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Karcagi  Hírmondó
„Miénk a főtér!”

Befejeződött a térség legnagyobb beruházása
A Nagykun Honvédbanda 

térzenéje, majd a mazsorettek 
felvonulása köszöntötte a kar-
cagiakat vasárnap délelőtt. A 
főteret elfoglaló kirakodóvá-
sárral, sportversennyel, ha-
gyományőrző bemutatók-
kal, táncprodukciókkal és ut-
caszínházzal színesített ma-
jálissal azt ünnepelte a város, 
hogy sikeresen befejeződött 
a főtér központi épületeinek 
felújítása és a Városháza előt-
ti dísztér kialakítása. 

Az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam anyagi támoga-
tásával végrehajtott, a Nagy-
kunság főtere – Karcag vá-
rosközpont funkcióbővítő 
fejlesztése című (ÉAOP -5.1.1/
D-12-2013-0021 jelű) pro-
jekt munkái tavaly ősszel kez-
dődtek. A Városháza, a Déry-
né Kulturális Központ, vala-

mint a Piaccsarnok épületé-
nek felújítását célzó program 
költségeit - 447,85 millió fo-
rintot –100 százalékban az el-
nyert pályázati támogatás biz-
tosította.

A kedvező időjárás jóvol-
tából télen is folyó munkák 
során megújult a Városhá-
za tetőszerkezete, hátsó fala 
és udvara, ahol a vakoláson 
és a festésen kívül lift készült 
mozgáskorlátozottak részé-
re, illetve modern, hőszige-
telt nyílászárók kerültek be-
építésre. A Déryné Kulturá-
lis Központ 1927-ben átadott 

épületét – ún. fal-átvágásos 
módszerrel – szigetelték, ez-
zel mentesítve a felvizesedés-
től. Ezt követően a hőszige-
telő vakolatot majd díszva-

kolatot kaptak a falak, a kül-
ső megújítása mellett rend-
be tették a tetőszerkezetet és 
a nyílászárók cseréjét is vég-
rehajtották. A Piaccsarno-
kon belső felújításokat – tető-
szigetelést és szennyvízrend-
szer-korszerűsítést – végez-
tek. Régi terv volt a Város-
háza előtti dísztér burkolása, 
de a kulturális központ előt-
ti járdaszakasz is új járófelü-
letet kapott. 

Az októbertől áprilisig tar-
tó, több mint féléves kivitele-
zési időszak végét jelentette a 
május 15-én, vasárnap meg-

rendezett projektzáró majá-
lis, amelynek kezdetén Do-
bos László polgármester, Ko-
vács Sándor, a JNSZ Megyei 
Közgyűlés elnöke, és Fazekas 
Sándor földművelésügyi mi-
niszter, országgyűlési képvi-
selő átadták a használatnak a 
megújult városközpontot.   

„Ez a pályázat csak egy ré-
sze annak a fejlesztési sorozat-
nak, ami már régóta megkez-
dődött a városban és folyama-
tosan tart – mondta értéke-
lő beszédében Dobos László 
polgármester, aki emlékezte-
tett arra, hogy az elmúlt idő-
szakban több jelentős beruhá-
zás – többek között a vasútvo-
nal, a kunmadarasi út, a köz-
ponti rendelőintézet felújítá-
sa – fejeződött be Karcagon. 

- De mindenképpen a szívünk-
höz legközelebb álló dolog az, 
hogy két ikonikus épületün-
ket, a Városházát és a Déryné 
Kulturális Központ épületét si-
került ezen pályázat keretében 
felújítanunk. A beruházás 100 

%-os állami támogatással va-
lósult meg.” 

Dr. Fazekas Sándor szerint 
büszkék lehetünk az épített 
környezetre, amelynek felújí-
tásán és fejlesztésén továbbra 
is munkálkodni kell, ám ezek 
„az által lesznek igazán érté-
kesek, hogy (láthatóan) egy al-
kotó, életerős, értékeire büszke 
közösség él ezek között a falak 
között. (...)Biztos vagyok ab-
ban, hogy ez jó jel a jövőre néz-
ve, és is az, hogy mindig meg 

tudunk újulni, hogy mindig to-
vább tudjuk építeni azt a kör-
nyezetet, azt a várost, amely-
re büszkék vagyunk, amelyben 
élünk”- mondta beszédében 
dr. Fazekas Sándor. (A főtéren 
is folytatódni fog a munka, 
hallottuk Dobos Lászlótól az 
ünnepség után, hiszen a Vá-
rosháza előtti térhez hasonló-
an például a Bajcsy-Zsilinszky 
utca városházi oldala, és a tér-
nek a Református Nagytemp-
lomig tartó járdája (az egykori 
korzó) is díszkő borítást kap. 
A munkálatok rövidesen el-
kezdődnek.)  

Amikor az építők felada-
ta a végéhez ért, megkezdő-
dött a kulturális központ és 
a civil szervezetek munkája, 
mert a vasárnapi ünnepi so-
kadalmat, egy sikeres pályá-
zat alapján a Déryné Kultu-
rális Központ és az említett 
szervezetek együttműködése 

gyűjtötte egybe. A park „mé-
lyén”, a játszótér mellett a Kö-
töny Népe Talpasíjász Kör 
sportolói és a Pusztai Róka 
hagyományőrzői vertek ta-
nyát, a Kunlovarda pedig ko-
csizási lehetőséget biztosított. 
A dísztér mellett fák hűvösé-
ben a Bengecseg Alapítvány 
játékokkal (halfogás, dagasz-
tás, gyékénykötés, kötélverés, 
csigacsinálás) várta az érdek-
lődőket, a Városháza előtti tér 
két oldalát pedig ellepték az 

vásározók sátrai, amelyekben 
a szappantól a birkpörköltig, 
a hímzéstől a csipkéig és a fa-
szobrokig mindent, de leg-
alábbis majdnem mindent le-
hetett kapni. Nagyszerű volt 
az e napra összeállított mű-
sor is, amiben helyet kaptak 
a mazsorettek, a táncstúdió 
növendékei, a Honvédbanda, 
a karcagi néptánckörök va-
lóban fergeteges előadása és 
egy nótaműsor is, a gólyalá-
bas Langaléta Garabonciások 
csapata, és a Szépen szóló pe-
likánmadár című utcaszínhá-
zi előadás pedig igen emléke-
zetes produkciók maradnak. 
A főtér és a városközpont út-
jait pedig gyermekek és fiata-
lok kerékpárosversenye szá-
mára biztosították. A remek 
hangulatú majálist Csepregi 
Éva és Szabó Ádám koncert-
je zárta. 

Elek György  

Több ezren ünnepelték a megújult főteret

Dr. Fazekas Sándor: 
„Ha az országgyűlés 
elfogadja a 2016-os 
költségvetést, akkor 
jövőre megkezdődhet 
a rendőrkapitányság 
új épületének előké-
szítése is.”

Pillanatkép az ünnepségről
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Közéleti szilánkok
Furcsa, felemás 

fogalmak
Nem tudom pontosan mikor, de 

úgy a ’90-es évek közepén Csurka 
István említette egyik írásában az 
„információs jobbágyság” kifejezést. 
Már akkor is elég furcsán néztek rá a 
balliberálisok emiatt és gúnyolták, 
mert ekkor indult meg az egyre 
inkább fölívelő számítógép vásárlás, 
és mind többen ismerkedtek a 
világhálóval. Pontos statisztikáknak 
nem néztem utána, hogy ma hol 
tartunk, de az ún. Moore törvény 
szerint azóta másfél - két évenként 
megduplázódik a mikroprocesszorok 
kapacitása. 

Mégis, bizonyos értelemben 
ma is helytálló az „információs 
jobbágyság” fogalomköre, mert 
hiába van „digitális ősrobbanás”, 
kétféle embert prognosztizálnak 
a jövőt illetően. Egyik, amelyik a 
komputereknek parancsol, a másik, 
akiknek a komputerek parancsolnak 
majd. De ne szaladjunk ennyire 
előre. Ma is láthatjuk az információk 
tömkelegének zúdulását, és a 
fogalmakkal való „visszaéléseket”, 
melyekkel fogalmi zűrzavart lehet 
előidézni. Sokan emlegetik pl. a 
„bróker Marcsi” jelzős szerkezetet, 
de igazándiból a bróker fogalmát 
sem tudnák pontosan definiálni, 
nem beszélve a tőzsdéről. A migráció 
és az emigráció is zavart  okozhat. 
Elég csak a FB oldalakon megjelenő 
kommenteket elolvasni a témakörrel 
kapcsolatos cikkek alatt. Különösen 
a liberálisnak mondott érvek az 
érdekesek, minek következtében 
pl. Orbán Viktort sokan 
„idegengyűlölettel” vádolják és a 
demokrácia haláláról zengedeznek, 
amikor ellenzi az EU ún. 
„bevándorlási” kvóta rendszerét és 
a magyarországi menekülttáborok 
bezárását tervezi…

Kétségtelen  ma már más a 
fogalom árnyalata, mint pl. pár 
száz éve. Annak idején Fabriczy 
Kováts Mihály egyformán volt 
kivándorló és bevándorló is. De 
Washington tábornok akkor már 
nagyon is „megválogatta” kit enged 
be a hadseregébe. Szegény Kováts 
Mihályt Pulaski ajánlására befogadta 
– és jól tette. Mert megalapította az 
amerikai könnyűlovasságot, amely 
nélküle egészen más lett volna. 
(Mi meg sajnos nem tudhatjuk 
meg, hogy Kováts ezredes – ha 
nincs a charlestoni ütközet – utána, 
hazajött volna-e?) Viszont azt lehet, 
kevesen tudják, hogy a magyar gr. 
Benyovszky Móric is felajánlotta 
szolgálatait Washingtonnak -, de őt 
udvariasan „visszautasították”….

-ács-

KÖZÉLET

Megyei 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.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 

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 

2015. május 16- án (szombaton) a Kevi Juhászfesztivál része-
ként kerül sor az új nagykun kapitány beiktatására Túrkevén. 
Bene Sándortól Tóth Lajos vette át a kapitányi jelképeket és vi-
szi tovább a megtisztelő megbízatást.

Nagykun kapitányt választottak

TeSzedd!

Olvasandó: „Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik 
lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől 
van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Isten-
től van.” ( János első levele 4,2-3/a)

Kedves Olvasók!

A Pünkösdöt köznapi módon, a Szentlélek kitöltetésének 
és az Egyház születése napjának nevezzük. Természetesen 
e két önálló meghatározás ugyanarra a csodára utal: Isten 
megajándékozta az embervilágot Önmaga valóságának 
újabb bizonyítékával. A Karácsony, Jézus megszületése, te-
hát bizonyította testi jelben, hogy Isten van. A Szentlélek ki-
töltése, pedig nem az anyagi, hanem a lelki életben tette át-
élhetővé, hogy van Urunk az egekben.

A Szentlélek így a Mindenható jelenléte a mi kicsiny 
életünkben. Nagyon figyeljünk arra, hogy ez a mennyei je-
lenlét a földi valóságunkban: erő és munkálkodás formá-
jában jelentkezik.

Mi a Szentlélek munkája bennünk? Az, amiről János 
apostol levelében olvashatunk: Krisztust Isten Fiának, 
a mi Megváltónknak ismerteti el. Erről lehet felismer-
ni a Szentlélek jelenlét és munkáját bennünk: új lelküle-
tet, új értelmet ad, és Krisztusra irányítja a figyelmün-
ket. Ezt az állapot- és szemléletváltozást az ember nem ké-
pes magától megtenni. Ez csak Isten Lelke vezetése alatt te-
hető meg. Mi a baj a „régi” lelkületünkkel? Alapvetően az, 
hogy a bűntől meg van fertőzve. Megkeményedett, és meg-
osztott. A lélek a teremtés idején isteni ajándék volt ( 1 Mó-
zes 2), ami emlékeztette Istenére az embert, és a vele való 
találkozás vágyát erősítette, de ez a lélek később mindenféle 
gyűlölet, engedetlenség kiindulási pontjává vált. Sőt, nem-
hogy Istenre mutatott volna, hanem egyenesen idegen is-
tenségek, bálványok teremtőjévé vált. Kálvin János egyene-
sen „bálványgyárnak” nevezi az ember „régi” lelkületét. Is-
ten a Pünkösdkor a sajátjából adott, hogy mi visszavágy-
junk Hozzá, és Istenünknek ismerjük meg Őt, aki annyira 
szeretett minket, hogy egyszülött Fiát odaadta értünk a ha-
lálba. (János 3,16) Azok pedig, akik ezen a változtatáson 
átestek egy nagy családot alkotnak: a megújított lelkü-
letű, értelmű emberek közösségét, az Egyházat, a „szen-
tek közösségét”, ahogyan az Apostoli Hitvallásban vall-
juk. A Szentlélek kitöltetése, ahogyan alapigénk is mondja, 
a Krisztusról való hitvallást eredményezi, és ebben társakat 
ad. Ez tehát az Anyaszentegyház létrejöttének célja és értel-
me: együtt dicsőíteni Istent, aki Jézusban üdvösséget hozott 
a számunkra.

Ez az Ige ugyanakkor az egyházzá válás kritériuma, 
alapfeltétele is. Sokféle „egyházról” hallhattak, olvashat-
tak a Kedves Testvérek. Olyan sokfajta van, hogy az em-
berek – még a műveltebbek, sőt a szakemberek- nem isme-
rik ki magukat rajtuk. És mindegyik állítja magáról, hogy: 
Ők, az igaziak! Tényleg, mi dönti el, hogy egyházzal, illetve 
AZ EGYHÁZZAL van-e dolgunk velük kapcsolatban? Az, 
hogy hányan vannak a tagjai? Az, hogy ki, melyik híres em-
ber tartozik hozzájuk? Egyáltalában nem ezek, hanem amit 
fent olvashatunk:”…amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisz-
tus testben jött el, az Istentől van. Melyik lélek pedig nem 
vallja Jézust, az nem az Istentől van.” Hát itt van a válasz. 
Természetesen Jézus Krisztusról tudni, és hinni benne nem 
ugyanaz. Aki ugyanis Jézus Krisztust, mint egyedüli Meg-
váltónkat, Közbenjárónkat, mindenre elégséges támaszun-
kat vallja, annak a Lelke van Istentől, a többiekét másfajta 
lélek járta át.

Jöjjenek a Kedves Testvérek! Kérjük el újra Isten Szent-
lelkét, és valljuk együtt, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya 
dicsőségére! Jöjjenek el minél többen a Gyülekezetünk-
ből, az érdeklődők a városból, a megújult lelkületre és ér-
telemre vágyók, hogy Istennek legyen egyre nagyobb Egy-
háza ezen a Földön! 

Áldott Ünnepet kíván, a Lelkésztársak és Presbitérium 
nevében:

Koncz Tibor elnök-lelkész

2300 tonna szemetet gyűjtöttek össze a múlt hétvégi országos 
TeSzedd! akcióban. Az idei évben összesen 1590 helyszínen, kö-
zel 115 ezer ember szedett az előzetes regisztrációk alapján sze-
metet, a becsült adatok szerint összesen egyébként ezen a három 
napon, tehát május 15-e és 17-e között körülbelül 170 ezren szed-
tek szemetet szerte az országban. Az akció elsődleges célja a sze-
mét eltüntetésén kívül, hogy növeljék az emberek érzékenységét 
a természet iránt, és hogy megértessék, mennyire fontos a szelek-
tív hulladékgyűjtés. Az akciót dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter nyitotta meg Poroszlón pénteken.
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INTERJÚ
Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal III. rész

Gyámügyi Osztály
Múltheti számunkban a 

legforgalmasabb irodák kö-
zé tartozó Okmányirodai 
Osztály munkáját mutat-
tuk be. Ezúttal a Gyámügyi 
Osztályra kopogtattunk be, 
amely szintén egy szerteága-
zó feladatkörrel ellátott egy-
sége a járási hivatalnak. Sok 
esetben akár egy-egy embe-
ri életet átölelő ügymenet el-
látását intézik az ott dolgo-
zók. Az alábbiakban kiderül, 
hogy mit is takar ez. Kissné 
Szendrei Judit osztályvezető-
vel beszélgettünk.

– Mekkora terület tartozik 
az önök irodájához és hány fő-
vel tudják ellátni a feladatai-
kat?

– A státuszunk 10 főre szól, 
ebből nyolc ügyintéző, egy 
ügykezelő és én, mint ve-
zető dolgozunk itt. Ugyan-
úgy, mint a járási hivatal töb-
bi osztályának, nekünk is 
megvannak a kirendeltsége-
ink minden településen – ki-
véve Berekfürdőt. Ott ügyse-
gédi feladatokat látunk el. A 
kunmadarasi kirendeltségen 
dolgozó ügyintéző jár ki min-
den héten szerdán, ott 13:00 
órától 15:00 óráig biztosítjuk 
az ügyfélfogadást.

A ránk vonatkozó hatáskö-
ri jogszabály több oldalas ter-
jedelmű. Legfőképp a gyerme-
kek védelmével foglalkozunk, 
tehát a családban való nevel-
kedésük elősegítésével, a ve-
szélyeztetettségük megelőzé-
sével, megszüntetésével ösz-
szefüggő feladatokat látjuk el. 
Adott esetben a magzat joga-
inak megóvása érdekében is 
gyámot kell kirendelnünk, de 
nagykorú személyekkel is fog-
lalkozunk, olyanokkal, akik 
a saját ügyeik intézésére kép-
telenek, cselekvőképességük-
ben részlegesen vagy teljesen 
korlátozottak. Nagyon széles 
a feladatkör, szoktam is mon-

dani, hogy a magzattól a leg-
idősebbek ügyeinek intézéséig 
terjed a munkánk.

– A teljesség igénye nélkül 
azért tekintsük már át a leg-
jellemzőbb feladatokat! Hatal-
mas terület, de azért érdemes 
az olvasókat jobban felvilágo-
sítani ezekről is.

– A gyermekek védelme ér-
dekében kiemelünk gyere-
keket a családból, nevelésbe 
vesszük őket, részükre gyámot 
rendelünk, kapcsolattartásuk-
ról döntünk, vagy épp utógon-
dozást rendelünk el. Ugyanígy 

a családi pótlék termé-
szetbeni formában tör-
ténő nyújtásáról rendel-
kezünk, vagy az iskoláz-
tatási támogatás folyó-
sításának szünetelteté-
séről döntünk. Pénzbe-
li és természetbeni ellá-
tásaink is vannak, ilye-
nek az otthonteremté-
si támogatás megálla-
pítása és a gyermektar-
tásdíj megelőlegezése. 
A családi jogállás ren-
dezési ügyekhez tarto-
zik például amikor apa 
adatai nélkül  szület-
nek a gyermekek. Ilyen 
esetekben apai elisme-
rő nyilatkozatot ve-

szünk fel, szükség szerint csa-
ládi- és utónevet állapítunk 
meg, perbeli képviselethez 
eseti gyámot rendelünk. Ter-
hességet eltitkoló, válsághely-
zetben lévő várandós anyá-
nak és születendő gyermeké-
nek érdekében lakóhelyet álla-
pítunk meg, azért, hogy a tit-
kosság megmaradjon és ezál-
tal az adott gyermek örökbe 
adható legyen. Természetesen 
így az örökbefogadással kap-
csolatban is van hatáskörünk; 
az örökbe fogadni szándéko-
zók alkalmasságáról döntünk, 
továbbá felvesszük a szülőnek 
azon nyilatkozatát, amelyben 
hozzájárul gyermeke ismeret-
len személy általi titkos örök-
befogadásához.

Többféle ügyben perbeli 
képviselet jogával is rendelke-
zik az osztályunk. Ezek között 
a legfőbb a gondnokság alá 
helyezéssel kapcsolatos kép-
viselet, de feljelentéseket is te-
szünk olyan ügyekben, ami-
kor gyermek veszélyeztetése 
áll fenn, vagy ha a tartási kö-
telezettséget elmulasztja vala-
ki.

– Az eddig felsoroltak a 
gyermekvédelemmel kapcsola-
tos feladatok tömkelege és gon-
dolom, még tudná sorolni. Mi-
lyen más hatáskörük van még?

– Fentieken túl az eltűnt 

személyek holttá nyilvánítá-
sát kezdeményezzük a bírósá-
gon, de az új hatáskörök kö-
zött szerepel az is, amikor a 
t i zennyolcad i k 
életévét betöl-
tött, cselekvőké-
pességében bár-
mely ügycsoport-
ban részlegesen 
korlátozott sze-
mély művi med-
dővé tétele iránti 
kérelemhez való 
hozzájárulást vé-
gezzük.

Beszél het nék 
még a gondnokol-
takat és a gyerme-
keket érintően a 
vagyonkezelésről, 
ingat laneladás-
ról és az ezekhez 
kapcsolódó jog-
ügyletek elbírálá-
sáról, de nagyon 
sok hatáskörrel 
rendelkezünk és 
egy ilyen interjúban képtelen-
ség is lenne mindenről említést 
tenni.

– Az már az eddigiekből is 
kitűnt, hogy roppant sok fel-
adatuk van. Milyen jelentő-
sebb változások történtek az-
zal, hogy a járáshoz csatolták a 
hivatalukat?

– Alapjaiban a legfőbb vál-
tozás, hogy nagyobb lett az il-
letékességi területünk. 2013-
ig három település tartozott 
hozzánk (Karcag, Kunma-
daras, Berekfürdő), mint vá-
rosi gyámhivatalhoz. A járás 
megalakulásával Kisújszállás, 
Kenderes (Bánhalma) is az il-
letékességi területünkhöz ke-
rült. Nyilvánvalóan ez na-
gyobb felelősséget és nagyobb 
kihívást is jelent.

Ami az ügyfelek szempont-
jából jobb és előnyösebb, hogy 
mi a kormány kinyújtott kar-
jai vagyunk és így az állam-
polgárok közelebb érezhetik 
magukat a kormányhoz, az ál-
lamhoz. A járások létrehozá-
sával az volt a cél, hogy ne az 
ügyfelek utazzanak, hanem az 
adott hivatal kerüljön hozzá-
juk közelebb, így a lakóhely-
ükön intézhessék az ügyfelek 
az ügyeiket. Ezért is volt elvá-
rás, hogy minden településen 
legyen kirendeltségünk. Be-
rekfürdő lélekszáma alacsony, 
ott kevés ügyünk is van, ezért 
ott elég az ügysegéd heti egy-
szeri jelenléte.

– A múlt héten az okmány-
irodáról írtunk és abból kide-
rül, hogy az egyik legforgalma-
sabb osztálynak számít, hisz a 
mindennapi élethez szükséges 

dokumentumokkal foglalkoz-
nak. Itt is úgy látom, hogy bő-
ven van ügyfelük, hiszen emlí-
tette, hogy a magzati kortól az 

egészen idősek ügyeinek inté-
zéséig tart a feladatkörük…

– Igen, azonban nálunk 
nem úgy kell elképzelni, hogy 
számszakilag több ügyfél jele-
nik meg, hanem az egy ügy-
féllel való foglalkozási időnk 
jóval hosszabb. Gondolok itt 
akár a többszöri meghallga-
tásra, jegyzőkönyvfelvétel-
re, illetve a tényleges döntés-
hozatalig történő eljárási cse-
lekményekre. Most szolgáltat-
tunk  adatot 2015. január 1-től 
április 20-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan és ezalatt több, 
mint 1400 ügyfél kereste fel 
személyesen az osztályunkat. 
Ez elég nagy szám és még több 
munkaóra.

– Melyek a legfontosabb fel-
adataik a közeljövőre nézve?

– Az új Ptk. hatálybalépésé-
től kezdődően a minket érintő 
jogszabályi változások jelentik 
a legnagyobb feladatot. Ösz-
szesen 371 fő cselekvőképes-
ségében korlátozott, gondnok-
ság alá helyezett személy tar-
tozik hozzánk. Adódik ez ab-
ból, hogy az újonnan hozzánk 
csatolt településekkel a kar-
cagi járás területén van a leg-
több szociális-, és fogyatékos 
otthon. Ebből eredően jogsza-
bályi kötelezettségünk, hogy 
az összes cselekvőképessé-
get érintő gondnokság alá he-
lyezést felülvizsgáljuk. Akik-
nek nem minden téren kor-
látozott a cselekvőképesség-
ük, ötévente kell felülvizsgál-
nunk az állapotukat, de a tel-
jesen cselekvőképtelen szemé-
lyek ügyében viszont keresete-
ket kell beadni a bíróságra és 

folyamatos perbeli képvisele-
tet kell ellátnunk. Jelenleg ez 
a legnagyobb feladat. Ez 2018-
ig folyamatos munkát fog je-

lenteni számunkra és rajtunk 
keresztül a Karcagi Járásbíró-
ságnak is.

Az ügyfelekhez való vi-
szonyulásunkkal kapcsolat-
ban elmondhatom, célom, 
hogy átadjam azt a hivatástu-
datot és a munka iránti sze-
retetet, elkötelezettséget az új 
munkatársaknak is, amellyel 
én rendelkezem. Régóta va-
gyok a pályán és nagyon sze-
retem, amit csinálok.  Vallom 
azt, hogy az ügyfelekkel úgy 
kell bánni, mint ahogy azt mi 
is elvárnánk. A nálunk meg-
jelenő ügyfélkör főként lelki-
leg szorul segítségre, hiszen itt 
magánéleti problémákból fa-
kadó ügyeket intézünk és eh-
hez nagyon nagy bizalomra 
van szüksége annak, aki ezt 
megosztja velünk. Szerencsére 
ezt a bizalmat mi meg is kap-
juk az ügyfeleinktől és remé-
lem, hogy ez a továbbiakban is 
így marad.

-dh- 

A Gyámügyi Osztály to-
vábbra is a Városháza épü-
letében marad és a 8-as, 
9-es és 10-es irodákban 
várja az ügyfeleit.

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: -
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
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Nyáriasan szép időben kez-
dődött meg a május 9-én (szom-
baton) a II. Karcagi Országos 
Nyugdíjas Művészeti Fesztivál. 
Az ember nem is gondolná, de a 
Napsugár Nyugdíjas Klub és az 
Akácliget Fürdő második szüle-
tésnapját ünneplő közös rendez-
vénye - ifjú kora ellenére is - má-
ra a város egyik legnépesebb fel-
lépő-gárdát mozgósító rendez-
vénye lett. A fesztivál megálmo-
dójától és főszervezőjétől, Már-
kus Ica nótaénekestől hallottuk 
a rendezvény szünetében, hogy  
tavaly, az első fesztiválra 850, 
az idei alkalomra pedig már  kö-
zel ezer vendég érkezett az or-
szág egész területéről, a legtöb-
ben csak egy napra, de több visz-
szatérő csoport itt maradt a hét-
végére fesztiválozni és persze 
megmártózni a karcagi gyógy-
vízben.

Összesen ötvenegy nyugdí-
jas csoport lépett fel, mégpe-
dig a színpadra kívánkozó pro-
dukciók közül egész sor mű-
faj képviseltette magát a nó-
tán és a népdalon kívül, ope-
rett, tánc, próza, szavalat, jele-
net, tréfás előadás, könnyűze-
ne (stb.) biztosította a fesztivá-

li sokszínűséget, amely mellé a 
szervezők most még kisebb ki-
rakodó vásárt és birkafőzést is 
szerveztek.

„Nagyra értékeljük városi 
szinten is az egyesületek, a 
nyugdíjas klubok te-
vékenységét, amely 
átfogja mindenna-
pi életünk teljes egé-
szét. Ezek a klubok, 
egyesületek az embe-
rek találkozási pont-
jai, közösségi életük 
színterei. Felbecsül-
hetetlen értéket kép-
visel közösségformá-
ló szerepük – mond-
ta köszöntőjében Pán-
ti Ildikó önkormány-
zati képviselő, az Ide-
genforgalmi Bizottság 
elnöke, mert a klu-
bokban folyó művé-
szi és művészeti tevékenység ál-
tal a világ kiteljesedik, érzelmi-
leg is gazdagodik és csodát va-
rázsol a mindennapok szürke-
ségébe. Ez a csoda érkezett el 
ide a mai napon ismét ezzel a 
művészeti fesztivállal.”

Az biztos, hogy a strand gye-
pén felállított sátorban mind-
két napon telt ház előtt men-

tek a produkciók, amelyek kö-
zött modern táncot éppúgy lát-
hattunk, mint kánkánt, és szi-
laj (!) pásztortáncot, az énekes 
produkciók között pedig nép-
dalcsokor, operettrészlet is el-
hangzott, de pl. az Apácashow 
című film egyik dalát is hall-
hattuk. Az első fesztiváli napot 
Márkus Ica nagysikerű előadá-
sa zárta. 

A második napon hűvösebb-
re fordult az idő, de reggeltől 
kora délutánig egymást váltot-
ták a programok, ekkor lépett 
színpadra a Karcagi Nótakör 
és a bereki Nádirigó népdalkör  
is, (amelyek tagsága a rendez-
vény lebonyolításában is segéd-
kezett). 

A II. Karcagi Nyugdíjas Mű-
vészeti Fesztivál – láthattuk - 
pörgős, hangulatos esemény-
ként írta be magát a város idei 
kulturális eseményei közé. A 
szervezőknek és a rendezőknek 
és természetesen a fellépőknek 
is gratulálunk!

Elek György

Nyugdíjasok művészeti fesztiválja az Akácligetben

A hét kérdése: Megszüntethető-e az illegális szemétlerakás és a szemetelés?

Birizló Csaba (42) 
Én nem nagyon értem, mi-
ért tapasztalunk még min-
dig ilyet, hiszen a házi hulla-
dékot, még a sittet is elviszik 
a házaktól. Érthetetlen a je-
lenség. A szemetelés esetében 
már az óvodákban és az isko-
lákban nagyon fontos a tisz-
ta környezet fontosságának a 
hangsúlyozása.

Raczkó Viktória (22)
A környezet tisztán tartásá-
nak a jelentőségét már az isko-
lában tanítani kell, s ha valaki 
gyerekként megszokja, hogy 
nem dobál el mindent az ut-
cán, az felnőttként sem fogja 
ezt megtenni. Az illegális lera-
kással kapcsolatban pedig szi-
gorúbban kell fellépni, bár le-
het ez sem jelenti a probléma 
végleges megoldását.

Soós Pál (15) 
A közvetlen környezet tisz-
tán tartásához azt hiszen na-
gyon fontosak az otthoni ás 
az iskolai példák. A települé-
sek környékét elcsúfító illegá-
lis lerakók pedig már, ha jól 
tudom törvényi elbírálás alá 
esnek. Talán a környezetvé-
dők és a közterület felügyele-
tével megbízottak összefogá-
sával lehetne visszaszorítani.

A Karcagi Általános Iskola 
és AMI Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézményében 
április 29-én tartották az Alap-
műveleti Matematikaverseny 
2015. évi JNSZ megyei díjáta-
dóját és az V. Fizika+ verseny 
legjobbjait is ekkor jutalmaz-
ták. A megjelenteket Lévainé 
Kovács Róza szervező, megyei 
koordinátor köszöntötte.
A karcagi diákok eredményei:
4. évfolyam: 2. Gerák Han-

na (felkészítője Borsosné 
Herczegh Judit) KÁIAMI 
Györffy István Általános Is-
kolai Tagintézménye, 3. Varga 
Lajos (Soósné Balajti Gabriel-
la) Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola, 4. Kovács 
Márton (Borsosné Herczegh 
Judit) KÁIAMI Györffy Ist-
ván Általános Iskolai Tagintéz-
ménye, 5. Kiss Soma (Soósné 
Balajti Gabriella) Karcagi 
Nagykun Református Általá-
nos Iskola.
5. évfolyam: 2. Lukács Gábor 
(dr. Király Józsefné) KÁIAMI 
Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézménye, 3. Vinis Dó-
ra (Tóthné Szucsáki Hajnal Il-
dikó) Karcagi Nagykun Refor-

mátus Általános Iskola, 4. Kun 
László Ákos (Pardy Károlyné) 
KÁIAMI Györffy István Álta-
lános Iskolai Tagintézménye, 
5. Szabó Éva Mária (Tóthné 
Szucsáki Hajnal Ildikó) Karca-
gi Nagykun Református Álta-
lános Iskola.
6. évfolyam: 2. Ferenczi József, 
5. Szentesi Tibor (mindkettő 
tanára (Nagy Péter Tibor) Kar-
cagi Nagykun Református Ál-
talános Iskola, 6. Csiki Patrí-

cia (Futóné Szabó 
Margit) KÁIAMI 
Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolai Tagin-
tézménye.
7. évfolyam: 1. 
Darók Illés Dávid 
(Antalócziné Balogh 
Ágnes) KÁIAMI 
Kováts Mihály Álta-
lános Iskolai Tagin-
tézménye, 2. Csontos 
György, 5. Mészáros 
Lilla Glória, 6. Csiz-
madia Csilla (taná-

ruk Tóthné Szucsáki Hajnal Il-
dikó) Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola.
8. évfolyam: 3. Tóth Gergely, 4. 
Vinis Máté, 5. Vatai Viktória 
(tanáruk Tóthné Szucsáki Haj-
nal Ildikó) Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola.

V. Fizika+ eredmények kö-
zül a karacgi diákok legered-
ményesebbje: 7. évfolyam: 1. 
Darók Illés Dávid (Lévainé Ko-
vács Róza) KÁIAMI Kováts 
Mihály Általános Iskolai Tag-
intézménye.

Az eredményhirdetés után 
a díjazottak és felkészítőiknek 
látványos kísérleteket mutattak 
be a Debreceni Összefogás a Fi-
zikáért Egyesület tagjai.

Szép karcagi sikerek

Tóth Lászlóné Hartyáni Erzsébetet május 12-én 96. születés-
napja alkalmából dr. Kanász- Nagy László önkormányzati kép-
viselő köszöntötte fel egy virágcsokorral, és Erzsike néni ked-
venc süteményével, egy citromtortával. Jó egészséget és sok bol-
dogságot kívánunk az ünnepeltnek!

96. születésnap
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OTTHON
Epres csokoládés 

„tart” recept
Hozzávalók / 4 adag:

 - 30 db oreo keksz
 - 12 dkg vaj
 - 2 dl habtejszín
 - 15 dkg étcsokoládé
 - 10 dkg tejcsokoládé
 - 20 dkg eper
 - 2 ek sótlan pisztácia

Elkészítés:
1. Aprítógéppel morzsalékosra aprítjuk a kekszet, majd összekeverjük az olvasztott 

vajjal.
2. A masszát egy kb. 12x35 cm-es formába nyomkodjuk, majd hűtőbe tesszük.
3. A tejszínt felforrósítjuk, ráöntjük a darabokra tördelt csokoládéra, majd fényesre ke-

verjük. Ha már kezd dermedni, rásimítjuk a kekszes alapra.
4. Az epret megmossuk, és belenyomkodjuk a csokoládéba, végül megszórjuk vagdalt 

pisztáciával, és hűtőbe tesszük 1-2 órára.

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezték meg az idei TeSzedd! akciót?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 

telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben május 26-án 

(kedden) 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.

Nyereményjáték

Fotó: Internet

Patkó Gyula erdésszel, 
a NEFAG karcagi, kisúj-
szállási és a túrkevei erde-
inek felügyelőjével tavaly 
az apavári erdőt ért rend-
kívüli hernyótámadás ide-
jén beszélgettünk. Úgy tű-
nik, az erdő mára kihever-
te az inváziót, legalábbis 
látszólag, mert (igaz más-
felé is) elég sok száraz fát 
látni. A tavaszi erdő útja-
in óvatosan araszol a terep-
járó, az utakat mindenfe-
lé a téli keréknyomok túr-
ják fel. A januárban elkez-
dett fakitermelés még ma 
is tart, de nemcsak Apavá-
rán, hanem, ahogy Patkó 
Gyula mondja, Kisújszál-
láson és a kevi erdőkben is 
eltolódott.

- A túrkevei területre most 
kaptam meg az engedélyt, 
úgyhogy az eleve április-
ban indult. Törzskiválasz-
tó és egészségügyi gyéríté-
seket végzünk. A törzskivá-
lasztó gyérítés a megmaradó 
állomány érdekében törté-
nik, ilyenkor ugyanis a szá-
raz, görbe, villás, beteg egye-
deket távolítjuk el. Az egész-
ségügyi gyérítéskor viszont 
csak a teljesen kiszáradt fák 
kerülnek kivágásra.

- Van mit letermelni, mert 
észrevehetően egyre több a 
száraz fa.

- Igen, sajnos számos 
olyan terület található, ahol 
szálanként, több esetben pe-
dig csoportosan pusztulnak 
a fák. A jelenség összetett 
hátterű: oka lehet a 2010-
es, hosszan tartó belvíz-bo-
rítottság, ezt tetézte a 2013-
as belvíz és az azt követő 

aszálykár. Egymás után két 
évben is jelentős hernyóká-
rosítás jelentkezett, de nem 
szabad elfeledni, hogy köz-
re játszik a gyenge termő-
hely, illetve a nem minden 
esetben átgondolt fajta-meg-
választás is, például a kocsá-
nyos tölgy esetében.

- Vagyis a ma jelentkező 
gondok zömét már a cseme-
tékkel együtt  elültették?

- Az elődök az erődtelepí-
tések kezdetén, az 1950-es 
évek elején nem tudhatták, 
és mi sem sejthettük, hogy 
a kocsányos tölgy a legtöbb 
alföldi erdőben nem fog-
ja megérni a 80 éves vágás-
fordulót, és ezért hamarabb 
le kell vágni. Ez a jelenség 
nemcsak az imént említett 
három határban (Karcagon, 
Kisújszálláson és Túrkevén) 
tapasztalható, hanem tulaj-
donképpen az Alföld vala-
mennyi tölgyesére jellem-
ző. A jobb termőhelyeken, 
mint például Kisújszálláson, 
a Csorbai út közelében száz-
évesnél öregebb erdeink is 
vannak.

- Az erdőrészek felújításá-
nál van lehetőség a problé-
mák legalább részleges elhá-
rítására?

- Persze. A felügyeletem 
alá tartozó erdőben hama-
rosan megkezdődnek a tar-
vágások. A fák letermelé-
se nem jelent problémát, de 
a felújítás már annál inkább. 
A talaj-előkészítés során fi-
gyelmet kell majd fordíta-
ni a vízelvezető árkok kiala-
kítására, egyes területeken 
pedig fafajcserére is szükség 
lesz, mert ezeken a csertölgy, 
a magas kőris, magyar kőris 

és a szürke nyár jöhet számí-
tásba. Van viszont egyéb fel-
adat is, amivel meg kell kez-
denünk a küszködést. Na-
gyon nehéz lesz ugyanis 
visszaszorítani az amerikai 
kőrist, a gyalogakácot és a 
lágyszárú növényzetet. A fel-
újított, újraültetett három-öt 
hektáros területeket valószí-
nűleg be kell majd keríteni, 
hogy megelőzzük az elszapo-
rodott vaddisznók, az őzek 
és a mezei nyulak kártétel-
ét. (Kétlábú károkozó erre-
felé szerencsére nem nagyon 
jár.) A fiatal ültetvény sorka-
pálására megoldást jelenthet 
a közmunka, bár azt gondo-
lom, hogy egyre kevesebben 
tudnak és szeretnek kapálni.

A karcagi Csemetekertben 
szintén a NEFAG Zrt. a gaz-
da, de itt inkább szántóföl-
di művelést folytatnak. Apa-
vára vadgazdálkodási terü-
let és telephely is egyben, fá-
cán- és vízivad nevelővel és 
őzállománnyal. A madarasi 
úti csemetekertben a vadete-
téshez, -neveléshez termel-
nek napraforgót és kukori-
cát, de a négyhektáros búza 
és az egyhektáros lucerna-
föld is erre a célra terem. A 
Csemetekertben egyébként a 
kerítést újítják fel az idén. A 
cég kezelésében van még az 
erdei tornapálya is, amit két 
éve jelentősen megnagyob-
bítottak, és ahol az idei ta-
vaszon hat új asztalospaddal 
bővítették a kényelmi lehe-
tőségeket. Gondolva ezzel is 
a népszerű kiránduló- és sé-
tahellyé lett erdőrész látoga-
tóira.

Elek György

A fapusztulás összetett probléma
Előző lapszámainkban be-

számoltunk a karcagi Kun-
Mediátor ügy eddig ismert 
részleteiről, melyben Dobrai 
Sándorné ellen eddig mintegy 
500-an tettek feljelentést a rend-
őrségen. A rendőrség sikkasztás 
gyanúja miatt indított nyomo-
zást. A cég főként utazási iroda-
ként működött, de pénzváltás-
sal és pilótajátékkal is foglalko-
zott, bár pénzügyi tevékenység-
re nem volt engedélye. Találtunk 
két, a karcagihoz kísértetiesen 
hasonlító esetet a közelmúltból.

Ebesen 2 milliárdot 
buktak

Most emelt vádat a debrece-
ni ügyészség egy ebesi férfi el-
len, mert az vonzó befekteté-
si hozam ígéretével több, mint 
2 milliárd forintot csalt ki az 
emberektől 2011 decembere és 
2013 októbere között. A pénzt 
három cég nevében gyűjtöt-
te, amit ő maga hozott létre. A 
cégek befektetési szolgáltatá-
si szerződést kötöttek az ügy-
felekkel, akik könnyen hihet-
ték, hogy minden rendben van, 
mert ha utánanéztek a cégek-
nek, akkor az egyiket megtalál-
hatták az engedélyező hatóság 
nyilvántartásában. Ott biztosí-
tásközvetítői tevékenység vég-
zésére jogosult alkuszként sze-
repelt. A pénzekre magas éves, 
negyedéves, illetve havi hoza-
mot ígért. A valóságban azon-
ban befektetési tevékenységeket 
nem végzett. A középkorú férfit 
letartóztatták, most kétrendbeli 
különösen nagy kárt okozó, üz-
letszerűen elkövetett, 109 rend-
beli jelentős kárt okozó, üzlet-
szerűen elkövetett, 416 rendbe-

li nagyobb kárt okozó, üzletsze-
rűen elkövetett és 32 rendbeli 
kisebb kárt okozó, üzletszerű-
en elkövetett csalással, továbbá 
663 rendbeli hamis magánok-
irat felhasználásának vétségé-
vel vádolják. A férfi 551 embert 
vert át, és 2 123 625 383 forint 
kárt okozott. A férfi egyébként 
közéleti ember volt Ebesen, ak-
tív résztvevője volt az ottani 
sportéletnek. Az üzletből finan-
szírozva egyre jobban szerepelt 
a helyi fociklub is. Az ügyészség 
szerint valószínűleg a becsapott 
emberek megtakarításából telt 
olyan luxuskiadások tervezge-
tésére, mint az ebesi focicsapat 
szurkolóinak repülőgépes utaz-
tatása egy körmendi meccsre.

Lottónyereményből 
fizetett

Szintén milliárdos csalással 
vádolják F. Attilát, aki nagykátai 
villanyszerelőként még évek-
kel ezelőtt bukott le, nagy hoza-
mot ígért befektető ügyfeleinek, 
de valós pénzügyi tevékenységet 
ő sem folytatott. Ma egy milliár-
dos piramisjáték fő vádlottja. A 
férfit 16 ember megkárosításá-
val és csalással vádolják. A fér-
fi egy alkalommal százmillió fo-
rintért vett szelvényeket a skan-
dináv lottón, az egyik terminál 
fél napon keresztül nyomtatta a 
négy kartondoboznyi lottószel-
vényt. Egyesével nézték végig 
az összeset, az egyik telitalálatos 
volt: 411 millió forintot ért. A 
férfi más lottón is játszott, ügy-
védje szerint pozitívan jött ki a 
lottózásból: körülbelül három-
százmilliót játszott el, de hat-
százmilliót nyert, ebből állítólag 
több ügyfelét is kifizette.

Álbrókerek,szélhámosok
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HÍREK

A Kováts Mihály huszárez-
redesre emlékező iskolahét az 
idén is a szokott tanulmányi 
küzdelmekkel indult. Hétfőn 
vers- és prózamondó verseny-
nek, kedden váltófutásnak, 
szerdán a történelmi pálya-
munkák és a rajzpályázat érté-
kelésének adott helyet az intéz-
mény, csütörtökön pedig kul-
turális műsor emlékezett az is-
kola névadójára. 

Az emlékhét zárását jelentő 
ünnepséget hagyományosan 
a Kováts Mihály Emlékhely-
nél megrendezett lakókerüle-
ti megemlékezés nyitotta meg 
május 15-én, pénteken. Az ez-
redes emlékfalánál, - ahol ez-
úttal a 2. világháborús Ame-
rikai Katonai Hagyományőr-
ző Egyesület tagjai álltak dísz-
őrséget - Pánti Ildikó az 8.sz.
kerület önkormányzati kép-
viselője, az Idegenforgalmi és 
Külkapcsolati Bizottság elnö-
ke népes hallgatóság előtt em-
lékezett a amerikai független-
ségi háború karcagi szárma-

zású tisztjére. A Kováts Mi-
hály Tagiskola tanulónak mű-
sorát követően az intézmény, 
a választókerület, valamint a 
Nagykun Bajtársi Egyesület 
képviselői helyeztek koszorút 
az emlékfalra.

A bizonytalankodó időjá-
rás miatt az Déryné Kulturá-
lis Központ színháztermében 
megrendezett központi ünnep-
ségen az iskola tanulói, taná-

rai, az iskolaszék képviselői és a 
szülők, mellett dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi minisz-
tert, országgyűlési képviselőt, a 
Kováts Mihály Baráti Társaság 
Egyesület elnökét, Dobos Lász-
ló polgármestert, Kovács Sán-
dort, a JNSZ Megyei Közgyűlés 
elnökét, valamint Hábel Györ-
gyöt, a Kováts Mihály Baráti 
Társaság Egyesület tiszteletbeli 
tagját is köszöntötték.

A Honvédelmi Minisztéri-
um képviseletében dr. Téglás 
Gyula alezredes, a Magyaror-
szág Honvédelmi Minisztéri-
uma Társadalmi Kapcsolatok 

és Háborús Kegyeleti Főosz-
tályának irodavezetője, a ren-
dezvény szónoka rövid elő-
adásban foglalta össze Kováts 
Mihály katonai pályafutá-
sának fontosabb állomásait. 
Mint mondotta, a 18.század-
ban a nagy koalíciós háborúk 
időszakát élte Európa, s eb-
ben az időben formálódtak ki 
a jelenlegi európai államszer-
vezetek alapjai, és a modern 
európai haderő is. Ez az idő-
szak megteremtette a lehetősé-
get arra, hogy a katonai egyé-
niségek kibontakozhassanak. 
Fabriczy Kováts Mihály pedig 
katonának született és később 
képzett, profi katona lett, aki 
„tette a feladatát. Előbb hazája 
szolgálatában, aztán részt vett 
azokban a nagy európai hábo-
rúkban, amelyek az adott kor-
ban elindultak, majd később a 
legnemesebb célok érdekében 
áldozta életét, hazájától távol, 
Észak-Amerikában, ahol olyan 
szabadságküzdelem mellett tet-
te le voksát, amely a mai napig 
meghatározó jellegű világtörté-
nelmi esemény.” 

Dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, mint 
a Kováts Mihály Baráti Társa-
ság Egyesület elnöke azt emel-
te ki, hogy az elmúlt évek ren-
dezvényei, az e tárgyban meg-
jelent kiadványok átvitték a 
város köztudatába az ezredes 
alakját, és azt a történelmi tet-
tet, amely a nevéhez köthető. 
A Kunság szívében, Karcagon 
született, a kunok igazi kato-
nanép, még a katonai erénye-
iről ismert magyarságon be-
lül is annak számítanak. Más-

képp zajlik már a világ, de a 
kunok katonai hagyományai-
ból ma is megvan a fegyelme-
zettség, az egymásra odafigye-
lő, összetartó közösség, és fon-
tos, hogy ezek az értékek fenn-
maradjanak – hangsúlyozta dr. 
Fazekas Sándor.

Alapításuk óta az emlékün-
nepen adják át a Kováts Mi-
hály emlékérmet azoknak a 
támogatóknak, akik hosz-
szú éveken át segítették az is-
kolát, az egyesületet, az ala-
pítványt és a hagyományápoló 
tevékenységet. Az emlékérmet 
ez évben vitéz Hábel György-
nek ítélte oda a kuratórium. 
Amint a  laudációban elhang-
zott a 93 éves Hábel György 
mindig szívügyének tekintet-
te, hogy tegyen valamit a ha-
táron túli magyarokért, isko-
lákért, egyesületekért. A Rá-
kóczi Szövetség alapító tagja, 
aki kiadványaival rendszere-
sen  megajándékozta a Kováts 
Mihály ünnepség díjazottja-
it. Évtizedek óta támogatja az 
iskola és az amerikai magya-

rok közötti kapcsolatokat, va-
lamint a Bodó házaspár emlé-
kének ápolását. 

A Bodó Sándor és felesé-
ge által alapított Bodó-díjat az 
idén Deli Erika 8.a., Mátyus 
Anna 8.b., és Kálmán Melinda 
8.b. osztályos tanuló vehette át 
dr. Fazekas Sándortól. A dí-
jak átadását követően az isko-
la ifjúsága nagyszerű műsor-
ral emlékezett az ezredesről. 
A délután következő esemé-
nye az iskola falán lévő Kováts 
Mihály dombormű megkoszo-
rúzása volt, majd dr. Bene Já-
nos, a nyíregyházi Jósa András 
Múzeum igazgatója nyitotta 
meg a Nagykun Múzeum „A 
szabadságért harcoltak” című 
időszaki tárlatát. A Kováts Mi-
hály Emléknapok szokásos tu-
dományos előadását Udovecz 
György hagyományőrző ezre-
des tartotta az 1848-49-es hu-
szárok felszereléséről, a iskola 
aulájában pedig „Chéfecskék” 
címmel a tanulók munkáiból 
nyílt kiállítás.

Elek György

Kováts Mihály Emléknapok

HIRDETMÉNYEK
TÁJÉKOZTATÁS 

Az Északi és a Déli városrészen a hulladékszállítási rend 
módosult! A gyűjtőpontokra állandó jelleggel kihelyezett 
konténerek megszűntek, a gyűjtés helye és időpontja módo-
sult! Az új rend alapján a megadott napokon reggel kerül-
nek a konténerek kihelyezésre, felügyelet mellett történik a 
gyűjtés, majd 15 órakor a konténerek elszállításra kerülnek. 

A gyűjtési időpontokon kívül mindenki a saját udvarán be-
lül köteles tárolni a hulladékát! A hulladékok elhelyezése ki-
zárólag a megadott időpontokban, a megadott helyszíneken, 
a gyűjtőkonténerekbe helyezéssel történhet! Erről az érin-
tettek tájékoztatást kaptak.

A külvárosi gyűjtőpontok kizárólag az ott lakók ház-
tartási hulladékainak a begyűjtésére szolgálnak!

A város egyéb pontjairól hulladékot odaszállítani, azt 
ott elhelyezni tilos és illegális hulladéklerakásnak minő-
sül! 

A többlet hulladék átvételét a karcagi lakosság részére a 
hulladéklerakó (Karcag, Szent László út) 150 kg-ig vagy 1 m3-
ig térítésmentesen biztosítja, az állati eredetű hulladék át-
vételére pedig 50 kg-ig térítésmentesen a gyepmesteri telep 
(Karcag, Vágóhíd út), nyújt átvételi lehetőséget!

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

GYERMEKNAP, CSALÁDINAP, SZÜLŐI FOCITORNA ÉS II. KARCAGI 
DIÁK BIRKAPÖRKÖLT FŐZŐVERSENY

2015. május 30. (szombat)
Karcag, Liget úti sportpálya

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szeretettel várja a kicsiket és 
nagyokat:
9.00-14.00 SZÜLŐI FOCITORNA ÉS NÉPI ÉTELEK FŐZŐVERSENYE
10.00-14.00

 - KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
 - BABASAROK
 - CSILLÁMTETOVÁLÁS, ARCFESTÉS
 - „MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?” –gépjármű bemutatók
 - ELSŐSEGÉLY BEMUTATÓ
 - PÓNILOVAGLÁS
 - AKADÁLYPÁLYA
 - MAZSORETT, DALMA DANCE CLUB, BALETT CSOPORTOK BEMUTATKOZÁSA

15.00 COZOMBOLIS ÉLŐ KONCERT
KÖZREMŰKÖDŐK:
Madarász Imre Egyesített Óvoda, Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Karcagi Városi 

Rendőrkapitányság, Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Magyar Vörös-
kereszt Karcagi Területi Szervezete, Karcagi Sportegyesület, Karcagi Cserhát Kft., Út Kurucz, Városi Önkormányzat Város-
gondnoksága, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Információ, nevezések: 59/503-224-11-es mellék
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POSTALÁDA
Közhasznúsági jelentés a 2014. évről
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület

5300 Karcag, Dózsa György út 5-7
1. A pénzforgalmi adatok a következők:

1.1 Bevételek:
Tagsági díj  ................................................................  218 000 Ft
Pályázati úton nyert támogatás a 
karcagi Önkormányzattól  ........................................60 000 Ft
NAV-Szja 1 %:  ............................................................. 89 204 Ft
Egyéb .............................................................................42 000 Ft
Bevétel összesen  ............................................... 409 204 Ft
1.2 Kiadások
Kegyeleti költségek ....................................................... 5 000 Ft
Útiköltség  .....................................................................21 710 Ft
Irodaszer ....................................................................... 49 000 Ft
Kerek évfordulósoknak ajándék  .............................. 24 630 Ft
Koszorúzások  ............................................................. 10 300 Ft
Posta- és bankköltség  .................................................11 411 Ft
BEOSZ éves tagsági díj  .............................................. 29 000 Ft
Kirándulás  ................................................................. 140 220 Ft
Egyéb ...........................................................................130 000 Ft
Kiadás összesen  ...............................................  421 271 Ft

2. Vagyon felhasználás
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből ....-12 067 Ft
Előző évről maradvány  ..........................................  220 048 Ft
Tárgyévi egyenleg  ...................................................  207 981 Ft
Az egyesület nem rendelkezik ingatlannal, tárgyi eszközzel.

Az egyesület tevékenységi köre:
 - Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása.
 - Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása  
 - Hagyományőrzés (emléktábla megkoszorúzása a volt HEMO 

falán, emlékszoba gondozása a volt laktanya 9.sz. épületében).
Az egyesület közhasznúsági jelentését a közgyűlés 2015. ja-

nuár 23-án egyhangúlag elfogadta.
Karcag, 2015. május 14.

Rab János 
egyesületi elnök

„Nem a Föld tarozik az em-
berhez, hanem az ember tarto-
zik a Földhöz”

Immáron hagyomány isko-
lánkban, hogy a 4. osztályos ta-
nulók környezetismereti verse-
nyen mérik össze tudásukat. Er-
re a rendezvényre, az idén 2015. 
április 28-án került sor. Nagy 
örömmel vettük, hogy négy is-
kola 13 tanulóját nevezték a ve-
télkedőre a felkészítő tanárok.

A verseny célja, hogy ismer-
jék meg, szeressék és védjék is a 
természetet a felnövekvő gene-
ráció tagjai.

Változatos, érdekes feladatok-
kal kellett a gyerekeknek meg-
birkózniuk. A zsűri folyamato-
san értékelte a feladatokat, az el-
ért pontokat kivetítőn követhet-
ték nyomon. A szokásos TOTO, 
keresztrejtvény mellett villám-
kérdések, térképismeret, vala-
mint a hungarikumokhoz kap-
csolódó feladatok tették izgal-
massá a közel két órásra nyú-
ló versengést. Az eredményhir-
detésig beszélgettünk, tapaszta-
latot cseréltünk és vendégül lát-
tuk a gyerekeket és tanítóikat.
1. helyezett: Győri József /
Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Kovács 
Lászlóné
2. helyezett: Kele Gabriella /

Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Kovács 
Lászlóné
3. helyezett: Balázs Bence /
Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézmény/

Felkészítő tanára: Kovács 
Lászlóné
4. helyezett: Kovács Lajos /Kar-
cagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola/

Felkészítő tanára: Kiszelák 
Edit
5. helyezett: Ökrös Máté Mi-
hály /Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola/  

Felkészítő tanára: Soósné 
Balajti Gabriella
6. helyezett: Örlős Péter /Kar-
cagi Nagykun Református Álta-
lános Iskola/

Felkészítő tanára: Kiszelák 
Edit
7. helyezett: Kardos Panna/ 
Györffy István Általános Iskolai 
Tagintézmény /

Felkészítő tanára: Poór László
8. helyezett: Tóth Patrik és Do-
bos Levente / Györffy István Ál-
talános Iskolai Tagintézmény /

Felkészítő tanára: Poór László
Köszönjük a felkészítő taná-

rok és a zsűritagok munkáját!

Kovács Lászlóné és Cserés 
Gabriella

A Nemzetgazdasági Minisz-
térium és a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara minden 
évben meghirdeti a szakmák 
országos versenyét 39 szakké-
pesítés tekintetében. A verseny 
szlogenje - „A jó szakma fel-
ér egy diplomával”- utal a ver-
seny céljára, a gyakorlatigé-
nyes, „fizikai” szakmák társa-
dalmi presztízsének és vonze-
rejének növelésére a szakmata-
nulás népszerűsítése révén.

A versenyre benevezett fes-
tő, díszítő, mázoló és tapétázó 
szakmát tanuló diákjaimmal 
szeptemberben megkezdtük a 
felkészülést az írásbeli elődön-
tőre, ami 2015 januárjában ke-
rült megrendezésre Szolnokon.

A 18 megyei induló közül 
Kabai István, Mészáros Mi-
hály és Nyíri Tamás a megye 3 
legjobb dolgozatát írva került 
be az országos előválogatóba, 
ahol már gyakorlati és szóbe-

li feladatok-
ban is bizonyí-
tani kellet fel-
készültségüket. 
Az előváloga-
tóban nyújtott 
te l je s ítménye 
alapján Nyíri 
Tamás bejutott 
a legjobb 8 me-
zőnyébe.

Ezzel el-
kezdődött egy 

újabb felkészülési sorozat, hi-
szen a döntőbe még nehezebb 
feladatok vártak a versenyzőre.

A verseny döntőjére a 8. 
Szakma Sztár Fesztivál kereté-
ben, Budapesten, a Hungexpo 
területén került sor 2015. ápri-
lis 27-28-29-én.

Az első napon a regisztrá-
ciót követően  a munkaterü-
let elfoglalása volt a feladat. 
10 órától került sor az ünnepé-
lyes megnyitóra, amelyen Or-
bán Viktor Magyarország Mi-
niszterelnöke köszöntötte a je-
lenlévőket.

Az ünnepség után kezdő-
dött a munkavégzés, amit es-
te 6 órakor kellett abbahagyni. 
Feszített volt a tempó, mert az 
idő nagy ellenfélnek bizonyult. 
Este fáradtan tértünk a közeli 
hotelbe pihenőre.

Másnap reggel 8 órakor kez-
dődött a munka és délután 3 
órára kellett befejezni. Nagyon 

örültem, hogy Tamás a felada-
tokat teljesen be tudta fejezni, 
így teljes egészében értékelni 
tudták a munkáját.

A harmadik napon a záró-
ünnepség következett. Ekkor 
nézhettem meg a tanuló mun-
káját közelebbről és a többihez 
viszonyítva éreztem, hogy jó 
eredményt fogunk elérni.

Óriási élmény volt, ami-
kor Tamást hívták fel a dobo-
gó legfelső fokára és őt hirdet-
ték ki az ország legjobb festőta-
nulójának. 

Így már biztossá vált, hogy 
teljes vizsgamentességet kap a 
szakmai vizsga alól. A sok fel-
készülés és gyakorlás meghoz-
ta a sikert.

Kabai Istvánt és Mészáros 
Mihályt is dicséret illeti, habár 
ők nem jutottak a döntőbe, de 
elért eredményeik alapján több 
vizsgamodulból vizsgamentes-
séget kaptak.

Mindhárom tanuló eredmé-
nye példaértékű lehet tanuló-
társaik számára, hiszen a be-
fektetett munka, a kitartás 
eredménnyel járt.

Ezúton szeretném megkö-
szönni az Iskolavezetésnek, a 
Szaki 2000 Alapítványnak, a 
felkészítést segítő kollégáknak 
és a külső oktatást végző szemé-
lyeknek az önzetlen segítséget!

Kovács Sándor
szakoktató

Varrós siker a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen

Környezetverseny Kiskulcsoson

Április 24- én került megrendezés-
re a VIII. Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kamarazenei verseny a szolnoki Bartók 
Béla Zeneiskolában. A KÁIAMI Erkel Fe-
renc AMI Tagintézményt 6 kamaracso-
port képviselte. Minden csapat bemu-
tatkozott az egy héttel a verseny előtt 
megszervezett kamarazenei hangver-
senyen a Déryné Művelődési Központ 
Hangversenytermében. Már azon a kon-
certen is hallható volt, hogy a versenyre 
készülő csoportok zeneileg és szakma-
ilag is színvonalas, igényesen kidolgo-
zott produkciókkal készültek. A verse-
nyen, ha lehet, még fantasztikusabban 
sikerültek a műsorszámok, köszönhető-
en a több hétig-hónapig tartó intenzív 
felkészülésnek, a tehetséges és szorgal-
mas növendékeknek és az odaadó, gon-
dos tanári munkának. Csodálatos volt 
hallgatni a karcagi kamaracsoportokat, 
melyek műsoruk végén hatalmas tapsot 
kaptak a közönségtől. A neves szakmai 
zsűri is értékelte a kimagasló produkció-
kat és díjesővel jutalmazták munkánkat. 
Eredményeink:

Fazekas Enikő-Urbán Andrea marim-
ba duó I. díj és a zsűri különdíjasai, 
felkészítő tanár: Dudás Enikő

Tóth Tina-Darók Illés Dávid cselló-
zongora duó I. díj, felkészítő tanárok: 
Urbánné Tóth Klára és Zbiskó Zoltánné 

Zongora trió: Fátyol Norbert (he-
gedű)- Kovács Luca (cselló)- Tóth Lu-
ca (zongora) I. díj, felkészítő tanár: 
Székelyné Szabados Annamária  

Ütni jó ütőegyüttes I. díj, felkészítő 
tanár: Dudás Enikő, az együttes tagjai: 
Nagy Zsófia, Soós Judit, Kovács Ágota 
Csenge, Vinis Dóra, Sipos Karina, Cson-
tos Gergő, Székely Lea, Fazekas Enikő, 
Urbán Andrea, Erdei Krisztina, Csanádi 
Zádor, Sipos Patrik

Csellóegyüttes II. díj, felkészítő ta-
nár: Urbánné Tóth Klára, az együttes 
tagjai:  K. Nagy Rebeka, Tóth Tina, Ko-
vács Luca, Tótkomlósi Edina Eszter, Ko-
vács Bianka Gabriella, Czinege Lajos, 
Kovács Balázs

Tóth Luca-Darók Illés Dávid zongora 

négykezes különdíj, felkészítő tanár: 
Zbiskó Zoltánné. 

A zsűri értékelte a pedagógusok 
munkáját is, a három elismerésből ket-
tő Karcagra került. Felkészítő tanári dí-
jat kapott Dudás Enikő és Urbánné Tóth 
Klára.

Összegzésként elmondható, hogy egy 
nagyon sikeres versenyen vagyunk túl, 
ahol a gyerekek amellett, hogy jól tel-
jesítettek, csodálatosan zenéltek, a pro-
dukcióikból kiderült, nemcsak a zenét, 
hanem egymást és tanáraikat is tiszte-
lik, szeretik. Bízom benne, hogy a 2 év 
múlva esedékes versenyről is ilyen ra-
gyogó eredményekkel térünk haza.

Urbánné Tóth Klára

VIII. Jász-Nagykun-Szolnok megyei kamarazenei verseny
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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 23-24-25. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015.05.16-án (szombat)

Duleba Mónika – Németh 

Miklós

Május 23. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

(Kiss Antal u. 3.)
 9 – 20 óráig Alma 

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

Május 24. (Vasárnap)
 9 - 12 óráig Berek Patika 

(Kiss Antal u. 3.)

Május 25. (Hétfő) 
Pünkösd Ünnep! 
 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. 
u.14.)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. május 22. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jászkun Redemtio ünnepség
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Kováts Mihály Napok
 Karcagi hírek
 - ORFK kérése a lakosság felé
 - Kerékpáros ügyességi verseny
 - TeSzedd
 - Nagykunság főtere
 Háttér
 Téma: karcagi az ország legjobb  
 festő tanulója
20.10 Karcagi Tükör
 Megújult a karcagi főtér

2015. május 25. hétfő    
13.00 Műsorajánlat
13.05 Nagykunsági Krónika
14.05 A Palást - amerikai film
16.25 A Nagykunság Főtere
18.00 Isten megteremté a nőt - amerikai 
film
19.40 Herkules - amerikai film
21.00 Nagykunsági krónika     

2015. május 26. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.05.03
19.20 Karcagi Hírek 
19.50 A Hit Szava – Római Katolikus 
szentmise 2015.05.03
20.40 Karcag Sport: Karcagi SE - Tiszafüredi VSE 
megyei I.osztályú bajnoki labdarúgó mérközés

2015. május 28. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 XIII.Fazekas Triennálé 
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Tisza-tó Napja
 Karcagi hírek
 - Kevesebb méz várható
 - Bírósági ülnökök eskütétele
 - Újra működnek a szökőkutak
 - Csatornázási munkák
 - Érettségi után
 Háttér
 Kunkapitány választás
20.10 Karcagi Tükör
 Kováts Mihály Napok

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

Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 

meg a Karcagi Hírmondót, 

kérjük jelezzék Szerkesz-

tőségünkben személyesen 

(Karcag, Kertész J. utca 2.), 

vagy telefonon a 06/59-312-

415-ös telefonszámon!

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

ÉS A KARCAGI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI 

KIRENDELTSÉG

Tisztelettel meghívja Önt 
„A mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelme”
című szakmai konferenciára.

A mezőgazdasági területen keletkező tüzek megelőzésé-
vel kapcsolatos konferencia

időpontja:  2015. június 1. (hétfő) 08.00
helyszíne: Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 

(5300 Karcag, Kisújszállási út 30.)

Program:
 - Konferencia megnyitója
 - Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rend-

szer (EKÁER)
 - A mezőgazdasággal kapcsolatos mentő tűzvédelmi fel-

adatok
 - A mezőgazdasággal kapcsolatos veszélyes áruk szállítá-

sának szabályai
 - Szünet
 - A betakarítási munkák megelőző tűzvédelme, jogsza-

bályi előírások
 - A szabadtéri tüzek megelőzése, irányított égetés
 - Felmerülő kérdések konzultációja, a kamarai tagságot 

érintő aktuális kérdések
 - Konferencia zárása

Kérem, hogy részvételi szándékát a Karcagi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség titkárságára az 59/503-112 telefonszá-
mon, 2015. május 28-ig jelezni szíveskedjen!

Lévai Kálmán tűzoltó ezredes
kirendeltség-vezető

Figyelem!

Véradás Karcagon a Kátai 

Gábor Kórház I. emeleti 

Tanácskozójában.

2015. május 28-án (csütörtök) 

8.00 – 13.00 óráig.

Aki vért ad, életet ad!
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Ingatlan
Karcagon a Kórház u. 8 szám 
alatti, II. emeleti, 51 m2-es felújí-
tott lakás sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-627-7789.
Karcagon a Széchenyi sugár-
út 50. szám alatti, földszinti, 
35 m2-es, egyszobás lakás el-
adó. Érdeklődni hétköznap-
okon a következő telefonszá-
mon: 06/20-985-8864.
Ház eladó Karcagon a Deák 
Ferenc krt. 69. szám alatt, 
ugyanitt használt bútorok el-
adók. Tel.: 06/59-313-595.
Karcagon az Erdei utca 25. szám 
alatt két szobás kockaház, gaz-
dálkodásra alkalmas alsóépü-
lettel, 4 millió forintért eladó. 
Érdeklődni az esti órákban. Tel.: 
06/30-261-1040, 06/30-210-1290.
Karcagon 56 m2-es, Kossuth té-
ri erkélyes, harmadik emeleti la-
kás eladó. Tel.: 06/59-311-975 és 
06/30-385-4300.
Városközpontban 3 szobás föld-
szinti lakás eladó, vagy kertesre 
cserélhető. Tel.: 06/20-497-0487.
Eladó vagy kertes házra cserél-
hető 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 számokon.
Lebontásra váró kis ház 500 m2-
es portával eladó. Tel.: 06/30-
478-5721.
CSERE! Karcag legjobb helyén, 
a főtéren, csendes utcában 3 
szobás, összkomfortos ház el-
adó, vagy DEBRECENI 1,5 szo-
bás lakásra vagy házra cserél-
ném! Tel.: 06/20-502-6183.

Karcagon az Epreskert utca 2. 
szám alatt, két szobás, veran-
dás, családi ház (három féle 
fűtési lehetőséggel) alsóépü-
lettel, és garázzsal eladó. Tel.: 
06/59-311-388.
Központban 94 m2-es, 3 szo-
bás, összkomfortos (3 féle fűté-
si lehetőség) családi ház eladó, 
illetve lakáscsere értékegyezte-
téssel. Tel.: 06/20-504-3708.
Két szoba nappalis ház lakha-
tó alsóépülettel eladó, vagy 
kisebb csere érdekel. Karcag, 
Arany János u. 4 szám. Tel.: 
06/59-400-954.
Karcagon a Szent István su-
gárúton, régi típusú paraszt-
ház (két szoba, konyha), gazdál-
kodásra alkalmas nagy portá-
val eladó. Tel.: 06/30-596-1695, 
06/30-659-2931.
Ház eladó Karcagon a Kerekes 
István utca 9. szám alatt . 
Irányár: 14 millió forint. Tel.: 
06/30-442-9216.
Családi ház eladó Karcagon, 
beépíthető portával áron alul. 
Ugyanitt búza és kukorica van 
eladó. Tel.: 06/70-275-1937. 
Főtéren garázs kiadó hosszú-
távra, a Szent István sugárúton. 
Tel.: 06/30-439-7451, 06/59-
314-650.
Karcagon a Kórház utca 1./A 
alatt, közel a fürdőhöz 73 m2-
es társasházi ,kétszintes, 3 szo-
bás, teljesen felújított lakás, 
ELADÓ, vagy ELCSERÉLHETŐ 
főtér közeli, kertes, nagy ud-
varos házra. Tel.: 06/30-530-
3834.

Karcagon teljes közműves tég-
lából épült, kisebb kertes ház 
eladó (lakrész: 50 m2 + 25 m2 tá-
roló). Tel.: 06/30-635-9662.
Karcagon a Liliom utca 9. szám 
alatt, 100 m2-es, 4 szobás, 2 für-
dőszobás, cserépkályha és gáz-
fűtéses, légkondícionált, két-
szintes lakás eladó. A házhoz 
garázs, nyári konyha, fáskam-
ra, és kis kert is tartozik. Tel.: 
06/70-551-4445, 06/52-310-102. 

Állat
Kopasztott rántani való és vá-
gó csirke kapható minden 
pénteken, csak rendelésre, 
amit csütörtök délig lehet le-
adni. Karcag, Soós István u. 12. 
Tel.: 06/59-311-969, 06/30-244-
5160.
Csüngős hasú vemhes koca, te-
nyészkan, és malacok, valamint 
kecsketej eladó. Tel.: 06/30-336-
6142.

Állás
Csomagoló munkakörbe dol-
gozót felveszünk. Tel.: 06/30-
500-3719.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelán 
tárgyakat, díszeket, illetve ré-
gi konyhai használati eszközö-
ket, teljes körű hagyatékot, tol-
lat. Tel.: 06/20-996-1346.
Karcagon eladó üst-üstházzal, 
és használt gázkonvektorok. 
Tel.: 06/30-527-2980.
Hajdu Zerowatt automata, és 
Hajdu keverőtárcsás mosógép, 
24-es fiú MTB kerékpár eladó. 
Tel.: 06/30-336-6150.
Morzsolt kukorica, 3 fejes eke, 
3 levéltakaró borona eladó. 
Karcag, Keleti u. 6. Tel.: 06/59-
312-574, 06/20 241 0846.
ELVESZET T a kut yánk má-
jus 5-én (kedden) este az ud-
varunkról. (Fajtája: mopsz szu-
ka, beige színű, 4 éves) A meg-
találónak jutalmat ajánlok. Tel.: 
06/30-878-5979.
MÁTRAFÜRED -PIPISHEGYEN 
c s a l á d i  n y a r a l ó  K I A D Ó . 
Érdeklődni a 06/59-311-817 és a 
06/30-455-6995 telefonszám-
okon.
Tea kályha eladó. Tel.: 06/70-
395-5263.

Karcagon az Epreskert u. 2. szám 
alatt, használt bútorok, szőnye-
gek, gobelin képek, színes tv, 
hűtő és háztartási kisgépek el-
adók. Tel.: 06/59-311-838.
Szögvas elemből készült 2m x 
1,50 m-es kerítéselemek eladók 
(6db). Tel.: 06/30-518-1425.
Felniből készült birkafőző lábas, 
erős tartólábakkal eladó. (kb. 
40-50 literes). Tel.: 06/30-632-
3089. 
Három égős vezetékes gáztűz-
hely, és egy KD-161-es daráló el-
adó. Tel.: 06/59-312-865. 
Kerti szerszámok, műanyag kan-
nák, juta zsákok, bontott ablak-
szárnyak, 5 literes befőttes üve-
gek, 25 literes lábas, és 3 db szó-
dásüveg eladó. Tel.: 06/59-300-
926, 06/30-421-4074.
Eladó egy négy égős jó állapot-
ban lévő gáztűzhely, és egy gép-
kocsi tetőcsomagtartó, valamint 
egy kerti szivattyú. Tel.: 06/59-
314-243, 06/30-472-6237.
Hajlított vázas női kerékpár, ön-
járó benzines fűnyíró, férfi MTB 
kerékpár újszerű állapotban, 
robi kapa, és robi kapa-utánfutó, 
új kerekesszék eladó. Tel.: 06/30-
261-0785.
Kinőtt, használt bébi rugdaló-
zók, bodyk, takaró eladó Karcag, 
Kisfaludy utca 4. szám alatt. 
Használt, kinőtt gyermekru-
hák, cipők (0-9 éves korig, fiú) 
eladók. Karcag Kisfaludy utca 4. 
szám alatt. 
Eladó 1 db mikrohullámú sütő, 
(3000 Ft), 1db szobai ajtó (üve-
ges, fehér színű, 5000 Ft) és ab-
lakra való zsalugáter (3 ablak-
ra). Tel.: 06/59-313-232, 06/30-
500-1841. 
Jó állapotú gyerekágyat keresek. 
Tel.: 06/59-311-574.
24-es és 26-os női kerékpár, 
robikapa utánfutóval, benzines 
fűnyíró, mosógép, centrifuga, 
Suzuki EKO segédmotor eladó. 
Tel.: 06/30-355-7875.
AKCIÓ az Erzsa turiban! Május 
23-án (szombaton) a készlet ere-
jéig a teljes árukészletből a leg-
olcsóbb 4 db-ot ingyen viheti. 
Szeretettel várom leendő vásár-
lóimat Karcagon a Kertész József 
utca 8. szám alatt, a 100 Ft-os 
bolt mellett. 
Keresek megvételre gáztűzhelyet, 
fűnyírót, robikapát, akár hibá-
sat, töröttet is. Tel.: 06/30-355-
7875.

Opel Astra 1,4 benzines 92’-es, 
és Suzuki Swift 1.0-es, 94’-es, sok 
műszakival, kiváló állapotban el-
adók! Tel.: 06/30-355-7875.

Konyhaszek rény felső 2db 
(165cm x 150cm) és 1db moso-
gatós alsó (110 cm) olcsón eladó! 
Tel.: 06/30-884-5279. 

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre 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 szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmester 
Tel.: 06/30-584-2767.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 

vállalok. Tel.: 06/30-447-3918.

Ház és kertkörüli munkákat (fű-
nyírást, fabehordást, meszelést, 
festést, kerítésjavítást és festést, 
kisebb bontást) vállalok Karcag 
és Berekfürdő területén. Tel.: 

06/20-807-4711.

Cserépforgatást, tetőjavítást, és 
teljes körű építőipari munkákat 

vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

A B H G soron a  N em ze ti 
Dohánybolt mindennap reg-
gel 5.00 órától-21.00 óráig, va-
lamint vasárnap és ünnepnap-
okon is nyitva tart. Mostantól 
TELEFONFELTÖLTÉS is lehet-
séges üzletünkben! Várom le-
endő vásárlóimat! Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. május 26. (kedd) 12 óra

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Ügynök-szervizvezető, munkafelvevő (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Kisújszállás),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Autókereskedő (Kisújszállás),
 - Virágbolti eladó (Kisújszállás),
 - Pultos (Karcag),
 - Állatgondozó (Karcag), 
 - Lakatos (Kisújszállás),
 - Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javító-
ja (Berekfürdő),

 - Általános karbantartó (Karcag),
 - Mázoló, szobafestő (változó a munkavégzés helye),
 - Mázoló, szobafestő (Kisújszállás),
 - Fémmegmunkáló, felületi gépkezelő-operátor (Oroszlány),
 - Gyártósori összeszerelő - betanított munka (Szolnok),
 - Traktorvezető (berekfürdő),
 - Földmunkagép és hasonló könnyű - és nehézgép kezelő 
(Kisújszállás),

 - Földmunkagép és hasonló könnyű - és nehézgép kezelő (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/
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SPORT

Tíz éven át tartó szervező 
munka után 1929. augusztus 
18-25. között Karcagon rendez-
ték meg az első viadalt. 1943-ig 
minden évben megrendezték a 
mainál lényegesen több verseny-
számban. A versenysorozatot a 
II. világháború megszakította, 
majd 1969-ben Varga József, a 
karcagi Gábor Áron Gimnázium 
igazgatója szervezte újjá Nagy-
kun Diák Sportviadal néven. 
Azóta a versenyeket kétévenként 
rendezték meg, 1977 óta a szak-
iskolák is részt vesznek a rendez-
vényeken, legutóbb, 2013-ben 
pedig, Kunszentmárton volt a 
rendezvény házigazdája.

Április 23-25-e között került 
megrendezésre a XXIV. Nagy-
kun Diák Sportviadal, melynek 
házigazdája ezúttal Túrkeve, a 
Ványai Ambrus Gimnázium, 
Informatikai és Közlekedésgé-
pészeti Szakközépiskola volt. 
Lassan a tanév végére érünk, 
lezajlottak már az országos ta-
nulmányi versenyek, sportági 
diákolimpiai döntők, sok he-
lyen már a fű se nő ilyenkor, a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium sportolói és ta-
nárai mégis izgatottan várták 
az április 23-át. Két év eltelté-
vel újra eljött a Nagykun, végre! 
Nem hiába! A Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépisko-
la sportolói az összetett csapat-
versenyben 1. helyezést értek el 
a XXIV. Nagykun Diák Sport-
viadalon. Sorozatban, immár 
harmadjára nyertek, ezzel vég-
leg elhódították a győztesnek 
járó csodálatos Nagykun Ván-
dorkupát. Továbbá a legtöbb 
érmet szerző iskolának kijáró 
Varga József Vándorserleget és 
a Porcsalmi Lajos Emlékkupát 
is megszerezték a refisek. 

„Jöttünk, láttunk, győz-

tünk”- mondhatnánk ilyen 
könnyedén is, de mindenki jól 
tudja, hogy ez mégsem ilyen 
egyszerű. Mennyi edzés, meny-
nyi munka, mennyi próbálko-
zás, siker, kudarc és könny van 
ennek a nagyszerű győzelem-
nek a hátterében. Igen, mert ez 
nagyszerű és példamutató győ-
zelem volt! 

Kedves refisták, sportoló di-
ákok! Kedves bajnokcsapat! A 
felkészítő tanárok (Tóth Barna, 
Őrlős Zoltán, Kapitány Zoltán, 
Major János) nevében tiszta 
szívből gratulálunk nektek, kö-
szönjük, hogy ilyen nagyszerű 
győzelemre vezettétek a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
náziumot, s öregbítettétek re-
formátus iskolánk és városunk 
hírnevét. Büszkeséggel és sze-
retettel tölt el bennünket ez a 
nagyszerű eredmény, amit nek-
tek köszönhetünk. Bár a cso-
dák nem a sportpályán szület-
nek, de örök életre szóló emlék 
marad számunkra 2015. április 
25-e, emlék, melyet magunk-
kal viszünk, és büszkén fogunk 
visszagondolni erre a napra. Ne 
felejtsétek azonban el, hogy az 
aranyérem csodálatos dolog, de 
ha nélküle nem érsz eleget, ak-
kor vele sem. A sport olyan ér-
tékeket hoz a felszínre, mint a 
rendszeres és kitartó munka-
végzés, az önbecsülés, a mások 
becsülése, az egymás iránt ér-
zett felelősség, a csapatmun-
ka, az elkötelezettség valami 
jó cél érdekében. Úgy gondol-
juk, hogy mi, felkészítő tanárok 
mindannyian, olyan felelősség-
teljes és elkötelezett csapatot 
alakítottunk ki, amelynek min-
den egyes tagja fontos feladatot 
végez a közösség eredményei-
nek alakulása szempontjából, 
s leginkább a küzdelem tetszik 
nekünk, nem a győzelem…

Eredmények:
SZERTORNA

Leány csapat: I. helyezés 
 - Székely Alexandra, Lázár Bet-

tina, Csatári Klaudia, Haj-
nal Tímea, Vincze Regina, 
Ujj Petronella, László Vivien, 
Papp Enikő, Balogh Dóra.

 - Fiú csapat: VI. helyezés 
 - Pikó Márk, Krausz Zsolt, Ba-

lázs Krisztián, Szűcs János 
Patrik, Erdős Adrián, Fodor 
Viktor, Fátyol Norbert, Ko-
vács László.

ATLÉTIKA
Leány csapat: I. helyezés
 - 100.m, Potornai Lilla, II. hely, 

Gerelyhajítás, Nagy Klaudia, 
I. hely

 - 200.m, László Vivien, II. hely, 
Magasugrás, Lippai Anna, III. 
hely

 - 400.m, Varga Nóra, II. hely, 
Távolugrás, László Vivien, VI. 
hely

 - 800.m, Papp Enikő, II. hely, 
Súlylökés, Szarka Boglárka, 
VI. hely

 - Svédváltó (1. hely): László Vi-
vien, Potornai Lilla, Székely 
Alexandra, Varga Nóra.

Fiú csapat: IV. helyezés
 - 100.m, Mészáros Gábor, II. hely, 

3000.m, Szabó Erik, VI. hely
 - 200.m, Kálmán Imre, IV. hely, 

Gerelyhajítás, Szentesi Ákos, 
IV. hely

 - 400.m, Ferenczi Tamás, IV. 
hely, Magasugrás, Kálmán 
Imre, IV. hely

 - 800.m, Örsi Imre, IV. hely, 
Távolugrás, Kovács László, 
VI. hely

 - 1500.m, Ferenczi Tamás, VI. 
hely, Súlylökés, Nagy Péter, II. 
hely

RÖPLABDA 
Leány csapat: I. helyezés 
 - Varga Vivien, Gyökeres Eme-

se, Szarka Boglárka, Cson-
tos Anett, Illés Rebeka, Ká-
nyai Zsófia Tea, Potornai Lil-
la, Lázár Bettina, Csíkos Lilla, 
Pintér Ágnes.

Fiú csapat: II. helyezés 
 - Ferenczi Gábor, Erdős Adri-

án, Házi Gyula, Karas Lajos, 
Kovács Martin, Sebők Bence, 
Zsembeli Zsadány, Labonc Já-
nos.

KOSÁRLABDA 
Leány csapat: I. helyezés 
 - Varga Vivien, Vass Viktória, 

Lippai Anna, Rácz Lilla, Csí-
kos Lilla, Németh Csilla, Pin-
tér Ágnes, Béres Ildikó, Papp 
Enikő, Laczi Beatrix, Nagy 
Klaudia.

Fiú csapat: I. helyezés 
 - Németh Márton, Kiss Tamás, 

Rácz János, Cs. Szabó Bence, 
Gyökeres Krisztián, Mészáros 
Gábor, Bokor Péter, Kovács 

Bence, Kálmán Imre, Őrsi 
Imre, Szentesi Imre Ákos.

KÉZILABDA 
Leány csapat: III. helyezés 
 - Gyökeres Emese, Szarka Bog-

lárka, Percze Dalma, Székely 
Alexandra, Potornai Lilla, 
András Andrea, Kozma Zsó-
fia, Rauschenberger Zita, Haj-
nal Tímea, Vincze Regina, 
Laczi Beatrix, Farkas Luca.

 - Fiú csapat: II. helyezés 
 - Koncz Tibor, Kovács Bence, 

Kozma Dániel, Nagy Péter, 
Tóth Barna, Sebők Róbert, 
Tóth Zoltán, Váczi Lajos, Var-
ga Tamás, Tóth Kristóf, Fodor 
Viktor, Ferenczi Tamás.

LABDARÚGÁS 
Fiú csapat: VII-VIII. helyezés 
 - Rácz János, Székely Dávid, 

Németh Mihály, Hamar Já-
nos, Balajti Szevér, Nagy Pé-
ter, Házi Gyula, Szabó Erik, 
Váczi Lajos.

Különdíjak: 
 - Karcag Város legeredménye-

sebb fiú sportolója Mészáros 
Gábor 

 - Karcag Város legeredménye-
sebb leány sportolója Papp 
Enikő  

 - A Nagykun Diák Sportviadal 
 - legjobb leány kosárlabdázója 

Rácz Lilla 
 - legjobb fiú kosárlabdázója 

Bokor Péter 
 - legjobb leány röplabdázója 

Varga Vivien
 - A Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Röplabda Szövetség kü-
löndíját Ferenczi Gábor spor-
toló és Major János edző érde-
melték ki.

 - Az iskola legeredményesebb 
sportolója Szarka Boglárka.

 - Az iskola legjobb csapata a le-
ány atlétika csapat.

Gratulálunk minden versenyzőnek!
Őrlős Zoltán-Major János

Szaktanárok

XXIV. Nagykun Diák Sportviadal Túrkeve
Újra bajnok a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola csapata

2015.05.16 (szombat) Karcag - Tiszafüred 4-0 (2-1)

Karcag: Oros-Nagy I., Daróczi, Kupai D., Szőke N., Lázók 
N., Balogh Cs., Kabai S., Szajkó, Hamar, Balogh J. 

Cserék: Fábián, Szabó E., Bencsik, Kónya, Seres 
Edző: Varga János
Góllövők: Hamar, Balogh Cs., Szőke N. (2), Fehér
Varga János: Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de jó hozzáál-

lással sikerült behúzni győztesen a mérkőzést.

B. I.

Megyei I. osztályú Bajnokság - 
Ifjúsági mérkőzés

L A B D A R Ú G Á S
Második alkalom-

mal került megrende-
zésre a Nyírsport  Kupa, 
amely immár az észak-
keleti régió legjelentő-
sebb nemzetközi verse-
nyévé vált. A rangos vi-
adalon 23 magyar és két 
határon túli szakosztály 
képviseltette magát. A 
167 induló, öt kategóri-
ában izgalmas és látvá-
nyos mérkőzéseket ví-
vott. A karcagi fiatalok 

most is derekasan helytálltak, 
mind a hét induló éremmel a 
nyakában térhetett haza. Külön 
díjat kapott Kovács Tamás, aki 
4 kétvállas győzelmével elnyer-
te a verseny „Tus Királya” címét. 
Eredmények: Gyermek II. 26 kg. 
Marusi János III., Gyermek I. 29 
kg. Tarjányi Gergő III., 32 kg. Ko-
vács Tamás I., Diák II. 26 kg. Csa-
nádi Zoltán III., 58 kg. Kis János 
I., Diák I. 32 kg. Balajti Gábor I., 
Serdülő 69 kg. Újfalvi Csaba I.

Sz. A.

Négy arany és három bronzérem Nyíregyházáról
B I R K Ó Z Á S


