
mezőgazdaság nagy szerepe, és 
jelentősek a turizmus lehetősé-
gei is, amelyben az Alföld érté-
keit: a termálvizet, a Tisza kö-
zelségét, a horgászat és a va-
dászat népszerűségét kell ki-
hangsúlyoznunk. Ezeken a 
területeken jelentőset tudunk 
előre lépni. De meg kell emlí-
teni a komoly iskolahálózatot, 
az intézmény hálózatot, amely 
szolgáltatást és munkahelyte-
remtést is jelent – ezen felül pe-
dig megkezdődött az ipari par-
kok kialakítása. Emlékezzünk 
csak: négy évvel ezelőtt a ke-
rületben egy ipari park volt, és 
most három van. Ezt, az iparte-
lepítéshez szükséges környezet 
kialakítását nagyon lényeges-
nek tartom, mert fontos dolog, 
hogy az idetelepülni szándéko-
zó vállalkozások szinte azonnal 
telekhez, közműcsatlakozáshoz 
juthassanak. Ami még állami 
oldalról szükséges az az, hogy 
a cégeket egy vállalkozásbarát 
jogi környezet fogadja. (Itt bő-
ven van még teendőnk ahhoz, 
hogy a jogszabálydzsungelt át-
láthatóvá tegyük.) Természete-
sen olyan adópolitika szüksé-
ges, ami vállalkozásbarát kör-
nyezetet jelent, és mindehhez 
támogatáspolitika is kell: az EU 
támogatások 60 %-át munka-
helyteremtő, vállalkozástámo-
gató céllal kívánjuk felhasznál-
ni. Megemlítem, hogy az élel-
miszeripar támogatása kiemelt 
célként szerepel. Ez azért is fon-
tos, mert így tudjuk a legtöbb 
embert munkához juttatni. Mi 
mezőgazdasági vidéken élünk 
és a tájban, a termelési kultúrá-
ban rejlő hagyományokat tud-
juk majd kihasználni a jövőben. 
Ezek mutatják az irányt, ami fe-
lé nekünk haladni kell.

- Nemrégiben új üzem kezdte 
meg a munkát Karcagon és egy 
újabb létesítése is elkezdődött. 
Ezek előkészítése hosszú éve-
kig tartott. Meggyorsítható-e az 
ipartelepítés?

- Most már – itt Karca-
gon legalábbis – gyorsabb le-
het, mert fontos tényező, hogy 
a megfelelő ipari parki területet 
is ki kellett alakítani. Ez rendel-
kezésre áll, tehát van szabad te-
rület ahhoz, hogy egy nagybe-
ruházás elkezdődjön. A meg-
lévő cégek erősödése is nagyon 
fontos, amihez a gazdaság egé-
szének a növekedése jó alapot 
jelent. Ha konjunktúra van – 
márpedig most gazdasági nö-
vekedés kezdődött – akkor nő 
a foglalkoztatás. Ezért is fon-
tos a vállalkozásbarát környe-
zet, amihez egy kiszámítható 
gazdaságpolitika társul, olyan, 
amilyet az elmúlt években már 
lehetett tapasztalni.

- A választás előtt több hír-
adás is felröppent arról, hogy Ön 
a következő kormányzati ciklus-
ban - vélhetően - már nem lesz 
a vidékfejlesztési minisztérium 
élén. Hivatalos állásfoglalás még 
nincsen, de sokan kíváncsiak, 
hogyan tovább?

- Pár nappal ezelőtt minisz-
terelnök úr felkért arra, hogy 
vigyem tovább a vidékfejleszté-
si tárcát – én pedig ezt a meg-
tisztelő felkérést elfogadtam. 
Teljes lendülettel dolgozom to-
vább, ahogy eddig. Egyébként 
alig van kormánytag, akinél 
ne terjedt volna el olyan plety-
ka, hogy nem kap majd megbí-
zatást, de láthatóan valameny-
nyi álhírnek bizonyult. A kam-
pányban is próbálkoztak nega-
tív hírekkel, s mint látni lehet, 
eredménytelenül, mert minél 
jobban támadtak, annál többen 
támogattak. Én továbbra is szá-
mítok mindenki támogatásá-
ra, s nyilván azokért is dolgoz-
ni fogok, akik távol maradtak a 
szavazástól vagy mást támogat-
tak. Bizonyítani szeretném előt-
tük is, hogy karcagi-kunsági 
emberként, akik ott élnek a Kö-
zép-Tiszavidéken, együtt el tud-
juk érni a céljainkat, azt, hogy a 
mi tájunk felvirágozzék és min-
denki otthon érezze itt magát.

- Köszönöm a beszélgetést és 
jó munkát kívánok!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szépen író maristások

Teljes lendülettel dolgozom tovább
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Álláshirdetés
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Köz-
pont a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ Családsegítés családgondozó munkakör 
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Püs-

pökladányi út 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok: Az 1993. évi III. törvényben és a vonatkozó rendeletek-
ben a családsegítés körében előírt feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben előírt végzettség, 
• családsegítés területén szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tereptanári végzettség, adós-
ságkezelési tanácsadó, családterapeuta.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló munkavégzés, megbízható-
ság, együttműködési készség, problémamegoldó készség, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai ön-
életrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó hozzájáruló nyilatko-
zata személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 16. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csilla intéz-

ményvezető nyújt, a 06-59/311-006-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kar-

cagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére 
történő megküldésével (5300 Karcag, Püspökladányi út 33.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
110-1/2014., valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat három tagú 
bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 4. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Karcag Város honlapja: www.karcag.hu
• Karcagi Hírmondó.

Ez év februárjában az or-
szággyűlés – egyhangú szava-
zással – a jászkun önmegvál-
tás emléknapjává nyilvánítot-
ta május 6-át. A konkrét dá-
tum arra utal, hogy a jászok és 
kunok – Mária Terézia király-
nő és a magyar rendek jóvol-
tából – 1745-ben ezen a napon 
nyerték vissza szabadságu-
kat, önállóságukat a Jászkun 
Hármas Kerület lakói. Ezen 
történelmi eseményre emlé-
keztünk 1995-ben egy egész 
éven át harmincegy települé-
sen, központi, kerületi és tele-
pülési rendezvényeken, kiállí-
tásokon, kulturális bemutató-
kon. Most – ezúttal Túrkevén 
– ismét megemlékeznek a 
redempcióról. Az eseményről 
dr. Örsi Julianna főszervezőtől 
kértünk felvilágosítást.

- Mi inspirálta az újabb 
megemlékezés szervezését?

- Az országgyűlés dönté-
se mellett az a tény, hogy az 
1995-ös jászkun projekt rend-
kívül fontos szerepet játszott a 
civil szervezeti fejlődésben, a 
lokális történelmi tudat erősí-
tésében és az azóta is meglévő 
jászkun összefogásban. Olyan 
szerep ez, mint az 1745-ben 
– évtizedek küzdelme árán – 
visszanyert szabadsághoz ve-
zető út az akkori települések 
fejlődésében. A redempciós 
megemlékezést újabbak kö-
vették és mára már igen sajá-
tos, egyedi karakterrel rendel-
kező jászkun identitásról, erős 
hagyományőrzésről és ösz-
szefogásról beszélhetünk. En-
nek megnyilvánulása, mond-
hatjuk azt, hogy csúcspontja 
az az esemény, hogy a magyar 
országgyűlés napirendre tűzte 

a jászkunok beadványát, meg-
tárgyalta, sőt határozatba ik-
tatta a jászkun önmegváltás 
emléknapját. Ezután ez az em-
léknap megünneplése minden 
közösség számára történelmi 
kötelesség, és alkalmat ad arra 
is, hogy újra és újra a Jászkun-
ságra, annak népére, s a két 
nép által teremtett értékekre 
irányítsuk a figyelmet. Ezért 
gondoltam arra, hogy ismét 
mintát kellene adni a telepü-
léseknek, azaz elkezdeni egy 
rendezvénysorozatot, amelyet 
mások is magukévá tesznek.

- Egyedi alkalomra, vagy 
évente megrendezendő emlék-
napra gondolt?

- Évente megrendezen-
dő emléknap fogalmazódott 
meg bennem és másokban is. 
Én civil szervezeti vezetőként 
a Nagykunságban kezdemé-
nyeztem, de a közös ünnep-
lést szervezik Jászberényben 
és Szolnokon is. A rendezvény 
kapcsán a szervezőknek te-
kintettel kell lenniük egymás-
ra, ezért nem egyetlen napon, 
hanem különböző helyszíne-
ken, más és más napokon lesz 
az ünnepség. A legrészleteseb-
ben a túrkevei programról tu-
dok előzetes információt ad-
ni, ahová várjuk a kevieket, 
a nagykunságiakat, jászokat, 
kiskunokat - és mindenkit, 
akinek az érdeklődését felkel-
tette e jeles esemény. 

- Mi fér egyetlen napba? 
- Túrkevén május 4-én (va-

sárnap) délután lesz a ren-
dezvény. 15 órától a Városi 
Könyvtárban levetítjük az or-
szággyűlésben forgatott fil-
met a jászkun emléknap elfo-
gadásáról, majd a Nagykunsá-

gért díjasok (közöttük dr. Öt-
vös László, Illéssy Ádám és 
jómagam) tartanak előadáso-
kat. Ezt egy filmankét köve-
ti abból az apropóból, hogy a 
Duna Tv műsorra tűzte a „Be-
lépési nyilatkozat” című do-
kumentumfilmet, amelyet a 
múlt nyáron a Nagykunság-
ban is forgattak. A közönség-
találkozóra várjuk Papp Zsolt 
rendező-szerkesztőt, Papp Fe-
renc rendező-operatőrt, dr. 
Ö. Kovács József történész-
szakértőt, a karcagi, mezőtú-
ri, szolnoki, túrkevei szereplő-
ket és minden érdeklődőt. Öt 
órakor a Petőfi téren térzenét 
ad a Nagykun Honvéd Ban-
da (vezényel Soós Pál). Közre-
működik a túrkevei mazsorett 
csoport (Szabó Lászlóné irá-
nyításával). Ezt követően em-
lékszalagokat kötnek a jász-
kun és a nagykun zászlókra, s 
ezek kíséretében – a katonaze-
nekarral és a menettáncosok-
kal együtt – az ünneplő kö-
zönség átvonul a Millenniumi 
parkba, ahol megkoszorúzzuk 
a Kun emlékművet. Vendége-
inknek alternatív program-
ként ajánljuk a városban ta-
lálható kiállítóhelyeket (mú-
zeum, művelődési ház). A re-
formátus templom galériáján 
két órától tekinthető meg A 
nemzeti művelődés megújulá-
sa című kiállítás, Kunhímzé-
sek, szűrhímzések bemutató-
ja. A Jászkun Nap iránt érdek-
lődőknek telefonon és e-ma-
ilben is szívesen adok további 
információt: e-mail: kultura.
kevi@gmail.com; mobil: 06-
30-9383-777.

Elek György

azt, hogy foglalkozzanak ve-
lük. Pár év múlva már nem tu-
dok lemenni a fiammal focizni 
egy játszótérre, most még talán 
– 12 évesen, mert ebben a kor-
ban van – ez bekövetkezhet. 
És hát a harmadik ok, ami mi-
att ennek a munkámnak pon-
tot tettünk a végére, az Fazekas 
Sándor személye volt. Én ga-
ranciát látok arra, hogy úgy is 
mint Karcagnak húsz évig pol-
gármestere, úgy is mint a mi-
niszterkollégám, a lehető leg-
hatékonyabban fogja folytat-
ni ezt a munkát, ami tulajdon-
képpen negyedszázada indult. 
A választáson szép eredményt 
ért el, az országos átlag felet-
ti eredménnyel győzött ebben 
a körzetben. Gratulálok hozzá!

- Azért ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy Ön Budapest 
4. számú választókerületének 

lett az országgyűlési képviselő-
je. Ott mivel kezdi a képviselői 
munkát?

- A fővárosi 4-es szá-
mú választókerület – ami 
Pesthidegkúttól Békásme-
gyerig terjed – nyilván telje-
sen más jellegű körzet, mint 
a karcagi. Van benne panel-
házas övezet, de van benne 
családiházas, kertvárosias rész 
is. (A II. és III. kerületet fog-
lalja magába.) Ott az elmúlt 
hónapokban a választókkal 
kellett magamat megismertet-
nem, hiszen nekem is új kerü-
let volt, ahol először indultam 
a választáson. Szerencsére az 
emberek bizalommal fogad-
tak. Egyébként az országban 
ebben a választókerületben 
volt a legmagasabb részvételi 
arány: a szavazók 77 %-a ment 
el választani, ami azt jelen-
ti, hogy egy nagyon tudatos, a 
közösségi ügyek iránt érdek-

lődő nép lakja. Abban bízom, 
hogy azokban az ügyekben, 
mint az egészségügyi ellátás, 
oktatási problémák, az inf-
rastrukturális fejlesztés kérdé-
sei, a környezetvédelem szem-
pontjai, tenni tudok majd 
azért, hogy az élet minősé-
ge az elkövetkezendő években 
javuljon. Új munka kezdődik 
tehát. Hadd mondjam el azon-
ban, hogy az én szobámban a 
magyar zászló mellett Óbu-
dáé, a II. kerületé, és Karcag 
város zászlaja van kitéve, mert 
az embernek soha nem szabad 
megtagadnia gyökereit. Kar-
cag tehát mindig ott lesz a szí-
vem csücskében – és örülök 
annak, hogy Karcagot két mi-
niszter is képviselheti a kor-
mányban.

- Jó munkát miniszter úr! 
Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

A Karcag Városi Baleset-megelőzési Bizottság szerda délután 
rendezte meg a Kerékpáros Ifjúsági Kupa (csapat) és Ki a mester 
2 keréken elnevezésű (egyéni) versenyét felső tagozatos általános 
iskolások részére.
A versenyzőket Antal Júlia rendőr őrnagy, a Karcagi Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti alosztályvezetője köszöntötte, 
majd munkatársai kiosztották a gyerekeknek a TOTÓ-t, mely-
ben elméleti KRESZ-tudásukról adtak számot a diákok. Ezután 
a rendőrség előtti szervizúton ügyességi feladatokat hajtottak 
végre kerékpárjukkal, hogy kiderüljön, ezen a napon melyik kö-
zösség volt a legügyesebb és ki volt egyéniben verhetetlen.
Legjobban teljesítő diákok: Kerékpáros Iskola Kupa: Fiúk: I. Kor-
sós Dorián (Györffy I. Ált. Isk.), II. Erdei Marcell (Refi), III. Karas 
Ákos (Refi). Lányok: I. Nábrádi Gabriella (Refi), II. Nagy Ildikó 
Alexandra (Refi), III. Csizmadia Csilla (Refi). Ki a mester 2 keré-
ken verseny:Fiúk: I. Hodosi Sándor (Refi), II. Kiss Milán (Györffy 
I. Ált. Isk.), III. Papp Levente (Refi). Lányok: I. Márkus Angéla 
(Refi), II. Béres Anna (Refi), III. Sz. Nagy Nóra Janka (Refi).

Folytatás az 1. oldalról

Jászkun Nap lesz Túrkevén

Emberöltőnyi idő volt...
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Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 

csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 

szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is 

igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,  
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz 
tartozó havi díjat számlázzuk.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj  
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10., minden hónap első és harmadik csütörtökén 10.00-18.00 óráig 
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt – 
négy hónapig akciós áron

Minden  
csomag havi

1288 Ft
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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-
léképületekkel, kerttel.  Tel. : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, 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.
Karcagon családi ház eladó a 
Kinizsi utcában. Központi föld-
szinti lakás csere is érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Sürgősen eladó Bucsán egy 2 
szobás összkomfortos családi 
ház. A lakásban 2 cserépkályha, 
az udvaron garázs és jó állapotú 
melléképületek találhatók. Tel.: 
06/30-853-7017 (egész nap).
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-385-
4300 vagy 59/311-975.
Három szoba összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Lakást beszámítok 
II. emeletig értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-349-4316.
Pipacs utcában telek eladó (alap 
+ áram). Tel.: 06/30-349-4316.
Komfort nélküli ház vállalkozás-
ra alkalmas nagy portával eladó. 
Tel.: 06/20-282-8697.
Karcag központjában 145 m²-es 
tégla építésű, 4 szoba összkom-
fortos családi ház nagy udvar-
ral, garázzsal eladó. Tel.: 06/30-
206-5343.

Karcagon összkomfortos 2,5 szo-
bás tehermentes, jó állapotú csa-
ládi ház csendes környéken sür-
gősen eladó. Tel.: 06/30-922-
8958.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es, II. emeleti felújított lakás re-
ális áron eladó. Tel.: 06/30-439-
8880.
Két szobás kis családi ház gáz és 
cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: 06/70-391-
4295.
A 4. sz. út mellett, az Apavári par-
kolónál volt vendéglátó egység 
bármilyen célra eladó 2000 m²-
es telekkel. Tel.: 06/20-370-6088.
Kis ház beépíthető telekkel el-
adó. Érd.: Kg., Villamos u. 27. Tel.: 
06/30-716-0411.
Munkácsy utcában kis portá-
val családi ház eladó. Tel.: 06/70-
353-0309.
Karcag, Koppány u. 30. sz. alat-
ti kertes kis ház áron alul eladó. 
Fürdőszoba, cserépkályha és 
gázkonvektor is van benne. I.ár: 
3,1 M Ft. Tel.: 06/30-850-5795.
Karcag város központjában 54 
m²-es földszinti, erkélyes lakás el-
adó. Tel.: 06/30-573-0264 vagy 
06/20-380-6976.
Kórház úti lakótelepen I. emele-
ten lakás eladó. Tel.: 06/70-353-
0309.
Eladó sátortetős, gázfűtéses ház. 
I.ár: 4.200.000 Ft. Tel.: 06/30-219-
6813.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros téglaház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben, 18 órától).
Eladó Táncsics krt. 13. sz. III. lh. IV. 
emeleti 1 és 2 félszobás komfor-
tos lakás május 15-étől beköltöz-
hetően. Tel.: 59/313-697.
Karcagon, a Kántor S. utcában 
új építésű, kétszobás, földszin-
ti lakás eladó. Azonnal költözhe-
tő, akadálymentes. Tel.: 06/20-
805-2338.
Tiszaderzsen telek áron alul el-
adó. Tel.: 06/30-357-9702.
Komfort nélküli ház vállalkozás-
ra alkalmas nagy portával eladó. 
Tel.: 06/20-282-8697.

Karcagon a városközpontban 54 
m²-es, 2 szobás, teljesen felújí-
tott, új fűtésrendszerrel, erkélyes, 
III. emeleti lakás eladó. Igény sze-
rint bútorozottan is. Tel.: 06/30-
530-3834.

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.
Keltetni való gyöngyi tojás, 
gyöngyös kakasok, brhama ka-
kas és pulykakakas eladó. Tel.: 
06/70-566-6571.
3 hónapos ivartalanított csüngő 
hasú malacok eladók. Tel.: 06/30-
336-6142.
Választási kismalac eladó. Foxi 
kiskutyák jelképes összegért elvi-
hetők. Tel.: 06/30-470-8186.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A 
tudatfejlődésért. 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 asztallal, 
autós gyermekágy, 5 polcos TV-
állvány, bébiőr, autós ülés. Tel.: 
59/314-094 (délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. 
Tel.: 06/59-311-477.
Kedvező áron eladó bontásból 1 
db fürdőkád, mosdókagyló, kis-
méretű férfi zakók, kabátok, fér-
fi nadrágok, 1 db 3 ajtós világos 
ruhásszekrény, 1 db üveges bár-
szekrény. Értéknek megfelelően 
1 db kitűnő állapotú cipős szek-
rény, 1 db igényesen megművelt 
kovácsoltvas előszobai fogas, 1 
db paraszt kanapé, 1 db 1 sze-
mélyes heverő, 1 db olasz baba 
sportkocsi, 1 db 200l-es kitűnő 
állapotú Zanussi Lehel hűtőszek-
rény. 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 órá-
ig, szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.
Vennék jó állapotú bejárati aj-
tót 207x87 cm-es méretben. Tel.: 
06/70-300-9730.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 
személyes rekamié (9.000 Ft) el-
adó. Érd.: Kg., Kacsóh u. 23.
Devizások figyelem! Várom azok 
jelentkezését, akiknek a bank 
már felmondta a devizaalapú jel-
záloghitelét és a követelését jog-
talannak ítéli meg. Tel.: 06/30-
236-5858 Győriné Julika
150x120-as hőszigetelt ablakok, 
90x200-as üvegezett beltéri aj-
tók, 70x200-as fürdőszoba ajtó, 2 
db lapradiátor baráti áron eladó. 
Tel.: 06/30-345-3170.
Elektromoped 6000-es rokkant 
kocsi eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
Eladó 10 db fa villanyoszlop, 
bébikomp, autóba való gyerek-
ülés. Tel.: 06/30-852-9689.
Eladó 4 db 14/175-ös felni vagy 
14/155-ösre cserélhető. Tel. : 
06/70-566-6571.
Gázperzselő, gázmelegítő tömlő-
vel; palackos teakályha két égős; 
parabola tányér, fakeretes kézifű-
rész, kenyérsütő eladó.
Tritikálé van eladó. Tel.: 06/30-
587-9678.
Eladó kőműves talicska, 2 mászás 
mérleg, sziklakerti kövek, kerti fa-
híd. Tel.: 06/30-443-2455.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 
06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 

Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciá-
val. Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Több éves gyakorlattal kőműves 
brigád munkákat vállal: épületek 
építését, bontását, járdák, kapu-
bejárók átalakítását, vakolását, 
simítást, betonozást, aszfalto-
zást, helyre állítást, tetőszerkeze-
tek építését, bontását, cserépfor-
gatást, udvarok takarítását, tisz-
títását, épületek, házak alapo-
zását, föld- és kubik munkákat. 
Mezőgazdasági munkákat is vál-
lalunk: címerezést, kapálást, akár 
50-120 főig. Kedvezményt tu-
dunk biztosítani. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06/30-727-6022.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
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.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést és bármi-
lyen építőipari munkát vállalok. 
Tel.: 06/70-530-0852.
Üvegezés, képkeretezés. Karcag, 
Szent I. sgt. 9. Tel.: 06/30-219-
6813.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-325-7724.

Gépjármű
Wartburg 1.3-as vonóhoroggal, 4 
db Fiat felni 80 %-os nyári gumi 
eladó. Tel.: 06/20-282-8697.
Eladó egy keveset használt, ki-
fogástalan állapotú Yamaha 
Majesty 250 DX nagyrobogó. 
Tel.: 06/70-368-5581.

Apróhirdetés

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-
TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL!

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 
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2014. május 2. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Hangolj-ránk - Tehetséges 

zeneszerető gyerekek 
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Varga Mihály nem-

zetgazdasági miniszter
 Karcagi Hírek
 - Mandátum átadás
 - Öntözési konferencia
 - Kresz vetélkedő
 - Földforgalmi törvény
 Háttér
 Vendég: Kovács Sándor 

JNSZ Megyei közgyűlés el-
nöke

 Téma: M4–es autópálya 
20.10  Zeneiskolások Hangverse-

nye

2014.május 6. kedd

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

18.40  Karcagi hírek
19.10  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.15  Nótaszó - ,,Jó ebédhez szól 

a nóta,, Nótagála a nóta-
sztárok részvételével a 
Juhászfesziválon

2014. május 8. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Testvérvárosi Ünnepség
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi Hírek
 Háttér
 20.10  Dr. Fazekas Sándor mandá-

tumátadási ünnepsége

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2014. április 26.
Kovács Ilona – Örsi Sándor 
Gábor

Születés

Fehér Nikoletta – Kótai Oli-
vér Márk
Kg., Jónás B. u. 3. 
 Ketrin Nikoletta

Halálozás

Dóri Natália
 Karcag (1931.)
Kurilla Józsefné (Herczegh 

Róza Ola)
 Kg., Alkotmány u. 22. 

(1921.)
Mátyus Lőrincné (Bene Ró-

za)
 Karcag (1933.)
Pataki Gyula
 Karcag (1932.)

Lapzárta: 

2014. május 5. 
(hétfő) 12 óra

Május 1. csütörtök - Ügyelet
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Május 2. péntek – Munkaszüne-

ti nap
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
Május 3. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
Május 4. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Május 10. szombat – Munka-

nap!
Május 11. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Szajol – Karcag 3:1 (0:1)
Szajol, 60 néző. Jv.: dr. 

Bartha G. Segítői: Tőkés L., 
Bosnyák T.

Karcag: Moga, Kovács L., 
Orosz, Szentannai, Bukovszki, 
Szivós G., Kupai, Szivós Gy., 
Nagy R. (Németh M.), Erdei, 
Székely

Edző: Orosz István
A tizenötödik percben Erdei 

vagy 25 m-ről lövsére szán-
ta el magát és a labda a jobb 
felső sarokba vágódott (0:1). 
A negyvenhatodik percben 
a hazai csapat szögletrúgását 
Bezzegh a kapu közepébe fe-
jelte (1:1). A hatvanharmadik 
percben a vendégek eladták a 
labdát, majd Györfi a 16-oson 
belülről Buják elé passzolt, aki 
a jobb alsó sarokba lőtt (2:1). 
A nyolcvanadik percben sze-
relés közben Szentannai elcsú-
szott és Bodnár egyedül me-

hetett a kapu felé, majd a jobb 
alsó sarokba lőtt (3:1.

Jók: Csúri, Bezzegh, Buják, 
Péntek, Bodnár ill. senki

Kun Mihály: Nagyon rég-
óta vártunk ilyen győzelemre.

Orosz István: Sajnálom, 
hogy másnak fontosabb dol-
guk van, mint a mérkőzés.

Ifjúsági mérkőzés

Szajol – Karcag 1:1 (1:0)
Karcag: Oros, Magyari, 

Szőke N., Szabó G., Németh 
E., Fábián K., Daróczi, Szajkó, 
Hamar, Ungi, Balogh J.

Cserék: Bajusz, Kónya
Edző: Varga László
Góllövő: Szőke N.
Varga László: A futball-

hoz alázat is kell, alázat nélkül 
nincs győzelem, ezért csak egy 
győzelmet szeretnénk.
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Labdarúgás

Április 25-én pénteken ke-
rült megrendezésre a karcagi 
Ligeti sportpályán a JNSZ me-
gyei diák labdarúgó csapatok 
döntője. A diákolimpiának 
már több évtizedes hagyomá-
nya van. Ezúttal közösen ren-
dezték meg – az ország 19 me-
gyéjében – a Magyar Diák-
sport Szövetség és a Telekom a 
megyei döntőket. A megyéből 
az alap- és középfokú oktatási 
iskolák tanulóiból verbuváló-
dott csapatok hét korcsoport-
ban (fiúk és lányok) mérték 
össze tudásukat. A továbbjutó 
csapatok majd május 11-én a 
budapesti döntőben találkoz-
hatnak.

IV. korcsoport – fiúk: 1. 
Szandaszőlősi Ált. Isk. - Szol-
nok, 2. Hámori András SZKI 
Szakiskola – Tiszafüred, 3. 
Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. 
- Szolnok, 4. Vörösmarty Mi-
hály Ált. Isk. - Újszász. 

III-IV. Korcsoport – lá-
nyok: 1. Szandaszőlősi Ált. 
Isk. - Szolnok, 2. Petőfi Sán-
dor Ált. Isk. - Cserkeszőlő, 3. 
Jászapáti Ált. Isk. AMI – Jász-
apáti, 4. Csete Balázs Ált. Isk. 
- Jászkisér. 

I. korcsoport - fi-
úk: 1. II. Rákóczi Fe-
renc Ált. Isk. - Szolnok, 2. 
Nagyboldogasszony Katoli-
kus Ált. Isk. - Jászberény, 3. 
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. - 

Rákóczifalva, 4. Szandaszőlősi 
Ált. Isk. - Szolnok. 

III. korcsoport – fiúk: 1. 
Szandaszőlősi Ált. Isk. - Szol-
nok, 2. Karcagi Nagykun Ref. 
Ált. Isk. - Karcag. Legjobb já-
tékos: Erdős Róbert (Karcagi 
Nagykun Ref. Ált. Isk.) 

V-VI. Korcsoport – leány: 
1. Jászberényi Katolikus Isk. 
és középiskola Liska József 
Gimnázium, Szakközépiskola 
– Jászberény, 2. Gróf Széche-
nyi István Kat. Gimn. - Jász-
apáti, 3. Hámori András SZKI 
Szakiskola – Tiszafüred, 4. 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
- Karcag. 

V-VI. Korcsoport – fiúk: 1. 
Szentannai S. Gimn. SZKI – 
Karcag, 2. Varró I. Szakisk. - 
Karcag, 3. SZOLMÜSZ Gépi-
pari Tagintézmény – Szolnok, 
4. SZOLGSZKI Közgazdasá-
gi Tagintézmény – Szolnok, 5. 
Illéssy S. Baptista SZKI Szak-
iskola – Kisújszállás, 6. Mező-
túri Ref. Koll. Gimn. - Mező-
túr. 

II. korcsoport – fiúk: 1. 
Széchenyi Körúti Sportiskolai 
Ált. Isk. - Szolnok, 2. JÁI Bel-
városi Ált. Isk. - Jászberény, 3. 
Szandaszőlősi Ált. Isk. - Szol-
nok, 4. Karcagi Ált. Isk. Köz-
pont – Karcag. 
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Telekom Labdarúgó 
Diákolimpia JNSZ megyei döntő

Húsvét kupa – asztalitenisz 
verseny

Nagy sikerrel bonyolították le a szakosztály tagjai részére 
szervezett házi rendezvényüket. A nagy létszámban megje-
lent játékosok színvonalas és küzdelmes mérkőzéseken dön-
tötték el a helyezéseket.

Eredmények: Utánpótlás összevont kategória: I. Dobrai 
István, II. Vass Márton, III. Czombos Bence. Női egyéni: 
I. Pekár Nikolett, II. Kónya Ildikó, III. Erdeiné Kubicsek 
Krisztina. Férfi amatőr egyéni: I. Czinege Ferenc, II. Kun 
Szabolcs, III. Dobrai István és Váll Tamás. Férfi egyé-
ni összevont: I. Dr. Farkas Béla, II. Kun Szabolcs, III. Csor-
nai Csaba és Dobrai István. Női páros: I. Kónya Ildikó és 
Erdeiné Kubicsek Krisztina, II. Murvainé Láng Róza és 
Földvári Zsuzsa, III. Soltész Nagy Ibolya és Pekár Niko-
lett. Férfi páros összevont: I. Kun Szabolcs és Nagy Sándor, 
II. Dr. Farkas Béla és Csornai Csaba, III. Nyíri László és 
Váll Tamás, Palotai János és Czinege Ferenc. Vegyes páros: 
I. Soltész Nagy Ibolya és Nagy Sándor, II. Földvári Zsuzsa 
és Laczi Sándor, III. Kónya Ildikó és Csornai Csaba. A he-
lyezettek népi kerámiát és alkalomhoz illő díjakat vehettek 
át. Összességében minden résztvevő elégedetten fejezte be a 
jó hangulatú versenyt. Az eredményhirdetés után a népi ha-
gyományok ápolásaként a hölgyek „hatalmas” illatfelhővel 
mehettek haza.

Országos ifjúsági ranglista verseny

Húsvét előtti hétvégén rendezték meg Budapesten az or-
szágos ifjúsági ranglista versenyt, ahol Szepesi Bence Kar-
cag színeit képviselve igen eredményesen szerepelt. Selejte-
ző csoportjában továbbjutott és a főtáblán két győzelemmel 
értékes ranglista pontokat szerzett a nagyon erős mezőny-
ben. Gratulálunk az eredményéhez.

B. I.


