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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Hirdetmény
A Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 8. sz. Országgyűlési Egyéni Vá-

lasztókerület 2010. április 11-ei választási eredményét az 1997. évi C. törvény 90/A. § (2) be-
kezdés f) pontja alapján megállapítja és közzéteszi.

A 2010. április 11-ei választás érvényes és eredményes volt.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma összesen: 44.491 fő
A szavazókörben szavazóként megjelentek száma: 26.967 fő (60,6 %)
Érvényes szavazok száma: 26.660 db
Érvénytelen szavazatok száma: 295 db
A jelöltekre leadott szavazatok száma:

Jelölt neve 
(ABC sorrendben)

Jelölő szervezet Érvényes szava-
zatok száma

(db)

Érvényes szava-
zatok aránya (%)

Boros István Jobbik 4.844 18,17 %
Dr. Léderer Károly Áronné Független 659 2,47 %
Dr. Vadai Ágnes MSZP 3.823 14,34 %
Varga Mihály FIDESZ-KDNP 17.334 65,02 %
Összes szavazat száma 26.660

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben meg-
választott országgyűlési képviselő:

Varga Mihály
FIDESZ-KDNP

K a r c a g, 2010. április 26.
Dr. Józsa Árpád

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

Választási Bizottság elnöke

Nagyarányú egység a változásért

Ma már véget értek a választá-
sok, az eredmény, amely sze-
rint a Fidesz MPSZ kétharma-
dos parlamenti többséggel ala-
kíthat kormányt, közismert. A 
választási eredmények aránya-
it már az első forduló beállí-
totta, a második forduló meg-
erősítette. Igaz, itt nálunk el-
sőre eldőlt a kérdés, Varga Mi-
hály (Fidesz) magabiztos fö-
lénnyel került a parlamentbe, s 
képviseli majd a választókerü-
let lakosait. Híre jár annak is, 
hogy a kormányban is helyet 
kap, sőt várnak oda egy másik 
karcagi politikust is. Varga Mi-
hálynak az elmúlt héten gratu-
láltunk, és kívántunk jó mun-
kát. 

– Április 25-én véget értek a 
parlamenti választások, körze-
tünkben pedig már április 11-én 
eredményt hirdettek. Gratulá-
lunk! Számított arra, hogy Kar-
cagon már az első fordulóban 
eredményt hoz a szavazás?

– Bíztam abban, hogy meg-
kapjuk a többség támogatást, 
de az eredmény mégis megle-
pett. Erre az elsöprő erejű tá-
mogatásra nem számítottam. 
Karcagon a szavazók 71 száza-

léka a Fidesz-KDNP listáját vá-
lasztotta, az egyéni jelöltek kö-
zül pedig engem támogattak 
ilyen arányban. Parlamenti vá-

lasztásokon az elmúlt húsz év-
ben nem volt erre példa. Orszá-
gosan is figyelemreméltó ez az 
eredmény, a választókörzetben 
elért 65 százalék a Tiszántúl 
legnagyobb arányú szavazatát 
jelenti. Köszönjük ezt a nagy-
fokú bizalmat, azon leszünk, 
hogy valóra váltsuk a változást 
akaró emberek akaratát.

– A választási kampány visz-
szafogottabb volt, mint négy, 
vagy nyolc éve. Ön is így érezte?

– Az előzetes felmérések már 
mutatták az irányt, talán ez is 
csökkentette a vitatkozó ked-
vet. A választók is így látták, 
ezért szavaztak április 11-én az 
új irányra, ezért adtak elsöp-
rő mértékben utat a változás-
nak. A körzetben és Karcagon 
sem tapasztaltam, hogy durva, 
vagy személyeskedő lett volna 
a kampány. Tette mindenki a 
dolgát.

Interjú Varga Mihály országgyűlési képviselővel

Folytatás a 3. oldalon

Amikor az előző nap dél-
után alágyújtottak a nyársra 
készített ökörnek, sejthető volt, 
hogy a Szent György-napi so-
kadalom gazdái komolyra vet-
ték a nap és az esemény jelen-
tőségét. De mint kiderült, így 
volt ezzel mindenki. Másnap-
ra április egyik legszebb tava-
szi napja köszöntött ránk, s a 
hajnal derűjében sorban jöt-
tek a sütő-főzők, az árusok, 
és a biotermelők közül azok, 
akik a hortobágyi biovásár he-
lyett Karcagot választották. A 
Nyírségből az almát, és a bio 
almalét, Hortobágyról dzse-
met, Penyigéről szilvalekvárt, 
mézet, de voltak a vásárhoz il-
lő egyéb árusok és portékák 
is. Szép asztalt lehetett volna 
megterhelni a György napi éte-
lekből, hisz sült az ökör, főtt a 
birka, a slambuc, a köles, sült 
a kenyérlángos és még sorol-
hatnám. Ami több: a nap vé-
gére minden el is fogyott. Óri-
ási sikert aratott a ferdinánd-
sütő verseny. Délben hatvankét 
(!!) ferdinánd kerekedett az el-
szánt zsűri előtt, az eredmény-

hirdetést pedig kisebb faj-
ta népgyűlés keretében tartot-
ták meg. A bírálók Orvos Nagy 
Istvánné ferdinándját találták 
a legjobbnak, a második Sza-
bó Istvánné, harmadik Olajos 
Mihályné lett. Az önkormány-
zat különdíját Szabóné Szilágyi 
Szilvia kapta, egyéb különdíj-
ban részesült: Bocsi Nelli és 
Szabó Józsefné, Szappanosné 
Szabó Anikó, Andrásné Nagy 
Ilona, Mándoki Imre, Fő-
ző Imréné, Silye Marian-
na, Hubainé Tóth Krisztina, 
Makai Pálné, H. Tóth Jánosné 
és Cseppentő Lajosné.

A gasztronómia történe-
tének első ferdinándsütő 
versenye tehát óriási siker 
volt, az esemény levédeté-
se – ahogy azt ifj. Hubai Im-
re a másnapi interjúban jelez-
te – szándékukban áll. Ha-
marosan megalakul a Karca-
gi Ferdinándsütők és Fogyasz-
tók Baráti Köre, ami már va-
lóban e régi és közkedvelt sü-
temény megérdemelt megbe-
csülését jelenti.

Elek György

Sikeres sokadalom

A középkor óta (V. század) meggyökeresedett ősi hagyományt 
elevenítettek fel vasárnap, április 25-én, amikor körmenet in-
dult a Kálváriához, s ott a könyörgés után Galsi János plébános 
úr jó termést kérve szentelte meg a búzát és a búzavetéseket.

Szent Márk-napi körmenet
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Közéleti szilánkok

Mint 
a beton…
Három éve Gyurcsány Ferenc azt 

a bejegyzést írta internetes nap-
lójába (blogjába), hogy „olyan ke-
mény az eltökéltség a reformok 
végigvitelére a párton belül, mint 
a beton…” Nem vitatom, hogy ezt 
úgy is gondolta, sőt még azt sem, 
hogy pártját is olyan keménynek 
hitte. Csak hát már akkor látszott, 
hogy a „völgyhídember” nem vette 
észre, hogy olyan beton ez, amely-
ből kilopták a cement nagy részét, 
és nem fért volna bele egy Nokiás 
dobozba. Már akkor lehetett prog-
nosztizálni ezt az összeomlást, ami 
a mostani választásokon be is kö-
vetkezett. Visszatekintve, az elmúlt 
nyolc év lavírozásaira, azt mégis-
csak el lehet mondani, hogy sikerült 
elérniük, hogy ne legyenek előre-
hozott választások, és az a „beton-
keménységű” mag, a „politbüró” is-
mét ott üljön az országházi padsor-
okban. És hallhatjuk majd felszóla-
lásaikat, ill. láthatjuk, ahogyan gesz-
tikulálnak, hadonásznak, s mindent 
megtesznek, hogy maradék hold-
udvaruk segítségével megpróbál-
ják elhitetni a megmaradt szavazó-
bázisukkal, hogy megújult szociál-
demokraták ők valójában.

Sajnos, ilyen a választási rend-
szer. Mert valószínűleg az elég 
nagyszámú, (egymillió mégis csak 
nagy szám) szavazat csak közvetve 
vonatkozik személyükre. (Minden-
esetre elgondolkodtat feltehető-
en sok embert, milyen megfontolá-
sok után döntöttek a rájuk voksolók 
ez után a nyolc év után mégis ilyen 
- viszonylag magas - szavazatszám-
mal.) Pontosabban, érzelmi vagy tu-
datos volt-e a választásuk…

Az kétségtelen, hogy ez az euró-
pai viszonylatban is egyedülálló, el-
söprő győzelem ezeknek a szocialis-
ta vezéreknek tényleg „nem fog fáj-
ni”. Aztán, hogy a többieknek, akik 
most kiestek a parlamenti székek-
ből, mennyire fáj – azt csak ők tud-
ják. (Bár valószínű, egyiküknek sem 
lesznek olyan egzisztenciális gond-
jai, mint az átlag magyar választó-
polgárok legtöbbjének.)  Az is köz-
hely, hogy nagy az elvárás a leendő 
kormánnyal szemben. Azt is nehéz 
még megjósolni, hogy az előző kor-
mány elleni szavazóknál az érzelmi 
és a tudatos motivációk  hogyan ke-
rülnek „összhangba”. (Ugyanis ab-
ban ne legyenek illúzióink, hogy a 
választók nagy többsége részlete-
sen elemezte volna a programokat) 
Mindenesetre az ideológiáknak be-
fellegzett: és a gyakorlati lépések-
nek kell beton keménynek lenniük.

Persze, ez így túlzás: elég, ha 
olyan kemények, mint egy „söralá-
tét”. Ami nagyon jó hasonlat volt a 
leendő miniszterelnöktől, hiszen 
előrevetítette, hogy a mindennap-
ok bosszúságainak kiiktatása a leg-
több ember számára a demokrati-
kus közérzetet jelenti...

- ács -

HÍREK
A Szélmalom nyitva tartása 

május 1-től szeptember 30-ig: 
szerdán, csütörtökön, pénte-
ken és vasárnap: 10 – 14 óráig, 
szombaton 14 – 18 óráig. Hét-
főn és kedden ZÁRVA! 

Belépőjegyek ára: gyermek 
és nyugdíjas: 150 Ft, felnőtt: 
250 Ft.

A látogatás bejelentkezés 
alapján a következő telefon-
számokon: 06/30-712-4284 
vagy 59/311-411. Személyesen 
a Karcag Városi Önkormány-
zat Városgondnokságán: Kar-
cag, Villamos utca 109.

Meghívó
A Rákbetegek Országos 

Szövetsége Karcagi „Együtt – 
Egymásért” betegszervezete 
rendezésében „Harmóniában 
a társas és természeti környe-
zetünkkel” című előadást tart 
dr. Gritz Arnoldné egészség-
nevelés vezető, egyetemi ok-
tató.

Időpont: 2010. május 7. 
(péntek) 15 óra.

Helyszín: Karcag, József At-
tila utca 2.

HELLS ANGELS MC Hungary 
meghirdeti a
TOY RUN

 jótékonysági motoros futamot

Időpont: 2010. május 08. szombat
Célja: Pénzadományok gyűjtése a karcagi Kátai Gábor Kór-

ház Csecsemő,- Újszülött- és Gyermekosztálya részére. 
Adományok csekken befizethetők a  GYERMEKÉPSÉG 
Alapítvány 11745073-20009599 számlaszámára, illetve a 
rendezvény napján, a helyszínen készpénzben is adhatók. 

Program:
10.00 Gyülekezés: Bp. M3 Shell kút (11 km)
11.00 Indulás csapatban (tervezett tempó kb. 100-120 km/

óra)
12.00 Pihenés, tankolás (Rekettyés pihenő, MOL kút 106 

km)
12.45 Továbbindulás Karcag felé
14.00 Megérkezés Karcagra a Városháza parkolójába
15.00 Adományok átadása a kórház területén (a felvezetett 

motorosokkal behajtható)
Utána: gulyásparti, strandolás és sátorozási lehetőség a 

gyógyfürdőben.
A rendezvény minden bevétele az adományok részét ké-

pezi.
A délután folyamán a kemping bejáratától városnéző 

lovaskocsik indulnak idegenvezetéssel, Karcag nevezetes-
ségeinek megtekintésére. A fürdő területén a Karcagi Íjász-
kör Talpas Íjászainak bemutatóját tekinthetik meg az érdek-
lődők. 

A szervezők Karcag város lakosságát szívesen látják a fen-
ti programon, adományaikat örömmel fogadják.

Szervezők 
Info: hamchungary@hotmail.com
Imi:    06-20-3545856 
Sanyi: 06-20-8006491

Lehetőség szerint minden résztvevő hozzon magával egy 
kis meglepetést a gyermekek részére! 

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1. sz. gyermek-
orvosi körzet (orvosi állás) munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi Intézmény 5300 

Karcag, Széchenyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Orvosi feladatok ellátá-

sa.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatások-

ra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - orvosi diploma, a gyermekorvosi szakvizsgát igazoló okirat 

másolata,
 - magyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz,
 - működési nyilvántartásba vételről igazolás,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal 
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől szá-

mított 15 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. 

Oszlács Judit főorvos nyújt, a 06-59/507-138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intéz-

ményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: 1.sz. gyermekorvosi körzet – orvosi állás, illetve elekt-
ronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.
kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidő 
utolsó napjától számított 15 nap.

Megjegyzés: A gyermekorvosi körzet a 2003. évi LXXXIV. tv.7.§ alap-
ján más jogviszonyban is ellátható. Erre irányuló igény esetén a pályázatot 
ennek megfelelő tartalommal kell benyújtani.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Tisztelt karcagi Polgárok!
2010. május 8-án és 9-én (szombat, vasárnap) Karcag is-

mét országos rendezvény központja lesz.
Városunkban kerül megrendezésre a: 

KERÉKPÁROS DIÁKOLIMPIA

ORSZÁGOS DÖNTŐ.
E rangos eseményre több száz vendéget várunk, melynek 

központja a Kiskulcsosi Általános Iskolában és környékén 
lesz.

Így 8-án (szombat) 12:00 – 18:00 óráig,
míg 9-én (vasárnap)   8:00 – 15:00 óráig

a forgalom elől teljesen el lesz zárva
a KISÚJSZÁLLÁSI út 

a TESCO körforgalomtól egészen a 4. sz. főútig.
Ezen idő alatt az ott lakó ingatlan tulajdonosok kisebb vá-

rakozási idő mellett természetesen be tudnak hajtani. 
Hétvégi programjaik szervezésekor mindenképpen ve-

gyék figyelembe ezen információkat.
Remélem, segítségünkre lesznek abban, hogy elismert, si-

keres versenyt rendezhessünk városunkban, mellyel tovább 
növelhetjük Karcag országosan is elismert hírét, vendégsze-
retetét.

Jöjjön el, és szurkoljon velünk a karcagi fiataloknak is.   
Találkozzunk a Kiskulcsosi Általános Iskola előtt!

Kérjük megértésüket, köszönjük türelmüket!
A verseny fővédnöke:
 dr. Fazekas Sándor

polgármester

Seniorok 
figyelem!

Városnéző sétánk 2010. 
május 8-án délután folyta-
tódik. Ezen a napon az Er-
zsébet ligeti létesítménye-
ket keressük fel.

Az útvonal: Kisfürdő 
– a leventék I. világhábo-
rús emlékműve – Erzsé-
bet liget – erdei tornapálya 
– Kunlovarda. A séta ideje 
a Lovarda megtekintésével 
együtt kb. 3-3,5 óra.

Az új sétát 14 órakor in-
dítjuk a Kisfürdő bejáratá-
tól. Akik a város távolabbi 
részén laknak, bátran ül-
jenek kerékpárra, a séta a 
fürdőtől indul, s természe-
tesen útközben is csatla-
kozhat hozzánk bárki.

Eső esetén új időpontot 
jelölünk meg.

A sétát Pánti Ildikó kép-
viselő és Elek György hely-
történész vezeti.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 

esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 1-2. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Május 8-9. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
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Akció érvényes:

2010. május 3-9.
www.borakft.hu • info@borakft.hu

Soproni 1895
0,5 liter, multipack 

179,-
RÉGI ÁR!

139,-/db 
1L=278 Ft

(+üvegbetét)

Steffl 
0,5 liter, 
üveges 

Ostorosi
Bikavér  
0,75 liter, száraz

479,-
RÉGI ÁR!

349,- 
1L=465 Ft

(+üvegbetét)

OO
B
0

116,- 
1L=232 Ft

(+üvegbetét)

319,-
RÉGI ÁR!

259,- 
1L=173 Ft

Nestea 
1,5 liter Pet 
(barack, citrom, 
mangó-ananász)
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Akciós ár!

Ballantines   
0,5 liter  

3549,-
RÉGI ÁR!

2899,- 
1L=5798 Ft

149,-
RÉGI ÁR!

Ottakringer 
0,5 liter, dobozos

139,- 
1L=278 Ft

169,-
RÉGI ÁR!

Csabai rostos 
őszibarack
2 liter, Pet

149,- 
1L=75 Ft

É Á

179,-
RÉGI ÁR!

Sió alma
1 liter  

149,- 
1L=149 Ft

1649,-
RÉGI ÁR!

Tokaji aszútörköly 
pálinka
0,5 liter

1299,- 
1L=2598 Ft

Sió l

309,-
RÉGI ÁR!

Kiskőrösi Ámor
0,75 liter, édes  

249,- 
1L=332 Ft

(+üvegbetét)

– A körzetben a Jobbik je-
löltje lett a második. A Fidesz 
nagyarányú győzelme mellett 
ez is meglepetés. Nem tartja ezt 
aggasztónak?

– A Jobbik országosan 16 
százalék felett kapott, ez-
zel parlamenti párttá vált, ezt 
mindannyiunknak tudomá-
sul kell vennie. Országosan 855 
ezer szavazatot kaptak, a tisz-
telet ezeknek a szavazóknak 
is kijár. Törvényes keretek kö-
zött működik, betartja a jogsza-
bályokat. A Jobbik támogatá-
sa számomra azt mutatja, hogy 
azok a problémák, amelyeket a 
kampány során felvetettek léte-
ző, eleven gondok, amelyekre a 
következő kormánynak választ 
kell adnia. Ezek közül a legsür-
getőbbnek a közbiztonság meg-
erősítését tartom, a mai helyzet 
az emberek biztonságérzetét ve-
szi el.

– A parlamentben lesz együtt-
működés a Jobbikkal?

– A Fidesznek megvan az a 
többsége, amely nem teszi szük-
ségessé sem az MSZP-vel, sem a 

Jobbikkal való együttműködést. 
Persze arra törekedni fogunk, 
hogy az ellenzéki képviselőket 
is meggyőzzük a véleményünk 
igazáról. Egyébként ebben a 
körzetben a Jobbik képviselő je-
löltje volt az egyetlen az indulók 
közül, aki a választás után fel-
hívott és gratulált. Ezt korrekt 
magatartásnak tartom.

– Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye is fordulatot élt meg. Van 
olyan körzet, ahol Fidesz-jelölt 
még sosem nyert, most mégis. Itt 
volt az idő?

– Az ország nyer azzal, ha 
a változások bekövetkeznek. 
Miért maradna ki ebből Jász-
Nagykun-Szolnok megye? Az 
alföldi térség nem sok lehető-
séget kapott az elmúlt nyolc év-
ben, itt is szükség van változás-
ra. Munkahelyek kellenek, köz-
lekedésre alkalmas utak, erősí-
teni kell a vidék népességmeg-
tartó erejét. Örülök annak, hogy 
a megye lakói is érzik ennek 
fontosságát.

– Az elmúlt napokban sok hír 
jelent meg a következő kormány 
összetételéről. A megyei napilap 
arról írt, hogy két karcagi is lehet 

a kormányban, itt Önre és Faze-
kas Sándor polgármesterre gon-
doltak. Mit lehet tudni erről?

– A kormány összeállítása a 
kijelölt miniszterelnök feladata. 
Nekem a legfontosabb felada-
tom most az, hogy karcagiakat, 
tiszafüredieket, a körzet min-
den lakóját képviseljem a ma-
gyar Országgyűlésben. Ha eh-
hez társul majd később valami-
lyen kormányzati munka, nyil-
ván elgondolkozok rajta. A Fi-
desz alelnöke vagyok, közgaz-
dász, szerintem lesz lehetősé-
gem segíteni a következő kor-
mány törekvéseit.

– Végül arról kérdezem, a 
családja hogy fogadta az ered-
ményt, ők mit szóltak?

Természetesen mindenki 
örült, április 11-én, vasárnap es-
te ők is velem voltak Karcagon 
és Tiszafüreden az eredmény-
váró sátrakban. Örültek annak, 
hogy a munka, ami a tőlük való 
távolléttel járt, sikert hozott. Fe-
leségem és három gyermekem 
támogatása nélkül nem tudnám 
eredményesen végezni a mun-
kám.

TM 

Folytatás az 1. oldalról

Nagyarányú egység a változásértTisztelt Választási és 
Szavazatszámláló Bizottsági Tagok!

Ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy a 2010. 
április 11-én megtartott országgyűlési képviselők választása 
előkészítésében és lebonyolításában önzetlenül, szabadide-
jüket feláldozva részt vettek.

A bizottságok munkája kiemelkedő fontosságú volt a vá-
lasztási eljárásban. Működésük jogszerűsége, döntéseik tör-
vényessége alapvetően hozzájárul a választópolgárok politi-
kai akaratának szabad kinyilvánításához, és annak jogszerű 
megjelenítéséhez.

Örömmel tapasztaltam, hogy a bizottságok gyorsan, pon-
tosan és törvényesen végezték munkájukat.

A köz érdekében kifejtett nehéz és felelősségteljes munká-
jukat megköszönöm.

Rózsa Sándor
jegyző

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által bérbeadásra 

meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatosan folyamatban lévő pályázatok:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti műhely helyiség
 A műhely helyiség alapterülete: 45 m2

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 6. számú garázs helyiség
 A 6. számú garázs helyiség alapterülete: 18,6 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 8. számú garázs helyiség
 A 8. számú garázs helyiség alapterülete: 15 m2

4. Karcag, Kisújszállási u. 47. sz. alatti műhely, raktár helyiség
 A műhely helyiség alapterülete: 88,88 m2

 A raktárhelyiség alapterülete: 75,8 m2

5. Karcag, Kisújszállási u. 306. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

6. Karcag, Madarasi u. 4. sz. alatti üzlet és garázs helyiség
 Az üzlethelyiség alapterülete: 119,3 m2

 A garázs helyiség alapterülete: 22,4 m2

7. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti, emeleti helyiség
 A helyiség alapterülete: 110 m2

8. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti, földszinti helyiség
 A helyiség alapterülete: 72,96 m2

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06-59/500-669). 
A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).
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2010. április 26-án a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium diákújságának, 
a REFlektornak a szerkesztő-
sége volt a Kunhalom Polgári 
Kör meghívott vendége. A ki-
adványt Nagy Kata (12.a) fő-
szerkesztő, Oros Enikő (12.a), 
Szőllősi János (12.b), Varga 
Nikolett (12.a), Németh Már-
ta (11.b) és Illés Brigitta (9.c) 
tanulók, valamint Tokajiné 
Szabó Ildikó tanár-szerkesztő 
mutatták be.

A főnixmadárként ebben a 
tanévben feléledő, régi-új re-
formátus iskola fenntartójának 
éppúgy volt igénye egy iskolai 
életet bemutató kiadvány rend-
szeres megjelentetésére, mint a 
diákságnak. A diákújság szín-
vonalas, havonkénti megjele-
nése elsősorban Nagy Kata ér-
deme, akinek a vérében van az 
önkifejezésnek az írásos for-
mája, elhivatottan újságírónak 
készül, emellett közösségszer-
vező készségének köszönhető-
en kivételesen összetartó, jól 
együttműködő csapatot állított 
maga mellé.

A diáklap céljai között az is-
kolai élet diákszempontból va-
ló dokumentálása éppúgy sze-
repel, mint az eredmények be-
mutatásával való motiválás, a 
szórakoztatás, és nem utolsó-
sorban ifjú tehetségek felkuta-
tása. Mint kiderült, a gimnázi-
um tanulói közül többen fog-
lalkoznak írással (verssel, no-
vellával), rajzolással, fotózással 
– ezeknek a lap igyekszik be-
mutatkozási lehetőséget adni.

A suliújság címe diákötlet, a 
REFlektor az iskolai életet vi-
lágítja meg, de a református és 
a latin lektor ’olvasó’ jelentésű 
szavak összevonását is magá-
ban foglalja.

A továbbiakban a diákok 
egy-egy cikküket olvasták fel, 
igen széles palettát mutatva be 
az újságírás műfajaiból. Var-
ga Nikolett tehetséges író, szép 
novelláját hallhattuk. Oros 
Enikő szakterülete az interjú 

és a szórakoztató oldalak szer-
kesztése. Szőllősi János a fi-
gyelmes szemmel járó, értékek 
után kutató ember – ő az alig 
ismert Pusztakettősi Vasútál-
lomás muzeális értékeiről írt 
jegyzetet, de rendszeresen ver-
sel is. Németh Márta kedvenc 
műfaja a tudósítás és a kritika, 
Illés Brigitta, legifjabb remény-
ségünk pedig egy emlékezetes 
kirándulás élményeit idézte fel.

A diáklap sikerei között 
könyvelheti el, hogy főszer-
kesztője révén országos pályá-
zaton 2. helyezést ért el. Meg-
becsülését mutatja, hogy a he-
lyi Ifjúsági Ház fennállásának 
5 éves évfordulójára ezt a szer-
kesztőgárdát kérte fel egy vá-
rosi kiadvány elkészítésére. 
Önkéntes, áldozatos munká-
jukhoz gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk!

A jelenlévő latin szakos pe-
dagógusok, Vizkeleti Erzsébet 
és Tokajiné Szabó Ildikó tanár-
nők több kérdésre válaszoltak, 
a gimnáziumban 1 illetve 2 év-
re kötelezővé vált latin nyelv-
oktatásról. A diákok szájából 
elhangzott, hogy bár féltek a 3. 
nyelvként tanult latintól, kel-
lemes élményekkel és sok ér-
dekes kultúrtörténeti ismeret-
tel gazdagodtak. A mára holt 
nyelvvé vált latin a kultúra sok 
terén jelen van, az orvosi, a jo-
gi nyelvváltozatban, segítséget 
nyújt a többi indoeurópai nyelv 
tanulásában, könnyűvé teszi az 
újlatin nyelvek és bármely tu-
domány szakszókincsének el-
sajátítását.

Tokajiné Szabó Ildikó

A Kunhalom Polgári Kör 
május 3-ai összejövetelén Papp 
Lászlóné legutóbbi kalandos 
amerikai útjáról számol be ké-
pek segítségével. A programra, 
amely hétfőn fél hattól lesz a 
Déryné MIK első emeleti klub-
termében, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

REFlektor

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat 

Városgondnoksága pályázatot ír ki a 
Vásárcsarnok 

(Piaccsarnok, Kg., Szent I. sgt. 6.) 2. számú 
üzlethelyiségének bérleti jogára.

A bérlemény 2 helyiségből áll, összesen 19 m² alapterületű.
A pályázat anyagában kérjük, jelölje meg a tevékenységi 
körét.
Jelentkezési határidő: 2010. május 14.
Benyújtásának helye: 5300 Karcag, Villamos utca 109.
Érdeklődni ugyanitt személyesen, vagy az 59/311-411-es te-
lefonszámon.

A minap örömmel hallottam 
egy irodalmi műsorban, hogy 
a XVII. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon helyet kapott 
Hamvas Béla magyar író, filo-
zófus is. A műsorban méltatták 
munkásságát, külön kiemel-
ték a Karnevál című regényét, 
amelyet sokan világirodalmi 
szintű alkotásnak tartanak. 

Hamvasnak egyre növekvő 
rajongótábora van hazánkban, 
és ez talán annak köszönhe-
tő, hogy évtizedekig elhallga-
tott, elhallgattatott írónak szá-
mított, azonban ma már köny-
vei, írásai akár interneten ke-
resztül is beszerezhetők. A het-
venes évekig művei kéziratos 
formában léteztek, a Dúl An-

tal által szerkesztett életmű-ki-
adás   1990-től kezdve jelenhe-
tett meg. 

Hamvas Béla 1897-ben szü-
letett a felvidéki Eperjesen, 
de Pozsonyban nőtt fel, mivel 
édesapja ott kapott tanári ál-
lást. 1915-1916-ban önkéntes 
frontszolgálatot teljesített, ahol 
súlyos sebesülés érte. 1919-ben 

már a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem magyar-német 
szakos hallgatója, később a Bu-
dapesti Hírlapnál és a Szózat-
nál ír, majd 1927 és 1948 kö-
zött a Fővárosi Könyvtár alkal-
mazottja. Ekkor már számta-
lan folyóiratban publikált, esz-
széket, tanulmányokat írt, töb-
bek között a Nyugatban is.

A harmincas-negyve-
nes évek kifejezetten termé-
keny időszaknak számított, 
több száz esszét publikát, és 
rengeteget fordított, például 
Kungfu-ce, Hérakleitosz, Lao-
ce műveit. 

A második világháború alatt 
sem hagyott fel az írással, an-
nak ellenére sem, hogy három-

szor is behívták katonának. 
1943-ban jelent meg első esszé-
kötete, A láthatatlan történet. 
Ebben az időszakban már javá-
ban a szellemi hagyományok-
kal foglalkozik, a szellem idő 
feletti létezését értelmezi. Ezt a 
kutatást végeredményben egé-
szen haláláig folytatta. Olyan 
művek születtek ebben a témá-

ban, mint a Scientia Sacra I.-II., 
Az ősök nagy csarnoka, vagy 
épp az Anthologia Humana: 
Ötezer év bölcsessége, amely 
egy aforizma-gyüjtemény.

A háború végén Hamvas, 
egy bombatalálat következté-
ben elvesztette házát és min-
den vagyonát. Soha többé nem 
lett saját lakása, felhagyott a 
könyvgyűjtéssel, viszont to-
vábbra is aktív szellemi életet 
élt. Olyan meghatározó sze-
mélyiségekkel tartott szoros 
kapcsolatot, mint Tábor Bé-
la, Weöres Sándor, Szabó La-
jos. 1948-ban a Forradalom a 
művészetben című könyve mi-
att B-listázták, majd kényszer 
nyugdíjazták. 1951-ig földmű-
veléssel, gyümölcstermesz-
téssel foglalkozott Szentend-
rén – ekkor írta a már emlí-
tett Karnevál című regényét 
–  majd 1964-ig raktárosként, 
segédmunkásként dolgozott 
Tiszapalkonya térségében a hő-
erőmű építkezésein. Minden 
csapás ellenére tovább folytatta 
az írást, például az építkezések 
idején fejezte be Az ősök nagy 
csarnoka fordításait, közben 
szanszkritül, héberül tanult. 
1968-ban bekövetkezett halá-
láig még három művet fejezett 
be, többek között a Scientia 
Sacra második részét.

Hamvas Béla a huszadik szá-
zad legnagyobb magyar gon-
dolkodója, hatalmas és pótol-
hatatlan életművet hagyott 
hátra. Bár évtizedekig elhall-
gatták, és talán még ma sem 
kapja meg azt a nyilvánosságot 
amit megérdemel, de minden-
képp nagyszerű dolog, hogy 
egyre többen fedezik fel. 

Cselényi Csaba

Elhallgatott filozófus

Sajtóközlemény
2010 őszén kezdődhet meg Karcag-Kisújszállás-Kunmadaras-

Berekfürdő már bezárt szeméttelepeinek rekultivációja. 

A projekt várhatóan 1,5 milliárd forint Európai Uniós támoga-

tással valósul meg.

A projekt megnevezése: 
„Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja” 

KEOP-7.2.3.0

Kedvezményezett: 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

5300 Karcag, Kossuth tér 1.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulhat meg.
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Mesterházi Attila úr leg-
alább őszintén elmondta a 
tényt. „A nép leváltotta a szo-
cialisták által támogatott Kor-
mányt és a szocialistákat is.”

Már az első fordulóban 206 
képviselő helyet szerzett a FI-
DESZ Pártszövetség. A leg-
több ember tudta már, hogy 
nagyarányú győzelemre lehet 
számítani. Az egyéni képvise-
lő helyeken született győzelem 
engem meglepett. Ilyen nagy 
győzelem csak akkor születhet 
meg, ha nagy hibák történnek. 
A választópolgárok döntő ré-
sze (benne a baloldali gondol-
kodású emberek is) elfogad-
ták azt, hogy változásokra van 
szükség. Ilyen arányú győ-
zelmet döntő módon nem le-
het manipulálni. Az eltelt idő-
ben sok-sok emberrel beszél-
gettem, azt gondolom, hogy a 
választók döntését leginkább a 
csalódás szóval lehet összefog-
lalni, és természetesen ehhez 
társulhat a remény.

Csalódtak az emberek a szo-
cialista párt által képviselt 
nagyrészt liberális irányzatok-
ban. Felháborította őket a kor-
mányzati munkában tapasz-
talt gyakorlatlanság. Az em-
berek nem tudták elfogadni, 
hogy helyzetük tovább rom-
lott. Gyurcsány Ferenc úr ezt 
maga is elismerte, de azzal vi-
gasztalódott, hogy arra gon-
dolt, hogy „erős akarattal ke-
resztül lehet vinni a reformo-
kat”. Nem vették észre, hogy 
a magyar választók is megvál-
toztak. Nem igaz már az, hogy 
az emberek közömbösek a po-
litikával szemben (lásd rész-
vételi arány). Sőt, arra is képe-
sek, hogy rossz közérzetük mi-
att megbüntetik a Kormányt, 
és leváltják. Így volt ez már 
1994-ben, az MDF- Kisgazda 
kormánnyal is, majd ugyanígy 
bukott meg a Bokros – cso-
mag, leváltották a FIDESZ-t 
és most a szocialistákat is. És 
az emberek emlékezete sem 
rossz, mert látható, hogy nem 
bocsátanak meg. Ezt fénye-
sen bizonyítja az MDF és Bok-
ros Lajos (akit a hátuk kö-
zepére sem kérnek az embe-
rek) és az SZDSZ sorsa. Ennek 
a nagy bukásnak az előszele 
már az előző helyi választáso-
kon érezhető volt, akkor ala-
kult ki a kettős hatalom Ma-
gyarországon. A kormányzók 
úgy tettek, mintha mi sem tör-
tént volna, úgy tettek, mintha 
ez nem számítana. Még ma is 
hiányzik a kormányzati, poli-
tikai önkritika. Eddig egyet-
len ember ismerte be a bukás 
okaként, hogy „hibát hibára 
halmoztunk az elmúlt négy év-
ben”, ez Iváncsik Imre úr volt a 
szocialista párt megyei elnöke. 
Folytatva még, hol van már az 
a sok hülyeség, például a Kóka 
féle magyar puma száguldása. 

Még a választások előtt köz-
vetlenül is számtalan elriasztó 
lépés történt. Az emberek azt 
mondták nekem, hogy ez csak 
úgy lehetett, ha nem figyeltek 
oda semmire, vagy ha már elő-
re kiegyeztek ilyen ügyek in-
tézésében. Ilyen szempontból 
szerintem nagy tévedés volt, 
hogy nem ment bele a párt-
vezetés az előrehozott válasz-
tásokba. Én ezt folyamato-
san szorgalmaztam. Ennek az 
lett az eredménye, hogy a FI-
DESZ mintegy 430 ezerrel, 
a Jobbik 220 ezerrel növel-
ni tudta a szavazatok számát. 
A szocialisták pedig szavazó-
ik 62%-át veszítették el. Téve-
dés volt az is, hogy a baloldali 
emberek és a nyugdíjasok még 
ilyen hibák mellett is kitarta-
nak a Kormány mellett. Hát 
nem ez történt! A vereséget ez-
után végképp betetőzte a hal-
latlan nagy korrupció, a kap-
zsiság, a hihetetlen korrupció 
sorozat. Arra vagyok kíváncsi, 
hogy hol vannak most a nagy-
hangú liberális közgazdász-
ok, akik képesek lettek volna 
elvinni a „nagy megszorításo-
kat” akár a végsőkig is. Egy-
szerűen nem vették figyelem-
be azt a történelmi bölcsessé-
get, hogy „hadsereg nélkül nem 
lehet háborút nyerni”. (Válasz-
tók támogatása nélkül.) A he-
lyi szervezetek már nem tud-
tak a kialakult helyzeten sem-
mit változtatni.

Természetesen tudom, hogy 
ennek a bukásnak más okai 
is vannak. Például az embe-
rek jelentős része csalódott a 
rendszerváltásban, mert bi-
zonytalanná vált a helyzete, 
munkahelyek százezrei szűn-
tek meg, nőtt a kiszolgáltatott-
ság, ez pedig ellenségességet 
szült. Csalódtak abban, hogy 
az egészségügy szinte össze-
omlott. Csalódtak az emberek 
a liberális gazdaságpolitiká-
ban. A piac és a verseny min-
den áron való erőltetésében, 
és persze megfeledkeztek ar-
ról, hogy ezt a kereslet-kínálat 
összhangja rendezi igazán, ha 
nincs vásárlóerő, nem lehet si-
keres a gazdaságfejlesztés. 

Oka volt természetesen en-
nek a Fidesz nagyon harcos 
politikája, tényleg a szocia-
listák „tarkóján volt hideg le-
heletük”, Csalódtak az embe-
rek a politikai elitben is, mert 
az elit nem az ő gondjaikkal 
foglalkozott igazán. Termé-
szetesen a kialakult helyzet-
ben döntően közrejátszott a vi-
lágválság, és az azt követő in-
tézkedések, például a 13. havi 
nyugdíj megszűnése. A válság-
ból való kitörés sokkal többe 
kerül, mintha a megelőzésére 
költöttek volna időben pénzt. 
Bizony nagy tapasztalat az is, 
hogy egyes elméletek sokszor 
önmaguk ellen fordulnak. Az 

egész baloldal tévedett Euró-
pában. Most már kapkodnak, 
pl. az Angol Munkás Párt is, 
azt tűzte ki jelmondatának, 
hogy „Mindenki számára tisz-
tességes jövőt!”.

Most még csak remélem, 
hogy a FIDESZ vezetői is ta-
nultak saját történelmükből, 
retorikájukból és természe-
tesen a mostani választások-
ból. Orbán Viktor úr is, mint-
ha bölcsebb lenne. Nem fenye-
getőzik, nem törekszik a meg-
osztásra. Gyucsány úr és sa-
ját akarnoksága is jó lecke le-
hetett. Elhangzott már olyan 
fontos mondat a FIDESZ ré-
széről, hogy „Az emberekért 
kell dolgoznunk, úgy, hogy ők 
ezt is érezzék”. 

Talán elérhetünk oda, hogy 
a legszegényebbek is ki tudják 
fizetni az energia díjakat. Az 
emberek várják, hogy ne fenye-
gessék őket minden nap a há-
rom szitokszóval a reform, a 
privatizáció és a korrupció. 
Az emberek azonban kevesebb 
javulást is nagyra becsülnek, 
ha a kormányzat biztosítja az 
igazságos közteherviselést. Van 
sok jó útmutatónk, de ezek 
csak akkor érnének valamit, ha 
érvényesülnének is, például a 
mostani Húsvét alkalmával el-
hangzott pápai beszéd 4 fő pil-
lére: a szeretet, az igazságosság, 
a béke és a fejlődés. 

A választási eredmények té-
nyek. Az emberek olyan erővel 
akarták a változásokat, hogy a 
FIDESZ program konkrét is-
merete nélkül is erre a párt-
szövetségre szavaztak. Remél-
jük, hogy az emberek várako-
zását, és akár a fenti intelme-
ket is az új kormány program-
jában és gyakorlatában meg-
valósítja. A szocialistáknak 
nem marad más hátra most, 
hogy végre megtanulják „Ha 
bár fölül a gálya, alul a víznek 
árja, azért a víz az úr”. A bal-
oldali gondolkodású embe-
rek baloldali politikát akar-
nak, és nem liberálisat. Ezért 
folyt a marakodás 12 éven át a 
helyzetét kihasználó SZDSZ-
szel. Helyes törekvés lenne, ha 
a szocialista párt ilyen irány-
ban megújulna. Mesterhá-
zi Attila beszédei már tartal-
maznak ilyen gondolatokat, és 
utalást arra, hogy végre meg-
ismerték az emberek vélemé-
nyét. Nekem meggyőződésem, 
hogy igenis sok-sok hasznos 
„kiegyezésre” van lehetőség és 
szükség, és még pénzszerzésre 
is. Arra kell ügyelni, hogy az 
emberek igazságosnak érezzék 
a döntéseket, és végre ne csa-
lódjanak újra. Leginkább Tales 
híres mondását ajánlanám a 
következő kormány vezetői-
nek „Soha ne tegyük azt, amit 
másoknál hibáztattunk.”

Dr. Kasuba János 
képviselő

Csalódás – büntetésIn memoriam 
Oláhné Lipták Erzsébet

(1961-2010)

A Nagykunsági Népművészek Egyesülete valamennyi 
tagját, minden ismerősét és tisztelőjét mélyen megrendí-
tette a hihetetlen és váratlan, ám visszavonhatatlan hír – 
Erzsike elhunyt. 

Életéről és munkásságáról Karcag város közönsé-
ge 2008. november elején a Karcagi Hírmondóban meg-
jelent cikkből tudhatott meg többet. A Borsod megyei 
Sajószentpéteren született és már általános iskolás korában 
is nagy kedvvel kézimunkázott. E tevékenységét a gimná-
ziumi évek alatt is szívesen végezte, s művészettörténeti és 
egyéb tanulmányai hozzásegítették, hogy hivatásának is 
ezt válassza. Sajnos az Iparművészeti Főiskola textil szaká-
ra nem nyert a felvételt, de céljától ez sem tántorította el. 
1980-ban a frissen érettségizett Lipták Erzsébet Karcagra, 
a Szabó Sándorné vezette – országosan jó hírnek örvendő - 
Népművészeti és Háziipari Szövetkezetbe jelentkezett dol-
gozni, ahol a Hímző és Csipkeverő részleg mintatervezője 
volt 1997 közepéig. Itt ismerkedett meg a kunsági hímzés 
motívumkincsével és technikájával. A jeles néprajzkutató, 
Györffy István munkái tanulmányozása mellett rendszere-
sen járt a múzeumba is, ahol az akkori igazgató, dr. Bellon 
Tibor a néprajzi szakirodalommal segítette őt. A szakiro-
dalom mellett sokat tanult a szövetkezet bedolgozóitól és a 
tervező Bein Klárától. 

A kunhímzések hagyományai alapján hamarosan már 
önálló hímzéseket tervezett futókra, terítőkre, párnákra. 
1982-83-ban vett először részt a Népi Iparművészeti Ta-
nács zsűri alkalmain. Aktív munkássága eredményeként 
1984-ben megkapta a népi iparművész címet. A hímzés 
mellett folyamatosan érdeklődött a karcagi csipke, a csip-
keverés hagyományai iránt is, így megtanult csipkét készí-
teni. A szövetkezeti gyűjteményes kiállítások után 1996-
ban Karcagon megnyílt első önálló kiállítása. A mára 
már sajnálatosan lezárult munkássága során főleg karcagi 
szőr-, szűr- és kunhímzéses lakástextileket, szűcshímzéses 
ruhadarabokat, valamint vertcsipke terítőket készített.

1994-1997 között szakképesítést szerzett a Népi Játék- 
és Kismesterség Szakoktatói Intézetben játszóház-vezetői, 
csipkeverő és ruhakészítő szakágakban. 

Erzsike alapító tagja volt a Nagykunsági Népművészek 
Egyesületének is. Egyesületünk tagjaként rendszeresen 
részt vett közös kiállításainkon. Egy-egy újabb bemutatko-
zási lehetőségre soha nem mondott nemet, még akkor sem, 
amikor nagyon beteg volt. Az elmúlt időszakban is szor-
galmasan látogatta a múzeumot, tanácsot, segítséget kér-
ve, amelyeket rendre hasznosított is, ahogy ezt több alka-
lommal megtapasztalhattuk a helyben megszervezett népi 
iparművészeti zsűrik alkalmával. 

Számos alkalommal vett részt hazai kiállításokon és 
bemutatókon: Karcagon, Budapesten, Tiszafüreden, 
Túrkevén, Szolnokon, Mátészalkán és más helyeken. 
Emellett részt vett a határainkon túl rendezett kiállításo-
kon a Vajdaságban, Lengyelországban, Franciaországban, 
Dél-Koreában és Finnországban.

2006-ban – addigi munkássága eredményeinek elisme-
réseként - Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése Mű-
vészeti Díjjal jutalmazta.

Erzsikéről tudtuk mindannyian, súlyos betegséggel 
küzd, ám mindig reménykedtünk, hogy egyszer végre Ő is 
meggyógyul, hiszen betegsége a mai orvostudomány szá-
mára már nem gyógyíthatatlan. Sajnos nem így lett! Sú-
lyos betegsége ellenére rendszerint vidámnak, kiegyensú-
lyozottnak tűnt. Talán ma még igazán fel sem fogjuk, ha-
lálával mekkora űr keletkezett a jelenkor karcagi népmű-
vészetében.

Vigasztalódást a hitben keresve Arany János szavaival 
búcsúzunk: „A LÉLEK ÉL: találkozunk!”

Dr. Nagy Molnár Miklós
a Nagykunsági Népművészek Egyesületének 

elnöke
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Április 17-én szombaton, egy 
nagyszerű sporteseményen ve-
hettek részt a kosárlabdát sze-
rető sportemberek. Ekkor lát-
szott meg igazán, hogy a spor-
tolni vágyóknál az évek száma 
nem akadály. Ötven, sőt hatvan 
év felett is lehet sportolni, per-
sze, aki már nem bírja szuflá-
val, az a drukkolásban még na-
gyon profi lehet. Azt is láthat-
tuk a hétvégén, hogy a senior 
korú kosarasok mekkora erő-
vel küzdöttek. Ezt a küzde-
ni akarást sokszor a húszéve-
sek is megirigyelhették volna. A 
sportcsarnokban a kupa elnye-
résért ment a küzdelem. A gim-
náziumban nem volt ennyire 
komoly tétje a mérkőzéseknek, 
ott inkább a játék szeretete volt 
a szempont, no meg persze jó 
volt érezni, hogy tíz-tizenöt év 
után is a vérünkben van a ko-

sárlabdázás. Szenzációs volt lát-
ni a legidősebb kosarasunkat, 
Cs. Nagy Sándort,   „Csöncit”, 
ahogy régi énjét mutatva dobál-
ta a kosarakat, és az ellenfél lab-
dáiba mindig belepiszkált. 

A régi nagy Fáklyások bizta-
tása mellett kosarazhattunk, és 
ez méginkább erőt adott ahhoz, 
hogy megpróbáljunk úgy ját-
szani, mint a régi szép időkben. 
Nagyon jó volt együtt látni a ré-
gi kosarasokat. Látszott meny-
nyire örülnek egymásnak. Ne-
veket nem írok, mert nem sze-
retnék senkit se kifelejteni a fel-
sorolásból. Egy nevet viszont 
mindenképp meg kel említe-
nem, ő Szabics Magdolna, aki 
12 évig volt válogatott kosár-
labdázó. A karcagi gimnázium-
ból indult a pályafutása, innen 
ment Budapestre tanulni, hogy 
tehetségét minél jobban kama-

toztathassa, de azt soha sem fe-
lejtette el, hogy a pályáján Gabi 
bácsi indította el.

A nagyszerű nap hangulatos 
vacsorával és táncos estével zá-
rult. A csapatok ekkor vehették 
át a megérdemelt díjakat, de a 
különdíjak is ekkor kerültek ki-
osztásra.

Köszönjük mindenki mun-
káját és segítségét, hogy meg-
szervezték ezt a sok embert 
megmozgató eseményt, és hoz-
zájárultak a torna lebonyolí-
tásához. Köszönjük dr. Faze-
kas Sándor polgármester úr-
nak a torna védnökének, Dobos 
László alpolgármester úrnak, 
hogy támogatták és segítették 
a Szepesváry emléktornát. Kö-
szönöm Fodor Csaba tanár úr 
áldozatos szervező munkáját a 
torna ismételt megszervezésért. 

Szepesváry Csaba

2010. április 23-án, Mezőtú-
ron, a Szegedi Kis István Re-
formátus Gimnáziumban ren-
dezték meg a református kö-
zépiskolák országos kézilabda 
bajnokságát, melyre 5 fiú-, és 6 
lánycsapat nevezett. A Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium az idén első alkalom-
mal nevezett a bajnokságra. A 
fiúknál körmérkőzéseket ren-
deztek, míg a lányok két cso-
portban játszottak, majd követ-
keztek a helyosztók. A fiúk me-
zőnyéből kiemelkedett a Békés 
együttese, ahol NBI-es csapat is 
működik, viszont izgalmas já-
tékot hozott a Mezőtúr-Karcag 
mérkőzés, amely után a karcagi 
fiúk örülhettek jobban. A nap 
mérlege karcagi részről 2 győ-
zelem, egy döntetlen és egy ve-
reség. Ez elegendő volt ahhoz, 
hogy a karcagi refisek ezüstér-
met szerezzenek. Eredmények:

Karcagi Nagykun - Szege-
di Kis István, Mezőtúr 17:13 
(6:6)

Nehéz, Karsai (7), Koncz, 
Nagy (4), Pápai (5), Kovács, 
Tóth.

Cserék: Kovács, Rácz, 
Györfi, Kun (1).

A nyitómérkőzés döntötte el 
az ezüstérem sorsát.

Szegedi Kis István, Békés - 
Karcagi Nagykun 18:9 (5:4)

Nehéz, Karsai (5), Koncz (1), 
Nagy (2), Pápai, Kovács, Tóth.

Cserék: Kovács, Rácz, 
Györfi, Kun (1).

A két csapat nem egy dimen-
zióban kézilabdázott, bár biz-
tató volt az első félidő játéka.

Lónyay, Budapest - Karcagi 
Nagykun 11:11 (6:5)

Nehéz, Karsai (2), Koncz, 
Nagy, Pápai, Kovács (4), Tóth 
(3).

Cserék: Kovács (1), Rácz, 
Györfi, Kun (1).

Hollywoodi horrorfilm, a 
karcagi fiúk voltak a főszerep-
lők és a rendezők is egyben.

Arany, Nagykőrös - Karcagi 
Nagykun 7:11 (6:5)

Nehéz, Karsai (4), Koncz (2), 
Nagy, Pápai, Kovács (2), Tóth.

Cserék: Kovács (2), Rácz, 
Györfi, Kun (1).

Kötelező volt a győzelem.
Az országos református baj-

nokság 2. helyezett csapatának 
tagjai: Nehéz Zsolt, Karsai Im-
re, Koncz Dávid, Györfi Zol-
tán, Nagy Péter, Rácz Norbert, 
Kovács Zsombor, Kovács Má-
té, Pápai Ádám, Tóth Botond, 
Kun Csaba.

Az országos találkozó leg-
jobb fiú játékosának járó kü-
löndíjat Karsai Imre, a Kar-
cagi Nagykun tanulója kapta. 
Ugyanezen a versenyen a kar-
cagi lányok is ezüstérmet sze-
reztek.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium tantestüle-
te nevében gratulálunk vala-
mennyi játékosnak!

Major

Megyei Serdülő Fiú 
Bajnokság

Karcagi SE „A” – Karca-
gi SE Leány 95:16 (23-4, 29-2, 
18-8, 25-2)

Lócsi E. (2), Kerekes H., 
Lippai A., Székely A., Fehér 
M. (2), Regényi Zs. (2), Rácz L. 
(4), Lócsi En. (2), Kabai D. (2), 
Szabó K. (2).

Karcagi SE „B” – Karca-
gi SE Leány 65:31 (21-8, 14-5, 
6-10, 24-8)

Hidasi D. (4), Lócsi E. (8), 
Regényi Zs. (2), Kabai D., 
Lippai A., Szabó K. (4), Szé-
kely A. (2), Lócsi E. (3), Rácz 
L. (8), Séta G.

Szolnoki Baglyok - Karcagi 
SE Leány 29:49 (4-14, 3-8, 10-
14, 12-13)

Kerekes H. (4), Lócsi E. 
(26/3), Regényi Zs. (2), Kabai 
D., Lippai A. (6), Szabó K., 
Lócsi En. (2), Rácz L. (9), Séta 
G., Fehér M.

Törökszentmiklós Bercsé-
nyi - Karcagi SE Leány 46:32 
(4-9, 15-6, 6-10, 21-7)

Kerekes H. (8), Lócsi E. 
(5), Regényi Zs. (4), Kabai 
D., Lippai A. (2), Szabó K.(3), 
Lócsi En. (4), Rácz L. (8), Séta 
G., Fehér M.

Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Serdülő Leány 
Bajnokság

Karcagi SE – Szolnoki Ko-
librik 89:23 (18-4, 23-3, 19-10, 
29-6)

Balaskó K. (4), Kerekes H. 
(13), Lócsi E. (17), Kabai D. 
(6), Lippai A. (8), Szabó K. (2), 
Székely A. (4), Fehér M. (11), 
Rácz L. (16), Séta G. (3), Regé-
nyi Zs. (5).

Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Mini Leány 
Bajnokság

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Szolnok Kőrösi 79:10 (23-2, 
12-1, /0-2/, 20-4, 24-1)

Szabó D., Fehér A., Papp 
E. (14), Szabó É. (4), Nagy K. 
(27), Papp Cs., Kiss V., Béres 
I. (12), Szabó N., Csíkos L. (6), 
Pintér Á. (16)

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Törökszentmiklós Bercsé-
nyi 74:7 (27-0, 6-0, /3-4/, 20-
3, 18-0)

Szabó D., Fehér A., Papp E. 
(22), Szabó É., Nagy K. (25), 
Papp Cs., Kiss V., Béres I. (7), 
Szabó N., Csíkos L. (8), Pintér 
Á. (10)

Törökszentmiklós Bercsé-
nyi - Karcagi Oroszlánköly-
kök 4:72 (0-20, 0-22, /4-1/, 
0-18, 0-11)

Szabó D., Béres I. (10), Papp 
E. (8), Fodor E. (2), Fehér A., 
Nagy K. (24), Mihácsi Sz. (9), 
Szabó É. (4), Kiss V., Szabó N., 
Pintér Á. (8), Csíkos L. (7).

Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Gyermek Leány 
Bajnokság

Mezőtúr Szegedi – Karca-
gi SE 22:94 (2-25, 4-16, /2-3/, 
6-30, 8-20)

Rácz L. (19), Papp E. (1), 
Nagy K. (14), Lócsi E. (16), 
Béres I. (6), Lippai A. (11), 
Mihácsi Sz. (6), Pintér Á. (7), 
Lócsi En. (12), Csíkos L.(2).

Szolnoki Tini-boszik – Kar-
cagi SE 51:35 (10-6, 15-5,/4-5/ 
14-11, 8-8)

Rácz L. (10), Papp E. (2), 
Nagy K. (3), Lócsi E. (8), Béres 
I. (1), Lippai A. (3), Mihácsi 
Sz. (2), Pintér Á. (1), Lócsi En. 
(5), Csíkos L.

Edző: Őrlős Zoltán

KOSÁRLABDAReformátus Középiskolák Országos Kézilabda Bajnoksága

Ezüstösek a karcagi fiúk!

Nagykun Senior Szepesváry Gábor emléktorna

Hétfőn hat csapat részvéte-
lével megyei női labdarúgócsa-
patok döntő mérkőzéseire ke-
rült sor a Kiskulcsosi Általános 
Iskola pályáin.

A karcagi női csapat ered-
ményei: Szentannai S. Kar-
cag – Mezőtúri Ref. Isk. 2:0, 
Szentannai S. Karcag – Var-
ró I. Karcag 9:0, Szentannai S. 
Karcag – Szolnoki Közg. Isk. 
1:0.

A döntőbe a Szentannai S. 
SZKI lányai bekerültek, de saj-
nos minimális, 1:0-ás ered-
ménnyel elveszítették a Jász-
berény Liska J. iskola lányaival 

szemben. Az elért II. helyezés 
így is szép eredmény. Harma-
dik helyezett a Mezőtúri Ref. 
iskola lett.

A Szentannai iskola csapat 
tagjai: Mészáros Zsuzsa (a tor-
na legjobb játékosa címet is el-
nyerte), Rácz Kinga, Oros Lil-
la, Saliga Nikolett, Botos Bri-
gitta, Fehér Odett, Székely Ber-
nadett, Törzsök Katalin, Ko-
vács Andrea, Kálmán Enikő. 
Felkészítők voltak: Móga Ló-
ránt, Szabó Dávid. Testneve-
lők: Bíróné Tichy Márta, Z. 
Tóth Tamás.

Női labdarúgás

A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdőben 
2010. május 2-án 900 órától anyák napi zenés fürdőzés, 

ajándék masszázzsal, ingyenes bőrelemzés, szaktanácsadás, 
termékismertetés, tombola. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, 
két szobás családi ház, 1676 m²-es te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátvállalással 
is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 59/313-
053 v. 06/20-242-2922..
A Bakterház söröző épülete, a telken 
lévő lakóházzal, nagy alsó épülettel 
együtt eladó. Tel.: +36/30-754-7290.
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház sürgősen el-
adó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 óra után).
Eladó városközpontban 3 szobás, össz-
komfortos családi ház kis telekkel. Tel.: 
+36/30-493-4489.
Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház 
nagy telekkel igényesnek eladó. Érd.: 
Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/312-427 v. 
+36/30-363-9585.
Ház eladó. Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 
+36/30-263-1504, vagy 59/312-675..
Kg., Kisújszállási út 70/c. sz. alatti 3 szo-
ba + nappalis + garázsos ház eladó 
vagy Pest környékire kisebbre is cserél-
hető értékegyeztetéssel. Tel.: +36/20-
505-3467.
Két szobás, földszintes felújított üres 
lakás eladó, vagy kertes házra cserél-
hető. Érd.: Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 
+36/30-301-5886.
Eladó városközpontban 1+2 félszobás 
(vályog + téglaépítésű) gázfűtéses, cse-
répkályhás kertes ház 4,5 M forintért. 
Tel.: +36/30-260-0014 v. +36/20-225-
2236.
Lakás eladó Kg., Táncsics krt. 13. 
IV. em. 9. ajtó. U.itt garázs eladó a 
Városudvarban. Tel.: +36/30-249-4115.

Albérlet
Karcagon keresek III. emeletig 1,5-2 
szobás lakást albérletbe, amit később 
megvásárolnék. Tel.: +36/70/522-7361 
(19 óra után)
Karcag főtéri, II. emeleti lakás hosszú 
távra kiadó. Tel.: +36/30-644-7542.

Karcagon főtéri 2 szobás, I. emeleti la-
kás felújított állapotban hosszú távra 
kiadó. Tel.: 59/312-679.

Állat
Német juhász kiskutyák, 4 hónapos 
kaukázusi szuka, 4 hónapos Labrador 
szuka, tenyész hasas nyulak, fejős kecs-
ke 2 jerke gidával eladó. Tel.: +36/30-
393-3343.
Fehér húsjellegű hízó, süldő eladó. 
Szemes terményt beszámítok. Tel.: 
59/300-875.
120-130 kg-os hízók eladók 310 Ft/kg. 
Tel.: +36/70-262-5583.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Tudományosan igazolt program az 
egyéni és a társadalmi problémák 
megoldására. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, 
gardrób szekrény eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db szo-
bakerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg fa-
mázsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 
2. Tel.: 59/312427 v. +36/30-363-9585.
A böjti szelek szemét hordalékkal tar-
kítják járdáinkat, tereinket. Seprűimmel 
vegyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Támasztó létra méretre ismét rendel-
hető Jani bácsinál.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: év-
számos írott cserépbutellát, fa mézes-
kalács formát, fa tüzelésű pléh fürdő-
kádat, ülőfürdőkádat, mindkét olda-
lán zománcozott lábon álló fürdőkádat, 
sokfiókos bolti és gyógyszertári pulto-
kat, férfi mechanikus karórát, faragott 
kapufélfát, bekötött és nem bekötött 
nagy üvegeket, dió furnéros lakkozott 
szekrényt anyagnak, festett vagy fara-
gott fali tékát, kőből faragott kerti tár-
gyakat, cserépstukkót, öntöttvas dísz-
tárgyakat, festményt, régiséget stb. 
Tel.: +36/30-963-5073.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.000 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Jó állapotú bontott ablakszárnyak ill. 
halasi ajtólapok eladók. Tel.: +36/70-
262-5583.
Színes, bontott teljes fürdőszoba garni-
túra eladó. Tel.: 59/314-352.
Barna 4 részes szekrénysor; 2 lyukú 
sparhelt kitűnő állapotban eladó. Tel.: 
+36/20-505-3467.
80 basszus tangóharmónika; 200 l-es 
hordók; új satmot tégla; benzines és 
elektromos fűnyíró; új és használt aj-
tók, ablak; cserépkályha ajtók; hordoz-
ható cserépkályha; színes televízió; 
Hajdú centrifuga; Lehel hűtő; automa-
ta elöltöltős mosógép; új gépkocsi kül-
ső gumi 13” és 14”; alig használt 15”-os 
gépkocsi köpeny; 2100x1200-as után-
futó eladó. Tel.: 59/312-679.
Árpa, zab, kukorica van eladó. Kg., 
Alkotmány utca 14. Tel.: 59-300-293.

Eladó 240 l-es Gorenje fagyasztószek-
rény, Baby Sense légzésfigyelő, Medela 
mellszívó, Bergon 2 funkciós babako-
csi, Clatronic kenyérsütőgép, Solac ult-
rahangos párásító, Jawa Babetta 210-
es. Tel.: +36/70-326-7293.

Jó állapotban lévő pianino eladó. Tel.: 
59/311-478.

Eladó Black and Decker elektromos 
láncfűrész valamint Jawa Babetta 210-
es moped. Hízó sertést v. vágó juhot 
beszámítok. Tel.: +36/70-326-7291.

Működőképes Lehel hűtőszekrény el-
adó. U. it t  nagyméretű szekrény-
sor (barna színű) olcsón elvihető. Tel.: 
+36/30-447-3918.

Eladó 32 m² zalakerámiás járólap, LG 
telefon, relaxációs fotel + puff, masz-
százsgép, 160x200-as ágybetét, masz-
százs sarokkád, egyszemélyes heverő, 
TV állvány, kerti grillkemence, moto-
ros fűrész, sövénynyíró, szekcionált ga-
rázskapu motorral, 1 db nagy perzsa-
szőnyeg + 3 futószőnyeg. Tel.: +36/70-
772-5259.

Eladó 5 mázsáig mérő mázsa. Tel.: 
+36/70-368-8962.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. 
+36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: +36/70-300-
9730.

Talajvizes házfalak utólagos szigetelése 
falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.

Kedvező áron vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejá-
rók, útburkolatok javítását vagy tel-
jes körű aszfaltozását; épületek bontá-
sát, átalakítását; bármilyen  nemű kő-
műves munkát; tetőépítését és bon-
tását; föld- és kubikmunkák végzését; 
udvarok és terepek tisztítását, takarí-
tását; bármilyen nemű kubikmunkát. 
Jól képzett szakemberekkel dolgo-
zunk. Nyugdíjasok számára akár ked-
vezmény t is  tudunk biz tosítani . 
Részletfizetés is megoldható. Továbbá 
vállaljuk bármilyen nemű mezőgaz-
dasági munkák elvégzését 50-60 fő-
ig. Teljes körű megbízhatóság. Tel.: 
+36/30/605-3521 v. +36/30/346-1454.

Belföldi árufuvarozás platós kisteher-
autóval. Építőanyag, törmelék, bútor, 
hosszú anyagok (6 m) szállítása, költöz-
tetés, lomtalanítás, udvartakarításhoz. 
A hét minden napján! Tel.: Kovács Zsolt 
+36/30-457-2795. (Kg., Tompa utca 12.)

Gépjármű
300 kg-os gépkocsi utánfutó jó állapot-
ban nagy magasítóval + zárt áruszállí-
tó fülkével vagy esetleg anélkül eladó. 
Érd.: Kg., Szent L. utca 46.

Apróhirdetés Sakk

2010. április 23-án indult 
el Szombathelyre a Karcagi 
Nagykun Református Gim-
náziumból Rideg Enikő, Haj-
nal Evelin, Házi Margit, va-
lamint a Györffy István Ál-
talános Iskolából Takács Má-
ria Sára, Egyed Judit, Egyed 
Viktória, Petri Dóra, hogy 
vezéreiket győzelemre vezet-
ve sikeresen szerepeljenek a 
sakk diákolimpia csapatdön-
tőjében. A csapatok a hosz-
szú úton megegyeztek a tak-
tikában, ahol az ellenfél leg-
erősebb játékosa ellen a gim-
náziumból Rideg Enikő vet-
te fel a harcot. Vezérével na-
gyon küzdött, többször is a 
győzelem közelébe került, de 
ellenfelei szinte mindig ki-
találtak valami cselt, ami-
vel kelepcébe csalták és győz-
tek, mígnem az utolsó legfon-
tosabb mérkőzésen már nem 
volt ellenszer, és mire az el-
lenfél észrevette, már a vezér 
mattot adott. A második táb-
lán Evelin nagy rutinnal és 
rendkívül dinamikusan irá-
nyította bábuit, és 6 alkalom-
mal is győzni tudott, ami ki-
váló eredmény. Margit ellen-
felei két alkalommal már a 
nevét meghallva megretten-
tek és megfutamodtak, de az 
utolsó fordulóban ellenfelé-
nek ezt a lehetőséget sem ad-
ta meg, és ő is győzött, ami-
vel a 19 fős mezőnyben sike-
rült a kiváló 10. helyezést el-
érnie a csapatnak. Reméljük, 
jövőre már több tapasztalat-
tal sikerül ennél is fényesebb 
eredményt elérni. A Györffy 
csapata most először került a 
felső tagozatos döntőbe, mint 
a megye bajnoka, megelőz-
ve a tavalyi döntőn máso-
dik helyezett Kunmadarast. 
Itt a 4 játékos egy plusz tak-
tikai lehetőséget biztosított a 
csapat összeállítására, mivel 
csak 3 főnek kellett egy mér-
kőzésen asztalhoz ülnie. Az 
alapcsapat sorrendje: Egyed 
Judit, Egyed Viktória, Petri 
Dóra. Ennek a 3 főnek kel-
lett a gyengébbnek ítélt csa-
patok ellen felvenni a harcot. 
Az első fordulóban sikerült 
ezt megtenni, mivel minden-
ki győzelemre vezette bábuit. 
A második fordulóban rög-
tön az egyik legerősebb csa-
patot kapták, ahol a győzelem 
elérésért a Takács Mária Sá-
ra, Egyed Judit, Egyed Viktó-
ria összetételben ült le a csa-
pat. Sára jól küzdött, de le-
győzte őt a túlerő. Judit ellen-
fele kétszeres túlereje ellen is 
döntő előnybe került, de ve-
zére könnyelműsége miatt a 
győzelem kapujában elbu-
kott. Viktória pont fordítva 
játszott, az elején már az el-
lenfél majdnem kitűzte a győ-

zelmi lobogót, mígnem vezé-
re Dugovics Tituszra emlé-
keztető hadmozdulattal ki-
vívta a győzelmet. A követ-
kező fordulóban az alapcsa-
pat minden tagja győzelemre 
vezette a bábukat. A délutáni 
fordulóban aztán a nagy rivá-
lis Székesfehérvár ellen ismét 
az alapcsapat ült le. Sajnos 
Dórit legyőzte a túlerő, azon-
ban Viktória szép támadással 
szerezte meg következő győ-
zelmét. Ezalatt Judit a túl-
erő ellen utolsó pillanatokig 
küzdött, mígnem a felmen-
tő sereg a vége előtt 29 má-
sodperccel megérkezve, dön-
tetlenre mentette a mérkő-
zést. Ezután Szeged ellen kel-
lett valami bravúrt kitalálni, 
ahol ismét a Sára, Judit, Vik-
tória csapat ült le az ellenfél 
nagy örömére. De mi nevet-
tünk utoljára, mert ugyan Sá-
ra elvesztette csatáját, de Ju-
dit és Viktória győzelmeivel 
a háborút mi nyertük meg. 
Másnap pirkadatkor a leg-
erősebbnek tartott Debrecen 
ellen kellett kezdeni, az elő-
ző napot győzelemmel befe-
jező csapat vette fel a küzdel-
met, és lemásolva azt, a mér-
kőzést itt is 2:1–es győzelmet 
arattunk. Ezután a későb-
bi győztes Tapolca volt az el-
lenfél. Itt már az utolsó tarta-
lékokat bevetve, az alapcsapat 
ült le játszani. Judit egyik lo-
va megbokrosodott a győze-
lem küszöbén, amit ellenfele 
elfogott, és így a túlerő vere-
séget eredményezett. Viktó-
ria az eddigi kemény harcok 
eredményeképpen elfáradt, 
bábui gyorsan fogytak, míg 
végül csak a királya maradt. 
Azonban nagyon nagy diplo-
máciával ellenfele két vezérét 
egymásnak ugrasztva, pattba 
menekülve mentett fél pon-
tot a csapatnak. Ezalatt Dó-
ri az ellenfél túlerejével da-
colva Dobó kapitányként bát-
ran védte állását, majd egy 
csapdával ellenfelét megadás-
ra késztette. Az utolsó fordu-
lóban a szomszédos Kunma-
daras ellen a dobogó halvány 
reményéért küzdve ült le az 
alapcsapat. Judit mindent el-
söprő támadása közben vezé-
re csapdába esett, így a gyors 
győzelemből vereségbe sza-
ladt bele. Viktória erős serege 
ezalatt szerencsére könnyen 
győzött. Dórinak viszont el-
fogyott a tartaléka, és az utol-
só pillanatban sajnos veresé-
get szenvedett. A csapat így a 
kiváló 4. helyet szerezte meg, 
míg Viktória 8 mérkőzésből 
elért 7,5 ponttal a 2. táblán el-
ért legjobb eredményért kü-
löndíjat kapott. Így a hét ve-
zér a sikeres hadjárat után vi-
dáman tért haza.

A hét vezér Szombathelyen



8 2010. április 30.

RENDŐRSÉGI
HÍREK

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2010. április 30.-május 3./

péntek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Tükör - április
18.30  Arc-Képek
 Vendég: Koltai Róbert
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Fodor Csaba
 Karcag Hírek
 Választások után
 Készülődés a strandszezon-

ra
 Megkezdődtek az aszfalto-

zási munkák
 Zádor és Ágota verseny
 Háttér
 téma: Szent Flórián szavaló-

verseny után
 vendég: Lévai Kálmán 
20.10  Diákok hangversenye

2010. május 6., 7./kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.10  Kapocs – regionális híradó
19.30  Búzaszentelés és körmenet
20.30  III. Szent Flórián vers- és 

mesemondóverseny I. rész
21.30  Muzsikaszó

2010. május 6. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Holló Színház műsora 
18.30  Arc-Képek
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcag Hírek
 Bionap
 Háttér
20.10  Önkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Április 19-ére virradóra egy 
karcagi ház alsóépületéből egy 
18 ezer forintot érő lezáratlan 
biciklit vitt el ismeretlen sze-
mély.

T Ö M E G KÖ Z L E K E D É S I 
ESZKÖZÖKÖN IS vigyázza-
nak értékeikre, mert ott is „le-
selkednek” a tolvajok, és a kí-
nálkozó lehetőséget kihasználva 
károsítják meg az óvatlan utast. 
Így történt ez azzal a helyi fia-
talemberrel is, aki Budapestről 
utazott haza. Táskáját biztonsá-
gosan maga mellé tette, de mivel 
munka után ült vonatra, a fá-
radtságtól elaludt. Ezt használta 
ki a tettes, amikor észrevétlenül 
kiemelte a táskából a pénztárcát, 
benne iratokkal, bankkártyával 
és 50 ezer forint készpénzzel.

Április 19-ére virradóra egy 
helyi férfi azt vette észre, hogy 
a nem zárt kazánházukból a 40 
ezer forintot érő horgászfelsze-
relése eltűnt.

Április 20-án délelőtt a Kátai 
Gábor Kórház vérvételi labora-
tóriuma előtti fogason egy be-
rekfürdői férfi őrizetlenül hagy-

ta kabátját, melynek zsebéből a 
„szemfüles elkövető” kivette a 
pénztárcát, benne iratokkal és 
60 ezer forint készpénzzel. Ösz-
szesen 150 ezer forint kárt oko-
zott.

Április 21-én 01 óra előtt 
a rendőrök egy törökszent-
miklósi, egy karcagi és három 
kunmadarasi férfit vontak in-
tézkedés alá, majd állították elő 
a rendőrkapitányságra, ugyan-
is azt megelőzően a 4. sz. fkl. út 
mellett lévő egyik tanyán a kerí-
tést kivágták és onnan gázolajat 
akartak lopni. A tanyán azon-
ban megzavarták őket, így az 
összekészített olajos műanyag-
hordókat hátrahagyva autóval 
Karcag irányába elmenekültek. 
Menekülésük közben történt a 
rendőri intézkedés.

Április 21-ére virradóra egy 
karcagi férfi udvarára tolvaj má-
szott be, ahol a melléképület 
kulcsát megtalálta és bentről egy 
szerszámos ládát, benne sarok-
csiszolóval, dekopír fűrésszel és 
fúrószárakkal együtt eltulajdo-
nította. A kár 20 ezer forint.

Megyei I. osztályú bajnokság

Április 30. péntek
 Berek – Kiss A. úti

május 1. szombat
 Berek – Kiss A. úti - ügye-

let

május 2. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

május 3. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

május 4. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

május 5. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

május 6. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

május 7.  péntek
 Berek – Kiss A. úti

Hétköznap 20 órától 

készenlétet tartanak a 

gyógyszertárak a másnap 

reggeli 7:30-as nyitásig 

(vagy a vasárnap 9:00 órá-

tól kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 

06/30-230-4001 telefon-

számon lehet elérni a ké-

szenlétes gyógyszerészt.

Gyógyszertári 
ügyelet

Karcag – Csépa 5:1 (2:1)
Karcag, 100 néző. Jv.: Czékus 

S. (Gyertyás, Markóth)
Karcag: Móga, Fo-

dor B. (Horváth D.), Orosz 
(Rajcsányi), Lévai, Nagy R., 
Balogh R., Bujdosó, Ebekeme, 
Bodor (Bódi) Erdei (Hajdú T.), 
Nagy D.

Edző: Orosz István
Az ötödik percben Nagy 

D. középen kiugratta Balogh 
R-t, aki a kifutó kapus mel-
lett a kapuba gurította a lab-
dát (1:0). A tizenkettedik perc-
ben Ruzsinszki becselezte ma-
gát a 16-oson belülre, majd át-
ívelt a jobb oldalon egyedül 
maradt Hegedűs elé, akinek lö-
vésébe Móga még beleütött, de 
a labda a hálóba került (1:1). A 
harminchetedik percben Bo-
dor szögletét a védők közül 
Nagy D. közelről a kapu kö-
zepébe fejelte (2:1). Az ötvene-
dik percben Bodor kiugratta a 
bal oldalon Erdeit, aki a kifutó 

kapus mellett a kapu közepébe 
továbbított (3:1). A nyolcvan-
kettedik percben Bujdosót fel-
lökték a 16-oson belül. A bün-
tetőt Balogh R. a jobb sarok-
ba bombázta (4:1). A nyolcvan-
negyedik percben Nagy D, 32 
m-ről a kapura lőtt, majd a lab-
da a kapus kezéről a hálóba vá-
gódott (5:1).

Jók: Balogh R., Nagy D., 
Ebekeme ill. senki sem.

Fialka György: Ilyen rövid 
kispaddal esélyem sincs bele-
nyúlni a csapatba. Gratulálok a 
Karcagiaknak.

Orosz István: Ez az ered-
mény reális a mérkőzés képe 
alapján. Gratulálok a csapat-
nak a győzelemhez.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Csépa 7:1
Góllövők: Kálly L. (34), Földi 

(2), Székely, Töviskes
Bosnyák Imre

Moziműsor
Április 30. péntek
 Doctor 

Parnassus és a kép-
zelet birodalma

 Feliratos francia-kana-
dai kalandfilm

Május 4. kedd
 Igazából apa
 Magyar vígjáték

12

12

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. április 24.
Kis Margit és Kapocsi Sán-
dor
2010. április 27.
Vályi-Nagy Erzsébet és Tóth 
Sándor

Születés
Kövér Mária – Böjthe Gábor
Kg., Szent I. Sgt. 1-5. 
 Gabriella Rebeka
Kiss Henrietta Irén – 
Tyukodi Vilmos
Kg., Délibáb utca 15. 
 Vilmos

Halálozás
Özv. Szabó Jánosné (Szabó 

Margit)
 Kg., Villamos út 10. 

(1922.)

Örményes – Karcag II. 
Agrosprint 2:3 (1:2)

Örményes, 120 néző. Jv.: S. 
Nagy Zs.

Karcag II.: Bartha, Kele-
men K., Méhes, Kocsis, Ko-
vács Cs., Szabó D., Varga L., 
Varga Zs., Bíró Cs., Varga J., 
Mogyorósi

Cserék: Lajkovics Z., Oláh 
A., Barna R., Szabó I.

Edző: Laboncz János
Góllövők: Bíró Cs., Oláh 

A.
Laboncz János: A jól in-

duló mérkőzést majdnem si-
került elrontani.

Legközelebb május 1-jén 
(szombaton) 17 órakor hazai 
pályán Kétpó lesz az ellenfél.

Hétfőn a Ligeti labdarúgó pá-
lyán került megrendezésre a kis-
térségi utánpótlás labdarúgó 
torna. Az U-9 és az U-11-es kor-
osztály fiatal labdarúgói léptek a 
pályára.

Eredmények: U 9-es korosz-
tály: Karcag I. - Karcag II. 4:0, 
Túrkeve – Kunmadaras 1:0, 
Karcag I. - Kisújszállás 3:0, Kar-
cag II. - Kunmadaras 1:4, Kis-
újszállás – Túrkeve 1:0, Kar-
cag I. - Kunmadaras 6:2, Kar-
cag II. - Kisújszállás 1:3, Kar-
cag I. - Túrkeve 10:0, Kunma-
daras – Kisújszállás 0:4, Karcag 
II. - Túrkeve 1:4. Legjobb kapus: 
Nagy D. (Karcag II.), legjobb vé-
dő: Kelemen Zoltán (Túrkeve), 
legjobb középpályás: Vitális 
Márton (Kunmadaras), legjobb 
csatár: Csipes Botond (Kisúj-
szállás), gólkirály: Czinege Ta-
más (Karcag I.)

U 11-es korosztály: Karcag I. - 
Karcag II. 2:2, Túrkeve – Kun-

madaras 3:0, Karcag I. - Kis-
újszállás 4:0, Karcag II. - Kun-
madaras 3:0, Kisújszállás – 
Túrkeve 2:2, Karcag I. - Kun-
madaras 10:0, Karcag II. - Kis-
újszállás 0:2, Karcag I. - Túrkeve 
8:0, Kunmadaras – Kisújszál-
lás 4:1, Karcag II. - Túrkeve 0:4. 
Legjobb kapus: Binder Cziprián 
(Karcag II.), legjobb védő: Vi-
tális Barna (Kunmadaras), leg-
jobb középpályás: Kun Miklós 
(Túrkeve), legjobb csatár: Ör-
si Imre (Karcag I.), gólkirály: 
 Szilágyi Márk (Kisújszállás).

Mindkét korosztályban az el-
ső helyezések a karcagi csapatok 
között dőltek el.

Varga János: Közel 140 gye-
rek lépett a pályára. Elmondhat-
juk, hogy nagy közönségsikert 
aratott ez a rendezvény, emellett 
kitűnő idő, kitűnő pályaviszo-
nyok és szép karcagi sikereket 
láthatott a szép számú közönség.

B. I.

Kistérségi utánpótlás labdarúgó torna

Megyei III. osztályú bajnokság


