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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A hét elején országszerte megkezdődtek az érettségi vizsgák. 
Az első, írásbeli vizsgaszakasz Karcag három középiskolájá-
nak 306 tanulóját érintette. Az írásbeli érettségik május hó-
napban lezajlanak, a szóbelik júniusban kezdődnek majd.

Április 28-án harminc-
két napirendi pontot tárgyalt 
a Képviselő-testület. A napi-
rend megtárgyalása előtt, Do-
bos László polgármester aján-
dékokat adott át. Elsőként 
Márkus János nyugalmazott 
főmolnár vehette át a Karca-
gért Emlékérem kitüntető cí-
met, amelyet március 15-én 
adományozott oda az önkor-
mányzat, azonban Márkus úr 
akkor betegsége miatt nem 

tudta átvenni. Így erre most 
kerülhetett sor. 

Másodikként Nagy Sán-
dor nyugállományú alosztály-
vezető vehetett át ajándékot, 
abból az alkalomból, hogy a 
Rendőrség Napja alkalmával 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendészeti és Közbizton-
sági díjban részesítette a me-
gyei közgyűlés. 

Végül a polgármester 
Kolos tyák Zsuzsannának 

nyúj tott át egy virágcsokrot 
annak elismeréseként, hogy a 
debreceni Tóth Árpád Gimná-
ziumban tanuló karcagi diák 
áprilisban a csehországi Eu-
rópai Természettudományos 
Diákolimpián egy 3 fős csa-
pat tagjaként I. helyezést ért 
el. Ezzel Európa-bajnok csapat 
tagja lett.

Testületi ülés

A tavalyi esztendő örökös 
esője a méhészek lehetősége-
it is megnyirbálta. A mostani 
kiegyensúlyozott tavaszi idő-
ben szépen sárgállnak a rep-
ceföldek, már ahol nem tapo-
sott rájuk a tél. A tél hatásai-
ról és az új tavasz kilátásairól 
Szabó István méhészt kér-
deztük.

- A 2010/11-es télen három 
nagyobb hideghullámot fi-
gyelhettünk meg – december-
ben karácsony körül, január-
ban és február közepén. Az 
első lehülés nem okozott ko-
molyabb gondot, ám a mara-
déknál már volt valamelyes el-
hullás.

- A hideg következtében?
- Sokféle oka lehet. Például, 

ha a júliustól számítható mé-
hészeti újévben a méhész nem 
tudta kellően kiiktatni az at-
kát meg a betegségeket, akkor 
a méhek legyengültek és ha-
marabb elpusztultak. Egy má-
sik ok lehet az, ha a mézkész-
letet nem koncentrálják meg-

felelően, a méhek nem tudnak 
úgy fűteni a kaptárban, ahogy 
kellene és elpusztulnak. Har-
madik helyzet az, amikor túl-
ságosan kicsike (kevés méh-
ből áll) a méhcsalád, de kár-
tevők (pl. egér) is okozhatnak 
pusztulást. Ahogy én más mé-
hészektől hallottam és a saját 
tapasztalataim szerint is, át-
lagosan 10 %-os elhullásnál 
nem volt több. A kitavaszo-
dás is egyenletesen jött, nem 

volt jelentős visszahülés. Vol-
tak olyan méhészetek, ahol az 
előbb felsorolt hibákból adó-
dóan ennél jelentősebb volt a 
pusztulás, de nem ez a zöme. 
Meggyengülések is történtek, 
vagyis a családok kisebb méh-
állománnyal tavaszodtak ki, 
de már ezek is kezdenek erő-
re kapni.

Egyenletesen állt be a tavasz

Ügyfélfogadási időpont változása
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2011. május 3-tól, Dobos László polgármester úr
ügyfélfogadása

minden kedden 14.30 órától 16.30 óráig kerül 
megtartásra.

Polgármesteri Hivalat 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Meghívó

Karcag Város Önkormányzata,
a Kováts Mihály Általános Iskola,

a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület,
a Kováts Mihály Alapítvány,

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a
Kunszövetség

tisztelettel meghívja
Önt és Családját

a
Kováts Mihály

Emléknapok 

rendezvényeire

2011. május 8. – 12.
Részletes program az 5. oldalon.

A nagy melegtől sok az alga a tóban
A Nagykun Horgász 

Egyesület kezelésében lé-
vő Téglagyári-tó környékét 
a tavasz folyamán rendbe 
tették, a horgászokat meg-
újult környezet várja. A nád 
nagy részét is sikerült le-
vágni, az elszállítása azon-
ban a Városgondnokság se-
gítségével még ezután kö-
vetkezik.

- Mivel úgy döntöttünk, 
hogy ebben az évben eltöröljük 
a társadalmi munkát – mond-

ja a tókörnyék rendben tartásá-
ról Kalocsai László, az egyesület 
elnöke, - mindenki a saját hor-
gászhelyének a környékét tart-

ja rendben. Májusban in-
dul majd a „Szedd te” elne-
vezésű közterület takarítási 
akció. Ebben mi is részt ve-
szünk, remélem, hogy min-
denki szívügyének tekin-
ti majd a terület megtisztí-
tását.

- Egyébként is jelentős 
beruházások nyomai látha-

tók a parton.

Megkezdődött az érettségi

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Igaz vagy 
hamis?

Bizonyára az olvasók közül is sokan 
játszottak már olyan kvíz játékot, ami-
kor egy-egy állításról azt kellett eldön-
teni, hogy igaz-e vagy hamis, ami ab-
ban a kérdő- vagy kijelentő mondat-
ban szerepel. Azért érdekesek ezek a 
játékok, mert általában az általános 
műveltségre apellálnak, és úgy gondol-
juk, hogy memóriánk nem hagy cser-
ben bennünket, könnyen tudunk rá 
válaszolni. (Pl. ilyen kérdésre: „Igaz-e, 
hogy Kolumbusz 1506-ban abban a tu-
datban halt meg, hogy majd valamikor 
egy utódja újra eljut Amerikába, amit ő 
fedezett föl? Ez valószínű lehet – gon-
doljuk először, majd elbizonytalano-
dunk. Ugyanis hiába azt tanítják, hogy 
Kolumbusz fedezte föl Amerikát, ez az 
állítás hamis. Mert ő abban a tudat-
ban halt meg, hogy Indiába jutott el.) 
De nem a kvíz játékokról akarok most 
értekezni, csak ennek kapcsán jutott 
eszembe, hogyha öt év múlva fölten-
nék azt a kérdést egy ilyesfajta játék-
ban: „Igaz-e, hogy Oszama Bin Ladent 
2011. május 2-án likvidálta Afganisztán-
ban egy amerikai kommandós csapat? 
– erre valószínűleg az igaz választ jelöl-
nék be sokan, mert a likvidálás tényére 
jobbára emlékeznénk, de arra már csak 
viszonylag kevesen, hogy ez az akció 
Pakisztánban történt. Amit viszont már 
most, az elhíresült Obama elnöki beje-
lentés után nem sokkal, sokan – köztük 
több hírügynökség és terrorelhárítással 
foglalkozó szakértő is – kétségbe von-
tak, szerte a nagyvilágban. Tévedés ne 
essék, én most nem az utóbbiakat sze-
retném megerősíteni, vagy cáfolni. Csu-
pán szomorúan konstatálom, hogy an-
nak dacára, hogy van világháló, és az 
értesülések szabadon és sokféle formá-
ban áramolhatnak, mégis felvetődik az 
emberben, hogy milyen hírforrásokat 
tekinthetünk hitelesnek. Vagy már ott 
tartunk, hogy minden hírt eleve kétke-
déssel kell fogadnunk, mert máris jön 
valahonnan egy cáfolat, vagy egy „el-
lenhír”?

Ugyanis az élet a legnagyobb il-
lusztrátor: amikor ez a világhír (Bin 
Laden likvidálása) bejárta a világot, szű-
kebb régiónkban, a megyénkben is föl-
röppent egy – az előbbihez képest je-
lentéktelen eseményről szóló híradás: 
Szolnokon fölgyújtottak egy fiút. Majd 
néhány órával később (szinte a jerevá-
ni rádiós viccek szintjén) jött a cáfolat: a 
hír igaz, de nem fölgyújtották a fiút, ha-
nem azért égett meg, mert felmászott 
a szolnoki rendező pályaudvaron egy 
vagon tetejére és a magasfeszültségű 
villamos felső vezeték közelsége okoz-
ta az égési sérüléseit.

Hát igen. Az értesülések szabad 
áramlása és az igazság közti viszony 
manapság olyan, mint a szabadság és 
a szabadosság közti különbség. Valószí-
nűleg akkor is így volt ez, amikor a  Sza-
bad Európa Rádiót tekintettük hiteles 
hírforrásnak, ami azt állította magáról, 
hogy független rádióállomás és költ-
ségeit az Egyesült Államok szenátusa 
fedezi…

- ács -

HÍREK
Köszönet

A Nagykun Horgász Egye-
sület vezetősége köszönetet 
mond azoknak a személyek-
nek és vállalkozóknak, akik 
a 2010. évi SZJA ill. iparűzési 
adójuk 1 %-át az egyesület tá-
mogatására ajánlották. A be-
folyt összeget a Téglagyári tó 
környezetének fejlesztésére 
fordítottuk. Kérjük, ebben az 
évben is támogassák egyesü-
letünket.
Adószámunk: 19867335-1-16.

Vezetőség

Felhívás
A „Pusztai Róka” Nomád 

Hagyományőrző Egyesület 
tisztelettel kéri Önöket idén is, 
hogy  támogassanak bennün-
ket személyi jövedelemadójuk 
1 %-ának felajánlásával! Szer-
vezetünk az adó 1 %-ból szár-
mazó jövedelmet helyi hagyo-
mányőrző rendezvényeken, tá-
borok, egyesületi lovas kép-
zések megszervezése során, 
illetve felszerelések, eszközök 
fejlesztésére használja fel.

„Pusztai Róka” Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület

www.pusztairoka.hu
Adószám: 18838257-1-16
Köszönjük támogatásukat!

Bene Sándor
elnök

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 

2011. évben ismét 
ügyfélfogadást tart.

Helye: a Városháza fsz. 
47-es számú irodájában.

Ideje: minden hónap el-
ső csütörtökén 9-11 óra 
között.

Tájékoztató 
csoportos 

keresztelésről
Szeretettel tájékoztat-

juk a csoportos keresztelés 
iránt érdeklődőket, hogy 
lehetőség lesz a még meg 
nem keresztelt gyermekek-
nek, szüleiknek, kereszt-
szüleiknek, rokonoknak, 
felnőtteknek megkeresztel-
kedni.

A csoportos keresztelés 
időpontja: 2011. május 15. 
vasárnap 10 óra.

Helye: a Karcagi Refor-
mátus Nagytemplom.

A kereszteléshez csak 
egy jelentkezési adatlap ki-
töltése szükséges, amit a 
Lelkipásztori Hivatalban 
(Karcag, Kálvin u. 3.) lehet 
megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a 
Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelki-
pásztornál a  +36 30/ 627-
8613-as telefonszámon le-
het.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky 

Krisztina
református lelkipásztor

Pályázatok
A 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. 306. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

5. Karcag, Madarasi u. 4. sz. alatti üzlet helyiség
 Az üzlet helyiség alapterülete: 119,3 m2

6. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 75,26 m2

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, va-
lamit a Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pá-

lyázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
1. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 1 helyiség
A helyiség alapterülete: 19 m2

Közművei: villany, gáz
A bérleti díj kiinduló összege: 4.330.-Ft/m2/év + ÁFA
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 24. 

napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-

gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Tavaszi baba-, 
gyermekruha 

börze
2011.05.13.

Pénteken 14:00-18:00-ig
Déryné Művelődési 

Központ
(Karcag,Dózsa György 

út 5-7)

Figyelem!
Nem tudod hol tárolni 
a feleslegessé vált baba-, 
gyermekholmikat?
Hozd el, cseréld el vagy 
add el!(Jelképes áron!)
Érdemes eljönni!
Belépés ingyenes!
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk! 
Asztalfoglalás előzetesen.
Elérhetőség:
Farkas Emília: 
06-70-637-2401

Magyar Vöröskereszt

Az ülés első napirendi 
pontja a 2010. évi városi költ-
ségvetés végrehajtásáról szó-
ló könyvvizsgálói jelentéssel 
kiegészített beszámoló volt. 
A tavalyi költségvetés finan-
szírozási műveleteket is tar-
talmazó – módosított bevéte-
li- és kiadási előirányzatának 
főösszege 8.946.983 ezer Ft, 
amely az évközi változások 
eredményeként 447.102 ezer 
forinttal magasabb az erede-
tileg tervezett előirányzatnál. 
Az általános értékelés szerint 
az önkormányzat a kötele-
ző és önként vállalt feladata-
it teljesítette. Az intézmény-
hálózat működtetése színvo-
nal csökkenés nélkül valósult 
meg.

A könyvvizsgálói jelentés 
is megállapította, hogy a be-
számoló valós képet ad az ön-
kormányzat 2010. december 
31-ig fennálló vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetéről.

Ezen az ülésen két elő-
terjesztés is foglalkozott a 
2010. évi belső ellenőrzéssel, 

amelynek folyamatos működ-
tetéséről a jegyző köteles gon-
doskodni az idevágó törvény, 
valamint a miniszter által 
közzétett útmutató, és a nem-
zetközi standardok figyelem-
be vételével. Az önkormány-
zatok belső ellenőrzése kere-
tében gondoskodni kell a fel-
ügyelt költségvetési szervek 
ellenőrzéséről is.

A jelentés részletesen be-
mutatja a belső ellenőrzés ál-
tal végzett tevékenységet in-
tézményekre lebontva, ha-
sonlóan a költségvetési szer-
vek éves ellenőrzési jelentései 
alapján elkészült összefogla-
ló ellenőrzési jelentéshez. Az 
összefoglaló jelentésből kide-
rül, hogy intézményi szinten 
az ellenőrzések során bünte-
tő, szabálysértési, kártérítési, 
illetve fegyelmi eljárás meg-
indítására okot adó cselek-
mény, mulasztás, vagy hiá-
nyosság egy esetben sem ke-
rült megállapításra a beszá-
molási időszakban.

A képviselők megszavazták 
azt az előterjesztést, amely 
a Karcag Városi Rendőrka-

pitányság és a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat közöt-
ti együttműködési megálla-
podás aláírásáról szól. Ennek 
értelmében városunk csatla-
kozik az „iskola rendőre” or-
szágos programhoz. A meg-
állapodás szabályozza a ka-
pitányságnak az önkormány-
zat által fenntartott négy 
általános iskolában a gyer-
mekek biztonsága, védelme, 
és a közlekedési nevelőmun-
kában való aktív részvétel-
ét. Az önkormányzat vállalja, 
hogy lehetőség szerint anyagi 
és erkölcsi támogatást nyújt a 
programban résztvevőknek. 
A megállapodás május elsejé-
től lépett életbe.

Szintén május elsejével 
megtörtént az aljegyző hatá-
rozott idejű kinevezése. Er-
re azért volt szükség, mert dr. 
Czapp Enikő fizetés nélkü-
li szabadságát tölti gyermeké-
nek gondozása céljából. He-
lyettesítését pályázat útján ol-
dották meg. A szabadság ide-
jére dr. Bukács Annamária 
helyettesíti az aljegyzőt.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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Par la men ti Nap ló

Ki felelős azért, ami 
Gyöngyöspatán kialakult? 
Hogyan lehetne elejét venni a 
hasonló eseményeknek? Rob-
banás előtti helyzet van, vagy 
a gyenge jogszabályok nem 
követik az életet? Ezekről folyt 
indulatos vita a Tisztelt Ház-
ban. A gyöngyöspatai híreket 
mindenki ismeri, ezeket nem 
ismétlem el, kiderült, ami 
ilyenkor szokott: az élet már 
megint messze jár attól, mint 
amit a jogszabályok követni 
tudnak. (Csak zárójelben em-
lítem: most már ott tartunk, 
hogy jogvédők a rendőrsé-
get vádolják törvénysértéssel. 
Szerintük a törvény kizáró-
lag képfelvétel készítését enge-
délyezi, ezért annak a kame-
rának a felvétele, ami alapján 
Gyöngyöspatán a rendőrség a 
verekedésnél közbelépett, tör-
vénysértő, mivel hangfelvételt 
is tartalmazott. Ráadásul – 
így a jogvédők – a kikerült fel-
vétel személyes jogokat is sért-
hetett, hiszen a verekedőket 
nem kérdezték meg, nyilvá-
nosságra lehet-e hozni? A jog-
védők itt tartanak…)

A kormány azonnal lépett, 
a büntető törvénykönyv mó-
dosítását hétfőn a parlament 

asztalára tette. A javaslat az-
nap napirendre került – csak 
a Jobbik ellenezte -, így esté-
re 280 igennel, 40 nem elle-
nében az Országgyűlés elfo-
gadta az indítványt. E szerint 
a jövőben három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntet-
hető az, aki kihívóan közös-
ségellenes magatartást tanú-
sít. A kiegészítés szerint, aki 
olyan, a közbiztonság, a köz-
rend fenntartására irányuló 
tevékenységet szervez, amely-
re a jogszabály nem jogosítja 
fel, vagy a közrend fenntartá-
sának látszatát keltő tevékeny-
séget szervez, vétséget követ 
el, és két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő. Ha-
sonlóan járhat a jövőben az, 
aki polgárőr feladat ellátását 
szervezi meg úgy, hogy a tör-
vényben előírt együttműködé-
si kötelezettségét nem teljesíti.

Új kifejezés is megjelent a 
parlamenti vitában: egyenru-
hás bűnözés. Gyöngyöspatán 
ugyanis egyenruhát jogosu-
latlanul viselő, vagy hatóságok 
egyenruháihoz hasonló öltö-
zetet viselő emberek masíroz-
tak, úgy téve, mintha joguk 
lenne bármilyen intézkedés-
re. Márpedig minden állam 

alapvető joga, hogy saját szer-
vezetein keresztül tartsa fenn 
a rendet, nem pedig állami 
kontroll nélküli civil egyesü-
leteken keresztül. Ha nem így 
lenne, az odavezethetne, hogy 
ma a polgárőrök, holnap a ga-
lambtenyésztők, holnapután 
a bélyeggyűjtők szervezhet-
nének rendfenntartási akció-
kat.  Ha bűnözők szervezné-
nek „Megvédjük az emberek 
vagyonát!” nevű egyesületet, 
járkálnának az utcákon azt fi-
gyelve este hová jöhetnek visz-
sza, ettől biztos senki nem le-
hetne nyugodtabb.

Az alapkérdés persze nem 
ez. Ha Gyöngyöspatán nem 
nőtt volna meg a vagyon elle-
ni bűncselekmények száma, 
a kerti lopások, hétvégi há-
zak és kunyhófeltörések szá-
ma, ha az ezt elkövetők in-
kább a napi munkában fárad-
nának el, nem kellett volna 
ezzel a törvénymódosítással 
foglalkozni. Talán akkor ke-
vesebb esély lett volna arra is, 
hogy tengeren túli rendezők 
megint azt a színdarabot ját-
szassák el velünk, mint leg-
utóbb Zámolynál. Erre mond-
ják, hogy nincs új a nap alatt.

Varga Mihály

Négyszáz szó a rend kontra rendetlenség vitáról

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 7-8. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465
Május 14-15. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Áprilisi avartüzek

Április hónapban is csak 
úgy, mint márciusban, az 
avartüzek adtak embert pró-
báló munkát a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Hivatá-
sos Tűzoltósága lánglovag-
jainak. Újabb, megközelí-
tőleg 10 hektárnyi területen 
égett gaz, avar és aljnövény-
zet. A tűzesetek többségénél 
Karcag külterületén kellett 
beavatkozni tűzoltóinknak, 
de akadt tennivaló Bucsa és 
Kunmadras külterületein is. 
Azért, hogy a tűzoltók éle-
te se legyen olyan egyhangú, 
április 16-án egy Volkswa-
gen típusú személygépkocsit 
kellett az árokból kimente-
ni. Szerencsére a személy-
gépkocsiban utazó két utas 
sérülések nélkül úszta meg 
az árokba borulást. A hó-
nap eseményeit gazdagítot-
ta továbbá, hogy április 24-
én Berekfürdőben a vasútál-
lomás mellett egy veszélyes 
anyagot rejtő zsákot találtak 
a bokrok alatt. A kiérkező 
tűzoltók miután szembesül-

tek a talált zsák tartalmával 
értesítették Veszélyhelyzeti 
Felderítő Csoportot. A Fel-
derítő Csoport a kiérkezése-
kor tényleges megállapítást 
nyert, hogy a zsák tartalma 
valóban veszélyes 57%-os 
Alimínium-Szulfid. A zsák 
valamint a tartalmának biz-
tonságos elszállításáról a Ve-
szélyhelyzeti Felderítő Cso-
port gondoskodott.

Karcag Városi Önkor-
mányzat Hivatásos Tűzol-
tósága Május 14-én, Szom-
baton a hagyományosan 
megrendezésre kerülő Tűz-
oltónap keretében ingyenes 
tűzoltó készülék felülvizs-
gálatot tart a Városi Strand-
fürdő területén. Az ingyenes 
felülvizsgálatra 9:00- 12:00 
óra között kerül sor. Rossz 
időjárás esetén a tűzoltó ké-
szülékek felülvizsgálatára a 
Szabó Ágoston Tűzoltó lak-
tanyában (Karcag, Madarasi 
u. 2.) lesz lehetőség a fent 
említett időpontban.

TŰZKAKAS

Meghívó
Erdős Hanna Olimpiai és világbajnok cukrász

II. Karcagi Marcipán kiállítására
és

Patkó Károly
Zöldség-gyümölcs szobrász bemutatójára

A kiállítás megtekinthető: 2011. május 11-17-ig 9-17 óráig
Helyszíne: Karcag, Kossuth tér 14.

Pártok Háza

A kiállítás megnyitója: 2011. május 10-én, 16 órakor
A kiállítást megnyitja: Dobos László polgármester

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében köszönti 
a vendégeket Lukács Mihály Megyei TCKÖ elnök és 

Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés elnöke

Megtekinthető a Koronázási Ékszerek mérethű másolata, a Koro-
názási Miseruha kicsinyített mása, a Koronázási Eskükereszt élet-
hű másolata és különböző népművészeti alkotások cukorból.
A kiállítás megnyitóján és a záró napon Erdős Hanna fényképes 
bemutatóját és Patkó Károly bemutatóját is megtekinthetik.
Támogató jegyek: gyermek: 50 Ft, felnőtt 100 Ft.
Csoportos bejelentkezés esetén a felnőtt kísérőknek ingyenes.
Csoportos bejelentkezés tel.: 06 59/ 311-410
Támogatóink: Karcag Város Önkormányzata, Pánti Ildikó képvi-
selőnő, Nagykun-Ház Kft., rinoceros Grafikai Stúdió Kft., Karca-
gi Hírmondó, Karcagi Szuperinfó, Karcag Televízió, Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sport Szolgáltató Központ, 
Városgondnokság, Nimród Bio Étterem, Tanka és Társa Kft., 
Johan Anna.
A kiállítást a Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezi.

Naptárfotó pályázat

Településünk ünnepei
Tavalyi naptárfotó pályázatunk nagy sikert aratott, ösz-

szesen több mint 25.000 szavazat érkezett az alkotásokra. 
Ezért úgy döntöttünk, idén sem hagyhatjuk ki a lehetőséget, 
hogy a hazánk településein készült fényképekben gyönyör-
ködhessünk. A kezdeményezéssel hagyományt szeretnénk 
teremteni, minden évben új téma köré építjük a pályázatot.

Ezúttal a különböző, a településükön megrendezett ün-
nepekről várunk alkotásokat. Örökítsék meg a rendezvény 
hangulatát, az ünnepi pillanatokat és pályázzanak! Szól-
hat a kép bármilyen rendezvényről, eseményről, ünnepről, 
amely jelentős szerepet tölt be a település életében.

A fotókat április 26-tól tölthetik fel honlapunkra a követ-
kező módon:

-  Regisztráljanak a www.eon.hu/fotopalyazat oldalon.
-  Adják meg a szükséges adatokat és töltsenek fel legfel-

jebb 3 db képet.
-  Kérjük, ügyeljenek rá, hogy kizárólag a részvételi sza-

bályzatban megadott méretben és formátumban töltse-
nek fel képeket, ellenkező esetben nem tudjuk elfogad-
ni a pályázatot.

A kiválasztott képekhez idén is értékes díjak társulnak, 
ráadásul az ajándékot a nyertesek maguk választhatják ki! 
Önkormányzati partnereink három, a fotósok pedig kettő 
azonos értékű nyeremény közül választhatnak.

A pályázaton való részvétel feltételeit és a további részle-
teket megtalálják a www.eon.hu/fotopalyazat oldalon.

Ha van javaslatuk, ötletük a jövő évi témával, vagy 
a fotópályázattal kapcsolatban, kérjük, írják meg az 
onkormanyzativonal@eon.hu címre, szívesen vesszük.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén, kérjük, hívják az 
E.ON Önkormányzati Vonalat a 06/40-200-950-es telefon-
számon, ahol felkészült kollégáink készséggel állnak rendel-
kezésükre.

Meghívó

ZENÉS FÜRDŐ 
SHOW!

2011. MÁJUS 14. 
SZOMBAT 1430

A Csokonai úti Óvoda 
„Aprólábak” néptánccso-
portja 5. alkalommal vár 
minden kedves érdeklődőt 
a ballagó gyermekek bú-
csúztatására.

A műsorban fellépnek:
- a Madarász Imre Egyesí-

tett Óvoda és Pedagógi-
ai Szakszolgálat Népha-
gyomány-ápoló Szakmai 
Munkaközössége.

- Nagy Roland kalotaszegi 
verbunk és legényes nép-
táncot mutat be 

- „Aprólábak” néptánccso-
port kicsi csoportja

- Tóth Istvánné óvodape-
dagógus meseelőadása

- „Aprólábak” néptánccso-
port nagy csoportja

- DMIK Iringó néptánc-
csoportja.
A rendezvény színhelye: 

Karcag Városi Gyógyvizű 
Strandfürdő

Várunk minden kedves 
érdeklődőt!
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Kunhalom Polgári Kör

Programok
A kör következő összejö-

vetele május 9-én (hétfőn) fél 
hattól lesz a Déryné MIK első 
emeleti klubtermében, ahol a 
XXII. Nagykun Diák Sport-
viadalon kupagyőztes Nagy-
kun Református Gimnázi-
um és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola versenyző diákjai és 
felkészítő tanárai tartanak a 
kunhegyesi három nap élmé-
nyeiről képes beszámolót. Sze-
retettel várjuk az érdeklődő-
ket!

Felhívjuk továbbá a 

 figyelmet a Kováts Mihály 
Emléknapok rendezvényeinek 
megtekintésére, különösen a 
május 8-án (vasárnap) 14 óra-
kor kezdődő megemlékezésre 
az általános iskola előtt, vala-
mint a május 12-én (csütörtö-
kön) 16.30-tól a Déryné MIK-
ban bemutatandó Háry János 
c. színműre, amelyet az isko-
la tanulói adnak elő. Az ün-
nepi hét minden rendezvényé-
re tisztelettel hívják a látoga-
tókat!

V. Gy.

Az Észak-alföldi Régió-
ban nagy érdeklődés mellett 
kezdődtek el a térítésmen-
tes bűnmegelőzési képzések 
a „TEtt – program az áldo-
zatokért és tettesekért” pro-
jekt keretében 2011 február-
jában. Az első tanfolyamok 
nagy sikerrel zárultak első-
sorban pedagógusok részvé-
telével.

Kétszer három napos fel-
nőttképzési tanfolyamok in-
dulnak a régió lakosai, így a 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyeiek számára is. A képzé-
sek helyszíne Debrecen, és 
2011 februárjától folyamato-
san lehet jelentkezni. A tan-
folyamokra mindenkit vár-
nak, aki munkája során ta-
lálkozhat áldozatokkal vagy 
veszélyeztetett fiatalokkal. 
Kiegészíthetik tudásukat a 
védőnők, a rendőrök, a gye-
rekorvosok, a tanárok, az 
óvónők. A jelentkezés feltéte-
le középfokú végzettség.

A kiskorúak bűnözése el-
leni fellépés új útjai című 
képzés hallgatói megismerhe-
tik a veszélyeztetett fiatalok 
jellemző viselkedését, meg-
tanulják kezelni az iskolai 
konfliktusokat.

Az áldozatpolitika új irá-
nyai Magyarországon című 
tanfolyamra jelentkezők tá-
jékozódhatnak az áldozatok 
jogairól, a károk megtérülési 
formáiról, az áldozattá válás 
elkerülésének módszereiről.

A Bűnelkövetők reinteg-
ráció jának új lehetőségei cí-
mű képzés részvevői képet 
kapnak a pártfogó-felügye-
let új intézményrendszeréről, 
az utógondozás, a közérdekű 
munka főbb szabályairól.

E mellett a Miskolci Egye-
temen szakirányú továbbkép-
zés is indult 2011 februárjá-

ban, mely okleveles bűnmeg-
előzési koordinátori végzett-
séget ad a hallgatóknak. Erre 
a kurzusra felsőfokú végzett-
séggel rendelkező szakembe-
reket vártak. A képzés átfo-
gó képet és gyakorlati isme-
reteket nyújt a bűnmegelőzés 
új módszereiről. A Miskolci 
Egyetem e-learning tananya-
got is kidolgozott, amely a ké-
sőbbiekben segítséget nyújt 
majd az érdeklődőknek tudá-
suk elmélyítésében.

A „TEtt - program az ál-
dozatokért és tettesekért” ke-
retében az Észak-magyar-
országi, a Dél-dunántúli és 
Észak-alföldi Régióban in-
dul bűnmegelőzési tevékeny-
ség. A program három pil-
lérre épül: bűnmegelőzési 
szakemberképzésre, bűncse-
lekmények áldozatait célzó 
segítségnyújtásra és a bűn-
elkövetők társadalmi vissza-
illeszkedésének elősegítésé-
re. Az oktatás mellett példá-
ul éjjel-nappal elérhető zöld 
számot (06-80-225-225) hív-
hatnak az áldozatok. A prog-
ramban a Belügyminiszté-
rium, a Miskolci Egyetem, a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi 
Szolgálata, a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancs-
noksága és a Baranya megyei 
valamint a Jász- Nagykun- 
Szolnok megyei Kormányhi-
vatalok Munkaügyi Központ-
jai vesznek részt. További in-
formációt a programról a kö-
vetkező honlapon találnak, 
a képzésekről és jelentkezé-
sekről pedig itt tájékozódhat-
nak. (Jelentkezni lehet: Tar-
soly Lajosnál a tklali@uni-
miskolc.hu email címen és 
+36 46  565  111/2378-as szá-
mon)

Térítésmentes bűnmegelőzési 
képzések a Jász-Nagykun-
Szolnok megyeiek számára

- Az ősz nem kedvezett a ve-
tési munkáknak sem. Milyen a 
tavaszi méhlegelő?

- A tavasz meghozta ne-
künk a repcevirágzást, mert 
tavaly csak sikerült a gazdál-
kodóknak néhány táblán el-
vetni, és ahol nem ölte ki a 
víz, ott elég jó tőállománnyal 
kelt ki a repce. A hőmérsék-
let  viszonylag kedvező, nap-
közben eléri a 20-22 fokot. A 
repce virágpora is nagyon jó, 
az egyik legjobb. Bízunk ben-
ne, hogy egy kis repcemé-
zünk is lesz, és azzal az akác-
ra majd talán-talán feljönnek 
a méhek. A jelenlegi környe-
zetben a tavasz tehát elég jól 
alakult. A nyár az egy kicsit 
érdekesebb lesz, mert a nap-
raforgó és a tök fogják adni a 
zöme nyári virágok nektártar-
talmát és bizony a napraforgó 
vetésterületénél lesznek gon-

dok. Nincs kellő csapadék és 
így biztos, hogy még a legjobb 
földeken is kb. 80 %-os lesz a 
kelés. Amelyik vetés alá még 
most művelik be a földet, vagy 
víznyomta terület volt vagy 
göröngyös, ott még az 50 %-ot 
is jónak lehet majd számítani. 
A vetések kelése természete-
sen a nektártermelésre is visz-
sza fog hatni.

- Az akácvirágzástól milyen 
eredmények várhatók?

- A tavalyi csapadék miatt az 
akácfák rügyei nagyon szépen 
kifejlődtek. Azt tapasztaljuk, 
hogy itthon is, de a Nyírségben 
is rengeteg virágkezdemény 
van. Bár annyi gond történt, 
hogy a kb. három héttel ezelőt-
ti hajnali fagyok ott jobban je-
lentkeztek, és 4-5 méterig ká-
rosodtak a rügyek. De hát a 
fák 18-20 méter magasak, fel-
jebb már nincs gond, úgyhogy 
lesz elég virág. Az előrejelzések 
szerint májusban nem lesz túl 

sok csapadék és nem lesz nagy 
hőség sem. Tehát ha 20-25 fok 
körül alakul, akkor megfelelő-
en tudnak járni a méhek és a  
nedvességből táplálkozva a vi-
rágzat tud majd nektárt adni. 
Mindenesetre többre számí-
tunk, mint tavaly, aztán, hogy 
meddig jut el ez a lehetőség, az 
majd kiderül.

- Hogy alakultak az árak?
- A tavaly beállt mézár mos-

tanáig változatlan maradt. A 
nagybani 800 forintos ár 1300 
forintos lett. A vegyes már az 
500 forintról 700-750 forin-
tig ment fel. A piaci vagy kis-
termelői oldalon nem volt 
ilyen óriási változás. Az akác 
1200-ról 1500-ig ment. A ve-
gyes virágméz a viszonylag 
méltányos 1000-1100 forint-
ról emelkedett 1200-1300-ra. 
Vegyesméz még van, akác-
méz már nincs, csak majd az 
új lesz.

Elek György

- A déli oldalon egy állandó 
fedett pihenőt, esőbeállót épí-
tettünk, amit a rendezvénye-
inken is nagyon jól lehet majd 
hasznosítani. Nagyon szeret-
nénk még javítani az ideveze-
tő, és a tó körül futó út minő-
ségén, és tervbe vettük a vil-
lamosítást is. Mindezek igen 
költséges munkák, úgyhogy a 
lehetséges pályázati forrásokat 
is figyeljük.

- Ilyenkor, az idő melegedé-
sével szoktak jelentkezni a gon-
dok a tóvíz minőségével. Most, 
hogy áll ez, és hol tart a szoká-
sos haltelepítés?

- A hirtelen jött meleg erő-
sen felnyomta a tavak algaál-
lományát, azért is zöldes egy 
kicsit a víz. Az alga azért je-
lent problémát, mert az éjsza-
kai órákban jelentős meny-
nyiségű oxigént von el a víz-
től. Mindenképpen vissza kell 

tehát szorítani, ezért kétszer 
klóroztunk, de az igazi meg-
oldás a vízutánpótlás biztosí-
tása lenne. Ezt mindenképpen 
szorgalmazni akarjuk. Az első 
haltelepítés már megvolt, tíz 
mázsa pontyot tettünk a tóba. 
A következő telepítések május 
20-a után lesznek, akkor ismét 

tíz mázsa pontyot hozunk. Az 
idén sajnos nem sikerült a ha-
lászoktól dévérkeszeget venni. 
A fogások vegyesek, de ahogy 
a környékbeli tavakról halljuk, 
azokon is a vártnál jóval keve-
sebb a fogás. Reméljük, majd 
beindul.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Egyenletesen állt be a tavasz

A nagy melegtől sok az alga a tóban

FIGYELEM!
MEGNYÍLT 

A KISKULCSOSI 
TENISZPÁLYA!

Várjuk a kedves teniszezőket! 
(Karcag, Kisújszállási út 112.)

Hétköznap: 8:00 – 20:00 óráig.
Hétvégén: előzetesen egyezte-

tett időpontban.
A pálya bérleti díja: 1.500.- Ft/óra.

Éves bérlet ára: 10.000.- Ft.
Aki az előző évre váltott bérletet, 

az erre az évre is vonatkozik.
Pályafoglalás az alábbi telefon-

számon: 06/59-503-126.
Oktatás: Lőkös Zoltán 

06/30-579-9327.

Az önkéntesség éve alkalmából vállalták el a Kádas György 
Általános és Szakképző Iskola végzősei, hogy rendbe teszik a 
Zöldfa úti óvoda kerékpárjait. A bicikliket május 3-án adták 
át ismét az óvodának.



2011. május 6. 5

Kováts Mihály Emléknapok 

2011. május 8. – 12.
Programok:
Május 8-án (vasárnap)
 8:45 Játékos sorverseny
10:00 „Tehetség műhely” képességfejlesztő foglalkozások
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola (Karcag, Kálvin 

u. 9. sz.)
11:15 a Kováts Mihály Emlékparkban
 (Helyszín: Bocskai utca és Liliom utca kereszteződése)
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonulása
 Koszorúzás
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, a 

Karcag Városi Önkormányzat Idegenforgalmi, Társadalmi 
és Külkapcsolati Bizottságának elnöke

 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános Iskola tanulói
14:00 a Kováts Mihály Általános Iskola előtt
 Térzene
 Közreműködik: az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetokta-

tási Intézmény Fúvószenekara
 Vezényel: Hidi János tanár
 A Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonulása
 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ mazsorett cso-

portjának bemutatója
14:30 Ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-

niszter, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke
 Emlékbeszédet mond: Brian Guss úr, az Amerikai Egye-

sült Államok Nagykövetsége Politikai Osztályának mun-
katársa

 Műsor
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános Iskola tanulói
 Koszorúzás
15:45 „A hétköznapok gyöngyszemei”
 Kiállítás az iskola pedagógusainak munkáiból
 A tárlatot megnyitja: Halászné Virág Mária rajztanár
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
16:30 „A Kalkától a Morváig. Kunok a XIII. századi hadtörté-

nelemben” c. előadás
 Előadó: dr. Négyesi Lajos alezredes (PhD), a HM HIM 

Hadszíntérkutató Osztály osztályvezetője
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
Május 9-én (hétfő)
14:30 Váltófutó verseny
 Helyszín: Múzeumpark
Május 10-én (kedd)
14:00 „Ifjú történészek” - Megyei Történelmi Tanulmányi 

Verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
 A Nagykun Látogatóközpont megtekintése
 Íjászbemutató a Múzeumparkban
 Közreműködik a „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőr-

ző Egyesület
Május 12-én (csütörtök)
16:30 Műsoros Est
 Háry János
 - színmű -
 Előadják a Kováts Mihály Általános Iskola tanulói
 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

Az ünnepi hét rendezvényein az iskola kézműves szak-
körének kiállítása látható.

A rendezvény az „Európa a Polgárokért” program „Aktív 
Fiatalok Európáért” projekt támogatásával valósul meg.

HELLS ANGELS MC Hungary, a Gyermeképség 
Alapítvány, Karcag Város Önkormányzata és a Déryné 

Művelődési és Ifjúsági Központ  meghirdeti a 
TOY RUN

jótékonysági motoros futamot
Időpont: 2011. május 28. szombat

A futam célja: Pénzadományok gyűjtése a karcagi Kátai 
Gábor Kórház Csecsemő,- Újszülött- és Gyermekosztálya 
részére. Adományok csekken befizethetők a GYERMEK-
ÉPSÉG 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. Lovaskocsizás, ismerkedés a város 
nevezetességeivel.

Koncertek:
16.00 órakor   Retrock koncert. (Karcagi zenekar) 
18.00 órakor  PANGEA koncert. (Karcagi zenekar) 
20.00 órakor  ÜZLETEMBERS koncert. 

A  fürdő területére a belépés 1.000,- Ft., melynek megfizeté-
sével az alapítványt támogatja. 
A szervezők Karcag város lakosságát szívesen látják a fenti 
programon, adományaikat örömmel fogadják. 
A Szervezők: 

Info: hamchungary@hotmail.com
Imi: 06-20-3545856 (gurulás)
Sanyi:  06-20-8006491(gurulás) 
Ildikó.  06-59-500-611. (Karcagi események)  

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

A képviselő-testület néhány 
évvel ezelőtt kezdeményezte, 
hogy a városban hétvégi fogá-
szati ügyelet működjön. Nem-
régiben viszont az ügyelet meg-
szüntetéséről született határo-
zat. Mivel magyarázható ez a rö-
vid élettartam? - kérdeztük dr. 
Nagy Mihály főorvost, a kórház 
főigazgatóját.

- Az előzményekhez hozzá-
tartozik, hogy az 50 ezer lakos-
nál kisebb lélekszámú városok-
ban ez a szolgáltatás nem köte-
lező. Az önkormányzat pár év-
vel ezelőtt arról határozott, hogy 
mégis megszervezi. A készen-
léti ügyelet jó pár éven keresz-
tül működött is. Amiért át kel-
lett gondolni a szolgálat létjogo-
sultságát az az, hogy  az elmúlt 
évek alatt a közalkalmazotti fog-
orvosok száma a felére csökkent. 
A kollégák nyugdíjba vonultak, 
s az új kollégák, akik a rendelé-
seket átveszik, már privatizált 
rendelést működtető orvosok 
lesznek. Közülük többen nem 
is helybeliek, tehát hétvégeken 
nem tartózkodnak Karcagon. 
Másrészt a vállalkozó kollégák 
nem tudták ezt felvállalni, az in-
tézmény pedig a nem kötelező 

feladatra nem utasíthatja, köte-
lezheti őket. Két fogorvos kol-
léga dolgozik továbbra is közal-
kalmazottként, de könnyen be-
látható, hogy kettejüket rendkí-
vül megterhelné, hogy az évnek 
mind az 52 hétvégén ők lássák el 
az ügyeletet Ez fizikailag is telje-
síthetetlen.

- Ők egyébként a kórházi ren-
delőben dolgoznak?

- Nem. A közalkalmazotti 
fogorvosok a Háziorvosi Intéz-
ményben illetve a SZIM rende-
lőben dolgoznak. A kórházban 
levő két rendelőt egy fiatal há-
zaspár fogja átvenni és működ-
tetni. Debrecenből fognak kijár-
ni. A rendelésükről időben tájé-
koztatjuk a város lakosságát. Je-
len pillanatban a szerződéskötés 
fázisában vagyunk.

- A most folyó fejlesztési mun-
ka a fogászati rendelőt is érinti?

- Elsődlegesen nem. Marad a 
helyén és lehet, hogy a műsze-
rezettség változik majd, de nem 
ebből a pályázatból.

- Fogorvosi ellátás szempont-
jából milyen a kórház ellátó kör-
zetének a helyzete?

- Úgy gondolom, hogy Karcag 
és kistérségének nincsen oka ag-

godalomra, mert a körzeti fog-
orvosi állások újra betöltöttek-
ké válnak, vagyis minden rende-
lés a megfelelő óraszámban fog 
üzemelni. A fogorvosi ellátással 
tehát a későbbiekben sem lesz 
probléma. A keleti vagy észa-
ki megyékhez képest itt ilyen 
szempontból jobb a helyzet.

- Tehát az ügyeletnek vége. Ha 
valakinek péntek este megfáj-
dul a foga, az vagy kibírja hétfő-
ig vagy...

- Egyelőre még úgy gondol-
tuk, hogy amíg az ÁNTSZ és 
az OEP áldását adja az önkor-
mányzati döntésre – ami pár 
hét -, addig még lesz szolgálat. 
Tehát május hónapban, szom-
bat délelőttönként még lesz 
ügyelet, de többet már nem 
tudtak vállalni a kollégák. Ez 
tart, ahogy mondtam, má-
jus végéig. Aztán már csak na-
gyobb városban találnak a be-
tegek fogászati készenlétet. 
Hogy a magánprakszist folyta-
tó orvosok vállalnak-e telefon-
készenlétet vagy fogadnak-e be-
tegeket a hétvégén, az már na-
gyon esetleges. Arra már a kór-
háznak ráhatása nincs.

Elek György

Júniustól megszűnik a hétvégi fogászati ügyelet

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt, ekcé-
más gyermeket és szüleiket a 
KARCAGI VIDÁM ZSIRÁF 
KLUB soron következő össze-
jövetelére.
Helyszíne:  NIMRÓD BIO-

SZÁLLODA Karcag, 
 Bajcsy-Zs. u. 4.
 Konferencia Terem
Időpontja: 
 2011. május 13., 17:00 óra
Téma: ÉTELALLERGIÁK
Meghívott előadó: 
 Dr. Nemes Éva, egyetemi 

adjunktus Gyermekgyó-
gyász-gasztroenterológus 
DE OEC Klinika
Rendezvényünkön részt 

vesz Molnár Pál képviselő, a 
Karcag Város Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi bi-
zottság elnöke.

Dr. Ferencz-Reiff Anikó, 
bőrgyógyász főorvos, 

klubvezető
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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. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

„A” csoport
Tollas-klub – Sünök 70-46 (14-8, 
20-11, 20-10, 16-15)
Fodor Cs. (10), Kiss J. (24), Őrlős Z. 
(10), Cs Szabó Zs. (26), ill. Deák Z. 
(10), Háló P. (4), Andrási B. (14), Ko-
vács B. (9/3), Kovács L. (9/3)
Sünök - Tüzesz Sárkányok 41-30 
(11-6, 8-10, 8-6, 14-8)
Deák Z. (14), Háló P. (10), Andrási B. 
(4), Kovács B. (4), Kovács L. (9/3), ill. 
Chrappán R. (18), Szabó D. (4), Var-
ga D., Kovács L. (8)
Tüzesz Sárkányok – Tollas-klub 
46-69 (8-17, 9-20, 15-18, 14-14)
Chrappán R. (21/3), Szabó D. (4), 
Varga D.(7/3), Kovács L. (14), ill. Fo-
dor Cs. (20), Kiss J. (19/3), Őrlős Z. 
(12), Cs Szabó Zs. (18),
1. Tollas-klub  2 0 139 -  92  4. p.
2. Sünök 1 1 87 - 100 3. p.
3. Tüzesz Sárkányok 0 2 76 - 110 2. p.
„B” csoport
Nekem8 - Tokle 57-104 (14-22, 15-
34, 11-28, 17-20)
Szepesi B. (5/3), Tórh G. (10), Né-
meth G. (16), Nagy V. (2), Rózsa I. 
(12), Bokor P. (12/6), ill. Vincze M. 
(9), Kovács Zs. (24), Simon L. (43/9), 
Kovács M. (28)
Csendvan - Pizsamás Banánok 48-
32 (20-6, 9-9, 8-2, 11-15)
Mészáros A. (14/3), Finta Zs. (13), 
Herczeg J. (10), Dániel S., Kozma Gy. 
(2), ill. Vasca F. (14/3), Elek N. (14), 
Tukarcs. S (4), Sánta L., Simon P.
Pizsamás Banánok – Nekem8 58-
57 (17-15, 17-14, 6-18, 18-10)
Vasca F. (26), Elek N. (16/6), 
Tukarcs. S (8), Sánta L.(4), Simon 
P.(4). ill. Szepesi B. (21/9), Tórh G. 
(10), Németh G. (10), Nagy V. (2), 
Rózsa I. (4), Bokor P. (10)
Tokle – Csendvan 52-42 (10-16, 15-
4, 10-6, 17-16)
Vincze M. (24/12), Kovács Zs. (5/3), 
Simon L. (17/3), Kovács M. (6), ill. 
Mészáros A. (13/3), Finta Zs. (8), 
Herczeg J. (11/3), Lengyel J. (8/6), 
Dániel S.(2), Kozma Gy.
1. Tokle 2 0  156 - 99  4. p.
2. Csendvan 1 1 90 - 84 3. p.
3. Pizsamás Banánok 1 1 90- 105 3. p.
4. Nekem8 0 2 114- 162 2. p.
„C” csoport
Tapsi Hapsik – Tekó 32-40 (10-8, 
4-10, 4-12, 14-10)
Kerekes H. (2), Mihácsi Sz. (8), Re-
gényi Zs., Rácz L. (22), ill. Andrá-
si T. (18), Juhász H. (6), Mezei K. (2), 
Czókoli M., Örökös Tóth Cs. (4), Ba-
lázs R. (6), Hérmán Sz. (4).
Pont Mi - Boxos Cicusok 27-42 (10-
14, 5-8, 2-10, 10-10)
Bérczi D. (7), Nagy T. (4), Bodnár V. 
(6), Kocsis D. (10), ill. Lippai A. (10), 
Hidasi D. (4), Székely A. (2) Lócsi Er. 
(12), Lócsi En. (8), Fehér M. (6).
Tapsi Hapsik - Pont Mi 44-30 (14-
6, 14-4, 12-6, 4-14)
Kerekes H. (10), Mihácsi Sz. (8), Re-
gényi Zs. (4), Rácz L. (22), ill. Bérczi 
D. (10), Nagy T. (10), Bodnár V. (8), 
Kocsis D. (2).
Boxos Cicusok – Tekó 25-33 (4-3, 
4-7, 9-13, 8-10)
Lippai A. (12), Hidasi D., Székely A. 
(2). Lócsi Er. (2), Lócsi En. (3), Fehér 
M. (6). ill. Andrási T. (9), Juhász H. 
(8), Mezei K. (8), Czókoli M., Örökös 
Tóth Cs., Balázs R. (8), Hérmán Sz. 

1. Tekó  2 0 73 - 57  4. p.
2. Boxos Cicusok 1 1 67 - 60 3. p.
3. Tapsi Hapsik  1 1  76 - 70 3. p
4. Pont Mi 0 2 57 - 86 2. p.
„D” csoport
Kosár Pingvinek - Fair Play 33-34 
(10-6, 4-8, 6-8, 13-12)
Kovács Zs. (2), Magyari D. (1), Sé-
ta G. (16), Kabai D. (8), Varga V. (6), 
Monori F., Nagy Sz.
ill. Szabó K. (2), Szabó Z. (12), Hor-
váth Gy. (10), Janó T. (8), Varga I. (2).
Zsákoló Tigrisek - Red Bulls 56-32 
(14-8, 14-8, 16-12, 12-4)
Nagy K. (30), Béres I. (20), Fehér A. 
(2), Csíkos L. (4), Papp E.,  ill. Hidasi 
A. (8), Lazányi Z., Szabó B., Szalai D. 
(20), Reszegi M., Bayar T. (4).
Red Bulls - Kosár Pingvinek 6-66 
(2-18, 0-16, 2-16, 2-16)
Hidasi A., Lazányi Z., Szalai D. 
(4), Bayar T. (2), ill. Kovács Zs. (6), 
Magyari D. (14), Séta G. (20), Kabai 
D. (12), Varga V. (14), Monori F., 
Nagy Sz.
Fair Play - Zsákoló Tigrisek 69-20 
(18-8, 16-4, 11-6, 24-2)
Szabó K. (2), Szabó Z. (23), Horváth 
Gy. (20), Janó T. (10), Varga I. (14), 
ill. Nagy K. (2), Béres I. (10), Fehér 
A., Csíkos L. (4), Papp E. (4).
1. Fair Play  2 0 103 -  53  4. p.
2. Zsákoló Tigrisek  1 1 76 - 101 3. p.
3. Kosár Pingvinek 1 1 99 -  40 3. p.
4. Red Bulls 0 2 38 - 122 2. p.
„E” csoport
Gepárdok – Pingvinek 18-8 (4-2, 
0-4, 8-2, 6-0)
Kenyeres F. (6), Kiss V. (6), Fodor 
Sz. (6), ill. Varga R., Juhász A. (2), 
Szodorai D. (4), Károlyi K., Lazányi 
B. (2). 
Pingvinek – Vadmacskák 4-32 (2-
8, 0-4, 0-12, 2-8)
Varga R., Juhász A., Szodorai D., 
Károlyi K., Lazányi B. (4). ill. Szabó 
K. (8), Sándor B., Janó A. (2), Papp 
Cs. (14), Valner Zs. (10).
Vadmacskák – Gepárdok 58-4 (18-
0, 18-2, 10-2, 12-0)
Szabó K. (12), Sándor B. (8), Papp 
Cs. (14), Valner Zs. (24), ill. Kenyeres 
F. (2), Kiss V., Fodor Sz. (2),
1. Vadmacskák  2 0 90 -  8 4. p.
2. Gepárdok 1 1 22 - 66 3. p.
3. Pingvinek 0 2 12 - 50 2. p.
„F” csoport
Fekete Pumák – Champion 30-48 
(4-12, 6-16, 8-12, 12-8)
Bakó N. (10), Laczi B. (12), Fodor E. 
(8), Juhász B., Győri B., ill.  Kósa Z. 
(10), Kovács P. (12), Nagy L. (10), Ko-
vács T. (4), Molnár J. (12), Karsai A., 
Szabó G.
Champion – Kutyakölykök 29-6 
(8-0, 4-0, 9-2, 8-4)
Kósa Z. (7), Kovács P. (6), Nagy 
L. (2), Kovács T. (6), Molnár J. (6), 
Karsai A., Szabó G. ill. Szabó N. (2), 
Szabó D. (2), Kiss V. (2), Olajos D., 
Szabó N. 
Kutyakölykök - Fekete Pumák 8-46 
(0-8, 0-18, 2-12, 6-8)
Szabó N. (8), Szabó D., Kiss V., Ola-
jos D., Szabó N. ill. Bakó N. (14), 
Laczi B. (12), Fodor E. (20), Juhász 
B., Győri B.,
1. Champion  2 0 77 - 36 4. p.
2. Fekete Pumák 1 1 76 - 56 3. p.
3. Kutyakölykök 0 2 14 - 75 2. p.

Pingvin Kupa
Városi kosárlabda bajnokság

I. forduló

KOSÁRLABDA
Megyei Felnőtt 

Bajnokság

Az alapszakasz lezárá-
sa után csapatunk csoport-
győzelmét követően a má-
sik csoport 2. helyezettjé-
vel, a Jászberényi KSE U20 
csapatával játszott oda-vis-
szavágót.

A hazai mérkőzésen 
nagyszerű szurkolás mel-
lett sima győzelmet szerez-
tek kosarasaink, idegenben 
viszont szoros mérkőzésen 
sikerült csak győzni. Ezzel 
a kettős győzelemmel a rá-
játszást az első helyről vár-
ja együttesünk. Ellenfele a 
legjobb négy közé kerülé-
sért az OLAJ III. csapata 
lesz. Hajrá Karcag!

Eredmények: 
1.mérkőzés
Karcagi SE - Jászberé-

nyi KSE U20 85:69 (14:12, 
26:15, 18:24, 27:18)

Karcagi SE: Kiss J. 4p., 
Erdei J. 21/9p., Fábián P. 
22/3p., Kovács M. 14p., 
Vincze M. 5p.,

Csere: Simon L. 2p., 
Laboncz L. 4p., Rideg L. 
4p., Tóth I. 6p., Simon L. 
2p., Kovács Zs.5p.,

2.mérkőzés
Jászberényi KSE U20 - 

Karcagi SE 83:86 (20:18, 
21:21, 23:13, 19:34)

Karcagi SE: Kiss J. 3p., 
Erdei J. 31p., Fábián P. 
15/6p., Kovács M. 11p., 
Vincze M. 17p.,

Csere: Simon L., 
Laboncz L. 6p., Rideg L. 
2p., Kovács Zs. 1p.,

Edző: Fodor Csaba

Szeretettel meghívjuk Önt a
Kátai Gábor Kórházban megrendezésre kerülő
„Interaktív kötszerek a sebgyógyulás 

folyamatában”
címmel tartandó akkreditált rendezvényére

Célcsoport:  ápolás, diabetológiai szakápolás, felnőtt in-
tenzív szakápolás, sürgősségi ellátás/ápolás, műtőszolgá-
lat, hospice szakápolás, közösségi szakápolás, egészségügyi 
gyakorlatvezetés, egészségügyi szakoktatás, gyógyászati se-
gédeszköz forgalmazás

Helyszín:  Kátai Gábor Kórház előadóterme
Időpont:  2011. május 9. 14.00 óra

Előadások tartalma:

14.00-17.00 Sebkezeléssel kapcsolatos témakörök.
 Krónikus sebek anamnézise, kórlefolyása.
 Sebgyógyulás folyamata.
 Sebkezeléshez kapcsolódó ismeretek.

A továbbképzés részei: elmélet, gyakorlat, tesztírás

Megszerezhető pontszám: 8 kreditpont

 Mészárosné Hakucsák Erika Harsányi Lajosné
 ápolási igazgató oktatási referens

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége szere-

tettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában szolgálatot 
teljesített katonákat a 2011. május 21-én (szombaton)  tar-
tandó rendezvényünkre.

PROGRAM

10:00 Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11. Karcagi 

Ifjúsági Ház (volt HEMO épülete)
11:00 Emlékszoba megtekintése
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki 

épület), 1. emelet
12:00 Bajtársi találkozó - ebéd
 Helyszín: Karcag, Varró u. 1. ESSEN Kft. étter-

me (a kollégium épülete)

A Karcagi Ifjúsági Háztól busz szállítja az érdeklődőket a 
további helyszínekre.
A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 2 000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2011. május 15. 
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve 
a 06-70/256-6551, vagy a 06-70/459-7290 telefonszámokon.

Vezetőség
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás 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 öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-
461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
Eladó Karcagon 2 szobás, elő-
szobás, üvegverandás, teljes 
közművesített kertes családi 
ház. Melléképületek, garázs van. 
3 -féle fűtési lehetőség: vegyes 
tüzelésű + gázkazán + 3 db 9x4 
soros cserépkályha. Földszinti 
tömblakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: 59/312-
675 v. +36/30-263-1504.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti 
családi ház gáz-központi fűtéses 
+ cserépkályha mindkét szobá-
ba beépítve, eladó. Tel.: +36/30-
973-3637 v. +36/30-656-2295.
Tanya eladó. Bármilyen tevé-
kenységre alkalmas, kövesút, 
víz, villany van. Tel.: +36/30-229-
8516.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. 
alatti kétszintes ház áron alul 
sürgősen eladó. I.ár: 12 M Ft. 
Társasházi lakáscsere is érdekel. 
Tel.: +36/30-517-2434.
Eladó Karcag Kisvénkert I-ben 
1867 m² kertföld. Épület, víz, vil-
lany, kőút van. Tel.: +36/30-583-
0749 vagy 59/313-596.
Karcagon, a Csokonai utcában 
550 m²-es telken 2 szobás, für-
dőszobás családi ház sürgősen 
eladó. I.ár: 5,5 M Ft. Tel.: +36/30-
897-8703 vagy +36/30-610-3779.

Eladó Karcag főterén a vásár-
csarnoknál 250 m²-es üzlet. 
Jelenleg vendéglátásra használt, 
de bármilyen más tevékenység-
re is alkalmas. Továbbá 1 és 2 
szobás lakások és egy új csalá-
di ház eladó, mindez 1200 m²-
es telken. Tel.: +36/20-548-6729.

2 szobás, cserépkályhás házat 
keresek megvételre 2,5 M Ft-ig. 
Tel.: +36/30-448-4770.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órá-
tól).

Karcagon a Kisvénkertben kom-
fortos kis házak eladók. Az egyik 
házban szoba, konyha, fürdő-
szoba és egy beépített cserép-
kályha van. 2 M Ft. A másik ház-
ban ugyanezek megvannak, 
csak egy szobával nagyobb. 2,5 
M Ft. Vezetékes vízzel és fúrott 
kúttal is el vannak látva. Pár éve 
épültek. Tel.: +36/20-548-6729.

Albérlet
Két szobás, földszintes, felújított 
üres lakás eladó vagy kiadó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-
301-5886.

A Varró utcán 70 m²-es lakás ki-
adó. Tel.: +36/30-325-7724.

Városközpontban II. emeleti, 2 
szobás lakás kiadó. Kaució szük-
séges. Tel.: +36/30-440-2369.

Karcag központjában 2 szo-
bás, földszinti lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-259-7124.

Állat
5 hónapos törzskönyvezett ku-
vasz kutya ingyen elvihető. Tel.: 
+36/30-751-5143.

Yorkshire vemhes szuka eladó. 
Tenyészszemlés kan sporttár-
si áron fedez. Tel.: +36/30-252-
8698.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu

Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolc-
ok eladók. Tel.: 59/311-477.

Energy Piaggio robogó eladó. 
Tel.: +36/30-467-9706.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.

Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.
Tanyasi tojás házhoz szállítás-
sal megrendelhető. Tel.: +36/20-
263-7444.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tisz-
ta városunkért mozgalomban. 
Kapható a piacokon vagy Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Telephely mezőgazdasági gé-
pekkel eladó. Tel.: +36/30-985-
4098.
Bálás gyepszéna, kecskegida el-
adó. Tel.: +36/30-963-9942.
Kertészeti minőségű szántóföld 
eladó. Tel.: +36/30-985-4098.
Szamara új alkatrészek, 2+1 gu-
mi, különböző régiségek, 1 db 
férfi ing, szép állapotú öltöny, 2 
új ballon zakó, bőrzakó, 50 db 
befőttes üveg tetővel, 2 bőrönd. 
Tel.: +36/30-995-6929.
Szobabútor, háromajtós szek-
rény, varrógép, fotelok, fagyasz-
tóláda eladó. Tel.: +36/30-973-
3637 v. +36/30-656-2295.
B o n t o t t  a j t ó k ,  a b l a k o k , 
húzóskocsi, Camping kerékpár, 
vashordók eladó. Tel.: +36/30-
619-9775.
Gázpalack, 6 személyes ebéd-
lő asztal, 2 db új szőnyeg 
(180x250), függönytartó (220 és 
290 cm), ágyneműtartó, kézi hú-
zós kocsi, gépkocsi csomagtar-
tó, cefrés hordó eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
Eladó szecskavágó, kalapá-
csos daráló 380 V-os, hordoz-
ható benzinmotoros permete-
ző, Vartburg hátsó sárvédő. Érd.: 
Kg., Maros utca 13.
Mátrafüred-Pipishegyen csalá-
di nyaraló kiadó. Tel.: 59/311-817 
vagy +36/30-455-6995.
Igényesen elkészített kerti trak-
tor utánfutó eladó. Tel.: +36/30-
252-8698.
Eladó élelmiszerbolt berendezé-
sei: 3 db 140 l-es vitrines hűtő-
szekrény, 1 db 320 l-es fagyasz-
tó láda, 2 db Belker mérleg, 1db 
Samsung ER 350 F-es pénztár-
gép (keveset üzemeltetett), 1 
db Nimbusz mobil klíma, 2 db 
Siesta gázkályha palackkal, 2 db 
10 l-es Hajdu vízmelegítő, 7 db-
os fa polcrendszer, 4 db-os pult-
rendszer, 2 db 12 tagos olajradi-
átor. Megtekinthető: Kg., József 
A. utca 18. Tel.: +36/20-566-8175.
165x165-ös bontott, hőszigetelt 
fa ablak eladó. Tel.: +36/30-694-
3197.

H o r g á s z o k  f i g y e l e m ! 
Horgászásra kiválóan alkalmas 
csónak (330x90 cm) eladó. Tel.: 
+36/30-210-1495.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határidő-
re vállalom. Tel.: 59/311-910.
Idős, beteg személyek gondo-
zását, ápolását vállalom reális 
áron. Tel.: 59/300-567 v. +36/30-
455-5103.
Cserépforgatást, tetőjavítást 

és teljes körű építőipari mun-

kát vállalunk. Tel.: +36/30-

599-9238.

Áron alul vállaljuk az aláb-
bi munkálatok elvégzését: jár-
dák, kapubejárók, útburkolat-
ok javítását, vagy teljes körű 
aszfaltozását, épületek bontá-
sát, átalakítását, bármilyen ne-
mű kőművesmunkát, burkolást, 
tetőszerkezet elbontását, épü-
letek építését, udvarok és tere-
pek tisztítását. Jól képzett szak-
emberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető 06/30-489-
2076.
Régi pénzeket és bármilyen ne-
mű hagyatékot felvásárolok. 
Ha kell, házhoz is megyek. Tel.: 
+36/30-605-3521.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-325-7724.

Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánsze-
mélyeknek, közületeknek is. A 
hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.

Gázkészülékek cseréje, javítá-
sa, konnektorok, bojlerek, fa-
li cirkálók, álló kazánok javítása, 
cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.

Villanyszerelés, elosztó táb-
lák ,  kapcsolók ,  konnek to -
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseréje, 
vízkőtlenítése. Hívjon bizalom-
mal! +36/30-302-4622.

Kaputelefon szerelés, minden 
típusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fehér 
és színes kamerás készülékek 
telepítése, kapuzár, garázskapu 
szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.

Grundfos márkaszerviz vállalja 
mindenféle szivattyú javítását, 
szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmen-
tés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.

Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 órá-
ig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépsze-
relő. Tel.: +36/70-264-3660.

Klíma szerelése, karbantartá-
sa, szakszerű javítása, telepíté-
se akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Április 25-ére virradóra 
kerítésen át mászott be a tolvaj 
egy helyi ház udvarába, ahol a 
nyitott alsóépületből horgász-
felszerelést és egy Slavia típu-
sú, szakszerűen tárolt légpus-
kát lopott, amivel összesen 90 
ezer forint kárt okozott.

Ugyan ebben az időben, és 
hasonló módszerrel járt tolvaj 
egy másik helyi lakóház mel-
léképületében, ahonnan élel-
miszereket és fagyasztott húst 
lopott, összesen 80 ezer forint 
értékben.

Április 25-én délután egy 
helyi férfi kerékpárját – rajta 
lévő táskájával, benne mobil-

telefonnal – lopta el ismeret-
len tettes. A kár 12.000 Ft.

Április 28-án egy 
kunmadarasi ház udvarának 
melléképületéről feszítette le 
a lakatot ismeretlen személy, 
majd bentről különféle kézi 
szerszámot, szivattyút, kerék-
pár lopott el, összesen 189 ezer 
forint értékben. A rongálással 
ezer forint kárt okozott.

Május 01-jén a rendőrök két 
kunmadarasi fiatalkorút von-
tak intézkedés alá, akik azt 
megelőzően a reptér előtti vas-
úti sínekből 83 db sínrögzítő 
csavart szedtek ki, mely cselek-
ményükkel veszélyeztették a 
vasúti közlekedés biztonságát.

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 

2011. május 06. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.10  Liszt Ferencre emlékeztek a 

nyugdíjasok
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Balajti József
 Karcagi Hírek
 - Érettségi vizsgák a város 

középiskoláiban
 - Rákbetegek összefogása
 - A Múzeum tervei
 Háttér
 - Testületi ülés
20.10 Ballagás 2011
 - A Szentannaiban és a Var-

róban

2011. május 10-11. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet

19.05  Karcagi hírek
19.3  A Hit Szava – katolikus 

szentmise
20.35  Ballagás 2011
 A Nagykun Református 

Gimnáziumban

2011. május 12. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.10  Bemutató az oviban
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Fogászati rendelés
 Karcagi Hírek
 - Kihajtás Hortobágyon
 - Testületi ülés
 - Méhészet helyzete Karca-

gon
 - Interjú Kalocsai Lászlóval
 Háttér
 Téma: Gyermekkönyvtár
20.10 Nagykun Polgári Kör
 Vendég: Giró-Szász András

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

Május 6. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Május 7. szombat
 Berek – Kiss A. utca

Május 8. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Május 9. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Május 10. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 11. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Május 12. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Május 13. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. április 29.
Balogh Judit – Bodnár Imre
2011. április 30.
Kovács Imre – Kovács Ildikó

Születés

Kovács Erzsébet – Fehér 
László
Kg., Jónás B. utca 3.  Jázmin
Kanalas Kitti – Császár Já-
nos
Kg., Napsugár utca 16. 
 Fruzsina
Oláh Krisztina – Győri Imre
Kg., Kossuth L. utca 14.  Zita

Halálozás

Ács János
 Karcag (1946.)
Id. Gánya Rudolf
 Kg., Zrínyi utca (1945.)
Kállai Imre
 Karcag (1948.)
Kóti Istvánné (Mester Zsó-

fia)
 Karcag (1934.)
Id. Mándi Sándor
 Karcag (1949.)
Márki Imréné (Csontos Er-

zsébet)
 Karcag (1926.)
Szentannai Károlyné (Örlös 

Magdolna)
 Kg., Hunyadi utca 50. 

(1930.)

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Labdarúgás

Hat csapat részvételével ke-
rült megrendezésre az U 9-es 
korosztályú csapatok részé-
re kiírt kispályás labdarúgó 
torna. Amint azt Antal Lő-
rinctől megtudtuk, a mérkő-
zéseket a műfüves pályán ill. 
a sportcsarnokban játszot-
ták le körmérkőzések formá-
jában. A mezőnyből kiemel-
kedett a szolnoki MÁV csapa-
ta, mert minden mérkőzésü-
ket magabiztosan megnyerték. 
A karcagi csapat váltakozó tel-
jesítményt nyújtott, csak ke-
vés gólkülönbséggel szorult le 
a dobogóról.

A karcagi csapat eredmé-

nyei: Karcag – Szolnok 0:3, 
Karcag – Tápiószentmárton 
1:1, Karcag – Hajdúszo-
boszló 0:2, Karcag – Püs-
pökladány 2:0, Karcag – 
Törökszentmiklós 2:1. 

Csapattagok: Kovács Ger-
gő, Nagy Daniella, Balázs Ba-
lázs, Baga Lajos, Baga Sándor, 
Nagy Ákos, Koczka György, 
Mészáros Márk, Bernáth Sán-
dor, Bérczi Máté, Varga Ri-
chárd, Mészáros Szabolcs, 
Szabó János, Bathó Adrián. A 
legjobb hazai játékosnak já-
ró kupát Nagy Daniella kap-
ta meg.

B. I.

Április 16-17-én tartot-
ta Karcagon az Oyama 
Kyokushin Karate Hunga-
ry Szövetség a nemzeti válo-
gatott edzőtáborát. A Karcag 
Város Önkormányzatának és 
más támogatóknak köszönhe-
tően a KSE karate szakosztály 
edzési lehetőséget biztosított 
a szűkített válogatott keret-
nek. A keret 10 versenyzőből 
állt, tagjai közé tartozott ifj. 
Gyarmati Imre is. Az edzőtá-
bor az októberi, hazánkban 
megrendezésre kerülő Euró-
pa Bajnokságra való fontos 
felkészülési állomása volt. Az 
edzőtábort Tóth Zsolt szövet-

ségi kapitány vezette, segítő-
je Orehovszky Zoltán váloga-
tott edzője volt. Az edzések 
naponta kétszer, kondicionális 
és küzdelmi jellegűek vol-
tak. A válogatott keretén kívül 
más érdeklődők is beneveztek 
a táborba, így tíz klub képvi-
seletében összesen 25-en je-
lentek meg a foglalkozásokon. 
Ezt követően még több helyen 
is lesznek edzőtáborozások. 
A tábor zárásaként a szövet-
ségi kapitány értékelte a csa-
pat munkáját, és kiemelte ifj. 
Gyarmati Imrét.

Karate

Edzőtábor Karcagon

III. Sárrét Kupa 2011
Területi meghívásos birkózó versenyt rendeztek ápri-

lis 16-án Sárrétudvariban. Amint azt ifj. Kurucz Istvántól 
megtudtuk, a 146 nevező között hét karcagi képviselte vá-
rosunkat.

Karcagi eredmények:
Gyermek I. korcsoport: Kóti László III., Balogh Alex III., 

Bíró László III. Diák I. korcsoport: Nagy András I.
Felkészítők voltak: Martin Zoltán, Ferenczi Elek és ifj. 

Kurucz István.
A fiatal birkózók megkezdték a felkészülést a május köze-

pén megrendezésre kerülő országos diákolimpiára. 

Sikeres szereplés
2011. április 30-án ifj. Gyarmati Imre Bécsben mér-

kőzött meg a háromszoros világverseny győztes Faddi 
Merzával. Az itt lebonyolított profi mérkőzésen – 5x3 perc 
– thai boksz szabályrendszerben versenyeztek. A mérkőzé-
sen a rendkívül kemény adok-kapok küzdelemben végül a 
rutin győzedelmeskedett. Faddi Merza egy k.o-t eredmé-
nyező fejrúgással nyerte meg a versenyt. Ez a találkozó re-
mek lehetőség volt felmérnie magát a világ elítjébe a kesz-
tyűs szabályrendszerben. Legközelebb június 3-án a pro-
fi magyar bajnoki címért küzd majd K-1 szabályrendszer-
ben Gyomaendrődön egy nemzetközi küzdősport fesztivál 
keretén belül.

B. I.

U 13-as korosztály: Karcag 
– Makó 1:1

Góllövő: Kovács D.
Békéscsaba – Karcag 4:1
Góllövő: Nábrádi
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Makó 0:0

Békéscsaba – Karcag 2:1
Góllövő: Hamar D.
Az U 13-as csapat a IV., az 

U 15-ös csapat a táblázaton a 
VIII. helyezett.

Legközelebb szombaton 10 
és 12 óra között Mezőberény 
lesz az ellenfél.

Húsvéti labdarúgó torna


