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Megemlékezés a Jászkun Redemptio 270. évfordulóján

Május 5-én, kedden délután, 
a Déryné néptáncosai jóvol-
tából ismét elfoglalhatta he-
lyét a Sétálóutcán a város má-
jusfája. Az eddig csak a lányos 
házaknál gyakorolt, a tavaszt, 
a megújhodást köszöntő, ám 
így már az egész közösségnek 
címzett szép szokást a Kultu-
rális Központ  hívta életre két 
évvel ezelőtt. A zöldlombú fát 
a Bokréta, az Árendás, a Pa-
lánta, az Aprólábak, a Mák-
szem, a Toporgók, a Pántlika, 
a Barna Györgyök és az Irin-
gó táncosainak tarka csoport-
ja, és a Pipás zenekar kísére-
tében érkező néptáncos legé-
nyek csapata hozta a főtéren 
át, az alkalomra szépen bené-
pesült sétálóutca keleti végébe, 
a filagória elé. Itt a lányok szí-

nes szalagokkal díszítették, a 
fiúk és férfiak pedig a helyére 
emelték a fát, amit estig tartó 
közös tánccal ünnepeltek.

A májusfa kitáncolására jú-
nius 3-án kerül sor, erre az 
eseményre ismét várják az ér-
deklődőket.

A város májusfája

Május 6-án valamennyi 
jászkunsági településen ün-
nepi programmal emlékez-
tek meg a Jászkun Redemptio 
270. évfordulójáról. (1745. 
május 6-án váltották meg 
magukat a Pesti Invalidus 
Háztól a korábban a Német 
Lovagrendnek eladott jász-
kun települések – köztük Kar-
cag is.) Ezt a napot 2014-
ben az Országgyűlés nemze-
ti emléknappá nyilvánította 
– ezzel is megerősítve, mél-
tányolva ezt az emlékeze-
tet az ebből fakadó kultúrát. 
A Redemptio évszázadokra 
meghatározta a jászok és ku-
nok életét, a térség gazdasági 
és kulturális fejlődését.

Borbás Ferenc regnáló jász-
kapitány ötlete nyomán a jász-
kun-, nagykun-, kiskun-, és 
jászkapitány közös felhívás-
ban kérte a jászkun telepü-
lések vezetőit és lakosságát, 
hogy csatlakozzanak a Jász-
kun Redemptio megünneplé-
sének programjához. Céljuk 
az volt, hogy az óvodás kor-
tól a nyugdíjasokig a legszéle-
sebb körben idézzék meg ezt 
a jelentős eseményt, ismeret-
terjesztő előadásokkal, vetél-
kedőkkel, kulturális, hagyo-

mányőrző programokkal, és 
természetesen ünnepi megem-
lékezésekkel.

A felhívást számos neves 
személyiség írta alá; tudó-
sok, történészek, etnográfu-
sok, néprajzkutatók, közéleti 
emberek, köztük Lezsák Sán-
dor, országgyűlési képviselő, 
a Magyar Országgyűlés alel-

nöke, dr. Fazekas 
Sándor földműve-
lésügyi miniszter, 
és Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke.

A karcagi es-
ti megemlékezés 
– a többi telepü-
léshez hasonlóan 
– gyertyagyújtás-
sal vette kezdetét 
a Györffy István 
Nagykun Múze-
um épülete előtt. 
Az ünnepi láng-
ból valamennyi 
résztvevő meg-
gyújthatta a saját 
gyertyáját. Az ün-
nepségen jelenlé-
vő iskolák tanulói 
között tanáraik 
és a múzeum dol-
gozói vitték kör-

be a lángot, utána Plósz Csil-
la a Karcagi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatójának tárogatójátéka 
volt hallható.

Az ünnepi rendezvényt dr. 
Nagy Molnár Miklós múze-
umigazgató nyitotta meg, aki 
felolvasta dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter 

üdvözlő levelét. A miniszter 
üzenetében reményét fejezte 
ki, hogy ez a rendezvény ha-
gyományt teremt a jászok és 
kunok életében, hiszen annak 
idején a szabadság visszaszer-
zése rendkívüli erejű közös-
ségalakító tényező volt, és kö-
vetendő példa minden ma-
gyar számára.

Ezt követően Pintér Zol-
tán, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépis-
kola történelem tanára be-
szélt a Redemptio jelentősé-

géről, évszázadokig tartó ha-
tásáról. Az előadás után fel-
olvasásra került Mária Teré-
zia királynő Kiváltságlevele a 
jászok és kunok részére, amely 
Törőcsik Gabriella, 11. osztá-
lyos gimnazista tolmácsolásá-
ban hangzott el.

Az ünnepi eseményt a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda 

Kunrózsa Kamarakórusának 
műsora és a „Jászkunsági gye-
rek vagyok...” kezdetű népdal 
közös eléneklése zárta.

-dh- 

A Miskolci Rendé-
szeti Szakközépisko-
lában rendezték meg a 
belügyi rendészeti pá-
lyaorientációs képzést 
folytató középiskolák 
között a XI. Orszá-
gos Középiskolai Ren-
dészeti Csapatverseny 
Országos Döntőjét. 

A versenyszámok 
közül a 2000 méteres 
síkfutásban a 264 fős 
mezőnyben országos első helye-
zést ért el a karcagi Szentannai 
Sámuel Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium verseny-
zője, Kulik Krisztián 12/C. osz-
tályos tanuló. Krisztián a ren-
dészeti pálya iránt elkötelezett, 
a sikeres érettségi vizsgát kö-
vetően a Miskolci Rendésze-

ti Szakközépiskolában szeretné 
tovább folytatni tanulmányait. 

Teleki Zoltán rendőr alez-
redes, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság vezetője a versenyen 
kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó tanuló részére az iskolai bal-
lagási ünnepségen oklevelet és 
könyvjutalmat adott át.

Országos első lett a Szentannai diákja
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Közéleti szilánkok
„Nem érteni 

magyart, csak 
egy kicsit” 

Mutatta régi barátom finn 
élettársa jobb kezének mutató- és 
hüvelyk ujját majdnem összeértetve 
egymással. Vonatkozott ez ugyanúgy 
a nyelvre, mint a mentalitásra is, 
amikor barátom kérdezte tőlünk a 
Kun - Mediátor esetet, majd pedig 
megpróbálta lefordítani számára. 
De T. csak rázta a fejét, mire barátom 
gondolt egyet és elmesélte neki a 
régi, szakállas „jereváni rádiós” viccet. 
A hír igaz, de nem Iván Ivanovics, 
hanem Szergej Szergejevics.  Az is 
igaz, hogy autó, de nem Moszkvics, 
hanem Volga és nem nyerte, hanem 
lopta. És nem a városi párttitkártól, 
hanem a kolhozelnöktől, nem 
éjszaka, hanem nappal. S csak 
azért nem tudta elvinni és eladni, 
mert Szerjózsa, a kolhoz elnökének 
a sofőrje, nem uborkalét ivott a 
befőttes üvegből, hanem vodkát, és 
ennek következtében összecserélt 
két marmonkannát és dvatcat liter 
gázolajat öntött a gépkocsi tankjába, 
nem benzint….

Van még folytatása, de ezzel 
már tényleg nem untatnám az 
olvasókat, bár a vicc jól jellemzi a 
modern „népköltészet” fordulatait, 
igazságtartalmait és a  történet 
bárgyúságát is.  

Mint ahogy fölháborítóan 
ostobának nézik egyes politikusok 
és elektronikus „zughírlapírók” az 
olvasókat és az állampolgárokat, 
amikor ilyen kérdéseket tesznek föl 
politikai ellenlábasuknak: „Tudott-e 
D. Sándorné tevékenységéről?” 

És ezt halál komolyan kérdezik. 
Ami ugyebár azért cinikus és 
bárgyú, mert a kérdezett ugyanúgy 
visszakérdezhet és a válasz is 
ugyanaz lesz. Mivel semmivel sem 
tudná bizonyítani az ellenkezőjét.

Ahhoz ugyanis nem csak 
érettségi, de még 60-as IQ sem 
kell felfogni: hogy ha a kérdező 
tudna valami biztosat, akkor nem 
kérdezne. Akkor feljelentést tenne 
a rendőrségen …Hát, igen. Nem 
csak egy finn hölgynek „nem 
érteni” egyes magyar politikusokat 
és újságírókat, hanem egy átlag 
választópolgárnak sem. 

Az meg különös hab a történet 
tortáján: nem csak egy-két ember 
nem tudta, hanem kb. ezer, hogy 
D. Sándorné enyhén szólva nem 
becsületes, hanem szélhámos….

Szeretnék már egyszer egy 
olyan emberrel találkozni, akinek 
D. Sándorné fölemlítette a 
pénzváltásban rejlő hasznot, de ő 
visszautasította azzal, hogy nézze 
már meg, nem tollas-e a háta…

-ács-

KÖZÉLET

FM hírekMegyei hírek

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-

retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyerme-
küket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06-30-2063327

 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06-30-9951635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgrt. 19.
06-30-2393073

 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 Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.
06-30-5720000

 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 

Történelmi fordulat követ-
kezett be a családi gazdaságok 
földhasználatában az egy éve, 
május elején hatályba lépett 
új földtörvénynek köszönhe-
tően - mondta a földművelés-
ügyi miniszter sajtótájékozta-
tón. Dr. Fazekas Sándor rá-
mutatott: az a mérvadó, hogy 
ki az, aki a határt műveli, ki 
az, aki ott gazdálkodik. Emlé-
keztetett, hogy a magyar gaz-
dák 2010-ben az ország mint-
egy ötmillió hektáros művel-
hető területének felén dolgoz-
tak, a terület negyvenöt száza-
lékán társaságok gazdálkod-
tak. 2014-re a gazdák aránya 
nőtt, míg a cégeké csökkent, 
és így tizenkét százalékos kü-
lönbség alakult ki közöttük a 
földhasználatban a korábbi 5 
százalékkal szemben. Hang-
súlyozta: az új földtörvény ré-
vén teljesül az a cél, hogy a 
családi gazdaságok aránya 80 
százalék, míg a nagybirtokoké 
húsz százalék legyen.

A földforgalmi törvény iga-
zolta a törvényalkotó várako-
zásait, vagyis a családi gaz-
daságok, a gazdák megerő-
södését - mondta a miniszter. 
Hozzátette: ezt a célt szolgál-
ja a Földet a gazdáknak prog-
ram is, az állami földek újra-
hasznosítása révén a családi 
gazdaságok földhöz juttatásá-
val. Ennek érdekében történt 
az állami töredék - egy-három 
hektáros - földterületek érté-
kesítése is.

A miniszter elmondta: mi-
után a földforgalmi törvény 
meghatározta a földműves fo-
galmát, ennek alapján több 
mint százezren kérelmezték 
felvételüket a földműves nyil-
vántartásba, hiszen ők vásá-
rolhatnak földet, mert Ma-
gyarországon csak földműves 
juthat földtulajdonhoz. Mint-
egy ötezer vállalkozás kezde-
ményezte a mezőgazdasági 
termelő szervezeti státusz el-
nyerését is, ami a földbérlet-
hez szükséges. 

Nem következett be viszont, 
amit többen is jósoltak: nem 
omlott össze az új földtörvény 
miatt a magyar földpiac. A ma-
gyar földpiac stabil és enyhe 
emelkedést mutat – hangsú-
lyozta dr. Fazekas Sándor. Szólt 
arról is, hogy  az új földtör-
vényt Magyarországnak az EU 
előtt is meg kell védenie, ezért 
az FM az Igazságügyi Minisz-
tériummal közösen azon dol-
gozik, hogy a magyar álláspont 
kiállja az uniós vitákat is.

Történelmi fordulat a családi 
gazdaságok földhasználatában 

Május 5-én a 4.sz. főút Törökszentmiklóst elkerülő szakaszá-
nál tartott sajtótájékoztatót Boldog István országgyűlési képvi-
selő és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke. A sajtótájékoztató témája a felfüggesztett M4-
es autópálya beruházás volt. Kovács Sándor elmondta, hogy a 
megyei önkormányzat is érzi a súlyát a kialakult helyzetnek, 
ezért legutóbbi ülésén nyilatkozatot fogadott el egyhangúlag a 
megyei közgyűlés, melyben kiáll az M4-es autópálya Abony-
Fegyvernek közötti szakasza megépítése, a leállított beruházás 
újra indítása mellett.

Kovács Sándor: A megyei közgyűlés kiáll 
az M4-es autópálya megépítése mellett

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke védnökségével zajlik idén május 8-15. között a Tisza-tó 
Napja rendezvénysorozat. Május 8-án rendőrségi triatlon ver-
seny nyitotta az eseményeket, előtte pedig már a szervezők - 
köztük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat - kép-
viselői kerékpározták körbe a tavat, mintegy 57 km-es volt a 
táv. A nap végén a biciklis csapat az épülő tiszafüredi kerék-
páros centrumnál fejezte be a túrát, ahol egy bokrétaavató ün-
nepség is zajlott. A jelenlévő média szervezetek képviselői tájé-
koztatást kaptak a (Magyarország legnagyobb) füredi kerékpá-
ros centrumról, a „Természet Operaháza” c. projektről és a tér-
ség turisztikai helyzetéről.

Tisza-tó Napja

Fotó: Internet

Fotó: Internet
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INTERJÚ

A helyi járási rendszert be-
mutató sorozatunk ezúttal 
az Okmányirodai Osztályra 
látogatott el, amely az egyik 
legforgalmasabb irodának 
számít, hiszen a hétközna-
pi élethez szükséges legalap-
vetőbb, legtöbbször használt 
dokumentumokkal foglal-
kozik. Feladataikat és műkö-
désüket dr. Bihari Gitta osz-
tályvezető mutatta be.

– Forgalmas osztályról van 
szó – ha nem a legforgalma-
sabbról. Hány ügyintézővel, és 
mekkora feladatkört látnak el?

– Tizenegy fővel, két hely-
színen – a karcagi és a kisúj-
szállási kirendeltségeken – ál-
lunk az ügyfelek rendelkezé-
sére. Az ügyek többségében 
országos illetékességgel já-
runk el. Ide tartozik a külön-
böző személyi okmányokkal 
kapcsolatos ügyintézés; útle-
vél, személyi igazolvány, veze-
tői engedély, lakcímkártya és 
diákigazolvány kiállítása, cse-
réje, megújítása. Hasonlókép-
pen a járművekre vonatkozó 
ügyeket is mi intézzük. Ilyen 
az új jármű első forgalomba 
helyezése, használt jármű el-
ső forgalomba helyezése, tu-
lajdonjog-változásának nyil-
vántartásba vétele, forgalom-
ból történő ideiglenes kivoná-
sa, vagy épp végleges kivoná-
sa. Így természetesen szintén 
a mi osztályunk intézi a for-
galomból ideiglenesen kivont 
járművek ismételt forgalomba 
helyezését, és a véglegesen ki-
vont járművek újra forgalom-
ba helyezését is.

Emellett ide tartozik a 
rendszámtáblák pótlása, cse-
réje, járművek származás-el-
lenőrzés nyilvántartásba véte-
le és még hosszan lehetne so-
rolni.

– Az eddig felsoroltak a leg-
alapvetőbb okmányok, de gon-
dolom itt nem áll meg a felso-
rolás.

– Természetesen nem. Ná-
lunk történik az egyéni vál-
lalkozás alapítására, adatvál-
tozásának bejelentésére vo-

natkozó ügyintézés is, ugyan-
úgy azok szüneteltetése, szü-
neteltetés utáni tevékenység 
megkezdése, vagy megszün-
tetése és nem utolsósorban a 
vállalkozói igazolvány igény-
lése is. Szintén a mi irodánk 
bocsájtja ki a mozgáskorláto-
zottak parkolási igazolványait 
is. Ez is egy fontos feladatunk.

– Mielőtt szót ejtenénk a 
sokszor hallott ügyfélkapu és 
kormányablak nyújtotta elő-
nyökről még beszéljünk egy ki-
csit néhány fontos dologról! 
Az uniós csatlakozással bekö-
vetkezett jogharmonizációval, 
majd később a járási rendszer 
bevezetésével jó néhány jog-
szabályi változás történt, így 
olyanok is, amelyek a szemé-
lyi okmányainkkal kapcsola-
tosak. Melyek a legfontosabb, 
legfrissebb változások?

– Mindenkit érintő jogsza-
bályi előírás, hogy valameny-
nyi magyar állampolgárnak 
rendelkeznie kell – életkor-
tól függetlenül – személyazo-
nosításra érvényes okmány-
nyal. Ilyen okmány a szemé-
lyi igazolvány lakcímkártyá-
val együtt, vagy a vezetői en-
gedély lakcímkártyával, va-
lamint az útlevél szintén lak-
címkártyával együttesen. Ez 
azt jelenti, hogy életkortól 

függetlenül igényelhető sze-
mélyi igazolvány, akár újszü-
lött részére is.

A személyi igazolványnak 
a személyazonosság igazolá-
sán túl további előnye, hogy 
szabadon gyakorolható vele a 
külföldre utazás joga az Eu-
rópai Unió valamennyi tagál-
lamába, valamint azon orszá-
gokba, amelyekbe kétoldalú 
egyezmény teszi ezt lehetővé. 
Kevesen tudják, de ilyen pél-
dául Andorra, Horvátország, 
Svájc, Liechtenstein.

További, sokakat érintő vál-

tozás a mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványával kap-
csolatos, amely 2014. 12. 11-
től lépett életbe. A korábbi, 
úgynevezett hétpontos orvo-
si igazolásra automatikusan 
nem hosszabbítható a lejárt 
érvényességű par-
kolási igazolvány. 
Ezen esetekben az 
ügyfél által benyúj-
tott orvosi papíro-
kat elbírálásra to-
vábbítjuk a Jász-
Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormány-
hivatal Családtá-
mogatási és Tár-
sadalombiztosítá-
si Főosztály Reha-
bilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztályá-
hoz. Ez a szerv dönt 
a közlekedőképes-
ség minősítéséről, 
azaz abban az eset-
ben hosszabbítjuk 
meg az igazolvány 
érvényességi idejét, 
ha a fenti szerv szakvélemény-
ében azt állapítja meg, hogy 
az ügyfél közlekedőképessé-
gében súlyosan akadályozott.

2015. 04. 01-től feladatkö-
rünk még egy újabbal bő-
vült. Bevezetésre került az 
útdíjkompenzáció, amely le-

hetőséget biztosít a jogsza-
bályban meghatározott jo-
gosultak számára az úthasz-
nálati díj visszatérítésére. Az 
okmányirodákban lehetőség 
van a kérelmek benyújtásá-
ra, de azok elbírálását az ille-
tékes megyei kormányhivatal-
ok végzik.

– Mit kell tudnunk a koráb-
ban említett ügyfélkapuról és 
a kormányablakokról? Milyen 
előnyökkel járnak ezek?

– Az elektronikus ügyinté-
zés térhódításával az ügyfél-
kapu jelentősége folyamato-

san nő. Jelentősége abban áll, 
hogy megteremti a közvet-
len elektronikus utat az ügy-
fél és az adott hatóság között, 
amely gyorsíthatja az ügyme-
netet. (Például adó, egészség-
biztosítás, nyugdíjfolyósítás.) 

Fontos kiemelni, hogy az ok-
mányirodai ügyek közül az 
egyéni vállalkozásokhoz kap-
csolódó adatváltozások, az 
egyéni vállalkozói tevékeny-
ség szüneteltetésének beje-
lentése, valamint a szünetel-
tetést követő vállalkozási te-

vékenység folytatá-
sa kizárólag elekt-
ronikus úton in-
tézhetőek. Az ügy-
félkapu regisztrá-
ció az okmányiro-
dában tehető meg, 
kizárólag személye-
sen és mindössze a 
személyazonosítás-
hoz szükséges ok-
mányok kellenek az 
eljáráshoz. A más, 
ügyfélkapun intéz-
hető ügyek listá-
ja naprakész tájé-
koztatással a www.
mag yarorszag.hu 
honlapon található.

A kormányab-
lak kialakítása a mi 

esetünkben még a közeli jö-
vő részét képezi. A Magyary 
Program szellemében jelen-
tős átalakulások kezdődtek 
a közigazgatásban, és e fo-
lyamat részeként országszer-
te kialakításra kerültek és ke-
rülnek folyamatosan az integ-
rált ügyfélszolgálatok. Ezeket 
hívják kormányablakoknak, 
amelyek sokféle és folyama-
tosan bővülő ügyköröket lát-
nak el. A Karcagi Járási Hiva-
tal két kormányablakának ki-
alakítása, azok megnyitásának 
pontos dátuma még nem is-

meretes előttünk, de az előké-
születek jegyében a Járási Hi-
vatal 23 munkatársa végezte 
el a kormányablak ügyintéző 
szakirányú képzést, kibővítve 
tudásukat az új, és megválto-
zott államigazgatási feladatok 

terén. Megszereztek minden 
olyan kompetenciát, amellyel 
alkalmassá váltak a magasabb 
szintű ügyintézői feladatok 
színvonalas ellátására. Emel-
lett az okmányirodai eszköz-
park cseréje is megtörtént, 
korszerű, a modern kor elvá-
rásainak megfelelő eszközök-
kel végezhetjük munkánkat.

Legfontosabb célunk a 
gyors, ügyfélbarát, szaksze-
rű ügyintézés. Bízunk abban, 
hogy ügyfeleink elégedetten 
távoznak tőlünk és szívesen 
választanak minket az elkö-
vetkezendő időkben is.

-dh-

Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal II. rész
Okmányirodai Osztály

Az Okmányirodai Osz-
tály a Városháza földszint-
jén a 43-as, 44-es, 41/a, va-
lamint a 40-es irodákban 
működik a továbbiakban is.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: -
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök:  13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

Az okmányirodai ügy-
intézéshez lehetőség van 
interneten, személyesen, 
vagy telefonon keresztül 
történő időpontfoglalásra a 
sorban állás elkerülése érde-
kében.



4 2015. május 15.Karcagi Hírmondó

INTERJÚ

Beiskolázási körkép

A kávéfogyasztás elterjedé-
se számos olyan eszközt, léte-
sítményt, szokást kialakított, 
mint a különböző méretű ká-
véfőzők, kávéscsészék és poha-
rak vagy kiskanalak nagy soka-
sága, a közösségi élet egyik leg-
jellemzőbb színterévé lett kávé-
házak, vagy a reggeli kávézás el-
hagyhatatlan szokása. Egy ilyen 
kultúrhistóriai apróság a kávé-
adag mellé kitalált kockacukor, 
és ilyen ennek másik, elegánsabb 
változata az apró staniclikbe 
adagolt édesítőszer. Az utóbbi 
pedig az a típusú hozadéka lett 
a kávé élvezetének, mint a tűz-
gyújtásnak a gyufacímke, a hír-
közlésnek a postabélyeg, a ké-
peslap vagy éppen a telefonkár-
tya. Vagyis alig észrevehető ap-
róság, de van, létezik, mégpe-
dig sok-sok változatban előfor-
dul, és ezért – mint a korábban 
felsoroltak is – gyűjthető. E nya-
katekertnek tűnő bevezetőre pe-
dig azért volt szükség, mert áp-
rilis 25-26-án Karcagon tartotta 
tavaszi találkozóját a HUNCUT, 
a Hunniai Cukorzacskó-gyüjtők 
Társasága. 

A találkozónak a Lovagud-
var, pontosabban az egyko-

ri kántorlak utcára néző nagy-
szobája adott otthont. Amikor 
megérkeztem, a hosszú asztalo-
kat már elborította a rengeteg, 
mindenféle formájú, színű, fel-
iratú (stb., stb.) cukrostasak és 
javában folyt az egyes darabok 
bemutatása, a csere. Már a felü-
letes nézelődés is megmutatta, 
hogy sokszínűségük tényleg ha-
tártalan. A HUNCUT elnökét 
Kovács István építészmérnököt 
is ez „fogta meg” annak idején 
egy spanyolországi utazás alatt.

- Ott nagyon nagy a divat-
ja az cukorzacskóknak és ha-
mar feltűnt, hogy ahány helyen 
kávéztunk, mindenütt más és 
másféle kicsomagolásban kap-

tuk a cukrot. Mindből hoztam 
el, úgyhogy nagyon sok kávé-
cukorral tértem haza. El is ha-
tároztam, hogy gyűjteni fo-
gom őket. Az elején úgy gon-
doltam, hogy „na, ezzel a hü-
lyeséggel egyedül leszek.” Az-
tán az interneten egyből ki-
derült, hogy nemcsak a vi-
lág más országaiban van szá-
mos ilyen gyűjtő, de Magyaror-
szágon sem ismeretlen szenve-
dély már. Annyira nem, hogy 
pár év múltán, 2010-ben meg-
alakult a HUNCUT. Egyesüle-
tünk húsz főnyi állandó tagság-
gal bír - Szombathelytől Debre-
cenig, Békéscsabától Miskolcig, 
Dorogtól a Balaton-mellékig. Ez 

a húsz fő persze nem mindenki, 
mert mintegy 90-100 magyar-
országi kávécukor-gyűjtőről tu-
dunk, a világon pedig 8-10 ezer-
re becsülhető a cukros-zacskót 
gyűjtők száma. A Guiness re-
kordok könyve szerint a csú-
csot egy olasz gyűjtő tartja kb. 
800 ezres gyűjteményével. A ha-
zaiak közül tudomásom szerint 
a Raáb testvérek és az én gyűj-
teményem a legnagyobb negy-
venezer darab körüli nagyság-
renddel, de mi a világranglis-
tán a „futottak még” kategóriá-
ba tartozunk.

- Ezek szerint a gyűjtenivaló 
nagy bőséggel áll rendelkezésre...
Kik állítják elő és dobják piacra 
a kávécukrokat?

- A csomagolás jó reklámfe-
lület, ezért nagyon sok vendég-
látóhely, kisebb vagy nagyobb 
szálloda, légifuvarozó cég reklá-
mozza így magát, de még hosz-
szan sorolhatnám azokat vál-
lalatokat, ami kihasználják ezt 
a lehetőséget. Németország-
ban pedig találkoztam olyan 
cukroszacskóval, amin feltün-
tették, hogy aki a megnevezett 
üzletben felmutatja, az ott bizo-
nyos százalékkal olcsóbban vá-
sárolhat. 

- És milyen az itthoni felhoza-
tal?

- A magyar cégek sajnos még 
nem igazán vették észre a mar-
ketingnek ezt a formáját. A mi 
egyesületünk azonban határo-
zott céljának tűzte ki az ország 
népszerűsítését. Ennek meg-
felelően eddig pl. magyar vá-
rak, magyar katedrálisok, ma-
gyar népviseletek és kutyafaj-
ták sort adtunk ki. Ezeket mi 
terveztetjük meg, mi gyártat-
juk le és ezekkel csereberé-
lünk külföldön. Már tervezzük 
a magyar Nobel-díjasokat és 
hungarikumokat bemutató tasa-
kokat is. A települések népszerű-
sítésére is alkalmas, Kiskunha-
lason a helyi nevezetességekből 
terveztettek egy sort. Vannak te-
hát hazai kezdeményezések is.

A HUNCUT csapata - Lévai 
Kálmán kalauzolásával - két na-
pig ismerkedett Karcag neveze-
tességeivel, köztük a birkapör-
költtel és a ferdinánddal. Hogy 
később is találkozunk-e velük 
nem tudom, de Kiskunhalas 
példája nyomán, hagytak itt ne-
künk egy jó ötletet. Nemcsak a 
kávéfogyasztóknak lenne érde-
mes eltűnődni rajta. 

Elek György  

„Édes” hobbi - Karcagon találkoztak a gyűjtők

Április 16-17-én országszerte 
lezajlottak az általános iskolai 
beíratások. Karcagon a Karca-
gi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola három általá-
nos iskolai tagintézménye, az 
Arany János Általános Iskola, 
valamint az egyházi fenntartá-
sú Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola és a Szent 
Pál Marista Általános Iskola 
várta a leendő elsősöket. 

Az intézmények vezetői-
től kapott információkból lát-
ható, hogy megérkezett az 
újabb, ezúttal a gazdasági vál-
ság hatásának tulajdonítha-
tó demográfiai hullámvölgy. 
A Karcagi Általános Iskola 
tagintézményei közül – Plósz 
Csilla Igazgatónő tájékozta-
tása szerint a Kiskulcsosi és 
a Kováts Mihály Tagiskolák-
ban egy-egy tizenhét fős el-
ső osztály kezdi meg a tanu-
lást szeptemberben. Tavaly a 
Kiskulcsosi Tagiskolába 27, a 
Kovátsba 28 elsőst tudtak fel-
venni. A Györffy István Tag-
intézménynek a 2015/16-os 
tanévben két huszonhét fős 
osztályban összesen 54 elsőse 
lesz. Ugyanide tavaly 54 leen-
dő elsős írattak be.

- Az iskola működésében 
nem okoz problémát a keve-

sebb gyermek, a kisebb lét-
szám sőt, ha a dolgok szakmai 
oldalát nézzük, akkor a ki-
sebb, például a 17 fős osztály-
létszám ideálisnak mondható. 
Az iskolák jövője szempontjá-
ból persze nem az, hiszen sze-
retnénk, ha minél több gyer-
mek járna hozzánk. Bízzunk 
abban, hogy ez csak átmeneti 
probléma és idővel ismét nö-
vekedni fog a gyermeklétszám 
– mondja az igazgatónő, aki 
szerint a gyermeklétszám vál-
tozása ma még nem érinti  a 
pedagógusok létszámát.

A Karcagi Arany János Ál-
talános Iskolában huszon-
két fős a jelenlegi első osztály, 
most áprilisban pedig tizen-
négy gyermeket írattak be a 
szülők.

- Ezt még korántsem te-
kinthetjük véglegesnek – 
mondja Kovácsné Szendrei 
Borbála igazgató. - Hosz-
szú évek tapasztalata, hogy 
a nyár folyamán bizony van 
egy kis mozgás, változás a ta-
nulói létszámot illetően. Bí-
zunk benne, hogy szeptembe-
rig jön még néhány első osz-
tályos gyermek az iskolánkba.  
Ha az idén esetleg nem is lesz 
így, az sem probléma, hiszen a 
törvényi indítható létszámot, 
a tizennégy főt elértük. Más-

részt azt gondolom, a kisebb 
létszám az eredményesség 
szempontjából éppen az első 
osztályban nagyon hasznos.

A Szent Pál Marista Álta-
lános Iskolában harminc ta-
nuló a leendő elsősök száma, 
akik, Nagy Józsefné igazga-
tónő tájékoztatása szerint két 
osztályban tanulnak majd. A 
marista iskolában a tavalyi-
hoz képest nem változott az 
elsős létszám, ami a csökkenő 
gyermeklétszámot alapul vé-
ve, növekedésként is értékel-
hető.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolában a 
2015/16-os tanévben két első 
osztály indítását engedélyez-
te az egyházi fenntartó. Már-
ciusban, az iskola-előkészí-
tő foglakozások végén 58 szü-
lő adta be a jelentkezési lapot. 
Az áprilisi beíratkozáskor  - 
tájékoztatott Földváriné Si-
mon Ilona igazgatónő, - 54 (47 
karcagi, 7 vidéki) leendő el-
sőst írattak be. A 2015/16-os 
tanévben újraíndításának 20. 
évfordulóját ünneplő Refiben 
elsősorban az idegennyelv és 
a természettudományos óra-
számok emelésével tovább bő-
vül majd a képzési kínálat. 

Elek György  

Ötödik alkalommal rendezett gyerekeknek, szülőknek kerék-
páros ügyességi versenyt a Madarász Imre Egyesített Óvoda má-
jus 6-án a Táncsics körút egy szakaszán. Molnár Pál önkormány-
zati képviselőt, Gyulás Ferencné intézményvezetőt és az óvodán-
ként egy-egy versenyző csapatot, szülőket, nagyszülőket, Andrá-
si Tiborné munkaközösség vezető köszöntötte, majd kezdetét vet-
te a KRESZ ismeretekre és kerékpáros ügyességre épülő verseny. 
A Karcagi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésren-
dészeti Alosztályának tagjai egy rendőrautót is kihoztak, melybe a 
gyerekek beülhettek és kipróbálhatták pl. a szirénát is. A nap vé-
gén, minden versenyző óvodás ajándékot kapott, Karcagi Nagy 
Zoltán és Andy pedig gyermekműsorral kedveskedett a kicsiknek.

Ügyeskedj a kerékpároddal!
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HÍREK

A hét kérdése: Meddig fog élni a magyar nóta és a népdal?

Fazekas Katalin (28) 
Lehet, hogy már nem olyan 
népszerű ez a két műfaj mint 
régen, de ameddig magyar nép 
lesz,  lesz nóta és lesz népdal is.

Tyukodi László (65)
Az utóbbi években is sokfelé 
megfordultam az országban, 
és ha úgy hozta a helyzet, 
mindig előkerültek a nóták 
meg a népdalok, tehát most 
is sokan ismerik őket. Ez így 
lesz később is.

Béres Mihályné (68)
Magyar nóta és népdal is 
mindig lesz, amíg magyar 
ember lesz. Még ma sem le-
het igazi mulatságot elképzel-
ni ezek nélkül. Úgyhogy nem 
kell félni, hogy eltűnnek.

OTTHON
Tavaszi epres szelet

Hozzávalók / 4 adag
Tésztához: 

6 db tojás, 6 ek cukor, 4 csapott ek finomliszt, 2 ek  
cukrozatlan kakaópor, 1 dl napraforgó olaj, 0,5 cso-
mag sütőpor

Krémhez:
30 dkg eperlekvár, 1 csomag zselatinfix, 3 dl habtejszín

Tetejére:
4 ek cukor, 2 tasak vaníliás pudingpor, 7 dl szénsavas narancsos üdítőital (piros színű üdítő!)

Elkészítés
Tészta: A tojássárgáját a cukorral kikeverjük. Hozzáadjuk az olajat, majd a kakaóporral és a 
sütőporral elkevert lisztet, és beleforgatjuk a kemény habbá vert tojásfehérjét. A közepes 
tepsit sütőpapírral kibéleljük, a masszát beleöntjük, és tűpróbáig sütjük.
Krém: A lekvárhoz adjuk a zselatinfixet. Felverjük a habtejszínt, és a kettőt óvatosan össze-
keverjük. Rákenjük a kihűlt tésztára, és a hűtőbe tesszük fél órára.
Tetejére: Az üdítőitalt a cukorral és a pudingporral összekeverjük, megfőzzük, és langyos-
ra hűtjük, majd rákenjük a habra. Visszatesszük a hűtőbe 1-2 órára, és szeleteljük.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor van a Nemzeti Jászkun Emléknap?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben május 18-án 

(hétfőn) 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Dobos János (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A „Legyen más a szenvedé-
lyed!” elnevezésű, európai uni-
ós finanszírozású kiemelt pro-
jekt elsősorban a fiatalok (12-29 
évesek) figyelmét szeretné fel-
hívni arra, hogy a  szenvedély 
adta öröm forrása nemcsak va-
lamilyen káros függőség lehet. 
A mozgás, a zene, a művésze-
ti alkotótevékenység vagy a tu-

domány is válhat szenvedéllyé. 
Ennek a projektnek a része az a 
2014. március 27. és 2015.júni-
us 26. között összesen 78 ese-
ményre épülő a TÁMOP 5.2.9 
program keretében megvaló-
suló kezdeményezés, amelynek 
egy 54 helyszínen bemutatott 
roadshow is része volt. Ez  ér-
kezett Karcagra május 7-én dél-
előtt. A Déryné Kulturális Köz-
pont mozitermében tartott ren-
dezvényen mintegy félezer kar-
cagi diák vett részt, akiket Sze-
pesi Tibor önkormányzati kép-
viselő, Plósz Csilla, a Karcagi 
Általános Iskola igazgatója, va-
lamint a show szervezői részéről 
Fogarasy Gabriella program-
menedzser köszöntött. 

- Azzal kapcsolatban szó-
lítjuk meg a fiatalokat, hogy a 
szabadidejüket valami hasz-
nos tevékenységgel töltsék, és 

ne pedig a káros szenvedélyek-
kel (kábítószer, cigaretta, alko-
hol) éljenek. Mi nem arról be-
szélünk, hogy mi történik ve-
led, ha kipróbálod ezeket, ha-
nem pozitív szemlélettel azt 
mutatjuk be, mit csinálj, mit 
csinálhatsz helyette, - vagyis al-
ternatívákat nyújtunk, (amit 
a Nemzeti Drogellenes Straté-

gia is megfogalmaz). Ilyen hasz-
nos szenvedély lehet például a 
tánc, a sport, a tudás, a művé-
szet – hallottuk a rendezvény 
előtt Fogarasy Gabriellától. - 
Éppen ezért nagyon sok sporto-
ló és művész segít nekünk. Kar-
cagon a művészet adta lehető-
ségekre hívjuk fel a figyelmet. 
Ezért tagja a roadshownak Szil-
ágyi Zsolt (Zizi Roxy), Leo és az 
Animal Cannibals. Ők közvetí-
tik a fiatalok felé a projekt üze-
netét.

A hivatásos előadók mellett 
az KÁI Tagiskolái és az Arany 
János Általános Iskola  néptánc-
csoportjai, valamint az Erkel 
Ferenc Művészeti Iskola növen-
dékei mutatkoztak be.

A roadshow-nak Karcag és 
Jászkisér voltak az utolsó állo-
másai, a projekt zárórendezvénye 
júniusban Balatonfüreden lesz.

Legyen más a szenvedélyed!
Május 9-én (szombaton) 

tartotta ötven éves találko-
zóját az Arany János Általá-
nos Iskola (akkor  Arany Já-
nos utcai Általános Iskola) 
8/b osztálya. A 36 fős osz-
tálylétszámból 18 egyko-
ri tanuló volt jelen az iskolá-
ban megtartott osztályfőnö-
ki órán, amelyen mivel Török 
Szilárdné tanárnő, az osztály-
főnök egészségi okok miatt 
nem lehetett jelen, Ökrös Im-
re (osztálytárs) kérdéseire vá-
laszoltak a nagyobbrészt ma 
is Karcagon élő, illetve az or-
szág más tájairól (Budapest, 
Dorog, Tata stb.) hazaérke-
zett öregdiákok. Az iskola-
látogatás után kezdődött va-

csora beszélgetéssel indult, az 
elején pedig gyertyát gyújtot-
tak a már elhalt osztálytársak 

emlékére. A félszáz éves év-
forduló jó hangulatú estebéd-
del zárult. 

Ötven éves osztálytalálkozó
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HÍREK

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság Kiemelt Életellenes 
Ügyeket Felderítő Főosztálya 
nyomozásokat folytat 2007. és 
2010. évben a 4-es számú fő-
út mentén tevékenykedő pros-
tituáltak sérelmére elkövetett 
emberölések, és más erőszakos 
bűncselekmény miatt.

2007. év végén, vagy 2008. 
év elején - pontosabban nem 
meghatározható időpontban 
- ismeretlen elkövető megöl-
te a Püspökladányban élő, de 
Karcag határában, a 4-es főút 
mentén dolgozó V-né K. Teré-
zia prostituáltat. A nőt eltűnt-
ként körözték, 2008. február-
ban jelentették be az eltűnését, 
a földi maradványai 2011. áp-
rilisban kerültek elő a 4-es fő-
út karcagi szakasza és a vasúti 
sínpálya közötti, aljnövényzet-
tel sűrűn benőtt belvizes terü-
letről.

Tyukodi Angéla fiatalko-
rú prostituált 2010. május 22-
én, szombaton 21.00 óra körü-
li időben a szintén Karcag ha-
tárában lévő, a 4-es főutat sze-
gélyező ún. magyarkai parko-
lóban beszállt egy piros színű 
autóba, ami Debrecen felé el-
hajtott. A lány azóta ismeret-
len helyen tartózkodik, életje-
let nem adott magáról, ezért 
eltűntkénti körözéséről intéz-
kedtek.

2010. június 19-én - szintén 
szombaton - 17.22 és 17.38 óra 
közötti időpontban ismeretlen 

személy Debrecen határában, a 
4-es számú főút 234-es kilomé-
terszelvényénél található dűlő-
úton megölte P. Piroska prosti-
tuáltat. A nyomozás adatai sze-
rint az ismeretlen elkövető egy 
bordó színű, nagy méretű, lép-
csős hátú autóval 
közlekedett. Az el-
követő a sértett tás-
káját magával vitte.

2010. augusztus 20-
ról 27-re - tehát mun-
kaszüneti napra eső 
péntekről szombat-
ra - virradóan isme-
retlen elkövető, isme-
retlen helyen megölte 
L. Erzsébetet, majd a 
holttestét a Karcagot 
Bucsával összekötő út 
menti belvizes árok-
ba helyezte. Az áldo-
zat a többi nőtől elté-
rően Karcag belterü-
letén folytatta a tevé-
kenységét, 20-án es-
te 21.00 óra körül tá-
vozott a helyi Fekete 
Csikó nevű kocsmá-
ból, holtteste másnap 
a kora délutáni órák-
ban került elő. Az ál-
dozat táskája szintén 
eltűnt, azt az elkövető valószínű-
leg magával vitte.

A nyomozások egyik verzió-
jaként felmerült, hogy a cselek-
ményeket ugyanaz a személy 
követte el, vagyis sorozat-elkö-
vetőről van szó.

A Rendőrség az alábbi fel-
tételeknek megfelelő szemé-
lyekre vonatkozóan vár infor-
mációkat:

1. Karcagi, vagy környékbe-
li kötődéssel rendelkezik. Ez 
adódhat többek között abból, 

hogy itt él, vagy élt, ide járt is-
kolába, itt dolgozott, vagy dol-
gozik, vagy életútjának egy 
másik eleme köti ide.

2. A cselekmények általá-
ban szombaton, vagy mun-
kaszüneti napra eső más na-

pokon történtek, így feltehe-
tő, hogy hétköznap dolgozott, 
tehát 2010-ben munkahellyel 
rendelkezett.

3. Vezetői engedéllyel ren-
delkezik, rendszeresen hasz-
nál gépjárművet. 

4. 2010-ben ren-
delkezett egy bordó 
színű autóval, vagy 
esetleg munkája, is-
merősei révén ilyen 
autóhoz hozzáfér-
hetett, ilyet hasz-
nálhatott.

5. Prostituáltak 
körében otthonosan 
mozog, feltehető-
en időnként igény-
be veszi a szolgálta-
tásaikat.

6. Feltehetően sú-
lyos párkapcsolati 
kudarcok jellemez-
hetik az életét, a nő-
ket lenézi, a határo-
zott nőket mélysé-
gesen megveti, gyű-
löli. Erős féltékeny-
ség jellemző rá, fel-
tehetően a múltjá-
ban előfordulhatott 
zaklatás. Ilyenkor 
a kiszemelt, vagy 

őt elhagyó nőt figyeli, követi, 
akár személyesen, akár telefo-
non keresi vele a kapcsolatot, 
esetleg fenyegeti.

7. Valószínűleg kést hord 
magánál, rajong a szúró-vágó 
eszközökért.

8. 2010. óta az életében be-
következett valamilyen válto-
zás - halál, baleset, súlyos be-
tegség, börtönbe vonulás, el-
költözés stb. - miatt a tevé-
kenységét befejezte.

A Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Rendőr-főkapitányság a 
nyomozás kezdetekor bruttó 
1.000.000 forint nyomraveze-
tői díjat ajánlott fel a nyomra-
vezetőnek az L. Erzsébet sérel-
mére elkövetett ügyben, amely 
annak fizethető ki, aki az el-
követő személyével kapcsolat-
ban olyan pontos adatokkal 
rendelkezik, amelyek segítsé-
gével az elkövető azonosítha-
tó, bűnösségére a gyanú meg-
alapozottá válik, és informá-
cióit az eljárás során ismerte-
ti. A Rendőrség a nyomrave-
zető személyét bizalmasan ke-
zeli, szükség esetén védelmére 
a kellő intézkedéseket megte-
szi. Az üggyel kapcsolatos in-
formációkat a Rendőrség l07 
vagy 112 központi segélyhí-
vó számára, vagy a Telefon-
tanú ingyenesen hívható, 06-
80 555-111 hívószámára vár-
ják. Természetesen bármely 
rendőrnél, vagy rendőri szerv-
nél is megteheti a bejelentést, 
így például az ügyben eljáró 
ORFK-s kollégák minden csü-
törtöki napon munkaidőben a 
Karcagi Rendőrkapitányságon 
személyesen is tudjak fogadni 
a bejelentőket.

Tovább nyomoznak a 4-es számú főút melletti emberölések ügyében

Tyukodi Angélát ma is eltűntként körözik

HIRDETMÉNYEK
Meghívó

A karcagi Kunha-
lom Polgári Kör követke-
ző meghívott előadója if-
jabb Dr. Zsembeli József, a 
Debreceni Egyetem Karca-
gi Kutatóintézetének igaz-
gatója lesz, aki bemutatja 
az intézet főbb kutatási te-
vékenységeit kivetített il-
lusztrációval, s válaszol a 
feltett kérdésekre.

Az előadás ideje: má-
jus 19. kedd 17 órától, hely-
színe a Déryné Kulturális 
Központ első emeleti klub-
terme. 

A tartalmas és érdekes-
nek ígérkező ismeretter-
jesztő programra minden 
érdeklődőt szeretettel hív 
és vár a Kunhalom Polgá-
ri Kör!

Dr. Varga Gyöngyi, a 
kör elnöke
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HIRDETMÉNYEK
KOVÁCS MIHÁLY  

EMLÉKNAPOK
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

2015. MÁJUS 15. (péntek)

11.30 KOSZORÚZÁS A KOVÁTS KAPUNÁL 
 Bocskai u. Liliom u. kereszteződése
14.30 KOVÁTS MIHÁLY EMLÉKÜNNEPSÉG
 Györffy István Múzeum Park

TÉRZENE

ÜNNEPI MŰSOR
Köszöntőt mond: Varga Tamás államtitkár HM
 Dr. Fazekas Sándor 
 földművelésügyi miniszter

KOSZORÚZÁS
„A szabadságért harcoltak” KIÁLLÍTÁS 
Györffy István Múzeum
Megnyitja: Dr. Bene János PhD, múzeum igazgató

17.00 „Az 1848-49-es szabadságharc huszárjainak öltöze-
te, felszerelése és fegyverzete” 

ELŐADÁS
Kálvin u. 9.
Előadást tartja: Udovecz György hagyományőrző ezredes

Ünnepi rendezvényünkre szeretettel várjuk!

Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület
KÁIAMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. május 18. (hétfő) 12 óra
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HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 16-17. Dr. Magyar György Kg. Hajnal u. 22. Tel.: 06/30 852 0465

Anyakönyv
Születés

Madarász Judit – Makai József
Karcag, Széchenyi sgt. 9-11.

Flóra
Balogh Hajnalka - Lázók 
József Ádám
Karcag, Tiszta u. 8. 

Brendon
Tóth Csilla - Bóka József
Karcag, Tompa u. 32. 

Hanna Viktória

Halálozás
Gazsó József
 Karcag (1956)
Kovács Sándor 
 Karcag (1930)

Május 16. (Szombat)
 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 
F. 1.)

 9 – 20 óráig Alma 
G y ó g y s z e r t á r 
(Kisújszállási u. 34.) 
(Tesco)

Május 17. (vasárnap)
 9 - 12 óráig Alma 

G y ó g y s z e r t á r 
(Kisújszállási u. 34.) 
(Tesco)

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. május 15. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Májusfa táncolás
18.30 Ovis konyhakerek 
19.15 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Májusi programok
 Karcagi hírek
 - Interjú a Kun-Mediátor ügyről  
 Dr. Fazekas Sándorral 
 - Végzős diákok búcsúzása
 - Jászkun Redemptio
 - Utazási károsultak
 Háttér
 Téma: Rendőrségi tájékoztató a 4.sz  
 főút melletti gyilkosságokról
20.10 Karcagi Tükör
 Testületi ülés

2015. május 19. kedd
18.00   Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.04.26

19.25   Karcagi Hírek 
19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.04.26
20.50  Karcag Sport: Karcagi SE - Jászapáti 
Futball Klub megyei I. osztályú bajnoki 
labdarúgó mérközés

2015. május 21. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Májusfa táncolás 
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Kun-Mediátor ,,átverés,, a  
 pszichológus szemével
 Karcagi hírek
 - Drogprevenció
 - Tájházak nyitvatartása
 - Tavaszi munkálatok
 Háttér
 Téma: tehetséges karcagi diákok
20.10 Karcagi Tükör
 Megújult a karcagi főtér

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

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 
 - Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Autókereskedő (Kisújszállás),
 - Állatgondozó (Karcag),
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Általános karbantartó (Karcag),
 - Mázoló, szobafestő (változó a munkavégzés helye),
 - Mázoló, szobafestő (Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője, betanított varrodai munkás 

(Kisújszállás),
 - Fémmegmunkáló, felületi gépkezelő-operátor (Oroszlány),
 - Gyártósori összeszerelő - betanított munka (Szolnok),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű - és nehézgép kezelő 

(Kisújszállás),
 - Ügynök-szervizvezető, munkafelvevő (Kisújszállás),
 - Pultos (Karcag),
 - Egyéb egyszerű építőipari foglalkozás (Szombathely).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

ÉAOP-5-1.1/D-12-2013-0021

 A „Nagykunság Főtere – Karcag városközpont 
funkcióbővítő fejlesztése”fotóinstallációs 

pályázatot bemutató program

„ISMERI ÖN KARCAGOT?”

Ha a válasz IGEN … talán szert tehet új ismeretekre.
Ha a válasz NEM … pótolhatja hiányzó tudását.
De ha csak egy kellemes órát szeretne eltölteni családjával 

lovas kocsikázás közben, vagy szeretné felmérni tudását és 
részt venne helyismereti vetélkedőnkön…

MI SEGÍTÜNK

2015. május 17-én (vasárnap) 10.00-16.00 óráig várjuk je-
lentkezését a Városháza előtti téren, az Információnál. 
Indulási időpontok:

Séta a városközpontban: 11.15 óra, 13.15 óra, 15.15 óra és 
16.15 óra
Ekhós szekeres városnézés: 11.30 óra, 13.30 óra, 15.30 óra 
és 16.30 óra

A helyismereti vetélkedőre 10.00-15.00 óráig jelentkez-
hetnek. A feladatok helyes kitöltéséhez hívja segítségül a fő-
téren található turisztikai táblákat. 

A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki.
A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

ÉAOP-5-1.1/D-12-2013-0021

A „Nagykunság Főtere – Karcag városközpont 
funkcióbővítő fejlesztése”

„MIÉNK A TÉR!”
Zenés menet és térzene
2015. május 17-én (vasárnap) 10.00-10.45

Közreműködik a Nagykun Honvédbanda 
Vezényel: Soós Pál 

Útvonal: 
Kossuth téri filagória – Sétáló utca – Dózsa György u. – 
Déryné Kulturális Központ – Városháza előtti tér

Horgászok 
figyelem!

A Nagykun Horgász 
Egyesület 2015. május 17-
én (vasárnap) 9 órakor 
tartja éves horgászgyűlé-
sét, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várunk.

Helyszín: Nagykun Víz-
gazdálkodási Társulat 
Karcag, Kisújszállási út 30. 

Elnökség
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Ingatlan
Áron alul ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ 
karcagi lakásra, házra a Kiskunsági 
Nemzeti Park területén TŐSERDŐN 
(Tisza holtágánál) lévő nyaraló. A 
termálfürdővel átellenben, főút 
mellett helyezkedik el, az 5-6 sze-
mély részére kialakított, teljesen be-
rendezett, hatalmas udvarral ren-
delkező, parkosított (tuják díszfák 
stb.), egyedileg kialakított faház. 
Rövid autóútra (kb. 30 perc) több 
kedvelt fürdőhelyhez (Cserkeszőlő, 
Kerekdomb, Tiszakécske). Ajánlott 
befektetésként (kiadható), vagy ke-
reskedelmi, és üzleti célokra is al-
kalmas. Érdeklődni az esti órákban. 
Tel.: 06/56-330-188, vagy a 06/30- 
291-4356 számon.
B u d a p e s t  X I I I .  k e r ü l e t é b e n 
(Kodolányi Főiskola szomszédságá-
ban) 1+2 félszobás, amerikai kony-
hás lakás újépítésű házban augusz-
tus hónaptól kiadó. Tel.: 06/30-968 
-8020.
Karcagon Kórház u. 8 szám alatti, II. 
emeleti, 51 m2-es felújított lakás sür-
gősen eladó. Tel.: 06/30-627-7789.
Karcagon 3 szobás kertes ház mel-
léképületekkel, garázzsal eladó. 
Továbbá egy kertes ház és egy 500 
m2-es külön leválasztott telek, ami 
cserélhető termőföldre, autóra, 
vagy házra. Ugyanitt 40 db szék el-
adó. Tel.: 06/20-230-1202.
Üres b eépíthető p or ta e ladó 
Karcagon a Sándor utcában. Tel: 
06/30-227-3246.
Eladó Karcagon a Kántor Sándor u. 
8 szám alatt egy 8 éve épült, kivá-
ló hőszigetelésű, alacsony rezsijű 2. 
emeleti (tetőtéri) lakás. Nettó 33,95 
nm (bruttó 42,41 m2). Központi fű-
tés, klíma, egyedi konyhaszekrény, 
villanytűzhely, szekrénysor. Irányár: 
140.000 Ft/ nettó m2. Tel.: 06/30-
985-4098.

Karcagon 44 m2-es kis házrész el-
adó. Szoba-konyhás, fürdőszobás, 
gáz és cserépkályha fűtésű. Irányár: 
2,5 millió forint. Ugyanitt mosógép, 
centrifuga, TV eladó. Tel.: 06/30-921-
1871.
Karcagon a Széchenyi sugárút 50. 
szám alatt, földszinti, 35 m2-es, egy-
szobás lakás eladó. Érdeklődni hét-
köznapokon a következő telefonszá-
mon: 06/20-985-8864.
Karcagon az Új utcában két szobás 
ház eladó. Tel.: 06/59-313-692 és 
06/70-466-1574.
Ház eladó Karcagon a Deák Ferenc 
krt. 69 szám alatt, ugyanitt használt 
bútorok eladók. Tel.: 06/59-313-595.
Karcagon eladó összkomfortos csa-
ládi ház, többféle fűtési lehetőség-
gel (vegyes tüzelés, központi fűtés, 
gázkazán, három helyiségben pedig 
cserépkályha található). Gazdasági 
épület és garázs is van (83 m2). Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcagon az Erdei utca 25. szám 
alatt két szobás kockaház, gazdál-
kodásra alkalmas alsóépülettel,4 
millió forintért eladó. Érdeklődni az 
esti órákban. Tel.: 06/30-261-1040, 
06/30-210-1290.
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás el-
adó. Tel.: 06/59-311-975 és 06/30- 
385-4300.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgősen 
eladó az Ágota utca 27 szám alatt. 
Érdeklődni reggel 8 óráig, és este 18 
óra után. Tel.: 06/59-400-802.
Eladó lakás Karcag központjában! 57 
m2-es, harmadik emeleti tavaszi köl-
tözéssel. Tel.: 06/30-298-0276. 
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m2-es telken teljes közművesí-
tett, ipari árammal ellátott, bontás-
ra vagy felújításra ítélt ház eladó. A 
telek alkalmas üzleti vagy ipari te-
vékenységre is. Tel.: 06/30-478-2714.

Városközpontban 3 szobás földszinti 
lakás eladó, vagy kertesre cserélhe-
tő. Tel.: 06/20-497-0487. 
Eladó vagy kertes házra cserélhe-
tő Karcagon a Széchenyi sgt. 67/A 
szám alatti, 2. emeleti 2 szobás, jó 
állapotú lakás. Tel.: 06/30-390 0291, 
vagy a 06/30-715-4404-es számo-
kon.
Lebontásra váró kis ház 500 m2-es 
portával eladó. Tel.: 06/30-478-5721.
CSERE! Karcag legjobb helyén, 
a főtéren, csendes utcában 3 szo-
bás, összkomfortos ház eladó vagy 
DEBRECENI 1,5 szobás lakásra vagy 
házra cserélném! Tel.: 06/20-502 
-6183.
Karcagon az Epreskert utca 2. szám 
alatt, két szobás, verandás, csalá-
di ház (három féle fűtési lehetőség-
gel) alsóépülettel, és garázzsal el-
adó. Tel.: 06/59-311-838.
Központban 94 m2-es, 3 szobás, 
összkomfortos (3 féle fűtési lehe-
tőség) családi ház eladó, illetve la-
káscsere értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/20-504-3708.

Állat
Kopasztott rántani való és vágó csir-
ke, nagy kakas kapható minden pén-
teken, csak rendelésre, amit csütör-
tök délig lehet leadni. Karcag, Soós 
István u.12. Tel.: 06/59-311-969, 06/30-
244-5160.
Fehér húsjellegű hízó, és rágott koca 
eladó. Tel.: 06/30-385-8232.
Szeretnék egy középtermetű, hangos-
kodó kutyakölyköt befogadni. Tel.: 
06/59-311-817 vagy  06/30-455-6995.

Állás
Vendéglátásban jártas, nem do-
hányzó hölgy jelentkezését várjuk 
alkalmi jelleggel kisegítő munkára. 
Tel.: 06/30-645-1845. 

Csomagoló munkakörbe dolgozót 
felveszünk. Tel.: 06/30-500-3719.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelán tárgyakat, 
díszeket, illetve régi konyhai haszná-
lati eszközöket, teljes körű hagyaté-
kot, tollat. Tel.: 06/20-996-1346.
Színes televízió eladó (Vestel típusú). 
Tel.: 06/30-385-6456.
Karcagon eladó üst-üstházzal, 
és használt gázkonvektorok. Tel.: 
06/30-527-2980.
Eladó két fő részére szóló 50 % os 
üdülési utalvány (ér vényessé-
ge:2016.05.17). Továbbá mustárszínű 
konyhaszekrény, gázkályha, zomán-
cozott birkafőző üst (60, 30, 15 lite-
res) eladók. Tel.: 06/59-314-189.
Zab van eladó és napraforgó kisbá-
lás szalma! Tel.: 06/56-312-666, 06/30 
282-0454.
Video lejátszó eladó (felvevő-leját-
szó, LG típusú). Érdeklődni hétköz-
napokon a következő telefonszá-
mon: 06/20-985-8864.
Hajlított vázas női kerékpár, mosó-
gép, centrifuga, robikapa utánfutó, 
benzines fűnyíró, gáztűzhely eladó. 
Tel.: 06/30-261-0785.
Hajdu Zerowatt automata, és Hajdu 
keverőtárcsás mosógép, 24-es fiú 
MTB kerékpár eladó. Tel.: 06/30-336-
6150.
Eladó egy masszírozó fotel, és egy 
56 tojásos csibekeltető. Tel.: 06/30- 
484-1572. 
Tüzifa (tölgy) kb. 30 mázsa, 2000 
Ft/q áron és 15 pár galamb eladó 
vagy elcserélhető gázpalackra, kony-
hai mosogatóra, szárnyasra, nyúlra. 
Tel.: 06/30-315-1509.
Kis szekrények, fotelágy, szőnyeg, 
íróasztalok, tv asztal, 42-es boksz-
csizma eladók! Tel.: 06/30-645-1845.
Morzsolt kukorica, 3 fejes eke,3 le-
véltakaró borona eladó. Karcag, 
Keleti u. 6. Tel.: 06/59-312-574, 06/20-
241-0846.
ELVESZETT a kutyánk május 5-én 
(kedden) este az udvarunkról. 
(Fajtája: mopsz szuka, beige színű, 4 
éves.) A megtalálónak jutalmat aján-
lok. Tel.: 06/30-878- 5979.
MÁTRAFÜRED-PIPISHEGYEN családi 
nyaraló KIADÓ. Érdeklődni a 06/59-
311-817, és a 06/30-455-6995 tele-
fonszámokon.
Tea kályha eladó. Tel.: 06/70-395-
5263.
Gázbojler, mosdókagyló csappal 
együtt, gázkonvektor, öntvény für-
dőkád, rizslámpa, és csillár eladó. 
Tel.: 06/70-337-8039.
Eladó PIAGGIO NRG 50 cm3 DT 
MOTORKERÉKPÁR megkímélt álla-
potban (4000 km-rel). Tel.: 06/59-313 
-063 vagy a 06/30-853-5990.
Új olajradiátor, kávéfőző, szendvics-
sütő, Karancs gáztűzhely, cd tartó, 
telefon (mobil és vonalas), táskavar-
rógép, tyúketető, és gázpalack el-
adók! Tel.: 06/20-502-6183.
Főtér közelében zárt udvar kiadó 
kerti parti céljából (hétvégékre). 
Székek, asztalok adottak. Ugyanitt 
nagyterem is kiadó alkalmankénti 
megbeszélésekre, találkozókra, tor-
nákra, stb. Tel.: 06/30-369-5288.

28-as kerékpár, mosógép, centrifuga 
eladó. Tel.: 06/59-314-892.
Független 52 éves hölgy keresi kor-
ban hozzáillő párját. Tel.: 06/30-862-
5093.
Opel Astra sebváltó, kuplung, hen-
gerfej, önindító, generátor, gyújtás-
elosztó (komplett), trafó eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.
Mercedes Vitohoz önindító, első és 
hátsó féktárcsák és betétek, kerék-
agy, lengőkarok, térelválasztó (gyá-
ri), hátsó ülés eladó. Turbó 108-109-
112 CDI- hez eladó első, hátsó fék-
nyereg. Tel.: 06/30-363-7951.
Renaultra 4 db 13-as kerék gumi-
val, Nissanra 4db 14-es acél felni, 
Mercedes Vitora 4 db acél felni, gu-
mikkal eladó. Tel.: 06/30-363-7951.
Garázsajtó (290X210-es, aluborítás, 
acélváz, tok nélkül), fa nagykapu, 
és elektromos fűnyíró eladó! Tel.: 
06/30-363-7951.
Renault Clio 19-hez, és Peugeot 405-
höz bontott alkatrészek eladók. Tel.: 
06/30-363-7951.
Jól működő színes TV olcsón eladó! 
Tel.: 06/20-391-5618.
Karcagon az Epreskert út 2. szám 
alatt, használt bútorok, szőnye-
gek, gobelin képek, színes tv, hűtő 
és háztartási kisgépek eladók. Tel.: 
06/59-311-838.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 06/59-313-
887 vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, 
háztartási eszközök élezése, kö-
szörülése. Varga Mihály Karcag, 
Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-
6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.
FODR ÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. Tel.: 06/30-447-3918.
Ház és kertkörüli munkákat (fűnyí-
rást, fabehordást, meszelést, fes-
tést, kerítésjavítást és festést, ki-
sebb bontást) vállalok Karcag és 
Berekfürdő területén. Tel.: 06/20- 
807-4711.
Cserépforgatást, tetőjavítást, és 
teljes körű építőipari munkákat 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!
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SPORT

2015. 05. 02. (szombat)
Csépa-Karcag 1-6 (1-4) (50 néző)
Játékvezető: Mozsár Gergely 
Karcag: Agócs- Szentannai, 

Orosz (Bukovszki), Domokos 
R., Németh M., Kovács L., Szí-
vós G., Nagy R., (Erdei), Do-
mokos A., Szőke R., (Szívós 
Gy.) Székely. Edző: Orosz Ist-
ván.

A mérkőzés kezdetéig több 
hullámban is kiadós zápor-
eső hullott a pályára. Emiatt 
csúszós, sáros lett a pálya ta-
laja, de azért játékra alkalmas 
volt. Karcag kezdte jól a játékot, 
mivel még egy perc sem telt el 
már vezetést szerzett. Nagy R. 
indította Székelyt, aki a kifutó 
kapus fölött átpattanó labdát a 
kapuba emelte (0-1).

Ennek eredményeként a 7. 
percben Domokos A. hosszú 
átadásával futatta Székelyt, a 
csatár a kapust megelőzve a há-
lóba lőtt (0-2).

A hazaiak védelme teljesen 
szétesett, mert hamarosan a 
harmadik gólt is megkapták. A 
11. percben Németh M. átmen-
tette a labdát egy védőn, majd 
középre adott, a kipattanó lab-
dát Nagy R. vagy harminc mé-
terről kapásból a sarokba bom-
bázott( 0-3).

Néhány perc múlva meglehe-
tett volna a negyedik gól is, Szé-
kelyt lerántották a 16-son kí-
vül, de piros lap helyett szabad-
rúgást ítélt a játékvezető. A 28. 
percben szépített a hazai csa-
pat az egymásra váró vendégvé-

dők között Határ a hálóba gurí-
tott (1-3).

A 31. percben megszületett a 
negyedik gól is. Székely elcsípett 
egy rossz átadást, majd középre 
adott és Szőke R. a bal alsó sa-
rokba lőtt (1-4).

Négy perc multán Szőke R., 
Domokos A. elment egészen 
az alapvonalig, majd közepé-
re adott, Székely a bal felső sa-
rokba lőtt. A balkapufát talál-
ta el. A második félidőben az 
50. percben Domokos A. elment 
egészen az alapvonalig,majd kö-
zépre adott, Székely a bal felső 
sarokba lőtt (1-5).

Ezután összeszedte magát a 
hazai csapat kétszer is veszé-
lyeztette a karcagiak kapuját, de 
Agócs kétszer is bravúrosan há-
rított. A 80. percben Erdei indí-
totta Domokos A.-t akinek lö-
vése a felső lécről lepattant, de 
maradt egy karcagi gól, a 88. 
percben Domokos A., egyedül 
tört a kapu felé,de Modla ka-
pus „elütötte”, 11-es. A bünte-
tőt a „sértett” a bal sarokba lőtte 
(1-6). A karcagi csapat sorozat-
ban ismét nagyarányú győzel-
met aratott.

Jók: Oberna, Mile, Szakács, il-
letve Németh M., Nagy R., Do-
mokos A., Székely, Agócs.

Fialka György: A balszerencse 
igencsak rányomta bélyegét az 
eredmény alakulására, a II. fél-
időben már partiban voltunk. 

Orosz István: Hamar eldőlt a 
mérkőzés.

B.I. 

Megyei I. osztályú Bajnokság

HIRDETMÉNYEK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. május 18-tól az Északi és 
a Déli városrészen a hulladékszállítási rend módosul. A la-
kókörnyezetük tisztántartása érdekében a gyűjtőpontokra ál-
landó jelleggel kihelyezett konténereket megszüntetjük. Ezzel 
együtt néhány gyűjtési pont megszűnik és új kerül kijelölésre. 
Megszűnik a Gyarmati úti, a Széchenyi sgt. - Nyár u. sar-
kán található, valamint a Gyep u. – Napsugár u. sarkán lé-
vő gyűjtőpont!

z új rend alapján a megadott napokon reggel kerülnek a 
konténerek kihelyezésre, felügyelet mellett történik a gyűjtés, 
majd 14 órakor a konténerek elszállításra kerülnek. Ezentúl 
hetente három nap áll rendelkezésre a hulladékok kihelyezé-
sére az alábbiak szerint: hétfő 8-14 óráig, szerda 8-14 óráig, 
péntek 8-14 óráig. 

2015. május 18-tól a gyűjtési pontok helye: 
É-i Külváros:  Hideg u.- Napsugár u. sarka
  Gyep u. – Északi u. vége (a színpad felé)

D-i Külváros: Széchenyi sgt. vége - Albert u. sarok  
  (színpad mellett)

  Arany János u. - Nyár u. sarok

A gyűjtési időpontokat követően a konténerek elszállítás-
ra kerülnek. A gyűjtési időpontokon kívül mindenki a sa-
ját udvarán belül köteles tárolni a hulladékát! A hulladékok 
elhelyezése kizárólag a megadott időpontokban és a megadott 
helyszíneken lehetséges! Ezek a gyűjtőpontok kizárólag az ott 
lakók háztartási hulladékainak begyűjtésére kerülnek rend-
szeresítésre. A város egyéb pontjairól érkező hulladékok nem 
vehetők át ezeken a pontokon, azokra a hulladéklerakó, va-
lamint a gyepmesteri telep nyújt átvételi lehetőséget. A fenti-
ektől eltérő módon történő hulladék-elhelyezés vagy lerakás 
szabálysértési eljárást von maga után!

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét! Mindezen intéz-
kedésekre lakókörnyezetük tisztaságának megóvása érde-
kében kerül sor. Fogjunk össze és közösen változtassuk meg 
ezeket az áldatlan állapotú gyűjtőpontokat! Bízunk az érin-
tettek szíves együttműködésében!

Köszönettel: Karcag városi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke, Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft., a terület önkormányzati képviselői

Tisztelt Lakosság! Köszönetnyilvánítás
A Nagykun Víz- és Csator-

namű Kft. üzemeltetésében ál-
ló Akácliget Gyógy- és Strand-
fürdő és a Napsugár Nyugdíjas 
Klub ezúton mond köszönetet 
a II. Karcagi Országos Nyugdí-
jas Művészeti Fesztivál sikeres 
megrendezéséhez nyújtott se-
gítségükért:
 - Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ 
és Könyvtár

 - Karcag Városi Önkor-
mányzat

 - Karcag Városi Önkor-
mányzat Városgondnok-
sága

 - Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ

 - Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola 
és Kollégium

 - Sántha László

Az utolsó előtti fordulóban 
Orosháza ellen elért idegenbe-
li 7-5-ös bravúros győzelemmel 
elérhető közelségbe került a do-
bogó az NB II-es sakkcsapatnak. 
Ehhez az utolsó hazai mérkőzé-
sen a TÁKISZ ellen nagy arányú 
győzelemre volt szükség, ugyanis 
a 3. helyezettől 1 ponttal volt le-
maradva a csapat. A 2. hely reá-
lisan nem volt elérhető, mert a 
Szeged 3 pontos előnye nagyon 
soknak tűnt. Ennek szellemében 
a lehető legerősebb összeállítás-
sal ültünk asztalhoz az idei év-
ben csak sikereket hozó Akácli-
get Fürdőben.

Az előzetes számolgatások azt 
mutatták, hogy célunk eléréséhez 
8 pontos győzelem kell, ami nem 
egyszerű feladat, hiszen ellenfe-
lünk ekkora vereségbe nem sza-
ladt bele ebben az évben. Szeren-
csére jól kezdődött a mérkőzés, 
mivel Egyed Zsolt hamar nyert 
végjátékba került, amit gyorsan 
sikerült megnyernie. Ekkor már 
több táblán előnyös állás ala-
kult ki és körvonalazódott a vár-
va várt siker. Nem sokkal később 
Mohácsi Imre, és Egyed Judit is 

érvényesítette előnyét és nyert. 
Sajnos időközben Kovács Róbert 
és Sebők István előnyös állásban 
hibáztak, de nagy küzdelem árán 
döntetlent tudtak tartani. Szük-
ség is volt erre, mert Egyed Vik-
tória jelentős hátrányba került, és 
több bonyolult állás is kialakult a 
táblákon. Szerencsére Puha Pé-
ter, Kónya László és Levay Sorin 
ekkorra már a győzelem kapu-
jában voltak, amit gyorsan át is 
léptek, így már karnyújtásnyira 
voltunk a dobogótól. Egyed Gá-
bor védhetetlen matt támadás-
hoz jutott, amit nyolc lépés múl-
va az ellenfél is felismert és felad-
ta. Ezzel meg volt a hőn áhított 
8 pont, de még három táblán iz-
galmas játék folyt. Először Mozes 
Ervin fejezte be a partiját, lépés-
ről lépésre növelte előnyét, míg 
ellenfele be nem szüntette a kilá-
tástalan harcot.

Ekkor jött a hír, hogy a töb-
bi mérkőzés befejeződött és már 
meg van a dobogó, de a Szeged 
csak 7,5 pontot szerzett, így 11-
1-es győzelemmel 2. helyen vé-
gezne a csapat. Az első táblán 
Ardelean George Catalin picit 
pontatlanul játszott, de csak idő 
kérdése volt a győzelem, amit 
meg is szerzett. És ekkor min-
denki az utolsó partiért izgult, 
ahol már csak Egyed Viktória 
harcolt, és óriási időzavarban si-
került megfordítania a játszmá-
ját, majd pontatlanságot követő-
en egy rendkívül bonyolult állást 
kialakítania, de a nevéhez méltó-
an győzött. Ezzel a bravúros si-

kerrel sikerült megismételni az 
előző évi szereplést, vagyis ismét 
2. helyen végzett a csapatunk az 
NB II-ben.

Az eredmény sokkal nagyobb 
siker mint a korábbi évekbeli, hi-
szen az idén sokszor szinte a me-
gyei csapatnak kellett játszania 
a magasabb osztályban. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint, hogy 
az idei évben hat mérkőzéssel ke-
vesebbet játszottak külföldi játé-
kosaink, akik helyett a karcagi 
játékosoknak kellett helyt állni. 
A csapatban ennek következté-
ben nem volt igazán kiemelkedő 
teljesítmény mint a korábbi évek-
ben, de többen igen jól szerepel-
tek., így a csapat legjobb pont-
szerzői: a 7,5 pontos Mózes Er-
vin, Kónya László és Egyed Vik-
tória, de 7 pontot ért el Puha Pé-
ter és 6,5 ponttal büszkélkedhet 
Mohácsi Imre, illetve Egyed Ju-
dit. Ugyanakkor nem hagyhat-
juk említés nélkül az 5,5 pontot 
szerző Fodor Istvánt, aki veret-
lenül zárta ezt a számára nagyon 
nehéz évet.

Az év közbeni változás nagyon 
jó hatással volt mindenkire és az 
Akácliget Fürdőben szárnyakat 
kapott a csapat, ahol ellenfeleink 
fürödtek be, így vereséggel távo-
zott tőlünk mindenki. Szerencsé-
re támogatóink továbbra is kitar-
tanak a csapat mellett, így sike-
rünkben Horváth Lajos, Mada-
rász György, Kiss Mihály és Kiss 
Lajos is jelentős szerepet vállalt, 
amit külön köszönünk nekik.

Egyed Zsolt
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