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A Magyar Honvédelem Napja Karcagon

Júniusban nyit a fürdőgyógyászat
Az őszi-téli időszak für-

dőjárói és a lapban megje-
lent hirdetésekből és felhí-
vásokból olvasóink is ta-
pasztalhatták, hogy a tavaly 
nyáron átadott Akácliget 
fürdő pár hónapja stílust vál-
tott. Ősz óta ugyanis jó né-
hány éjszakai fürdőzési le-
hetőséggel (ugyanezen al-
kalmakkor „stand up” fel-
lépők műsorával), Mikulás 
partyval, Víz Világnapi nyílt 

nappal várták a látogató-
kat, és persze több újdonság-
gal is emelték a szolgáltatá-
sok minőségét. Schwarz Ti-
bor fürdővezető szerint a 
máig végrehajtott bővítések 
felsőkategóriás létesítmény-
nyé emelték az Akácliget für-
dőt. És a fejlesztésnek még 
nincsen vége. Júniusban nyit 
a fürdőgyógyászat.

- Az új szolgáltatás köz-
finanszírozott ágazat lesz, 

ahol az OEP által támogatott 
gyógyászati kezeléseket lehet 
majd igénybe venni. Ezek kö-
zül a medencefürdőt, a kád-
fürdőt, a szénsavas kádfürdőt, 
a vízalatti vízsugár-masszást, 
az orvosi gyógymasszázst, a 
csoportos vízalatti gyógytor-
nát, súlyfürdőt szeretném ki-
emelni. Nyáron még csak ezen 
szolgáltatásaink megkezdése 
várható, de a fürdőgyógyásza-
tot lépcsőzetesen szándéko-
zunk felépíteni. Az ősz folya-
mán nyit majd a gyógytorna-
termünk és az elektroterápiás 
kezelési részlegünk, és ekkor 
indul a 18 éven aluliaknak 
ajánlható gyógyúszás-oktatás.

- És mindez közfinanszíro-
zott, vagyis ingyenes lehetőség 
lesz?

- A kezelési költségek na-
gyobb részét átvállalja az OEP, 
ám minden kezelésnek lesz 
egy bizonyos önrésze is. Ez-

A magyar kormány egy 
1992. évi határozata Buda Vá-
ra 1849. évi elfoglalásának 
napját, május 21-ét tette meg 
a Magyar Honvédelem Nap-
jának. Karcagon a nyugállo-
mányú hivatásos katonákat 
és rendőröket tömörítő Nagy-
kun Bajtársi Egyesület tagsá-
ga karolta fel az emléknapot - 
amikor, immár évtizedes ha-
gyományként, - a valaha itt 
állomásozott alakulatokra 
emlékeznek. Néhány éve em-
léktáblát helyeztek el az egy-
kori Helyőrségi Művelődési 
Otthon (ma a városi könyv-
tár és az Ifjúsági Ház műkö-
dik benne) falán, az ipari te-
rületté lett laktanya néhai pa-
rancsnoki épületében pedig 
emlékszobát rendeztek be és 
könyvet adtak ki.

Szombaton, május 24-én az 
egyesület vezetői és tagsága ko-
szorúzással ünnepelte a Ma-
gyar Honvédelem Emléknapját. 
A HEMO előtt összegyűlt em-
lékezők előtt Rab János nyug-
állományú őrnagy, az egyesü-

let elnöke szólt a nap jelentősé-
géről és felidézte az egykori kar-
cagi alakulatok mindennapjait. 
„Mára csak az emlékek marad-
tak – zárta gondolatait a szó-
nok. - Az egykori laktanya te-
rületén gazdasági vállalkozások 
működnek, raktárak, műhelyek 
lettek az egykori katonai objek-
tumok. Emlékezzünk a nem is 
olyan régi időszakra, és helyez-
zük el a megemlékezés koszorú-
ját ezen az emléktáblán annak 
tudatában, hogy valami még-

is őrzi a karcagi alakulatok em-
lékét.”

A HEMO falán Horváthné 
Halász Klára százados, a Had-
kiegészítő Parancsnokság 
munkatársa, Teleki Zoltán r. 
őrnagy, a Karcagi Rendőrka-
pitányság vezetője, Ladányi 
Gyula, a Bajtársi Egyesület me-
zőtúri elnöke, és Bokor József 
ny. alezredes (Bajtársi Egyesü-
let, Karcag) helyezték el az em-
lékezés koszorúit.

Elek György

Folytatás a 5. oldalon

A Városgondnokság tava-
szi feladatai közé a közterü-
leti munkák mellett néhány 
éve a közmunkaprogram el-
indítása kapcsolódott. Az 
előző években már február-
ban, március elején kezdő-
dött az első, nagyobb létszá-

mot igénylő program, példá-
ul a közterületek karbantar-
tása, illetve a mezőgazdasági 
utak rendbetétele, kiegészít-
ve valamilyen értékteremtő 
programmal. (Az utóbbi ke-
retében Karcagon egy beton-
elem-gyártó kisüzemet ren-
deztek be, és ez manapság is 
igen sikeresen működik). A 
2014-es esztendő azonban 
némi változást hozott a Start 
munkaprogram lebonyolítá-
sában.

- Márciustól csak az érték-
teremtő beruházások, mező-
gazdasági programok indul-
hattak – mondja Molnár Pál, 
a Városgondnokság vezetője. - 
A Téglás II. kertekben kiala-
kítottunk egy háromhektá-
ros veteményeskertet, amely 

márciusban 18 fővel indult, és 
megtörtént az ilyenkor szoká-
sos veteményezés, palántázás. 
Ezt követően nyertünk pá-
lyázatokat közfoglalkoztatás-
ra, amik csak néhány tíz főt 
érintenek. Nagyobb létszámot 
igénylő pályázat nem is volt 

kiírva. A választások után, 
májustól bővítettük tovább a 
létszámot hatvan fővel. Érték-
teremtő beruházásra nyertünk 
pályázatot és a létszámból el-
sősorban a betonelem-gyártó 
üzemet tudtuk feltölteni. Má-
jus közepétől újabb 57 fő állt 
munkába. Zömmel a belvízzel 
kapcsolatos munkákat végzik, 
de néhány embert a közterü-
letre is felvettünk. Jelenleg a 
soros kertészeti karbantartá-
si munkákat végezzük. Az el-
múlt héten újabb 15 főt tud-
tunk felvenni, akikkel együtt 
jelenleg 132 fő foglalkoztatot-
tunk van. (Az elmúlt évekhez 
képest a támogatás mértéke is 

Közfoglalkoztatás, közterület, 
nyári feladatok

Beszélgetés Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével

Folytatás a 2. oldalon

Gyógyuljon az Akácliget fürdőben!

Sok száz résztvevő látogatott ki szombaton a Liget úti 
sportpályán megrendezett Gyermek- és Családi Nap ren-
dezvényeire. A szülőket focitorna és főzőverseny, a gyerme-
keket seregnyi játék, kézműves foglalkozás, bemutatók, lo-
vaglás várta. Este nagy érdeklődés mellett került sor a Sinful 
Passions, Balkán Fanatik, Kozmix együttesek koncertjére.

Gyermek és családi nap

Tisztelt Olvasóink!

Beköszöntött a június, vagyis elérkezett a nyári, 
augusztus végéig tartó, kéthetes megjelenés időszaka. 
Legközelebbi lapszámunk tehát június 13-án jelenik 
meg. A szerkesztőség a nyári megváltozott megjelenés 
időszakában délelőttönként ügyeletet tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Tavares: konyec…

A vasárnap lezajlott EU parlamenti 

választások egyik pozitívuma volt 

számunkra, a portugál kommunista 

pártja nem érte el az 5%-os 

küszöböt, így Tavares nem került 

az Európai parlamentbe. Tudjuk, 

Mr. Tavares az előző ciklusban azzal 

híresült el, hogy az EU Zöld Párjában 

a legélesebb kirohanásokat 

intézte Magyarország ellen, Viven 

asszony és a „Vörös Dany”, Chon 

Bendit mellett. Az ominózus 2013. 

július 2-i, – ”Alapvető jogok és 

gyakorlatok Magyarországon” – 

elnevezésű vitában tendeciózusan 

támadta a kormánypártokat és a 

magyar alaptörvényt, a köztársaság 

alkotmányát. Persze, nem nagyon 

mélyedt el a témában (még olvasási 

szinten sem tud magyarul), de 

az ott lévő szocialista képviselők, 

Göncz Kinga, Gurmai Zita, Tabajdi 

Csaba igyekeztek „baráti segítséget” 

adni elvtársuknak, szinte tollba 

mondták, pontosabban: sziszegték 

a lejárató hazugságokat. 

Most meg Szanyi kapitány nem 

érti, hogy a székesfővárosban 

csak 60 ezren szavaztak az MSZP 

listára? Pedig legtöbben a választók 

közül még arra sem emlékeznek 

szerintem, hogy a pártok nevei alatt 

hány fő szerepelt a listákról, s abban 

hányan voltak az előző ciklusból. 

Szóval: Tavares elvtinek „konyec”. 

Úgy látszik Portugáliában sem voltak 

elégedettek az Unióban kifejtett 

tevékenységével: hiába harsogta az 

éter hullámaiba harcos jogvédelmét 

a nemzetköziség nevében. Egy 

tapodtat sem csökkent a portugáliai 

munkanélküliek száma, s nem nőtt 

a munkában lévők jogbiztonsága. A 

bérek sem nőttek, sem a sztrájkolók 

„szabadságjogai”. 

Nem igazán értem Szanyi EU 

képviselő úr csodálkozását, hiszen 

kampányolt elég keményen: 

ő említette föl az MDF egykori 

plakátját is, amelyen a „tavaris 

konyec” felirat szerepelt, mintegy 

hajazva a portugál kommunista 

nevére. Hogy aztán Szanyi úr 

mennyit tanul, ill. milyen tanulságot 

von le elődei ténykedéséből, az 

majd elválik. Mindenesetre egy 

frakcióban lesz a DK, az Együtt PM és 

az LMP EU-s képviselőivel. Az itthoni 

„MSZP konyec” már kevésbé érdekli, 

oldják meg nélküle…

- ács -

HÍREKHÍREK
Horgászok figyelem!

Az iroda nyitva tartása 
június 1-től heti alkalom-
mal csütörtökön 14 és 18 
óra között lesz.

Jelentkezni lehet gyer-
mek-, illetve ifjúsági tábor-
ba, ami Szajolban lesz au-
gusztus 3-8-ig. Ára: 16.000 
Ft. Az első három jelentke-
zést tudjuk elfogadni a kor-
látozás miatt.

Legközelebbi hor-
gászvizsga június 10-én 
Törökszentmiklóson, a 
Kossuth L. u. 187. sz. alatt 
lesz. További információ: 
www.horgasznijo.hu

Nagykun HE vezetőség

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a Tisz-
telt Karcagi Lakosságot, vala-
mint a városban közlekedőket, 
hogy a Karcag, Magyarkai 
bekötőút vasúti átjárójának 
átépítési munkái megkez-
dődtek, melynek következté-
ben előreláthatóan 2014. má-
jus 26-tól július 15-ig a gép-
jármű forgalom számára teljes 
útzár lesz bevezetve.

Elkerülő útként a Füzes-
gyarmati út van megjelölve.

Tájékoztatjuk továbbá a 
Magyarkán élőket, hogy a tel-
jes útzár ellenére a gyalogosok 
és kerékpárosok használhatják 
az átjárót.

Kérjük a közlekedők megér-
tését és fokozott figyelemmel 
történő közlekedését.

Karcag Városi Önkormányzat

A Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Környezeti neve-
lés munkaközösség óvodape-
dagógusai május 7-én ötödik 
alkalommal szervezték meg 
az „Ügyeskedj a kerékpárod-
dal!” elnevezésű kerékpáros 
vetélkedőt. 

A rendezvényen tagintéz-
ményeket ovinként 10 gyer-
mek és négy szülő képvisel-
te. A délután folyamán, ki-
lenc pályán mérették meg ma-
gukat a csapatok. Ügyességi 

feladatokat hajtottak végre 
és KRESZ feladatokat oldot-
tak meg. A lebonyolításában 
önzetlen segítséget nyújtott 
a Kádas György Általános-és 
Szakiskola pedagógusa Posz-
tós Károly, aki már negyedik 
alkalommal tartott a gyerme-

kek számára bemutatót. Meg-
mutatta, a kerékpár legfonto-
sabb alkatrészeit, mit kell el-
lenőrizni a biztonságos kerék-
pározás érdekében. Az idei 
versenyen a Rendőrség mun-

katársai két pályát irányítot-
tak. Az egyiken a gyermekek 
számára mindig nagy élményt 
jelentő rendőrautót mutatták 
be, a másikon pedig igazán iz-
galmas ügyességi pályát épí-
tettek a gyermekeknek. A rá-
zópad újdonságnak számított 
óvodásaink számára, volt, aki 
nagy bátorsággal vette az aka-
dályt, néhányan azonban kis 
bátorítást igényeltek, de kez-
deti félelmüket nekik is sike-
rült leküzdeniük és még más-
nap is büszkén mesélték, hogy 
milyen izgalmas volt a „döcö-
gős” deszkán kerékpározni.

Köszönetünket fejezzük ki a 
rendezvény lebonyolításában 
nyújtott segítségért a helyszín 
lezárásában és biztosításában 
Molnár Pálnak a Városgond-
nokság igazgatójának, a Rend-
őrség munkatársainak vala-
mint Posztós Károlynak. 

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek a segítsé-
get és a támogatást.

Andrási Tiborné
munkaközösség vezető

„Ügyeskedj a kerékpároddal!” 
óvodások kerékpáros vetélkedője

változott. Az 57+15 fő eseté-
ben a bér és járulék-költségek 
támogatása csak 80 %-os, a to-
vábbi 20 %-ot az önkormány-
zatnak kell fizetnie. 

- Lesz még hasonló pályáza-
ti lehetőség?

- Bízom benne, hogy au-
gusztustól nagyobb létszámot 
tudunk foglalkoztatni. Na-
gyon nagy az érdeklődés, leg-
alább 300-350 embert tud-
nánk felvenni. A 132 fős lét-
számba egyébként – a mun-
kavezetők jelzései alapján – a 
legjobban teljesítő munkáso-
kat vettük fel. Annyi előnye 
van ennek, hogy a munka be-
csülete nagyobb lett, vagyis 
az emberek láthatják, hogy ha 
jól dolgoznak, kisebb létszám-
lehetőségek esetén is köny-
nyebben kerülhetnek vissza a 
munka világába.

- Most néhány olyan kérdést 
tolmácsolnék, amit nekem tet-
tek fel, de a Városgondnokság 
munkájáról szólnak. Mi készül 
a víztorony körül?

- A víztornyot körülvevő és 
parkot átszelő járda kőburko-
lata az elmúlt években nagyon 
megromlott. Tavaly, a birkafő-
ző verseny értékelésénél javas-
latot tettem az útfelület a teljes 
cseréjére, ezen dolgozik most 
egy munkacsapat. A szom-
szédos Kálvin utcán pedig a 
„belvizes” kollégák segítségé-
vel megkezdtük az ottani be-

tonozott vizesárok lefedését. 
Ez a munkánk javítani fogja a 
belváros képét, másrészt pedig 
növeli a parkolófelületet. A két 
munka május közepén kezdő-
dött, nagyon szeretnénk, ha 
június végére átadásra kerül-
nének.

- Az idén is lesz-e – 
a tavalyihoz hasonló – 
csatornakarbantartó munka?

- Erre akkor tudok majd vá-
laszt adni, ha kiderül hány főt 
tudunk foglalkoztatni augusz-
tustól. Amint mondtam, ak-
kortól van ígéret egy nagyobb 
létszám felvételére.

- Lesz-e útkátyúzás az ön-
kormányzati utakon? (Ezt már 
pár éve a Városgondnokság út-
javító csapata végzi.)

- Természetesen folytatjuk, 
de most még a pályázati forrá-
sokat várjuk. Jelenleg ugyan-
is nem indult be „közterüle-
tes” pályázat. Egyébként még 
nem szalasztottunk el semmit, 
mert az esős idő nem kedvez 
ennek a munkának.

- Fejlesztik-e az idén a Cse-
metekertet?

- Ott jelenleg is folynak a 
szokásos munkák. Jó hír, hogy 
sikerült pályázatot nyernünk 
egy melegház kialakítására. 
Fafűtésű létesítmény lesz, de a 
jövő évre előirányzott palán-
tanevelés már ebben az üveg-
házban történhet.

- Köszönöm a beszélgetés!

Elek György

Közfoglalkoztatás, közterület, 
nyári feladatokat

Folytatás az 1. oldalról

Felhívás
Tisztelt karcagi lako-

sok, állattartók!
A Városi Önkormányzat 

Városgondnoksága üze-
meltetésében lévő Gyep-
mesteri telep nyitvatartá-
si rendje:
Hétfőtől péntekig: 

8 – 12 óráig és 15 – 19 óráig
Szombat: 7 – 11 óráig
Vasárnap: szünnap.

Nagyobb állathullás ese-
tén, amennyiben az indo-
kolt, az alábbi telefonszá-
mon a gyepmesterrel idő-
pontot lehet egyeztetni: 

Kiss István 
Tel.: 06/30-678-0343.

Molnár Pál
igazgató

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Karcag, 2014. június 4. (szerda)

11:00 órakor az Országzászló emlékműnél MEGEMLÉKE-
ZÉS A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 94. ÉVFORDU-

LÓJA alkalmából.
Emlékező beszédet mond: Pásztor István, a Vajdasági Ma-

gyar Szövetség elnöke.
Közreműködik: Nagy Emese népdalénekes
Ezt követően mécsesek gyújtására kerül sor.

A Nemzeti Emléknap karcagi eseményeire tisztelettel vá-
runk mindenkit!
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, 

hogy a 2012. évben kapott SZÉP kártya 
juttatások felhasználási határideje 2014. 
május 31-én lejár. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy fürdőnk 
hivatalos SZÉP kártya elfogadó hely, így 
bármely szolgáltatásunk igénybevéte-
le esetén nálunk felhasználhatják a fenn-
maradt egyenlegüket.

Annak érdekében, hogy SZÉP kártyájuk 2014. május 31-
én lejáró juttatásait egészen 2014. december 31-ig élvezhes-
sék, vásároljanak nálunk éves bérletet!

Bérlet árak az Akácliget fürdőben

Úszásoktatás szervezett (10 alkalmas)
Gyermek (18 év 
alatti) 3000 Ft, 
felnőtt 4000 Ft

Felnőtt bérlet nyitástól 3 óra időtartamra 25 000 Ft
Kedvezményes bérlet nyitástól 3 óra idő-
tartamra 15 000 Ft

Felnőtt 30 alkalmas bérlet 21 000 Ft
Kedvezményes 30 alkalmas bérlet 15 000 Ft
Felnőtt 10 alkalmas bérlet 8 500 Ft
Kedvezményes 10 alkalmas bérlet 5 500 Ft
Felnőtt korlátlan éves bérlet 55 000 Ft
Kedvezményes korlátlan éves bérlet 40 000 Ft
Bármilyen további kérdés esetén forduljanak bizalommal 
kollégáinkhoz a 06/59-312-353-as telefonszámon.

Meghívó
Dr. Sánta Péter

(1879-1938)

egykori T.B. Vármegyei főorvos,
Karcag Város tisztifőorvosa

tiszteletére emléktábla avatására
valamint

egy induló kézműves gyűjteményből rendezett kiállításunk
megnyitójára

2014. május 30-án (pénteken) 13 órai kezdettel Dr. Sán-
ta Péter (1879-1938) egykori T.B. vármegyei főorvos, Kar-
cag város tisztifőorvosa, „a szegények orvosa” tiszteletére 
tartandó EMLÉKTÁBLA AVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE.

Helyszín: Betánia Gyógyszertár és Egészségház (Karcag, 
Szabó J. utca 14.) Széchenyi sugárút felőli homlokzata.

Az emléktáblát készítette, adományozta: Györfi Sándor 
Munkácsy-díjas szobrász, Érdemes művész.

Fővédnökök: Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képvise 
 lő, vidékfejlesztési miniszter

 Dobos László polgármester
 Karcag Város Önkormányzata

Program:
 Dr. Sánta Péter életútját méltatja Kovács Szilvia  

 alpolgármester
 Egyházak képviselőinek gondolatai
 Dr. Szalay Annamária szakgyógyszerész, egész 

 ségügyi szakmenedzser:
 Szemelvények az I. Világháború, és az azt követő  

 időszak magyar egészségügyének történetéből

Társprogram:
 ingyenes szűrővizsgálatok a Betánia Gyógyszertár  

 és Egészségházban (11 és 16 óra között)

A jelenlévő orvosoktól hasznos tanácsokat kaphatnak az 
egészségük megőrzésére és a korai diagnózis felállítására.

Szeretettel várjuk törzsvásárlóinkat és minden érdeklődőt!

Januárban nagy változások 
történtek a Kunkarcagi Ál-
latvédő és Állatbarát Egyesü-
let vezetésében. Az elnökség 
több tagja (ahogyan azt Ko-
vács Marika elnök tavaly már 
jelezte) lemondott, csak dr. 
Temesváry Tamás alelnök ma-
radt a helyén. Az állatvédők 
közösségének vezetője ezidő 
szerint Medgyesi Tiborné 
Csermák Erzsébet, akit a múlt 
héten kérdeztük a régi vá-
góhíd épületében kialakított 
„kutyamenhely” (amely hiva-
talosan „csak” átmeneti befo-
gadó) legújabb híreiről.

- A telep kapcsán mindig 
nagy létszámokról szóltak a 
beszámolók. Jelenleg hány ku-
tyát látnak el?

- A telepen pillanatnyilag 
mintegy 120 kutyát gondo-
zunk, de az ideiglenes befoga-
dóinknál, vagyis az erre ön-
ként vállalkozók házainál to-
vábbi 80 kutya van. Tehát 
mintegy kétszáz kutyáról kell 
nap mint nap gondoskod-
nunk. Az ideiglenes elhelye-
zésekről hadd jegyezzem meg, 
hogy van befogadónk, akinél 
húsz kutya van.

- Több éve figyelemmel kí-
sérjük az egyesület munkáját 
és hát a létszám mindig csak 
nőtt. Ön szerint miért van any-
nyi gazdátlan kutya?

- Korábban a kóborló ku-
tyák szaporulata emelte a szá-
mot, de most hogy törvény 
mondja ki a kötelező oltást és 
a chipet (amik pénzbe kerül-

nek), sokan kidobták a kutyá-
ikat. Ráadásul egyelőre nem 
tűnik túl hatásosnak az ivar-
talanítást szorgalmazó kam-
pányunk sem, és így a „nem 
kivánt szaporulatot” rendre 
a telepre hozzák. Továbbra is 
gyakran találunk a kapuban 
dobozba tett kiskutyákat, de 
kölyökkutyáink is vannak. És 
hát a sintértelepről is növeke-
dik az állományuk, mert nem 
akarjuk, hogy az odakerült ál-
latokat elaltassák.

- A létszámapasztás egyetlen 
módja viszont az örökbefoga-
dás. Ezzel kapcsolatban van-e 
valami újdonság?

- Az örökbefogadással kap-
csolatos ügyeket Nemes Tí-
mea irányítja. A dolgok je-
lenlegi állása szerint Német-
országba például már kétszer 
vittek el tőlünk kutyákat, és 
helybe is vannak kiközvetíté-
sek.

- Hogyan lehet a telepről ku-
tyát örökbe fogadni?

- A telep naponta 10-től 18 

óráig nyitva van, mindenkit 
szeretettel várunk, aki a mun-
kánkra kíváncsi, vagy éppen 
örökbe fogadni akar. Az örök-
befogadáshoz a kiválasztott eb 
esetében csak a kötelező ol-
tást és a chipelést kell kifizet-
ni, és az azzal kapcsolatos ira-
tokat aláírni és már vihető is a 
kutya. A külföldre szállítások 
negyedévente történnek. Ed-
dig – mint mondtam – kétszer 
Németországba vittek egy-

egy „szállítmányt”, de a múlt-
koriban Angliából is voltak 
megnézni a telepet és egyelő-
re úgy néz ki, hogy oda is fo-
gunk örökbe adni. A külföldre 
vitt kutyákat ivartalanítással, 
chipeléssel, oltással és az útle-
vél biztosításával készítjük fel 
az átadásra.

- Amíg azonban az elhelye-
zés megtörténik, önök gondoz-
zák a telepre került kutyákat. 
Hány tagot számlál most az 
egyesület?

- Hivatalosan 180 tagunk 
van. A napi teendőket a 10-15 
aktív tagunk és az önkéntesek 
végzik el. Januárban nagyon 

nehéz helyzet alakult ki. Egy 
ideig napról-napra kellett ösz-
szeszedni az embereket mos-
tanra azonban már annyira 
javult és stabilizálódott a hely-
zet, hogy biztonsággal ellátha-
tó minden munka. Naponta öt 
fő dolgozik és a hétvégi ellá-
tást is megszervezzük.

- Korábban állandó munka-
társ is dolgozott ott...

- Igen, egy hölgy volt ko-
rábban főállásban, de jelenleg 
az egyesületnek nincsen pén-
ze. Nem tudjuk fizetni. Május 
20-ától kaptunk két közfoglal-
koztatott dolgozót. Ők és há-
rom önkéntes naponta látja el 
a feladatokat. A hétvégéken 
öt-hat önkéntesünk van kinn.

- A személyi-, illetve a mun-
kaerő gondok rendeződni lát-
szanak. Mik a további tervek?

- A közelebbi tervek egyi-
ke a hátsó udvar körülkerí-
tése. Adományozásból már 
megvannak hozzá az oszlo-
pok és a drótháló is. A felállí-
tása hamarosan megkezdőd-
het. Nagy lehetőséget jelent 
a későbbiekre nézve az állat-
menhely státusz megszerzé-
se, hiszen jelenleg menhelyen-
ként már állami támogatást 
kapnánk bizonyos feladatok-
ra, illetve pályázatokon ve-
hetnénk részt. Nagyon fon-
tosnak tartom tehát ennek a 
megszerzését. Ezen felül pe-
dig a mindennapi munkához, 
a kutyák ellátásához – tovább-
ra is támogatókat keresünk. 
Itt szeretném megköszönni 
mindazok önzetlenségét, akik 
pénzzel, az adó 1 %-ának fel-
ajánlásával vagy egyéb ado-
mánnyal – az állatoknak va-
ló élelemmel, táppal, forgács-
csal és mással – segítették a 
munkánkat. Segítségüket to-
vábbra is köszönettel fogad-
juk. Adománygyűjtőinket a 
kisebb boltokban helyeztük 
el, OTP számlánk száma pe-
dig 11745073-20110912. És ne 
feledjék! A befogadó 10 – 18 
óráig van nyitva. Minden az 
ott folyó munka iránt érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

Elek György

Továbbra is támogatókat keresnek

Fotó: Hangyási Attila

Fotó: Hangyási Attila
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Pusztai Róka
Május 19-én ifj. Bene Sán-

dor regnáló kunkapitány, a 
Pusztai Róka (Korsak – Kar-
cag) Nomád Hagyományőr-
ző Egyesület munkájáról, lo-
vas hagyományokról és lovas 
túráikról tartott vetített képes 
előadást. A volt karcagi diák 
és kiváló lovas egykor a Hon-
foglalás című filmben az if-
jú Árpádot alakította, azóta 
is számtalan karcagi és vidéki 
lovasbemutatón, ünnepi ese-
ményen szerepel társaival.

 Előadásában Bene 
Sándor először a kezdetekre 
emlékezett, paraszti család-
juk jószágtartó gazdálkodásá-
ra, amikor a tanyán lovagol-
ni tanult többedmagával Nagy 
Vera vezetésével. Az egyen-
súlyérzéket a szőrén lovag-
lás fejleszti legjobban, mond-
ta. Fontos volt a Magyar Gá-
bor csapatával való együttmű-
ködése, amikor Tahitótfaluba 
feljártak hozzá. A Kecskeri 
pusztán gyerekek részvételével 
nomád táborok, majd messzi 
keleti túrák következtek igazi 
nomád életformával.

 Az embereket magá-
val ragadja a szkíták, hunok 
és magyarok egykori harcmo-
dora. Csapattársaival bejárták 
lóháton a Hortobágyot, a Du-
nakanyart, eljutottak többek 
közt Pécsre, Ópusztaszerre, 
Kalotaszegre és a Székelyföld-
re. Túráik 120, 400, sőt 600 
km-esek is voltak. Még az EL-
TE hallgatói is szívesen be-
kapcsolódtak segédként be-
mutatóikba, s ismerkedtek a 
tanyai gazdálkodással. A na-
gyobb lovas túrákra jól fel kell 
készíteni a lovakat is, a messzi 
utakra elszállítják a lovat. Mi-

nél kevesebb csomagot (ruhát, 
esőkabátot, hálózsákot, taka-
rót, élelmet) visznek, hogy a 
lovak bírják szállítani. A be-
mutatókon magyar viseletben 
lovagolnak, melynek részei a 
kalap, ing, vászongatya meg a 
rackabőr.

 Meggyőző, szép élet-
képeket láttunk a pihenők-
ről, a hosszú kötéllel kipány-
vázott, kövér mezőkön legelő 
lovakról és alvásukról a napi 
10 órás lovaglás után. Mind-
ez szükséges a bemutatók-
hoz, ahol több ezren is figye-
lik őket, pl. a Délvidéken vagy 
a messzi Kazahszánban: a lé-
legzetelállító vágtákat a nye-
regből kihajolva, sőt kazak lo-
vakon is. Bene Sándor beszélt 
még Mándoky Kongur István 
tiszteletéről, a kazak-magyar 
rokonságról, Kunkovács Lász-
lóról, a jurtákról, a jellegzetes 
keleti ételekről (a kumiszról, a 
juhhús főzéséről), valamint a 
köböre lovas játékról, a lovas 
íjászatról és birkózásról, s a jö-
vőre vonatkozó meghívások-
ról. Nem csoda, hogy az el-
hangzottak következtében s a 
magyar zászlót lobogtató hu-
szár láttán büszke öröm tölt el 
bennünket, és sokan meg sze-
retnének tanulni lovagolni.

 A Kunhalom Pol-
gári Kör következő – egyben 
a nyári szünet előtti utolsó – 
összejövetelére június 2-án 17 
órától kerül sor a Dérynében. 
Szentesi Zoltán gimnáziumi 
tanár a Nemzeti Összetarto-
zás Napja alkalmából tart elő-
adást diákok közreműködésé-
vel. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

V. Gy.

Pályázat
A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány pályázatot ír ki a karcagi lakóhelyű általános is-

kolai tanulók számára a határon túli Szepsi (Szlovákia) testvérvárosunkba történő kiutazáson 
való részvételre.

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány a Kuratórium tagjainak kíséretével kirándulást 
szervez Szepsibe 20 fő tanuló részére. 
A Közalapítvány célja, hogy a kiránduláson:
 - lehetőséget biztosítson testvérvárosunkba történő kiutazásra azoknak a tanulóknak,   
 akik még nem voltak Szepsiben, 
 - a karcagi tanulók megismerjék a település lakosságát, hagyományát, kultúráját, talál  
 kozhassanak Szepsiben élő fiatalokkal, személyes kapcsolatokat, új barátságokat köthes 
 senek,
 - Karcag város testvérvárosi kapcsolatai tovább erősödjenek.

A kirándulás időpontja: 2014. augusztus 2-3. (szombat, vasárnap). Indulás: 2014. augusztus 
2-án 7 órakor. Hazaérkezés: 2014. augusztus 3-án 20 óra.

A Közalapítvány vállalja:
 - a kirándulás programjának összeállítását, a szállás, az étkezés, az autóbusszal való uta 

 zás megszervezését, a tanulók kíséretét,
 - az utazás és az utasbiztosítás költségeit.
A pályázó kiadása: A szállás, az étkezés (vacsora, reggeli, ebéd), a belépők díjának megtéríté-

se (maximum 6.500.-Ft), melyet a helyszínen egyénileg kell fizetni euróban (megközelítőleg 22 
euró).

Pályázati feltételek: A kiránduláson való részvételre pályázatot nyújthatnak be a karcagi la-
kóhellyel rendelkező, a 2013/2014-es tanévben 7. és 8. évfolyamot befejező általános iskolai ta-
nulók, akik még nem voltak Szepsiben.

A pályázat benyújtásának a módja: A pályázat kizárólag a „Karcag Testvérvárosaiért Köz-
alapítvány” által, erre a célra kiadott pályázati adatlapon nyújtható be, mely beszerezhető a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) emelet 32. sz. irodájában, valamint a 
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, a Szent Pál Marista Általános Iskola, valamint 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerületéhez tartozó tagintézmények 
(Kiskulcsosi Tagiskola, Györffy István Tagiskola, Kováts Mihály Tagiskola), az Arany János Ál-
talános Iskola vezetőinél. 

A pályázati adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható!
A pályázati adatlapot a szülőnek és a tanulónak is alá kell írnia!
A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz 

a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok be-
csatolásával kell benyújtani. 

A pályázat mellékleteként papíralapon az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
 - A tanulói jogviszonyról az iskola hivatalos igazolását kell benyújtani, mely tartalmazza  

 a tanuló nevét, születési helyét, idejét, évfolyam számát.
 - Tanulmányi eredménynek legalább 4,0-nek kell lennie 2013/2014. tanév I. félévében.
 - Előnyben részesülnek azok a diákok, akik az iskolai közösségi életben, illetve más tevé 

 kenységben is részt vesznek (sport, néptánc, énekkar, stb.), díjakat, kitüntetést kaptak.
 - A tanuló részéről motivációs levél 4-5 mondatban, hogy miért szeretne részt venni a ki 

 ránduláson.
 - Az iskola igazgatójától, vagy a tanuló osztályfőnökétől támogatói nyilatkozat a kirándu 

 láson való részvételhez, melyben igazolni kell a tanulmányi átlagot, illetve az iskolai kö 
 zösségi életben való részvételt, valamint azt, hogy miért támogatja a tanuló kiutazását.

 - Szülői nyilatkozat arról, hogy gyermeke még nem járt testvérvárosunkban, Szepsiben.
Pályázat benyújtásának a helye: A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatal (5300 Karcag, 

Kossuth tér 1.) emelet 32. sz. irodájába kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „PÁLYÁ-
ZAT SZEPSIBE TÖRTÉNŐ KIRÁNDULÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRE”. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 25.
A pályázatok elbírálását, értékelését, rangsorolását a „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapít-

vány Kuratóriuma végzi. 
A pályázat elbírálásáról a pályázat elbírálását követő 5 napon belül írásban értesül a pályázó.
Kérjük, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően nyújtsák be a pályázatot, hiánypótlásra nincs 

lehetőség. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 

elnökétől a 06/30-985-3782, valamint alelnökétől a 06/30-218-8708 telefonszámon.
„Karcag Testvérvárosaiért”

Közalapítvány Kuratóriuma

Álláshirdetés
Az Akácliget fürdő felvételt hirdet recepciós, pénztáros 

munkakör betöltésére.
 Munkakörhöz tartozó feladatok:
 - Pénztárkezelés
 - Jegyértékesítés
 - Vendégekkel való kapcsolattartás
 - Takarítás.
Elvárások:
 - Középfokú végzettség
 - Pontos, precíz munkavégzés.

Részletes szakmai önéletrajzokat az akacligetfurdo@gmail.com 
e-mail címre, vagy személyesen a fürdőbe várjuk.
Jelentkezési határidő: 2014. június 1.

Pályázat Bérleményre

A Karcagi Ipartestület pályá-
zat útján bérbe adja a Karcag, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alat-
ti (főtéri) ingatlanát.
Emeleti bálterem: 220 m², egyéb 
kiegészítő helyiségek: büfé, ruha-
tár, vizesblokk: 80 m².
Pályázni írásban a Karcagi Ipar-

testület, Kurucz István címére: 
5300 Karcag, Pap Béla út 6/b.

Pályázati határidő: 
2014. május 31.
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Köszönet
A Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület és KÁI 

Kováts Mihály Tagiskolája nevében nagy tisztelettel megkö-
szönjük a május 9-15. között megrendezésre kerülő „Kováts 
Mihály Emléknapok” sikeres rendezvényeihez nyújtott se-
gítséget és támogatást. 

A karcagi születésű Fabriczy Kováts Mihály, az Amerikai 
Függetlenségi Háború huszár ezredese George Washing-
ton parancsnoksága alatt harcoló ezredes, a lengyel gróf 
Pulaszki Kázmér dandártábornok oldalán szervezte meg az 
„Első légió” elnevezésű új típusú katonai egységet, a köny-
nyűlovasságot. Hősiességét, bátorságát, hazaszeretetét pél-
dául állítva emlékeztünk színvonalas irodalmi és népzenei 
műsorral, sportvetélkedéssel, kulturális műsorokkal és a jó-
tékony célú „Kováts-bállal” a Múzeumparkba, a tagiskolá-
ban, valamint a Kováts Emlékhelynél. 

A sikeres megvalósításért köszönetünket fejezzük ki:
- védnökeinknek: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszternek, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter-
nek, Kovács Sándor a JNSz Megyei Közgyűlés elnökének, 
Dobos László Karcag város polgármesterének,

- társszervezőinknek: a Karcag Városi Önkormányzat-
nak jegyzőjének és segítő dolgozóinak,  a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatójának és dolgozóinak, a Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár vezető-
jének és munkatársainak, a Karcagi Erkel Ferenc Művésze-
ti Iskola igazgatónőjének és kollégáinak, a Karcag Város Vá-
rosgondnoksága igazgatójának és dolgozóinak,

- segítő közreműködőinknek: Pánti Ildikó önkor-
mányzati képviselőnek, Györfi Sándor szobrász, Érde-
mes művésznek, a Kováts Mihály Huszárbandériumnak, 
a Nagykun Honvédbandának és karnagyuknak, a Déry-
né Mazsorett Csoportjának, vezetőjüknek, a Pántlika nép-
tánc csoport tagjainak és felkészítőjüknek, a Pipás Népze-
nei Együttesnek,

- segítőinknek, támogatóinknak: a Nemzeti Kulturá-
lis Alap-nak, a KLIK Karcagi Tankerület igazgatójának és 
munkatársainak, a Kováts-os Gyermekekért Közhasznú 
Egyesület elnökének és tagjainak, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság vezetőjének és kollégáinak, az Önkormányzati Mű-
szaki Iroda vezetőjének és dolgozóinak, a Karcagi Nyom-
da vezetőinek és kollégáiknak, a Karcagi Általános Iskola és 
tagiskolái dolgozóinak, Ifj. Györfi Sándornak, Kabai Lász-
lónak, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület tagjainak,

- szervezőknek, szereplőknek: a Kováts Mihály Tagisko-
la szereplő tanulóinak és felkészítő, közreműködő nevelői-
nek (kiemelten: Garai Katalin, Laczik Dénesné, Keserűné 
Ébner Tünde, Vassné Szűcs Edit, Oroszné Millinkhoffer 
Rita, Dorkovics Ágnes, Tanka Ildikó, Jobbágyné Ungvá-
ri Sára, Nyíriné Kátai Katalin, Vargáné Törőcsik Ágnes, 
Magyar Sándorné).

Köszönjük valamennyi segítő szülőnek, pedagógusnak, 
dolgozónak!

Gratulálunk a gyerekeknek és az őket felkészítő neve-
lőknek!

A Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület
és a KÁI Kováts Mihály Tagiskola nevében

Chrappánné Papp Ágnes

A múltszázad legnagyobb 
jazz trombitásának a mai na-
pig Miles Davis-t tartja a ze-
netörténelem. Nem csak egy 
hangszeréhez kiválóan értő 
mesteremberről van szó, ha-
nem egy innovatívan gondol-
kodó elméről. A zenészeivel 
nem igazán próbált, hanem a 
fellépéséken kérte tőlük, hogy 
úgy játszanak, mintha pró-
bálnának. Folyamatosan kí-
sérletezett. Nem sokkal Jimi 
Hendrix halála előtt a legen-
dás gitárossal akart egy pro-
jektet összehozni. Sajnos 
Hendrix ezt nem érte meg. De 
vajon micsoda zene születhe-
tett volna egy ilyen fúzióból?!

Minden zenészéből világhí-
rű virtuóz lett a későbbiekben. 
Talán a leghíresebb Herbie 
Hancock, a zongorista. Ő is a 
zenei kísérletekben és a szo-
katlan fúziókban kereste a le-
hetőségeket. És még talán ke-
resi a mai napig is. 2005-ben 
kitalálta, hogy ismert és ke-
vésbé ismert zenész talen-
tumokat hív meg az akkori-
ban eltervezett albuma meg-
írásához. A dolog működőké-
pesnek bizonyult, mégpedig 
azért, mert ez a hatalmas ze-
nész nem kényszerítette tár-
saira az elképzeléseit, hanem 
ő maga idomult az egyes ze-
nészek stílusához. Közösen 
találták meg az együttmű-

ködésben rejlő lehetősége-
ket. Ezért is lett az album cí-
me Possibilities, vagyis Lehe-
tőségek.

Az albumon olyan óri-
ások szerepelnek, mint 
Sting, Annie Lennox, Carlos 
Santana, Paul Simon, vagy 
például Christina Aguilera. 
A nagyok mellett nem kevés-
bé tehetséges fiatalok is részt 
vettek a munkában. Az ak-
kor még nagyon ifjonc Johnny 
Lang és Joss Stone azóta már 
híres előadókká váltak, talán 
épp a „Lehetőségnek” köszön-
hetően, de hatalmas dalt sike-
rült összehozni egy ruandai 
énekesnővel is, egy bizonyos 
Angélique Kidjo-val is.

A Possibilities nem csak le-
mezen jelent meg, hanem egy 
filmet is forgattak az álla-
mokon és országokon átíve-
lő munkáról. Bizony, Hancock 

nem a saját stúdiójában fogad-
ta a vendégeket, hanem a he-
lyükbe utazott és az adott elő-
adó lakhelyén dolgozták ki 
és rögzítették az épp aktuá-
lis dalt. A film Aguilera sze-
replésével indul, ami egy nem 
mindennapi pillanat. Akko-
rát énekel, hogy beleborsó-
zik az ember háta. Végig iz-
galmas, nagy pillanatok sor-
jáznak a filmkockákon. Bele-
pillanthatunk egy zenészóriás 
alázatos munkájába és abba, 
hogy miként születnek kivá-
ló dalok, vagy épp feldolgozá-
sok egy ilyen nagy öreg és né-
hány fiatal csillag közös mun-
kája során.

Aki kedveli a kifinomult 
hangszeres zenét, annak min-
denképp kellemes szórakozást 
nyújt ez a film.

-dh-  

Például Aguilera

zel kívánjuk biztosítani a kar-
cagi és a kistérségi lakosok-
nak azokat a gyógyászati lehe-
tőségeket, amik eddig helyben 
nem voltak elérhetők.

- A kistérségen belül legin-
kább a karcagiakat szólítják 
meg vele, hiszen egy három-
szögben vagyunk, tehát Berek-
fürdőn, Kisújszálláson és Püs-
pökladányban (de kicsit távo-
labb Kunhegyesen, Tiszaörsön 
és Füzesgyarmaton) is van 
gyógyvizes fürdő. A választék 
talán több is mint bőséges.

- A felsorolt fürdőket azért 
nem tekintjük konkurenciá-
nak, mert szinte biztosak va-
gyunk abban, hogy megfele-
lő minőségű ellátás esetén in-
kább az Akácliget fürdőt vá-
lasztják a karcagiak. Mi pedig 
arra törekszünk, hogy ne csak 
ugyanolyan, hanem magasabb 
színvonalat biztosítsunk a he-
lyi és a kistérségi lakosoknak.

- A fedett medencéknek kö-
szönhetően egész évben nyit-
va tartó intézménnyé váltak, 
s május 1-jén megnyitották a 
kültéri medencéket is. Milyen 
rendezvények várhatók a nyá-
ri idényben?

- A változékony időjárás 
miatt még késik az igazi sze-
zonhangulat és látogatottság, 
de kíváncsian várjuk az első 
– éppen gyereknapra eső és jó 
időt ígérő hétvégét. Természe-
tesen több programmal is ké-
szülünk, amelyek közül most 
hadd emeljem ki a legközeleb-
bi, június 21-én szombat dél-
után megrendezésre kerülő 
hétvégi sportprogramot. Az-
nap normál árú belépővel és a 
szokásos nyitva tartással üze-
melünk, viszont délután kara-
te-, dzsúdó-, birkózó- és láb-
tenisz bemutatót láthatnak a 
vendégek és egy zenekar is fel-
lép majd a szabadtéri színpa-
don. Esős nap esetén a ren-
dezvényeket bevisszük a fe-
dett térbe. A nap legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó be-
mutatója egyébként is a beltéri 
úszómedencében lesz: ott bú-
várbemutatót láthatnak az ér-
deklődők. Ezen felül az érin-
tett szakosztályokat úgy kér-
tük fel, hogy ha a vendégek 
szeretnék, kipróbálhassák 
magukat ezekben a sportok-
ban.

- Tehát strandra fel! Jó szó-
rakozást mindenkinek!

Elek György

Júniusban nyit a fürdőgyógyászat

Folytatás az 1. oldalról

Köszönet
A Zöldutat Alapítvány cél-

ja elsősorban súlyos, kere-
kes székben ülő, mozgássé-
rült és halmozottan sérült gyer-
mekek és felnőttek helyzeté-
nek javítása. 2014. április 14-én 
a Kátai Gábor Kórház Általá-
nos Aneszteziológiai- és In-
tenzív osztályát lepték meg egy 
GEMINI 150 típusú elektro-
mos betegemelővel. Ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani a 
Zöldutat Alapítvány Kuratóriu-
ma elnökének, Talabérné Sipos 
Erzsébetnek és valamennyi kol-
légájának, hogy adományukkal 
könnyítettek dolgozóink mun-
káján és javították betegeink ké-
nyelmét. 

a   Kátai Gábor Kórház 
vezetősége

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

Május 31-01. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Június 7-8-9. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Június 14-15. Dr. Tesmesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
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A Karcagi Reformá-
tus Egyházközség elnök-lel-
késze Nt. Koncz Tibor, a 
Bácskossuthfalván szolgáló 
Nt. Móricz Árpád református 
lelkipásztor és a két gyüleke-
zet kapcsolata és barátsága kö-
zel egy évtizedre nyúlik visz-
sza.

Nt. Koncz Tibor elnök-lel-
kész úr vezetésével a presbité-
rium néhány tagja és a refor-
mátus gimnáziumot képviselő 
diákok küldöttei felkereked-
tek, hogy Bácskossuthfalvára 
utazzanak.

A vendéglátó gyülekezet 
nagy örömmel várta a Karcag-
ról érkezőket.

A református templom-
ban örömteli és megható ün-
nep emelte fel az emberi szíve-
ket. Maga az istentisztelet ke-
reszteléssel kezdődött, majd 
Koncz Tibor elnök-lelkész úr 
hirdette Isten igéjét a Példabe-
szédek könyve 31. fejezet vá-
logatott versei alapján. Ige-

hirdetésében köszöntötte az 
édesanyákat, a nagymamá-
kat anyák napja alkalmából. 
A köszöntés folytatásaként a 
Napsugár- Református Óvo-
da apróságai adták elő ünnepi 
műsorukat.

Az istentisztelet végén Szen-
tesi Lajos főgondnok úr átadta 
a karcagi gyülekezet adomá-

nyát, majd a magyar Himnusz 
eléneklését követően a jelen-
lévők átvonultak a gyülekeze-
ti házba, ahol szeretetvendég-
ségre került sor.

Szép, kegyelmi idő ez a mai 
nap a gyülekezeti kapcsolat 
erősítésére, arra, hogy a kar-
cagi gyülekezet keblére ölel-
je a kicsiny bácskossuthfalvi 
gyülekezetet és így átérezzük, 
nem vagyunk árvák, elhagya-
tottak, magányosak- mondta 
vendéglátónk, Móricz Árpád 
lelkész úr.

Így csendesednek le az élet-
viharok. Tettekkel bizonyít-
suk, hogy érdemes gyerme-
keket szülni és felnevelni, ér-
demes a jövő dolgában hinni, 
összefogni, szolgálni egyházat 
és népet, s ha így teszünk, ak-
kor a viharokat is átvészeljük, 
és átérünk a túlsó partra.

Az alig pár órás látogatás 
alatt újabb ismeretségek kö-
tettek, melyek remélhetőleg a 
jövőben tovább folytatódnak, 
barátságos szeretettel.

„Mert ő szemmel tartja az 
ember útját és látja minden lé-
pését” Jób 34,21.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Bácskossuthfalva: támogatás szeretettel
„Ne csak szóval szeressünk, 

hanem cselekedettel és valósá-
gosan.” 1Jn 3,18 Iskolánk taná-
rai és diákjai ötödik éve vesz-
nek részt a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat Szeretet-
híd nevű önkéntes napján. 

Az első évben 30 diák és né-
hány tanár végzett önkéntes 
munkát, s ez a szám évről év-
re növekedett. Tavaly már a 
református általános iskolá-
sok is kedvet kaptak az önkén-
tes feladatvégzéshez.  Eddig 
minden évben az énekkaro-
sok a Református Zenei Fesz-
tiválon szolgáltak, az idén ez a 
rendezvény egy héttel később 
került megrendezésre, ezért a 
teljes kilencedikes évfolyam, 
azaz 96 fő, itt helyben építette 
a szeretethidat.

Május 16-án, pénteken a két 
iskolából összesen 140 diák és 
tanár kezdte meg a munkát, a 
Szeretetszolgálattól kapott pó-
lók kiosztása és a már hagyo-
mányosnak mondható közös 
reggeli elfogyasztása után.

A jelenlegi kilencedike-
seknek és tizedikeseknek az 
érettségihez 50 órányi közös-
ségi szolgálatot kell teljesíte-
ni, ezért az idén, a tavalyi év 
gyakorlatának megfelelően a 
kilencedikeseket kértük fel, 
hogy vegyenek részt a Szere-
tethídban. 

Nagyon lelkesen várta az 
évfolyam a Szeretethidat, hi-

szen a felsőbb évesektől sok 
jót hallottak erről, örültek a 
színes pólóknak és a szeretet-
vendégségnek is. Vidáman, 
gyorsan és ügyesen dolgoztak, 
segítséget nyújtva ezzel az is-
kolának és az egyházközség-
nek.

Több, előre beosztott cso-
portban folyt a munka: a tor-
natermet, a folyosón lévő tár-
lókat, a fizikai, kémia és bi-
ológia szertárakat, előadó-
termeket tettük rendbe, a 
könyvtárból pakoltuk át a 
könyvek egy részét a nyelvi la-
borok előtti szekrényekbe. 

S hidat építettünk a gyüle-
kezet felé is, hiszen a gyüleke-
zeti házban és a templomban 
is kitakarítottunk.

Anyagias világunkban átél-
hették diákjaink, hogy milyen 
nagy érték, s milyen jó érzés 
idejüket, munkájukat adni, s 
megismerhették a közösség-
ben végzett önkéntes szolgálat 
örömét is.

Köszönettel tartozunk a 
Szeretetszolgálatnak a felira-
tos pólókért, a Karcagi Refor-
mátus Egyházközség vezető-
inek a szervezésbeli segítsé-
gért, valamint az anyagi tá-
mogatásért, és a munkában 
részt vevő pedagógusoknak a 
példamutatásért!

Nagy Éva
szervező pedagógus

Szeretethíd az önkétesek napján

A múlt hétvégén Mezőkövesd-
Zsóri volt a karcagi U15 után-
pótlás keret ellenfele. A nagy 
hőségben, a hazai pályán két 
erős csapat küzdött meg a pon-
tokért. A végeredmény: Karcag 
- Mezőkövesd-Zsóry 3:2.

- Igen, kemény mérkőzé-
sen vagyunk túl - kommentál-
ta az eredményt Kemecsi Lász-
ló, a karcagiak edzője. - A fel-
készült és jól kezdő ellenfél 
mellett a nagy meleg is kitik-
kasztotta a fiúkat, de jól ját-
szottunk. A csapat megértette, 
hogy mit jelent ez az összecsa-
pás a mi csapatunk és az egész 
karcagi utánpótlás életében.

- Mi volt a tét?
- Két mérkőzés még hátra 

van, és bár nem akarunk elő-
re inni a medve bőrére, de ha 
a két mérkőzésből sikerül egy 
pontot szereznünk, akkor ma-
tematikailag már bajnokok va-
gyunk. Lényegesen gyengébb 
csapatokkal játszunk, ám ha 
Mezőkövesd ellen nem nye-
rünk, akkor nagyon meleg lett 
volna a helyzet az első helyet il-
letően. Nyilván a hátralévő ta-
lálkozókra is odafigyelünk, de 
egyik sem kíván majd akkora 
koncentrációt, mint a Kövesd 
elleni. A győzelemmel már 
másodjára kerültünk a bajnoki 
arany közelébe, hiszen egy ara-
nyunk már van. Az eredmény 
nem csak nekünk szól, hanem 
a karcagi utánpótlás egészének 
az életére is nagy hatással lesz

- Az elégedettsége érthető, 
hiszen újabb jelentős állomás 
ez a csapat életében.

- Nagyon hosszú út végén 
vagyunk. Hat éve kezdtem a 
munkát a gyerekekkel és ez 
a hat év - a maga sikerei mel-
lett - nagyon-nagyon sok le-
mondást is hozott a magam és 

a gyerekek részéről, valamint 
a szülők részéről, akiknek ez 
elején nagyobb anyagi terhet 
is jelentett. De az eredmény 
látható. Másrészt pedig a csa-
pat 99 %-ban ugyanazokból a 
játékosokból áll, mint hat év-
vel ezelőtt – és erre büszke va-
gyok. Az elmúlt évek során 
egy-két új gyereket sikerült 
beépíteni, egyébként minimá-
lis volt a lemorzsolódás. Az el-
ért eredményekkel kapcso-
latban azt szoktam mondani, 
hogy ez nem lehetett véletlen. 
A játékosainkra már nagyobb 
egyesületek edzői is felfigyel-
tek, néhányukat el is csábítot-
ták. Nagyon büszke vagyok 
rájuk...

- Hogyan, mivel folytatódik 
a felkészülés?

- Az életkori sajátosságból 
adódóan a megfelelő techni-
kai és taktikai tudás elsajátítá-
sa mellett nagy hangsúlyt fek-
tetünk azon játékrendszer, fel-
állási forma megismertetésére, 
amelyeket a felnőtt csapatunk 

is alkalmaz. Reményeink sze-
rint a gyerekek közül néhá-
nyan fel fognak majd kerül-
ni a felnőtt keretbe is. Szeret-
nénk, ha taktikailag és erőn-
létileg is zökkenőmentesen 
tudnának beépülni.

Végezetül köszönöm azok-
nak, akik mindvégi hittek és 
bíztak bennünk, nagyban se-
gített támogatásukkal mind 
anyagilag mind erkölcsileg, 
s köszönöm azoknak is akik 
nem tették, akik időközben el-
fordultak valamilyen ok miatt, 
ezáltal még nagyobb erőt adva 
nekünk a bizonyításra.

Hajrá Karcag!

Elek György

Hosszú út végén vagyunk…

Május 14-én ötödik al-
kalommal rendezték meg 
Kisvárdán a Regionális Csel-
lóversenyt. A Karcagi Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kolából 6 tanuló indult és sze-
repelt eredményesen. A 44 di-
ák részvételével zajló megmé-
rettetésen több korcsoportban 
–a kisebbektől a gimnazistá-
kig- két mű kotta nélküli elő-
adásával léptek a gyerekek a 
zsűri elé. Az idei verseny már 
a negyedik volt, amelyre ké-
szültünk a gyerekekkel és az 
eddigiekhez hasonlóan most 
is szép díjakkal tértünk haza.

Eredményeink a következők:

K. Nagy Veronika előképző – 
kiemelt nívódíj
Tótkomlósi Edina Eszter 2. o. – 
kiemelt nívódíj
Czinege Lajos 3. o. – 
nívódíj
Kovács Balázs 3. o. –
kiemelt nívódíj és különdíj
Tóth Tina 5. o. – nívódíj
Kovács Luca 6. o. –nívódíj

Köszönjük az intézmény-
fenntartó támogatását, hiszen 
biztosította a versenyre az el-

jutásunkat. Hálás vagyok a 
szülőknek aktív támogatásu-
kért, mellyel megteremtették 
a lehetőséget, hogy a gyerekek 
(és a hangszerek) eljussanak 
az órákra, és odafigyeltek az 
otthoni munkájukra. Köszö-
nöm zongorakísérőnk, Zbiskó 
Zoltánné Kati munkáját, ami-
vel, nagyban hozzájárult a si-
keres szerepléshez, odaadó ka-
marapartnere volt a csellisták-
nak. A legnagyobb köszönet 
a gyerekeket illeti a szorgal-
mas gyakorlásért, a kitartá-
sért a hosszú felkészülési idő-
szak alatt és a sok élményért, 
amit az órákon, a koncerteken 
és a versenyen nyújtottak a ta-
náruk, a hallgatóság és persze 
a maguk örömére.

A zsűri elnöke, dr. Iván Klá-
ra egyetemi tanszékvezető fo-
galmazott így zárszavában: „ 
A mai világban jó dolog, ha a 
gyerek olyan eszközt használ, 
amihez nincs szükség konnek-
torra.” Ezek a gondolatok és 
a szép eredmények is alátá-
masztják tehát, hogy csellóz-
ni jó!

Urbánné Tóth Klára

Sikeres szereplés a kisvárdai 
csellóversenyen
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
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 fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is eladó. 
Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon családi ház eladó a Kinizsi 
utcában. Központi földszinti lakás 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-483-
6705.
Karcagon összkomfortos 2,5 szobás 
tehermentes, jó állapotú családi ház 
csendes környéken sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
K a r c a g ,  Tá n c s i c s  k r t .  2 5 .  (a 
Városudvar bejáratánál) III. emeleti, 
2 szobás, erkélyes, klímás, felújított 
lakás reális áron eladó. Tel.: 06/30-
299–8674.
Karcagon családi ház eladó vagy 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-422-
8334.
Karcagon teljes közműves, rendezett 
telkű, téglából épült kisebb kertes 
ház betegség miatt sürgősen eladó. 
Lakrész: 50 m² + 30 m² tároló. Tel.: 
06/70-550-2902.
H á z  e l a d ó  t e l e k  á r o n .  K g . , 
Vörösmarty u. 2. Érdeklődni: Kg., 
Szent I. L. u. 40.
Karcagon, a Kántor S. utcában két-
szobás, földszinti lakás eladó. I.ár: 4,9 
M Ft. Tel.: 06/20-805-2338.
Reális áron eladó jó állapotú 1,5 szo-
bás erkélyes, I. emeleti lakás Karcag, 
Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt. Tel.: 
06/30-491-2519.

Karcagon, Kossuth tér 11-13. sz. alat-
ti 56 m²-es, 2 szobás, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 59/311-975 vagy 06/30-
385-4300.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros családi téglaház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben, 18 órától).
Eladó Táncsics krt. 13. sz. III. lh. IV. 
emeleti 1 és 2 félszobás komfortos 
lakás beköltözhetően. Tel.: 59/313-
697.
Családi ház eladó beépíthető telek-
kel áron alul. Tel.: 06/70-275-1937 
vagy 06/70-257-2045.
K is  ház eladó építhető telek-
kel. Karcag, Kisújszállási út 39. Tel.: 
59/312-381.
Karcag központjában 3 szobás föld-
szinti, felújított lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/20-497-
0487.
Eladó sátortetős, gázfűtéses családi 
ház a Halom utcán. I.ár: 4.200.000 Ft. 
Tel.: 06/30-219-6813.
Karcag, Virág u. 11. sz. alatt régi tí-
pusú ház csendes helyen eladó (gáz, 
víz, ipari áram). Tel.: 06/30-912-2616 
vagy 59/312-026.
Eladó Karcag központjában (a gim-
názium mellett) egy 33 m²-es föld-
szinti garzon lakás új bútorral, sző-
nyegekkel, függönyökkel, háztartá-
si gépekkel berendezve. Tel.: 06/20-
925-2991.
Karcag központjában 736 m²-es tel-
ken 2 szobás családi ház eladó. Tel.: 
06/70-528-3619.

Albérlet
Szoba-konyha-fürdőszobás albérlet 
kiadó. Tel.: 06/30-363-7951.
Egy szobás albérlet kiadó a főtérnél. 
Tel.: 06/30-645-0694.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
3 hónapos ivartalanított csüngő ha-
sú malacok eladók. Tel.: 06/30-336-
6142.
Két darab kiscica ajándékba elvi-
hető. Érd.: Kg., Kacsóh u. 29/a. Tel.: 
59/313-887.
Németjuhász kiskutyák 5.000 Ft/db 
eladó. Tel.: 06/20-396-0166.

Félperzsa kiscicák ingyen elvihetők. 
Tel.: 06/70-329-2792

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Parádon úszómedencés, kétszo-
bás apartmanokban üdülhet. Van 
gyerekágy, etetőszék, homokozó. 
Terasz, kerti bútorral, szalonnasü-
tő, bogrács, pingpongasztal is. SZÉP 
kártyát elfogadunk. (www.parad.
uw.hu) Tel.: 06/30-408-2329 vagy 
59/311-431.
Mátrafüred-Pipishegyen családi 
nyaraló kiadó. Tel.: 59/311-817 vagy 
06/30-455-6995.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A tu-
datfejlődésért. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 db 
Schwinn Csepel 26-os bicikli, 2 db 
grillsütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosztü-
mök (48/XL), sok könyv (szépiroda-
lom, lektür, krimi) eladó. Tel.: 06/59-
311-477.
Kedvező áron eladó bontásból 1 db 
fürdőkád, mosdókagyló, kismére-
tű férfi zakók, kabátok, férfi nad-
rágok, 1 db 3 ajtós világos ruhás-
szekrény, 1 db üveges bárszekrény. 
Értéknek megfelelően 1 db kitűnő 
állapotú cipős szekrény, 1 db igénye-
sen megművelt kovácsoltvas előszo-
bai fogas, 1 db paraszt kanapé, 1 db 
1 személyes heverő, 1 db olasz ba-
ba sportkocsi, 1 db 200l-es kitűnő ál-
lapotú Zanussi Lehel hűtőszekrény. 
Tel.: 06/70-300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Vennék jó állapotú bejárati ajtót 
207x87 cm-es méretben. Tel.: 06/70-
300-9730.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 sze-
mélyes rekamié (9.000 Ft) eladó. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 23.

Gázperzselő, gázmelegítő tömlő-
vel; palackos teakályha két égős; pa-
rabola tányér, fakeretes kézifűrész, 
kenyérsütő eladó. Kg., Erkel F. utca 
35/a. (16 óra után)
Eladó palackos gáztűzhely, vezeté-
kes Karancs gáztűzhely, 3 ajtós szek-
rény, TV asztal, cipős szekrény, 2 sze-
mélyes heverő, asztalok, fotelek, ku-
koricamorzsoló, elektromos meg-
hajtású Belker mérleg, mechanikus 
varrógép és még különböző hagya-
téki dolgok. Tel.: 06/70-409-3470.
Eladó hálószobabútor (fényezett), 
fotelek, székek, konyhabútor, üst-
ház, mosógép (keverőtárcsás), szí-
nes TV, hűtőszekrény, mázsa, heve-
rők, rekamié, Zinger varrógép. Tel.: 
06/59-313-595.
Búza, kukorica, hordozható cserép-
kályha eladó. Tel.: 06/70-275-1937 
vagy 06/70-257-2045.
Kisföldeki fagylaltozóban a telefon 
feltöltés mellett az E-On feltöltést 
is megkezdtük. Várom kedves ve-
vőimet!
Két javításra szoruló varrógép és ré-
gi lemezek eladók. Tel.: 06/20-268-
9521.
KD-160-as daráló eladó. I.ár: 10.000 
Ft. Tel.: 06/20-396-0166.
Eladó 120x150-es kétszárnyas ab-
lak tokkal, 340x100-as futószőnyeg, 
170x230-170x220-200x310-200x300-
as szőnyegek, nagy virágok, 1 db 
bontott cserépkályha. Tel.: 06/20-
585-1734.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.
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 táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák 
építése, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06/20-
919-0320.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Motoros fűkaszával fűvágást házaknál, 
telkeken, kertekben és fabehordást, 
kerítés festést stb. vállalok Karcagon 
és Berekfürdőn. Tel.: 06/20-500-8242.
Szendrei Üvegező Bt. vállal: üvege-
zés, képkeretezés, műanyag nyílászá-
rók, tükrök, redőny, reluxa, szúnyog-
háló. Kg., Villamos u. 21. Tel.: 06/30-
684-4941.
Az alábbi munkák elvégzését válla-
lom: kések, ollók, húsdaráló kések 
élezését, polírozását; vasszerkeze-
tek, kovácsolt kerítések, sírkerítések, 
erkélyek, térelválasztók, kovácsolt 
bútorok, vagyonvédő rácsok készí-
tése; továbbá zsűrizett kardok, szab-
lyák készítését, régiek felújítását; zá-
rak felszerelését, helyszínen adódott 
hibák (elveszett vagy betört kulcs, 
stb.) javítását. Bazsó István e.v. Tel.: 
06/30-310-3497.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

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 

Az apróhirdetésAz apróhirdetés

csak 200 Ft*csak 200 Ft*

 a Karcagi  a Karcagi 

Hírmondóban!Hírmondóban!
* Az alapár 20 szóig 

értendő.
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2014. május 30. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Kováts Mihály tagiskola   
 műsora
19.05  Nagykunsági Krónika –   
 közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Téma: EP választás
 Karcagi Hírek
 - Non-Stop vetélkedő
 - Bejárás az Ipari Parkban
 - Kunszövetség közgyűlés
 - Holokauszt megemlékezés a  
 Zsinagógában
 Háttér
 Vendég: Kolostyák Gyula
 Téma: 1 hónap múlva   
 Birkafőző fesztivál
20.10  Kun Hagyományok Napja
 
2014.június 3-4. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református  
 istentisztelet
19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katolikus  
 szentmise

21:20  Karcag Sport: Karcagi SE -   

 Csépai SE megyei I. osztályú   

 bajnoki labdarúgó mérkőzés

2014. június 5. csütörtök
18.00  Műsorajánlat

18.05  Ballagás 2014

19.05  Nagykunsági Krónika –   

 közéleti magazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: Szepesi Tibor

 Téma: Birkafőző Fesztiválra   

 készülve

 Karcagi Hírek

 - Jótékonysági est 

 - Városi Gyermeknap

 - Kutyakiállítás

 Háttér

 Vendég: Nagy Molnár Miklós

 Téma: Mi lesz a    

 szélmalommal?

20.10  Testvérvárosi Ünnepség

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. május 24.
Jóvér Bernadett és Marozsán 
András

Kun Anita Zsanett és Ábra-
hám Szabolcs

Születés

Jákó Erika – Nagy István
Kg., Bethlen G. u. 64. 

Hanna
Szabó Mónika Renáta – He-
gyi Szabolcs
Kg., Madarász I. u. 29. 

Ádám
Boldizsár Szilvia – Ecsedi Le-
vente
Kg., Dózsa Gy. u. 36. 

Lili

Halálozás

Kirják Elekné (Tar Terézia)
Karcag (1927.)

Nagy Imre
Karcag (1933.)

Nagy István
Karcag (1972.)

Pádár Imre
Karcag (1949.)

Pethő Ferenc
Karcag (1933.)

Rapi István
Karcag (1937.)

Lapzárta:
2014. június 6. (péntek) 12 óra

Május 31. szombat
 8 – 13 óráig Berek Pati-

ka – Kiss A. utca
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Június 1. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
út

Június 7. szombat
 8 – 13 óráig Betánia Pa-

tika – Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Június 8. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pa-

tika – Kossuth tér
Június 9. - Ügyelet
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Június 14. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Hor-
váth F. utca

 9 – 20 óráig Alma 
Gyógyszertár – Tesco

Június 15. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma 

Gyógyszertár - Tesco

A fenti időpontokon 
túl sürgős esetben egész-
ségügyi ellátás a Házior-
vosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Labdarúgás

Martfű – Karcag 0:4 (0:2)
Martfű: 75 néző. Jv.: Kóródi 

F.
Karcag: Moga, Kovács L., 

Orosz (Szőke R.), Kovács 
Cs., Szentannai, Németh M., 
Székely, Szivós Gy., Kupai 
(Bukovszki), Szivós G., Erdei

Edző: Orosz István
A tizennyolcadik percben 

gyors vendégtámadás után 
Szivós Gy. a rövid felső sarokba 
bombázott (0:1). A harminc-
nyolcadik percben Szivós Gy. 
és Székely volt a labda útja. Egy 
csel után a bal alsó sarokba lőtt 
(0:2). Az ötvenharmadik perc-
ben Szentannai balról beívelt, 
majd a kapust megelőzve a ka-
puba továbbított (0:3). A nyolc-
vannyolcadik perben a mér-
kőzés befejezése előtt Székely 
mesterhármasával beállította a 
végeredményt.

Jók a hazaiaknál senki, ill. 
Székely, Szivós Gy., Szivós G., 
Erdei

Gácsi Tibor: Nagyot küz-
döttünk, helyzeteink is voltak, 
de a hibáinkat könyörtelenül 
kihasználták a vendégek.

Orosz István: Féltem a mér-
kőzéstől, de a fiúk nagyszerű-
en megoldották.

Ifjúsági mérkőzés 

Martfű – Karcag 1:4 (2:9)
Karcag: Fábián K., Fábián 

N., Szőke N., Magyari, Szabó 
G., Németh E., Ungi, Berczi, 
Hamar, Daróczi, Balogh J.

Cserék: Oros, Kónya, Szaj-
kó, Szabó E.

Góllövők: Balogh J. (3), Sző-
ke N. (2), Berczi (2), Ungi (2)

Edző: Varga László
Varga László: Végre simán, 

izgalommentesen nyertünk.

NB. II. Észak-keleti csoport

U14-es korosztály: Karcag SE 
– Mezőkövesd-Zsóri 6:0 (3:0)

Karcag SE: Binder, Szabó V., 
Erdős, Szabó P., Sipos R., Papp 
T., Balajti, Kiss S., Tóth R., 
Katona, Takács

Cserék: Czinege, Karsai, 
Varga G., Szabó F. Fábián G.

Góllövők: Takács T., Kato-
na, Kiss S., Tóth R.

Edző: Moga Lóránt
Moga Lóránt: Az idény leg-

szebb játékával továbbra is 
versenyben a dobogóért.

U15-ös korosztály: Karcag 
SE – Mezőkövesd-Zsóri 3:2 
(1:1)

Karcag SE: Fekete, Pes-
ti, Mester, Bencsik, Szendrei, 
Nábrádi, Moga, Terjék, Farkas 
A., Farkas S., Tóth F.

Góllövők: Tóth F. (2), Terjék
Edző: Kemecsi László
Kemecsi László: Kimon-

dottan izgalmas mérkőzésen 
mindkét együttes előtt le a ka-
lappal. Hatalmas hőségben, 
nagy iramban minden játéko-
sunk a 100 %-ot kiadta ma-
gából. Becsülettel megdolgoz-
tunk a sikerért. Köszönjük a 
rengeteg biztatást, amit ezen a 
mérkőzésen is kaptunk!

Női foci

Nagy Brigitta tavaly vet-
te át a KSE női labdarúgó csa-
patának az edzéseit. Mint já-
tékos-edző tevékenykedett, de 
egy súlyos sérülés miatt nem 
tud pályára lépni. Tizenkét 
labdarúgóval indultak neki a 
bajnokságnak, de idény köz-
ben négyen távoztak a csapat-
ból. Ezért is elég nehéz hely-
zetbe kerültek, de ennek elle-
nére beneveztek a kisújszállá-
si női műfüves bajnokságba. 
Összesen hat csapat nevezett. 
Legutóbb vasárnap játszot-
tak a kisújszállási „44-es had-
test” ellen. A kisújszállási csa-
pat nyert 3:2-re.

Karcagi csapat: Gődér Sz., 
Mészáros A., Sebők D., Tóth 
A., Mága A.

Góllövő: Sebők D. (2)
Nagy Brigitta: Az első fél-

időben kaptunk két gólt, majd 
egyenlítettünk – és cserék nél-
kül – a mérkőzés végén kapott 
egy góllal kaptunk ki annak 
ellenére, hogy a lányok dere-
kasan végigküzdötték a mér-
kőzést.

Következő mérkőzés június 
8-án lesz megtartva. Az ellen-
fél a „Kétballáb ördögei” kis-
újszállási csapat. A női csa-
pat várja a labdarúgás iránt 
érdeklődő lányokat és asszo-
nyokat. Edzés minden héten 
szerdán 19 órakor és pénteken 
18:30 órakor a Sportcsarnok-
ban van.

Május elején került sor a 
Lóczy Lajos Országos Föld-
rajzverseny döntőjére, mely-
nek évtizedek óta a Kaposvá-
ri Munkácsy Mihály Gimná-
zium ad ott-
hont.  A több 
száz írásbeli-
ző közül kate-
góriánként a 
legjobb 25-25 
tanulót hív-
ják be az or-
szágos gya-
korlati és szó-
beli döntőbe. 
Aki ide beke-
rül, az maga 
mögött tud-
hat már két abszolvált írásbeli 
fordulót. A 10. évfolyamon Soós 
Dávid, a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola  
10. C osztályos tanulója reme-
kül teljesített az országos dön-
tőn, javítva a tavalyi helyezésén, 
az idén a 10. helyen végzett. Az 
elmúlt tanévben olvashattunk 
a tanuló bosznia-hercegovinai 
élménybeszámolójáról, az idén 
albániai és montenegrói út vár a 
helyezett tanulókra, így Dávid-
ra is. Gratulálunk neki és szere-
tettel várjuk élménybeszámoló-
ját szeptemberben.

Május 20-án Szolnokon, a 

Verseghy Ferenc Gimnázium-
ban rendezték a Bacsó Nándor 
Megyei Földrajzverseny döntő-
jét, ahol a 9. és a 10. évfolyamon 
versenyzett a megye legjobb 12-

12 tanulója. Az írásbeli forduló 
után szerencsére az idei tanév-
ben is szép számmal jutottak be 
karcagi refisták a szóbeli döntő-
be, mely kialakította végső he-
lyezéseket: Fátyol Norbert 9. B 
osztályos tanuló 3. helyen vég-
zett, Gyökeres Krisztián 10. AH 
osztályos tanuló 4. helyen, Tóth 
Zoltán 9. C osztályos tanuló pe-
dig a 8. helyen zárt. Gratulá-
lunk valamennyi versenyző-
nek a szép eredményekért, kö-
szönettel vettük a Református 
Gimnázium, valamint a fenn-
tartó, a Karcagi Református 
Egyházközség támogatását.

MAJOR

Tanulmányút Albániába és 
Montenegróba


