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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Május 25-én harminchét pon-
tot tartalmazott a testületi 
ülés napirendje, azonban sze-
mélyes adatok miatt közel a 
felét zárt ülés keretében tár-
gyalták a képviselők. A na-
pirend megtárgyalása előtt 
Dobos László polgármester 
ajándékkal köszöntötte Cs. 
Kovács Károly újságírót, aki-
nek munkásságát még április-
ban köztársasági kitüntetés-
sel ismerték el. 

Az ülésen elsők között sze-
repelt a Karcagi Ipari Park Kft. 
2010. évi tevékenységéről szó-
ló tájékoztató. Az anyagból ki-
derül, hogy bár a pénzügyi vál-
ság hatása – ugyan csökke-
nő hatásban, de – érzékelhe-
tő, az ipari park ennek ellenére 
az elmúlt három évben nyere-

ségesen működött. Ennek kö-
szönhetően 2010-ben a bevétel-
ből, több mint öt millió forintot 
tudtak az úgynevezett felújítá-
si alapba helyezni, amelyet egy, 
a későbbiekben szükségessé vá-
ló nagyobb felújítás miatt hoz-
tak létre.

A képviselők elfogadták azt 
az előterjesztést, amely a köz-
oktatási intézmények HATÁR-
TALANUL Programban va-
ló részvételét kezdeményezte. 
A program a határon túli ma-
gyarság magyarországi diá-
kokkal és tanáraikkal történő 
megismertetését tűzte ki céljá-
ul. A programot 2011. szeptem-
ber 1. és 2012. június 30. közöt-
ti időszakban kell végrehajta-
ni. Dr. Lukács László György 
jobbikos képviselő felszólalá-

sában bátorította a helyi isko-
lákat az ebben való részvétel-
re. Azonban a képviselő több 
más előterjesztést erősen el-
lenzett, ezzel kisebb vitát kez-
deményezve az ülésen. Mind-
járt az első ilyen a Györffy, a 
Kiskulcsosi és a Kováts isko-
lák összevonásáról szóló anyag 
volt. Lukács az iskolákat önál-
lóságuk és egyéni arculatuk el-
vesztésétől félti. Több fideszes 
városatya is reagált a felszóla-
lásra. Dobos László és Kovács 
Sándor is hangsúlyozta, hogy 
ma már ezekben az iskolákba 
480 gyermekkel kevesebb jár, 
mint tíz évvel ezelőtt. (Ez a hi-
ány átlagosan egy iskola létszá-
mát teszi ki.) 

Hatodik alkalommal láto-
gatott Karcagra a Toy Run, a 
Hells Angels Hungary motoros 
egyesület jótékonysági futa-
ma. Május 28-án délután hat-
vankét motorost köszöntöttek 
a Városháza parkolójában. A 
családi sportrendezvény (Lige-
ti sportpálya) köszöntése után 

a kórházban az intézmény ve-
zetői, a betegek, és a város ve-
zetői jelen létében adták át a sa-
ját és a mátyásföldi óvodások 
ajándékait, és a Gyermeképség 
Alapítvány számláját gyarapí-
tó pénzadományukat. A karca-
gi önkormányzat nevében Ko-
vács Sándor képviselő, a me-

gyei önkormányzat elnöke egy 
városi zászlót adott át Farsang 
Imrének, a motorosok veze-
tőjének, jelezve ezzel is, hogy 
a korábban helyi elismerés-
ben részesített csapat a város-
hoz tartozik. A motoros futam 
a kempingben koncertekkel 
és fürdéssel ért véget. Dr. Ara-
di Erzsébet főorvos, a Gyer-
meképség Alapítvány kurató-
riumának elnöke tájékoztatá-
sa szerint a motorosok, az ön-
kormányzat és helyi adakozók 
jóvoltából, a sok-sok plüssálat 
és egy játékgyártó cég társas-
játékokból álló ajándéka mel-
lett 775 ezer forint folyt be az 
alapítvány számlájára. Így ele-
gendő pénzük lesz ahhoz, hogy 
megvásárolják a régen várt 
sólámpát, a biorezonanciás 
magnetert, az allergiavizsgáló 
szettet.

(Lásd még az 5. oldalon.)

Motoros jótékonysági futam

Folytatás a 2. oldalon

Testületi ülés

Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, nép-
tánc bemutató, mazsorett, kutyabemutató, aszfaltrajz, baba-
ruha börze, kölesmálé, kenyérlángos, játszósarok, játszóház, a 
Dérynében és a Látogató Központban sarkig tárt ajtók, és ra-
gyogóan szép májusi délután várta a gyerekeket május 29-én a 
Gyereknapon.

Gyermeknap 2011.

A várakozásnak megfelelően nagy siker volt és remek hangu-
latban telt el a családi sportnappá kerekedett iskolák közöt-
ti szülők fociverseny május 28-án. A futballtorna végered-
ménye: 1. Györffy I. Ált. Isk. (2/b.); 2. Refi (1/b.); 3. Györffy 
(6/c). A szurkolói verseny győztese a Györffy (2/b) gárdája 
lett. Főzőverseny: 1. Refi (1/b.); 2. Refi (4/b.); 3. Refi (7/a.).

Seniorok figyelem!
A múlt vasárnap egy bereki kirándulással elkezdődött az idei 

senior kerékpáros évad. Terveink szerint 2011 nyarán minden 
hétvégén lenne egy hosszabb vagy rövidebb kirándulás. Első-

sorban a karcagi határt járjuk be, ami szép nagy, és ezért hosz-
szú ideig ad majd új és új látnivalót. Legközelebb 2011. júni-
us 5-én (vasárnap) 13 órától a déli oldalra, a hegyesbori és 
magyarkai határrészek megtekintésére indulunk.

Találkozó a Kutató Intézet bejáratánál. Minden senior kerék-
párost várnak

a szervezők

Tisztelt Olvasóink!
Beköszöntött a június, vagyis elérkezett a nyári, augusztus végéig 
tartó, kéthetes megjelenés időszaka. Legközelebbi lapszámunk 
tehát június 17-én jelenik meg. A szerkesztőség a megváltozott nyári 
megjelenés időszakában délelőttönként ügyeletet tart.
Tisztelettel:

a szerkesztőség

Családi sportnap
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Közéleti szilánkok

Egy malomban 
őrölünk

Az elmúlt hét péntekén vidéken jártam, de 
siettem haza, mert a „Karcagi molnárételek” c. 
szép kiadású könyvecskének volt a könyvbe-
mutatója, a könyv harmadik, bővített kiadása 
alkalmából. Érdekelt egy-két dolog, különö-
sen a régi ételnevekkel kapcsolatban. A gör-
he név izgatta a fantáziámat, mert azon keve-
sek egyike, amit még Tiszafüred és környékén 
is így hívnak. Sőt még a Tisza túlsó oldalán 
is, a hevesi részeken. Pedig ez elég ritkaság. 
Ugyanis egy tiszafüredi, egykori juhászbojtár-
ral (Réz Mihálynak hívták) beszélgettem egy-
szer, aki gyerekkorában már kikerült a Horto-
bágyra, és emlékezett, pl. hogy az öregleb-
bencset  cserászkának is nevezték.

A levesbe való lebbencstésztát pedig, 
sifrinek. ( Volt kis- és nagy sifri.) De nem er-
ről akarok írni, mert ennek a közétkekhez 
van inkább köze, mint a közélethez. A be-
mutató után néhány mondatot váltottam a 
könyv egykori molnár szakmunkás szerzőjé-
vel, Szabó Imrével, aki szomorúan beszélt ar-
ról, hogy a valamikori „hatvan malom” váro-
sában ma egy sincs. Talán – mondta remény-
kedve – majd a karcagi vidékfejlesztési mi-
niszterünk segít, hogy újra beinduljon egy 
malom. Különben is, itt vannak Közép-Euró-
pa legnagyobb gabonasilói. Nem akartam el-
szomorítani, hogy sajnos – bármennyire is 
szeretné ezt a miniszter úr is – ez nem megy 
egyik évről a másikra. Hiszen éppen május 
végén hangzik el a miniszterelnök úr évérté-
kelő beszéde, és előbb a legégetőbb problé-
mák megoldására kell koncentrálni, és a mal-
mok nem éppen a prioritások közé tartoznak. 
Legalábbis úgy emlékszem, ez még az ígére-
tek margóján sem szerepelt.

Aztán felidéződtek emlékeimben a nagy 
malmok privatizációi, pl. az egykori szocialis-
ta képviselő, főpénztárnok, Máté László ügy-
letei a Budapesti Hengermalommal. 1994-ben 
az amerikai Cargill elől szerezték meg az egyik 
legjobb adottságokkal rendelkező magyar 
malmot, egy volt sütőipari vállalkozóval, úgy, 
hogy az ÁVŰ már egyszer a Cargillt hirdette ki 
győztesnek. Ám az amerikaiaktól nem fogad-
ták el a kárpótlási jegyeket, Mátééktól viszont 
az eredetileg E-hiteles konstrukciót megvál-
toztatva mégiscsak elfogadták a kárpótlási je-
gyeket, postabanki hitelígérvénnyel… Azóta 
is az egyik legérdekesebb privatizációs ügy-
letnek tartják ezt a „tranzakciót” a hazai priva-
tizációk történetével foglalkozó szakemberek. 
(Kétségtelen, „huszáros” akció lehetett, mert 
Mátéék IGM Kft-je csak 2,4 millió törzstőkével 
rendelkezett, mégis ki tudták fizetni az 1,05 
milliárdos ajánlatot!)

Azóta persze sok liszt áthullott már a szi-
tán, és bevallom, azt sem tudom, hogy Máté 
úr ma „egy malomban őröl-”e egykori párt-
társaival.

A miniszterelnök úr évértékelőjébe is csak 
fél füllel tudtam még belehallgatni. Egyelőre 
csak arra emlékszem, hogy ő viszont egy ma-
lomban őröl Demján Sándorral, aki nem he-
lyesli, hogy vasárnap szigorúan munkaszüneti 
nap legyen. Akinek szükséges, az dolgozhas-
son vasárnap is. Akár még egy malomban is. 
Karcagi molnár ismerősömnek meg csak any-
nyit szeretnék még üzenni: amíg nem helyez-
nek üzembe ismét egy malmot Karcagon, dú-
dolgassa magában néha a szép magyar nép-
dalt: „A malomnak nincsen köve, mégis lisztet 
jár…, mégis lisztet jár…”

- ács -

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2011. június 4-én (szombaton) 19 órára
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

II. emeleti hangversenytermébe a
KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR

HANGVERSENYÉRE
Vezényel:

BARTAL LÁSZLÓ 
karmester

Belépő: 1.500.- Ft (helyre szóló)
Információ: 59/503-224, 503-403-as telefonon

   Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja

2011. június 3-án (pénteken) 18 órakor 
a karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

II. emeleti hangversenytermében 
„HANGVERSENY FIATALOKNAK” 

a
KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR

nyilvános főpróbája
Vezényel:

BARTAL LÁSZLÓ 
karmester

Belépő: 500.- Ft (1 felnőtt +1 diák vagy 2 diák)
Információ: 59/503-224, 503-403-as telefonon

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

  Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja

Hasonló okokból kerül be-
zárásra a Körös úti tagóvoda 
is, de ez nem jelenti azt, hogy a 
gyerekeket nem tudják napköz-
ben elhelyezni a szülők, hiszen 
egy sarokkal arrébb működik a 
„SZIM óvoda”, amely fogadni 
tudja őket.

Korábban az önkormány-
zat a költségtakarékosabb gaz-
dálkodás érdekében elvi nyilat-
kozatot fogadott el arról, hogy 
a Szentannai Sámuel, Szakkö-
zépiskola és Kollégium fenn-
tartói jogát átadja a Vidékfej-
lesztési Minisztérium részé-
re a 2011/2012-es tanévtől. Az 
egyeztető tárgyalás eredmé-
nyeként a minisztérium jelezte, 
hogy szándékában áll a fenn-
tartói jog átvétele. Szintén ki-
sebb vita után a testület két 

nem szavazat mellett elfogadta 
az előterjesztést.

Szintén költségtakarékos-
sági szempontok miatt elfoga-
dásra került az az előterjesz-
tés is, amely az Arany János Ál-
talános Iskola és a Varró Ist-
ván Szakiskola összevonásáról 
szólt. A szakmai magyarázat 
nem csak a személyi és tárgyi 
feltételek jobb kihasználásá-
ra tért ki, hanem a hozzászólá-
sokból kiderült, hogy a Varró-
ba felkerülő diákok nagy része 
az Aranyban végzi az általános 
iskolai tanulmányait. Bár az ál-
talános iskola beolvad a szak-
iskolába, de sajátos arculatát 
megőrizve továbbra is a meg-
szokott módon szervezi az ün-
nepélyeit (évnyitó, évzáró, bal-
lagás, nyílt nap, stb.).

Cselényi Csaba        

Testületi ülés

Tisztelt karcagi lakosok!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosí-

tott 1993. évi III. törvény 35. §. (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az 
Önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogo-
sultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó – a ren-
deletében megállapított – feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezett-
ségének biztosítása körében a kérelmező vagy a jogosult által életvitelsze-
rűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű hasz-
nálhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kö-
telezettség írható elő.

Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentiek értelmé-
ben 2011. május 27-ei hatállyal módosította a pénzben és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendeletét.

Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra vá-
lik jogosulttá, jogosultságának egyéb feltételeként köteles lakókörnyezeté-
nek rendben tartására az alábbiak szerint:

A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illet-
ve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakhatásra használt lakást 
vagy házas ingatlant
1.  a közegészségügyi szempontoknak megfelelő tiszta állapotban tartja,
2.  a lakást vagy házas ingatlant lehetőségeihez mérten, a rendeltetésszerű 

használhatóság biztosítása érdekében karbantartja,
3.  a lakóházas ingatlanhoz tartozó telekrészt az általános elvárásoknak 

megfelelő rendezett, művelt vagy gyommentes állapotban tartja,
4.  a lakóházas ingatlan előtti telek határától az úttest vonaláig, de legfeljebb 

10 méteres sávban elhelyezkedő közterület gondozását, szemét és gyom-
mentesítését biztosítja.
A lakókörnyezet rendezettségéről a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat és esetenként, felkérés-
re, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevonásával győződik meg a hivatal.

Amennyiben a lakókörnyezet a fentiekben említett feltételeknek nem fe-
lel meg, 5 napos határidő kitűzésével felhívjuk a kérelmezőt, illetve az ellá-
tás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a ki-
fogásolt hiányosságok felszámolására, melyek teljesítéséről ismét helyszí-
ni szemle során a fentiekben említett szervek bevonásával győződünk meg.

A kérelmező köteles a rendeletben felsorolt állapotot a jogosultság meg-
állapítását követően is fenntartani.

Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, 
annak bérpótló juttatás nem állapítható meg.

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a 
bérpótló jutatátásra jogosult személynek, aki az Önkormányzati rendelet-
ben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy felszólítás ellenére nem gon-
doskodik annak fenntartásáról.

Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét, az Önkormányzati rendeletben 
foglaltak betartását!

Rózsa Sándor
jegyző

A TÁMOP 3. 2. 4./08/01 
kódszámú „Nagykun- Tudás-
depó- Expressz” könyvtári pá-
lyázat keretében 2011. júni-
us 7-én Sülye Károlyné a Ma-
gyar Kultúra Lovagja A szal-
mafonás hagyományának 
újjáéledése címmel tart kéz-
műves bemutatót és foglal-
kozást a könyvtár olvasóter-
mében. Sülye Károlyné (Klá-
rika) Törökszentmiklóson él.  
Egész életében városa közmű-
velődési tevékenységét szol-

gálta, kezdetben, mint könyv-
táros, majd nyugdíjba vonulá-
sáig a Városi Művelődési Köz-
pont igazgatója. 

Munkásságán belül a szal-
mafonás újjáélesztésében vég-
zett kimagasló tevékenységet. 
A szervezők még várják azok-
nak az ügyes kezű felnőttek-

nek a jelentkezését, akik szí-
vesen megtanulnák a szalma-
fonást. Az általuk elkészített 
tárgyakkal a gyermekkönyv-
tárat szeretnénk díszíteni. A 
16 órakor kezdődő rendezvé-
nyen a részvétel ingyenes.

A könyvtárban 2011. júni-
us 8-23-ig tekinthető meg az 
Árpádházi-királyok szalma-
fonatokban c. kiállítás, mely-
re sok szeretettel várjuk az 
óvodai és iskolai csoporto-
kat. A kiállítás anyagát tíz év-

vel ezelőtt készítette az Orszá-
gos Szalmafonók Baráti Tár-
saságának 16 tagja. A húsz ki-
rály azóta már több mint 100 
helyen fordult meg, és népsze-
rűsíti a szalmafonás népi mes-
terségét, amelyet már oly ke-
vesen ismernek. 

Szabó Péterné

Folytatás az 1. oldalról

Kiállítás a Városi Csokonai 
Könyvtárban
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Június 4-5. Dr. Domán György Kg., Ady E. út 58. Tel.: 06/30-434-5950
Június 11-12-13. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Június 18-19. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

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 első csütörtökén 9-11 óra között.

Pályázati kiírás
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő, mezőgazdaság-

ban és környezetvédelemben dolgozó civil szervezetek tevékenységének segítésére, szak-
mai programjainak megvalósítására, tárgyévi költségvetésében az e célra elkülönített 
pénzügyi keret erejéig vissza nem térítendő támogatást biztosít, amely pályázat útján ve-
hető igénybe. A keretösszeg mértékét a Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében 
határozta meg, amely 2011-ben 200.000 Ft.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Aulájában. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető személyesen (Polgármesteri Hiva-

tal 12. sz. irodájában Lingné Orosz Hajnalka), vagy a 06-59/500-622 telefonszámon.
A pályázati kiírás és az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodá-

jában Lingné Orosz Hajnalka ügyintézőnél.
A pályázatra vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje 2011. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül írásban értesül a pályázó.

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szó-

ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet védőnő 
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház, Háziorvosi Intéz-
mény (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Védőnői felada-
tok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: vég-

zettséget igazoló okirat másolata; részletes szakmai önéletrajz; ma-
gyar állampolgárság.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbí-
rálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 24.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Oszlács 

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

nyünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
Védőnői állás, vagy elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató ré-
szére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 29.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ 
TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATRÓL
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisz-

telt Lakosságot, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv megyei tiszti főorvosa a 2480-
3/2011. sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves és ennél idősebb la-
kosok kötelező tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 
2011. június 10-től – 2011. augusztus 08-ig végzi városunk lako-
sainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Pszichiátria épületének 
földszintje (Karcag, Zöldfa út 48.)

Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12:30-tól – 16:30-ig
 Kedd: 08:30-tól – 12:30-ig
 Szerda: 12:30-tól – 16:30-ig
 Csütörtök: 08:30-tól – 12:30-ig
 Péntek: 08:30-tól – 12:30-ig
2011. 08.08.  Hétfő: 12:30-tól – 16:00-ig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven 

belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondo-
zó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és be-
tegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megje-
lölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tüdőszűrésre 
kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy távolmara-
dását nem igazolja, akkor szabálysértést követ el, mely a 218/1999. 
(XII. 28.) Kormányrendelet 102. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
pénzbírsággal sújtható.

A 30 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak 
folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik:

- 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, szülői 
kísérettel szíveskedjen megjelenni,

- 14-30 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, pos-
tai csekket a szűrés helyén lehet kérni.

Polgármesteri Hivatal

A helyi ételek egy érdekes 
csoportjának bemutatására, 
és a karcagi malomipar törté-
netének felvázolására vállal-
kozott a Karcagi molnárételek 
című könyv, amely a 2009 au-
gusztusi megjelenés után né-
hány hónap alatt elfogyott. 
A 2010-es kiadás ismét nép-
szerűnek bizonyult, s ezért a 
Karcagi Nyomda Kft. most az 
újabb megjelentetésre vállal-
kozott. A könyv harmadik, át-
dolgozott és bővített kiadá-
sát a múlt héten pénteken Elek 
György és Szabó Imre mutat-
ta be a Városi Könyvtár olva-
sótermében.

Nyári napközi
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Karcag Városi Önkormányzat ez évben is biztosítja a 
nyári szünet idejére a hagyományos nyári napközit a dolgo-
zó szülők gyermekei számára.
Időpont: 2011. június 20. – augusztus 12. között 8 héten át. 

Hétköznapokon 800 órától délután 1600óráig.
Helyszín: Györffy István Általános Iskola Kossuth tér 4. 

szám alatti telephelye
A napközibe jelentkezhetnek a város általános iskoláskorú 

gyermekei (akiknek a szülei dolgoznak) – elsősorban az 
alsó tagozatosok – az iskolákban igényelhető jelentkezési 
lapon. A jelentkezési lapokat az iskolákban gyűjtik össze.

Leadási határidő: 2011. június 9. 
A napközi étkezési díját is az iskolákban kell majd befizetni.
A jelentkezett gyermekek szüleinek tájékoztató megbeszé-

lést tart Veres Lászlóné a napközi projektvezetője.
Szülői értekezlet időpontja: 2011. június 14. 16:30 óra, 

helyszíne: Györffy István Általános Iskola Kossuth tér 4. 
szám alatti telephelye

A napközihez a nyár folyamán is lehet csatlakozni, e szán-
dékot szíveskedjenek a helyszínen, vagy a 06-30/605-8054 
telefonszámon időben jelezni.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Karcagi molnárételek

Változás! 
Felhívjuk a szíves figyel-

müket, hogy 2011. június 
13-án, Pünkösd Hétfőn, 
hulladékszállítás nem 
lesz! Azokon a városrésze-
ken, ahol hétfői nap a hul-
ladékszállítás napja, ked-
den történik majd a hul-
ladékok elszállítása, ezért 
kérjük a tisztelt érintette-
ket, hogy a keddi napon 
szíveskedjenek a kukáikat 
az utcára helyezni! Az ün-
nep utáni héten a megszo-
kott rend szerint történik a 
szállítás!

Köszönjük a támogató 
együttműködésüket!
Nagykunsági Környe-

zetvédelmi Kft.

Rubik kockázók 
találkozója

Szombaton 10 órakor Karcag 
főterén első alkalommal talál-
koznak a Rubik kocka bűvölői. 
A találkozó célja elsősorban a 
kocka kirakása, de lesz lehető-
ség baráti beszélgetésekre, ta-
pasztalat cserére, ill. a kezdők 
segítséget is kaphatnak a logi-
kai játékok megismeréséhez.



4 2011. június 3.

Kunhalom Polgári Kör

Megemlékezés
Május 30-án délután, csat-

lakozva a Nyugdíjas Pedagó-
gus Klubhoz, a sok meglepe-
tést tartogató Látogatóközpont 
megtekintése jelentett élményt 
a szép számú érdeklődőnek. 
Érdemes megnézni!

A Városi Csokonai Könyv-
tárban 17:30 órától a Bar-
baricum Könyvműhely tar-
tott ülést, amelyen Horváth 
József Tudattalanhasadás cí-
mű könyvének bemutatójá-
ra került sor Rideg István ve-
zetésével, majd Kocsis Csaba, 
a könyvműhely elnöke ismer-
tette a további terveket.

A következő hétfőn, júni-
us 6-án 17 órától (az előzetes 
tervezettől eltérően) a berek-
fürdői Bod László Művelődé-
si Házban lesz a „Jó volt köz-
tetek” emlékműsor, amelyet 
Körmendi Lajos író születésé-
nek 65. évfordulója alkalmá-
ból tartanak. Közreműköd-
nek: Ruzicska Rerenc, Kocsis 
Csaba, a Bereki Irodalmi Tár-
saság tagjai és a Veress Zoltán 
Általános Iskola tanulói.

Aki teheti, vegyen részt raj-
ta!

V. Gy.

Református általános isko-
lánk feladatrendszerében ki-
emelt helyen szerepel a szü-
lőkkel való rendszeres és tar-
talmas kapcsolattartás.

Együtt a szülőkkel c. prog-
ramunk keretén belül számos 
tanórán kívüli foglalkozást, 
valamint szabadidős foglalko-
zást szervezünk és valósítunk 
meg a tanév során.

„Őszikék” fesztivál keretén 
belül szüreti játszóházba hív-
juk diákjainkat és szüleiket. E 
neves alkalomkor több helyszí-
nen gazdag programok, meg-
lepetések várják diákjainkat a 
kedves szülők munkájának kö-
szönhetően és részvételével a 
tarka-barka felvonuláson. 

Együtt a szülőkkel c. 
programunk része a Ma-
gyar tájakkal ismerkedve c. 
alprogram, melynek keretén 
belül őszi, téli és tavaszi túrá-
kon veszünk részt. Ezek az is-
kolai túrák mindig nagyon 
sok élménnyel, ismerettel 
szolgálnak tanulóinknak, pe-

dagógusainknak és a résztve-
vő szülőknek.

Nagyon népszerű a 7határ-
járás c. programunk, amely a 
sétakocsikázást követően kö-
zös főzéssel ér véget, szintén 
szülői segítséggel.

A Családi sportdélután 
programja is igen népszerű. A 
szülők ötleteikkel és aktív rész-
vételükkel segítik a csapatokat 
a kupa elnyerésében.

„Refi”-tallér gyűjtő verse-
nyünk népszerűségét tovább 
fokozza, hogy a szülők finom-
ságokkal készülnek és a prog-
ram végén ezzel kedveskednek 
a gyerekeknek. Szívesen em-
lékeznek vissza a szülők a Gó-
lyaprogramra, melynek ke-
retén belül programot szerve-
zünk az április hónapban be-
iratkozott elsős tanulóinknak, 
szüleikkel együtt. Egyre több 
az érdeklődő az Erdei Iskola 
programunkra, amelyet min-
den tanév végén megszerve-
zünk.

Népszerű a Szülők iskolája, 

melynek keretein belül peda-
gógiai, pszichológiai és mód-
szertani segítségnyújtással 
szolgálunk.

Szép eredményt érnek el 
azok a kedves szülők akik lel-
kesen kapcsolódnak be a vá-
ros által szervezett Nyerje meg 
gyermeke osztálykirándulá-
sát! című programba. A má-
jus 28-án megtartott főző és 
sportversenyen iskolánk szü-
lői közössége kiemelkedő ered-
ményeket, helyezéséket ért el, 
melyhez gratulálunk.

Mindezek mellett számtalan 
szabadidős rendezvény van is-
kolánkban, amelynek szerve-
zésében, megvalósításában a 
szülők élen járnak.

Köszönettel tartozunk a 
kedves szülőknek, és hálás 
szívvel gondolunk arra, hogy 
milyen sokat segítenek és tesz-
nek az iskoláért, a gyerekekért. 
Köszönjük munkájukat, lelke-
sedésüket.

Az Iskolavezetés nevében:
Földváriné Simon Ilona

Iskolánkban május 10-én 
zajlott le a Kováts Mihály Em-
léknapok keretében a IX. ”If-
jú Történészek” Megyei Törté-
nelmi Tanulmányi Verseny. Ki-
gondolója, és máig életben tar-
tója Keserűné Ébner Tünde 
tanárnő.

Mondhatni „teltházzal” vol-
tunk, összesen 135 nevezés ér-
kezett a megye számos iskolá-
jából.

A megnyitón Pánti Ildikó 
képviselő asszony, Karcag Vá-
rosi Önkormány-
zat Idegenforgalmi, 
Társadalmi és Kül-
kapcsolati Bizottsá-
gának elnöke szólt 
az egybegyűltek-
hez.

Az egyórás írás-
beli versengés alatt 
a kísérő tanárokat 
szerény fogadással 
vártuk „A hétköz-
napok gyöngysze-
mei” kiállításunk 
helyszínén, ahol 
aktuális dolgokról eszmét cse-
réltünk, majd a kiosztott ver-
senyfeladatok alapján ki-ki lát-
hatta, milyen kérdésekre pró-
bálnak választ adni diákjai né-
hány teremmel odébb.

Idén első ízben lektoráltat-
tuk is a feladatsorokat, felkérve 
Toldi Attila tanügy-igazgatási 
szakértőt, középiskolai törté-
nelem tanárt.

Amíg a versenymunkák ja-
vítása tartott, több program 
is várta a gyerekeket, kísérő-
iket, de a kíváncsi karcagia-
kat is. A múzeum előtti park-
ban a Pusztai Róka Hagyo-

mányőrző Egyesület és Csízi 
Sándor íjászai szórakoztatták 
az érdeklődőket. Ugyanak-
kor negyedóránként csopor-
tok indultak a Nagykun Fo-
gadóházba is. Külön köszö-
net Kovácsné Kerekes Katalin 
igazgató asszonynak (Déryné 
Művelődési Központ) és Kréz 
Tamás intézményvezetőnek, 
hogy lehetővé tették „tömeges” 
jelenlétünket.

Az eredményhirdetésen em-
léktárgyat kaptak azok az idén 

8. osztályos tanulók, akik négy 
éven át hűségesen részt vettek 
versenyeinken.

Helyezések:
5. évfolyam: 1. Varga Kata 

Karcag, Györffy – 2. Éliás Já-
nos Karcag, Györffy – 3. Tóth 
Levente Abádszalók, Kovács – 
4. Tóth Lilla Kisújszállás, Kos-
suth – 5.  Nagy Lajos Adolf 
Kisújszállás, Kossuth – 6. Nagy 
Laura Karcag, Györffy

6. évfolyam: 1. Tóth Zoltán 
Karcag, Nagykun Reformá-
tus – 2.  Ruszó Loretta Karcag, 
Györffy – 3. Körmöndi Dó-
ra Karcag, Nagykun Reformá-

tus 4. Kiss Bence Dávid Kar-
cag, Nagykun Református – 5. 
Kosztyó Dominika Kisújszál-
lás, Kossuth – 6. Kökény And-
rea Karcag, Kováts

7. évfolyam: 1. Szűcs Már-
ta Abádszalók, Kovács – 2. Pék 
Júlia Szolnok, Kodály – 3. Há-
zi Gyula Karcag, Györffy – 4. 
Szepesi Bence Karcag, Nagy-
kun Református – 5. Csontos 
Anita Karcag, Kováts – 6. Ko-
lozsvári Patrik Karcag, Nagy-
kun Református

8. évfolyam: 
1. Ébner Zsu-
zsa Nagyiván – 
2. Ébner Anna 
Nagyiván – 3. Tóth 
Tibor Abádszalók, 
Kovács - 4. Vár-
nai Viktor Szolnok, 
Szent-Györgyi - 5. 
Kovács Henriet-
ta Abádszalók, Ko-
vács – 6. Papp At-
tila Karcag, Nagy-
kun

Az iskolák kö-
zötti verseny, melynek feltétele 
az volt, hogy az intézménynek 
minden évfolyamon induljon 
versenyzője, a következőképp 
alakult: 1. Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola Karcag, 2. 
Kováts Mihály Általános Iskola 
Karcag, 3. Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola Kisújszállás.

Ezúton mondunk köszönetet 
a Kováts Mihály Alapítvány-
nak, a „Jó tanuló – Jó sporto-
ló” Alapítványnak, a Kováts 
Tehetségpontnak támogatásu-
kért!

Dorkovics Ágnes
magyar-történelem szakos tanár

Együtt a szülőkkel

IX. „Ifjú Történészek” verseny a Kovátsban

A tehetséggondozás volt a tárgya annak az előadássorozat-
nak, amelyet május 30-án a Déryné emeleti nagytermében 
és a pályázat zárásaként rendezett a Kováts Tehetségpont. 
A meghívott pedagógusok és szülők előtt dr. Bakos József, 
Szveteliczky Zsuzsanna és Szabó Győzőné szólt a tehetség-
gondozás lehetőségeiről, problémáiról. Délután a tehetség-
gondozó programban dolgozó tanárok mutatták be tevékeny-
ségüket, de dobzene és a Tehetségpont Művészeti Műhelyének 
színpadi előadása is része volt a programnak.

Előadások a tehetséggondozásról
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Miniszteri elismerés 
a TeSzedd! akció jeleseinek

2011. május 26. 14:26
A karcagi Györffy István Általános Iskola nyolcadik osz-

tályos tanulóit jutalmul hívta meg parlamenti látogatásra Fa-
zekas Sándor miniszter, amiért aktívan kivették a részüket a 
TeSzedd akcióból. Magyarország legnagyobb önkéntes hulla-
dékgyűjtési akciója keretében a diákok a város határában lévő 
sportpályát tisztították meg a szeméttől, hogy rendezett kör-
nyezetben tölthessék a szabadidejüket. 

A vidékfejlesztési miniszter fontosnak tartja, hogy már gyer-
mekkorban elkezdődjön a környezettudatos nevelés, és az 
olyan nagy megmozdulások, mint a TeSzedd, a hétköznapok-
ban is folytatódjanak. Azért is esett Fazekas Sándor választása 
a karcagi általános iskolára, mert az intézmény nagy hangsúlyt 
fektet a környezet- és természetvédelemi oktatásra. Tantervük-
ben szerepel az erdei iskola, és a TeSzedd felhívásához is azon-
nal csatlakozott a diákönkormányzat.

Fotó: Botár Gergő
A karcagi iskolásokat a Parlamentben vendégül látó minisz-

ter a Korona történetének ismertetésekor elmondta, hogy ke-
vés nemzet büszkélkedhet koronázási jelképeivel. Ennek oka, 
hogy ellenségei a háborúkban az ilyen nemzetmegtartó szim-
bólumokat igyekeznek megkaparintani és elpusztítani először. 
Franciaországban például a nagynak nevezett forradalom véres 
hónapjaiban minden koronázási ékszer elveszett. A királyság-
gal együtt elpusztították történelmük egy jelentős részét is.

A magyar korona ellenben minden viszontagság ellenére 
megmaradt, most az Országházban végre méltó helyen hirdet-
heti a korábbi generációk üzenetét: bízzunk a jövőben. A koro-
nát tisztelni kell, hiszen segítette nemzetünk megmaradását.

A Kováts Mihály emlékhét záró 
rendezvénye a műsoros est. Sza-
kítva a hagyományokkal, most 
nem egyéni, vagy osztály szin-
tű produkciókból állítottuk ösz-
sze a programot. A Kováts – Te-
hetségpont Művészeti Műhelye 
mutatkozott be, a Háry János ze-
nés, táncos darabot vitte színre 
Ráczné Kovács Éva tanárnő veze-
tésével. A Paulini Béla és Harsányi 
Zsolt szövegkönyve alapján, Ko-
dály Zoltán daljátéka részleteinek 
felhasználásával készült mű hat-
van szereplőt és díszletrendező ta-
nulót mozgatott meg.

A több hónapos munka bevá-
logatással kezdődött, majd isko-
lapszichológusunk, V. Szabó Ta-
más csapatépítő tréninget tartott 
a szereplőknek. A darab megis-
merését, a szerepek kiosztását ol-
vasópróbák sora követte, majd a 
dramatizálás. Ekkor külső segít-
séget kaptunk: Márkus Juci kar-
cagi születésű színművésznő be-
szélgetett a gyerekekkel, taná-
csokkal látta el a művészpalán-
tákat.

A szöveg-, a színpadi moz-
gás-, a dalok-, a táncok betanu-
lása nem ment nehézségek, konf-
liktusok nélkül, sok egyeztetéssel, 
lemondással járt. Az utolsó pró-
bák a Déryné Művelődési és If-
júsági Ház színpadán zajlottak. 
Egyik alkalommal Márkus mű-
vésznő végignézte a darabot, és 
hasznos ötletekkel, a színész mes-
terség praktikáival finomította az 
előadást.

Elérkezett a nagy nap! A szín-
házterem megtelt, feszült vára-
kozás ült a nézőtérre. Jól indult 
minden, az első szín nagy tap-
sot kapott, s önbizalmat adott a 
gyerekeknek. A közönség szuper 
volt, a huszártáncot végigtapsol-
ta, az apró poénokat is jól vette, 
együtt élt, szurkolt a színpadon 
lévőkkel. Nagy segítség volt, kö-
szönet érte!

Háry János (Mészáros László 
6.b.) ízes beszéde, határozott já-
téka, Örzse (András Andrea 6.b.) 
harciassága, sokoldalúsága, a her-

cegnő (Tóth Tina 6.b.) affektáló 
modora, a csatát vesztett Napó-
leon (Nagy Richárd 6.b.) esendő-
sége, Marci bácsi, a kocsis (Kónya 
Zoltán 6.a), a piperkőc Ebelasztin 
báró (Magyari Szabolcs 8.c.), a 
felséges császár (Kováts László 
6.b.) és felesége (Gál Ida 6.b.), az 
idős Háry (Majláth István 6.a), 
a diák (Ujj Petronella 6. b), az 
öreg parasztok (Sipos Csaba és 
Törőcsik Dávid 8. c), a határo-
kat védő burkus és magyar határ-
őr (Kun László 6.b., Kocsis János 
8.c.) elkápráztatta a nézőket. Iga-
zi színházi hangulatot varázsol-
tak a terembe.

Ráczné Kovács Éva tanár-
nő álmának megvalósítását se-
gítették: Vassné Szűcs Edit, 
Csontosné Szilágyi Erzsébet ta-
nárnők és Kazár Imréné dráma-
pedagógia végzettségű tanítónő. 
A színpadi díszletet Kiss Szilvia 
tanárnő és férje, Kiss Lajos ké-
szítette. A pályázat anyagi hátte-
rét az Oktatásért Közalapítvány 
NTP – OKA – XXI. pályázata 
biztosította.

Köszönet a szereplőknek, a 
színpadi segítő gyerekeknek, a 
türelmes szülőknek, a Kováts 

Mihály Iskola és a Déryné Mű-
velődési Ház dolgozóinak, a var-
rónőnek, mindenkinek, aki hoz-
zájárult ehhez a fantasztikus 
produkcióhoz!

Köszönjük a sok – sok gratu-
lációt, a megerősítést, a bizta-
tást, amit a nézőktől kaptunk - 
még az utcán hazafele menet is. 
Jó volt Kováts-osnak lenni!

Bízunk abban, hogy még 
többször felléphet ezzel a csodá-
latos előadással a csoport!

Lévainé Kovács Róza
igazgatóhelyettes, 
projektmenedzser

Fergeteges siker a Dérynében

Pályázat

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-
lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: közterüle-
ti csoportvezető.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
- számítógépes ismerete (World, Excel),
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önélet-

rajz, diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2011. július 01.
Jelentkezni írásban, 2011. június 20-ig lehet az alábbi cí-

münkre: 
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

A Gyermeképség Alapítvány kuratóriumának nevé-
ben ezúton mondok köszönetet a HELLS ANGELS HUN-
GARY MC és a futamhoz csatlakozó egyéb motoros klu-
bok tagjainak, hogy 2011. május 28-án ismételten Kar-
cagot választották jótékonysági vonulásuk célpontjá-
nak. Ahogy növekedik ezen rendezvény ismertsége, 
úgy erősödik itt Karcagon annak közösségteremtő, 
kohéziós ereje. Ez a visszatérő jótékony esemény már 
nem csak egyszerű adományozást, hanem folyamatos 
törődést, gondoskodást jelent számunkra.

Megköszönöm Varga Mihály úrnak, a Miniszterel-
nökségi Hivatal Államtitkárának, hogy jelenlétével 
emelte rendezvényünk jelentőségét, és elismertsé-
gét, Dobos László polgármester úrnak, hogy legfőbb 
támogatónk volt, Kovács Sándor úrnak, a JNSZ me-
gyei közgyűlés elnökének – Karcag Város Önkormány-
zati képviselőjének, dr. Farkas Béla orvosigazgató he-
lyettes úrnak, valamint dr. Szabó Mária profilvezető fő-
orvos asszonynak, hogy a motorosok fogadását jelen-
létükkel ünnepélyessé tették. Az emlékezetes fogadás 
megszervezéséhez, és az azt követő gulyásparti létre-
jöttéhez adott önzetlen segítséget az alábbi intézmé-
nyeknek, szervezeteknek, vállalkozásoknak és magán-
személyeknek köszönöm meg: Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai; Rózsa Sándor jegyző; Kissné Szendrei 
Judit irodavezető; Pintér József gondnok; Városgond-
nokság, Molnár Pál igazgató úr, Kovács Péter csoport-
vezető és munkatársai; Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ - Kovácsné Kerekes Katalin mb. igazgató, 
Mulicz Zoltán és Czinege Csaba technikusok; Polgár-
őrség Karcag; Rendőrkapitányság: Fejes Zoltán rend-
őrkapitány és munkatársai; Nagykun Víz- és Csatorna-
mű Kft. - Kálmánné Nagy Mária igazgatónő, Szabóné 

Péter Éva; Kátai Gábor Kórház igazgatásának és segítő 
dolgozóinak (Rácz Sándor hangosítás, és a varroda dol-
gozói, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály klubja; Sze-
pesi Tibor, a Sportintézmény igazgatója; Mediátor Tele-
vízió; Karcag TV - Pengő Ferenc és Papp István; Karca-
gi FM Rádió Balogh Andrea; Karcagi Hírmondó - Dede 
Géza és Ruzicska Ferenc; András BF Security Bt. Balogh 
és munkatársa; rinoceros Grafikai Stúdió; Natúr kom-
fort Textilüzlet; Tanka és Társa Kft.; Balla virágbolt; Euró 
Kft. - Szatmári János; Kiss Lajos vállalkozó; Ács Ilona, Ju-
hász János, Szathmári Péter, Kacsándi István.

A jó hangulatról gondoskodtak: Retrock Zenekar; 
Félúton Zenekar; Üzletembers zenekar. A játékadomá-
nyokat örömmel vettük át a beteg gyermekek számá-
ra: Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakközépisko-
la Diákönkormányzata; Varró István Szakközépiskola és 
Szakiskola Diákönkormányzata; Mátyásföldi Fecskefé-
szek Óvoda; Hasbro; Kurucz István és családja. A Gyer-
meképség Alapítvány számlájának összegét növelték 
az alábbi vállalkozások és magánszemélyek által ado-
mányozott anyagi támogatás: Nagykun Víz- és Csator-
namű Kft. - Kálmánné Nagy Mária igazgatónő, Szabóné 
Péter Éva; Nagykun-Ház ingatlan kezelő; Nagykunsági 
Környezetvédelmi Kft.; Karcagi VG Kft.; Országos Nyug-
díjas Polgári Egyesület Karcag; Hubai és családja; Ko-
saras BT.; Agrosprint Kft.; Berekpatika Bt.; Karcagi Ipari 
Park; Mezei Lajos, Sántha László, Szentesi Lajos.

2012-ben a – népmesékben is gyakran szereplő – 
hetedik alkalommal várjuk a TOY RUN-t.

Köszönettel vesszük, és számítunk majdani segítsé-
gükre is.

Dr. Aradi Erzsébet
Gyermeképség Alapítvány kuratóriumának elnöke

KÖSZÖNET



6 2011. június 3.

„Karcagon is szeretik a kosár-
labdát. Eddig is szerették, és ez-
után a csodálatos nap után még 
inkább szeretni fogják!” Úgy, 
mint Szolnokon az OLAJ KK 
NB I./A-s, vagy mint Jászberény-
ben az NB I./B-s bajnoki címé-
nek megszerzése után. Mert ezen 
a napon a Karcagi SE megvéd-
te tavalyi bajnoki címét, és aki ott 
volt, szerette a kosárlabdát, s ün-
nepelte a karcagi „BAJNOKCSA-
PATOT”!

A Városi Sportcsarnokban a 
megyei bajnokság legjobb 4 csa-
pata az alapszakasz első Karcagi 
SE, a második Törökszentmiklósi 
KK, a harmadik Szolnoki Baglyok 
SE, és a negyedik Jászberényi KSE 

U20 részvételével zajlott a FINAL 
FOUR. Hogy ez az erősorrend 
a döntő után, a helyezések ese-
tében is maradt, azért igencsak 
megküzdöttek a csapatok. A né-
pes közönségnek jutott látványos-
ság még a meccseken kívül is: a 3 
pontost dobó, a zsákoló bajnok-
ság, valamint a Déryné Műve-
lődési Központ mazsorettjeinek 
nagyszerű bemutatójának kö-
szönhetően.

A program az alapszakasz 2. 
és a 3. elődöntőjével kezdődött, 
melynek során a Baglyok végig 
vezettek, de szoros végjáték után 
a miklósiak örülhettek.

Törökszentmiklósi KK - Szol-
noki Baglyok SE 62:58.

A második elődöntőben a ha-
zai csapat (mint alapszakasz 1.) 
ellenében az NB I./B-s utánpót-
lás csapat (mint alapszakasz 4.) 
ugyan nem adta meg könnyen 
magát, de Erdei, Fábián és Kovács 
Máté ponterőssége és a kemény 
csapatvédekezés meghozta a várt 
győzelmet.

Karcagi SE - Jászberényi KSE 
U20 85:74 (22:17, 23:15, 23:22, 
17:20).

Karcagi SE: Kiss J., Erdei J. 
(20/12p.), Fábián P. (22/3p.), Ko-
vács M. (22/3p.), Tóth I. (10p.)

Csere: Simon L. (4p.), Laboncz 
L. (2p.), Rideg L. (7/3p.), Kovács 
Zs. (3/3p.)

A helyosztó mérkőzések előtt a 
Megye Legjobb 3 pontos Dobója 

címéért Frikker Márton (Török-
szentmiklósi KK) célzott a leg-
pontosabban. A Legjobb Zsákoló 
címet leglátványosabb gyakorla-
tával Csák László (Sz. Baglyok SE) 
szerezte meg.

A 3. helyért két csalódott csa-
pat lépett pályára. Szoros küzde-
lemben a Baglyok nyertek, s sze-
rezték meg a bronzérmet.

Szolnoki Baglyok SE - Jászbe-
rényi KSE U20 83:79.

Következett a döntő. A bajnok-
ságban még az alapszakasz során, 
már oda-vissza, le tudta győz-
ni egymást a karcagi és a miklósi 
gárda, de a Final Four más „mű-
faj”. Nyilván az elődöntők már 
vettek ki erőt a csapatokból, s 

hogy eldőljön melyik csapat a leg-
jobb, szükség van a rutinra, egyé-
ni megvillanásokra, a lelkesedés-
re és a csapategységre.

Az első negyed némi hazai fö-
lénnyel indult, de a miklósiak 
jobban céloztak, így változtatnia 
kellett a  „Fodor–legénységnek” 
támadásban és védekezésben egy-
aránt. A második negyedben így 
sikerült előnyt kiharcolni kosara-
sainknak, Erdei, Fábián és Kovács 
Máté pontjainak, és a feljavult 
csapatvédekezésnek köszönhető-
en. A harmadik negyedben a ven-
dégek, a volt karcagi Kovács Isu 
vezérletével ismét felzárkóztak. A 
lelátón a szurkolók óriási hang-
erővel biztatták a hazaiakat, s a 
kimaradt kosarak vagy bekapott 
kosarak után egyemberként szisz-
szent fel a közönség. A záró fel-
vonás döntetlenről indult. Sajnos 
a biztosnak tűnő dobások a ha-
zaiak részéről sokszor kifelé per-
dültek a gyűrűből, míg a vendé-
gek begyötörték kosaraikat. Min-
den lehetséges taktikai reperto-
árt elővettek kosarasaink, Fodor 
Csaba edző minden idejét kikér-
te, mégsem sikerült előnyhöz jut-
ni. Mi lesz itt? Az utolsó percben 
vezetett a Miklós, s hallatlan, de 
látható izgalmak során, 3 másod-
perccel a játékidő vége előtt Erdei 
megszerezte a győztes kosarat! 
Mivel a hátralevő időben nem tu-
dott válaszolni az ellenfél, a tom-
boló szurkolók, a lelkes közönség 

szűnni nem akaró tapssal ünne-
pelte a BAJNOKCSAPATOT!

Karcagi SE – Törökszent-
miklósi KK 68:67 (15:21, 24:14, 
14:18, 15:14)

Karcagi SE: Kiss J. (2p.), Erdei 
J. (21/3p.), Fábián P. (20p.), Ko-
vács M. (13p.), Tóth I. (2p.)

Csere: Simon L., Laboncz L. 
(5p.), Rideg L. (2p.), Kovács Zs. 
(3p.)

Az ünnepélyes díjátadón az ér-
meket, s a különdíjakat Kovács 
Sándor, a JNSZ Megyei Közgyű-
lés Elnöke, Balogh László, a JNSZ 
Megyei Kosárlabda Szövetség El-
nöke, valamint Bernáth András, a 
JNSZ Megyei Kosárlabda Szövet-
ség Főtitkára adta át.

Eredmények:
A JNSZ Megyei Felnőtt Fér-

fi Kosárlabda Bajnokság helye-
zettjei:

1. KARCAGI SE KBK
A csapat tagjai: Kiss János, Er-

dei József, Fábián Péter, Kovács 
Máté, Tóth Imre, Simon Lász-
ló, Laboncz Lajos, Rideg László, 
Kovács Zsombor, Vincze Mihály, 
Mészáros András, Hajdú Gábor. 
Edző:Fodor Csaba

2. Törökszentmiklósi KK, 3. 
Szolnoki Baglyok SE, 4. Jászbe-
rényi KSE U20.

Az 5-12. helyezések eldöntésé-
ért alsóházi rájátszással még ját-
szanak a csapatok.

(További tájékoztatást a www.
jnksz-basketball.hu oldalon le-
het elérni. Fotók és egyéb érde-
kességek a Final Four-ról a www.
infokarcag.hu oldalakon.)

Különdíjak:
Legjobb center: Csák Lász-

ló (Szolnoki Baglyok SE). Legjobb 
védőjátékos: Kovács Máté (Kar-
cagi SE KBK). Legértékesebb já-
tékos: Erdei József (Karcagi SE 
KBK). A Final Four All-Star’s já-
tékosai: Erdei József (Karcagi SE 
KBK), Kovács Máté (Karcagi SE 
KBK), Kovács István (Törökszent-
miklósi KK), Frikker Márton (Tö-
rökszentmiklósi KK), Horváth At-
tila (Szolnoki Baglyok SE).

A Karcagi SE KBK a bajnoki 
cím megszerzésével jogot szerzett 
a Megyei Bajnokok Tornáján való 
részvételre, amelynek megrende-
zésére 2011. június 11-én Debre-
cenben kerül sor.

A Karcagi SE Kosárlabda Szak-
osztálya megköszöni a 2010/2011-
es bajnoki évadban a támogatá-
sát: Karcag Város Önkormányza-
tának, Karcagi Sportszolgáltató 
Központnak és annak munkatár-
sainak, a Karcagi Szuperinfónak, 
a  Karcagi Hírmondónak, és min-
den kedves kosárlabda barátnak, 
akik lelkesítették a csapatot mér-
kőzéseiken!

Fodor Csaba 
edző

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

FINAL FOUR

Megyei férfi kosárlabda döntő
2011. május 28.

Berekfürdő – Jászapáti 25:16 
(11:5)

Berekfürdő: Vonáné, 
Bánhegyiné Bakó É. (2), Var-
ga E. (2), Szőkéné Varga I. (6), 
Andrási Zs. (2), D. Nagy J. (4), 
Cseke P. (3)

Csere: Varga A., Pergéné Var-
ga Zs. (2), Szabó I. (2), Perge Zs. 
(1), Kiss A. (1)

Játékos-edző: Bánhegyiné Ba-
kó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
2010/2011-es bajnoki év utolsó 

mérkőzését győzelemmel zár-
tuk, és ezzel megerősítettük a ta-
bellán a 4. helyünket. Az ered-
ményhirdetésen a megyei baj-
nokság gólkirálynői címét 167 
góllal Szőkéné Varga Ibolya ve-
hette át, melyhez gratulálunk.

2011. június 11-12-én 
Törökszentmiklóson megyevá-
logatott torna kerül megrende-
zésre, melyre csapatunkból há-
rom játékos is be lett válogatva: 
Cseke Petra, Szőkéné Varga Ibo-
lya, Varga Erzsébet. A megye-
válogatott mérkőzések menet-

rendje megtekinthető a www.
karcagsport.hu honlapon.

Szeretném megköszönni a Be-
rekfürdői Önkormányzatnak, a 
Berekfürdői Sportegyesületnek, 
hogy lehetővé tették a megyei 
bajnokságban való szereplésün-
ket; a Karcagi Sportszolgáltató 
Központnak az edzéshely bizto-
sítását, és a szponzoraink anyagi 
támogatását.

Végeredmény: 1. Szolnoki KC 
SE (44 p.), 2. Törökszentmik-
lósi KE (34 p.), 3. Tiszaföldvári 

VSE (31 p.), 4. Berekfürdői SE 
(28 p.), 5. Martfűi VSE (25 p.), 
6. Jászapáti VSE (22 p.), 7. Dó-
zsa DSE Kunhegyes (21 p.), 
8. Fegyvernek KSE (8 p.), 9. 
Jászfényszaru VSE (1 p.)

Csapat tagjai: (álló sor) 
Bánhegyiné Bakó Éva, D. Nagy 
Judit, Szőkéné Varga Ibolya, 
Cseke Petra, Andrási Zsófia, 
Perge Zsófia, Kiss Anna, Var-
ga Erzsébet, (guggoló) Herceg 
Ágnes, Pergéné Varga Zsuzsan-
na, Vona Zoltánné, Varga Anita, 
Szabó Ildikó.

A megyei férfi kézilab-
da bajnokság befejező-
dött. Az utolsó fordulót má-
jus 29-én rendezték meg 
Törökszentmiklóson. A kar-
cagi fiúk még tétmeccset ját-
szottak Tiszakécske ellen, s 
mivel győztek, megszerezték 
az 5. helyet a bajnokságban, 
amely az idei év erőviszonya-
inak megfelelően részünkről 
reális eredménynek mondha-
tó. Egyetlen dolog az, ami egy 
kicsit zavarta az idei bajno-
ki szezon eredményeit, hogy a 
vereségek között 6 olyan mér-
kőzés van, ahol a karcagi csa-
pat csupán egy góllal maradt 
alul az ellenféllel szemben, s 
mindig balszerencsésen si-
került a végjáték. Ezekre kell 
jobban felkészülni a követke-
ző szezonban, javítani a hibá-
kon, de összességében viszont 
maximális volt a csapat egész 
évi teljesítménye, edzéslátoga-
tottsága, kézilabda-szeretete. 
Egyre több fiatal - akár általá-

nos iskolás, akár gimnazista - 
látogatja a felnőtt keret edzé-
seit, ennél fogva az utánpótlás 
kérdését sem lehet vitatni. Az 
edzések június végéig folyta-
tódnak, júliusban pihenő vár 
a csapatra, majd augusztusban 
edzőtáborral veszi kezdetét a 
felkészülés az új szezonra.

Karcagi SE - Tiszakécske 
27:21 (11:10)

Karcag: Nagy, Vályi (3), Se-
bők (3), Pápai (3), Lajtos (5), 
Béres, Major (8).

Cserék: Papp, Nagy, Szopkó 
(2), Ferenczi (2), Örsi (1).

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Az elején szerintem 

„elromlott” az eredményjel-
ző, 6:1-et mutatott az ellen-
fél javára, majd megjavult, 7:7, 
majd 11:10 ide, a vége pedig si-
ma győzelem, biztos második 
félidő, okos gólok, taktikus já-
ték. Gratulálok a fiúknak!

Major János
szakedző

Férfi kézilabda
5. helyen zártak a fiúk a megyei 

bajnokságban

Női kézilabda Megyei Bajnokság
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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 
gyalog 10 percre frissen felújított 
kis közös költségű 4 emeletes tég-
la építésű társasházban földszin-
ti, gázfűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-461-
6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-
9322.
Városközpontban 2 szobás, komfor-
tos házrész eladó. Csere is érdekel. 
I.ár: 5.700.000 Ft. Tel.: 59/312-823.
Főtérhez közel 3 szobás összkomfor-
tos kertes családi ház eladó vagy 2 
szobásra cserélhető. Tel.: 59/312-258 
vagy +36/30-484-2165.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, 
értékegyeztetéssel. Tel.: +36/30-857-
3805.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás tégla ház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától).
Kis ház eladó beépíthető telekkel. Kg., 
Kisújszállási út 39. Tel.: 59/312-381.
Karcag központjában földszinti, 2 szo-
bás felújított lakás eladó. Tel.: +36/30-
259-7124.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 83 
m²-es teljes közművesített családi 
ház. Garázs, melléképület van. Fűtési 
lehetőségek: vegyes tüzelésű köz-
ponti fűtés + gázkazán + 3 helyiség-
ben kisipari 9x4 soros üzemképes cse-
répkályha van. Értékegyeztetéssel ki-
sebb, földszinti tömblakás csere is ér-
dekel. Tel.: +36/30-483-6705.

Berekfürdői apartman kiadó. Tel.: 
+36/30-535-4907.
Jó környéken, jó környezetben, köz-
pont közeli,  régi típusú, jól karbantar-
tott 90 m²-es alapterületű, összkom-
fortos, gáz központi + cserépkályha 
fűtésű, rendezett szobájú családi ház 
– melléképület, garázs, fúrott kút – el-
adó. II. emeletig tömb vagy társasházi 
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/70-326-7291.
1,5 szoba összkomfortos, régi típu-
sú kettős fűtésű kertes ház 2,2 M Ft-
os irányáron eladó. Tel.: +36/70-326-
7290.
Eladó a Kisvénkertben 1 szobás kom-
fortos, beépített cserépkályhás kis 
ház, kertfölddel együtt 2 M Ft-ért. 
U.itt eladó egy 1,5 szobás komfortos, 
beépített cserépkályhás kis ház kert-
földdel együtt 2,5 M Ft-ért. Pár éve 
épültek a házak, fürdőszobával, ve-
zetékes vízzel ellátva. Tel.: +36/20-
548-6729.
Két szobás tégla ház lakható alsóépü-
lettel, gáz és cserépkályha fűtéssel a 
főtér közelében (Zádor utca 28.) 6 M 
Ft irányáron eladó. Tel.: +36/70-391-
4295.
Karcag központjában téglaépítésű, 3. 
emeleti, 2 szobás tehermentes lakás 
eladó. I.ár: 7.000.000 Ft. Tel.: +36/30-
410-0888.
Karcagon gyógyvizű városban főté-
ri, új kertes családi házamat 600-as 
telekkel budapesti ingatlanra cserél-
ném. Tel.: +36/20-548-6729.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszi-
getelt családi ház korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fűtésre is ki-
alakítva, melléképülettel, garázzsal 
eladó. Fúrott kút az udvarban. Csere 
is érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-
432-5110.

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 kiadó. 
Tel.: +36/30-325-7724.
Karcag, Táncsics krt. 13. sz. alatt II. 
emeleti lakás kiadó. Tel.: +36/30-440-
2369.

Állat
2 db keverék kiskutya ingyen elvihe-
tő. Tel.: +36/30-245-7147.
Anyakecskék, gidák és fagyasztott 
kecsketej eladó. Tel.: +36/30-336-
6142.
7 hetes yorki kiskutya kedvencnek el-
adó. Tel.: +36/30-252-8698.

Állás
A Concordia Zrt. kisújszállási telepé-
re felvételt hirdet 1 fő részére MEOS 
munkakörbe határozott idejű mun-
kaszerződéssel. Feltétel: középisko-
la érettségi, felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret. Mezőgazdasági 
alapképzettség vagy gyakorlat előnyt 
jelent. Jelentkezni lehet az 59/321-
150 vagy 06/30-998-5968-as telefon-
számokon.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Éljen 
egészségesebb életet! Tel.: 59/313-
284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.
Horgászok figyelem! Alumínium (3 
mm, 330x90 cm) kétszemélyes hor-
gászcsónak eladó. Tel.: +36/30-210-
1495.
Dachia csomagtar tó,  6  szemé -
lyes ebédlőasztal, 2 db új szőnyeg 
(180x250 cm), függönytartó (220 és 
290 cm), ágyneműtartó, kézi húzós 
kocsi, vas cefrés hordó, üstház üst-
tel eladó. Érd.: Kg., Szent I sgt. 36. (10-
16 óráig).
46-os méretű fiú, kék-szürke csíkos 
öltöny újszerű állapotban eladó. I.ár: 
8.000 Ft. Tel.: +36/30-627-8613.
Elektromos meghajtású, három ke-
rekű EL-GO piros színű moped újsze-
rű állapotban eladó. Tel.: +36/30-236-
5858.
Eladó fűnyíró (5.000 Ft), heverő (7.000 
Ft), 2 db fotel (3.000 Ft/db), sarok-
ülő (38.000 Ft), 3+2+1-es ülőgarnitú-
ra (25.000 Ft), gyapjú ágynemű (2.000 
Ft/db). Tel.: +36/30-517-2434.
Dupla szárnyú bejárati ajtó, szalag-
cserép, nagyméretű tégla, különböző 
méretű kosaras és bekötött üvegek, 
műanyag ballonok, olajsütő, konyha 
asztal eladó. Tel.: 59/314-483.
Hagyatékból visszamaradt bútorok: 
szekrénysor, rekamié, heverő, fotelok, 
asztal, konyhaszekrény olcsón eladó. 
Tel.: +36/70-326-7290.

Ablak klíma, porszívók, csillárok, fo-
telok, asztalok, irodai bútorok, író-
gépek, nyomtató, mobil és vezeté-
kes telefon, üzenetrögzítő, 2 db ko-
loniál szekrény + ágy, fürdőszobai 
felszerelés, 40 db egyesített ablak-
szárny, Samara szgk-hoz új kormány-
mű, 30 fm gumislag, Trotti smkp. 
Cserélhetők hízóra, házi szárnyasra, 
műszakis szgk-ra, kerti kisgépre stb. 
Tel.: +36/20-318-0875.
Férfi társaim! Engedély nélkül hosszú-
ra nyúlt kimaradásotok miatt tönkre 
ment seprűket, asszonyaitoknak ön-
költségi áron cserélem. A piacokon 
vagy a Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál. Orvosi igazolás nem szük-
séges.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás környékén. Tel.: +36/30-
450-5723.
3 db 20 l-es marmon kanna; bontott 
cserépkályha; kézi üzemanyag pum-
pa eladó. Érd.: Kg., Vasút utca 54. Tel.: 
59/313-878.
Ültetni való gyöngyi tojás eladó. Tel.: 
59/300-875.
Kertes házban helyet adnék egyedül-
álló nyugdíjas hölgynek vagy úrnak, 
esetleg kismamának egy gyermekkel. 
U.itt varrónőt keresek. Tel.: 59/312-
562.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom ker-
tes házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
Karcagon ház körüli munkát és kaszá-
lást vállalok. Tel.: +36/20-381-3417.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 59/311-
910.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
+36/30-599-9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi munká-
latok elvégzését: járdák, kapubejá-
rók, útburkolatok javítását, vagy teljes 
körű aszfaltozását, épületek bontá-
sát, átalakítását, bármilyen nemű kő-
művesmunkát, burkolást, tetőszerke-
zet elbontását, épületek építését, ud-
varok és terepek tisztítását. Jól kép-
zett szakemberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.

Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.

Aratást vállalok. Ár: 16.000 Ft/hektár. 
Zsíros Zoltán – Tel.: +36/30-985-4098.

Régi pénzeket és bármilyen nemű ha-
gyatékot felvásárolok. Ha kell, házhoz 
is megyek. Tel.: +36/30-605-3521.

Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, közü-
leteknek is. A hét minden napján éj-
jel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.

Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfűtés 
szerelés minden technológiával. 0-24 
óráig. +36/20-917-7555.

Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítá-
sa, cseréje. Villanybojlerek javítása, 
cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.

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

Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelését, 
telepítését magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. Szivattyúzás, vagyon-
mentés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.

Hűtőgép szerelés, háztartási és ipa-
ri hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű javí-
tása 0-24 óráig mindennap. Hívjon bi-
zalommal! Krajczár Imre hűtőgépsze-
relő. Tel.: +36/70-264-3660.

Klíma szerelése, karbantartása, szak-
szerű javítása, telepítése akár alpin 
technikával is. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-
247-9072.

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

Fékdob, féktárcsa szabályozó pad; 
adagoló beállító pad „A970”-es sürgő-
sen eladó. Tel.: +36/30-862-4976.

Apróhirdetés

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 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Eljárás indult egy helyi 
anyuka ellen, aki gyermekét 
nem járatja rendszeresen isko-
lába.

Május 24-én a kunhegyesi 
Víz- és Csatornamű KFT. tu-
lajdonát képező csatorna 
fedlapokat loptak el ismeret-
len személyek, mely cselekmé-
nyükkel 320.000 Ft kárt okoz-
tak.

Május 24-én a reptér te-
rületén fémlopás közben tet-
ten értek a rendőrök két 
kunmadarasi férfit, akik víz-
vezeték csöveket téptek ki a 
falból. Az ügyben bíróság elé 
állítással folyik ellenük a bün-
tetőeljárás.

Május 23-a és 25-e közötti 

időben ismeretlen tettes meg-
bontotta a cserepeket egy he-
lyi lakos Kunmadarason lévő 
kertjében található kunyhó-
ja tetején, majd a plafont be-
szakította és a kunyhóból kézi 
szerszámokat tulajdonított el. 
A lopási kár 20.000 Ft, a ron-
gálási kár 10.000 Ft.

Május 17-e és 25-e közötti 
időben egy kunmadarasi gép-
műhely ablakát törte be isme-
retlen tettes, ahová bemászott, 
majd belülről a bereteszelt aj-
tókat kinyitotta és onnan ké-
ziszerszámokat, trafót és 
egyéb berendezéseket tulajdo-
nított el. A lopási kár 270.000 
Ft, a rongálási 2.000 Ft.

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. június 03. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Vállalkozói fórum a DMIK-

ban I. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 vendég: Dr. Aradi Erzsébet
 téma: Gyermeképség Ala-

pítvány
 Karcagi Hírek
 - Kováts Mihály napok
 Benne: történészek vetélke-

dője
 Íjászok bemutatója
 - Mezőgazdasági kép a ha-

tárban
 - Te Szedd akció
 - Italos karton újrahasznosí-

tása
 Háttér
 100 éves születésnapját ün-

nepelte Szilárd Ferenc
20.10  Bionap 2011
20.10  Vállalkozói fórum a DMIK-

ban II. rész

2011. június 7-8. kedd-
szerda

18:00  Műsorajánlat
18:05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19:05  Karcagi Hírek
19:35  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
20:35  Jászkun Világ Művészeti 

Szemle döntője 2. rész

2011. június 09. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Tükör – magazin
18.30  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Ecsedi Irén – igaz-

gatónő
 Karcagi Hírek
 - Családi sport délután
 - Olasz vendégek Karcagon
 - Toy Run volt
 - Juh klaszter konferencia
 Háttér
 Vendégségben Fejes Zoltán 

r. kapitánynál
20.10 Nézőink kérésére újra lát-

hatják
 Ballagás a Református Gim-

náziumban

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

Június 3. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Június 4. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Június 5. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Június 6. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Június 7. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 8. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 9. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Június 10. péntek
 Betánia – Kiss A. utca
Június 11. péntek
 Betánia – Kiss A. utca
 13-19 óráig Kígyó – Hor-

váth F. út
Június 12. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Június 13. vasárnap
 Oroszlán – Kórház úti
Június 14. hétfő
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 15. kedd
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 16. szerda
 Pingvin – Kossuth tér
Június 17. csütörtök
 Berek – Kiss A. utca
Június 18. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. május 28.
Antal Ildikó – Kovács Ádám
Kiss Julianna – Orvos-Nagy 
Imre

Születés

Andrási Judit – Balogh Béla
Kg., Széchenyi sgt. 60. 
 Enikő Judit
Dr. Márki Annamária Haj-
nalka – Szakáll Attila
Kg., Liliom utca 9/4. 
 Annamária

Halálozás

Ádám István
 Karcag (1930.)
Gargyi Erzsébet
 Karcag (1929.)
Kisari Jánosné (Kocsis Erzsé-

bet)
 Kg., Kisújszállási út 1. 

(1929.)
Kóródi Sándor
 Karcag, Asztag utca 2. 

(1963.)
Kovács Istvánné (Zemka 

Mária)
 Kg., Hortobágyi utca 10. 

(1961.)
Tótkomlósi János István
 Karcag (1948.)
Vincze Mihály
 Karcag (1955.)
Vízkeleti Péter Pál
 Karcag (1931.)

Lapzárta: június 14. 
kedd 12 óra

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Fegyvernek – Karcag 3:0 

(1:0)
Fegyvernek, 200 néző. Jv.: 

Jandó F.
Karcag. Móga, Henk (Föl-

di), Orosz (Szőke R.), Kovács 
Cs., Fodor I., Szívós Gy., Nagy, 
Bukovszki, Szentannai (Fodor 
II.), Rajcsányi, Balogh R. (Szí-
vós G.)

Edző: Orosz István
A tizenötödik percben Fara-

gó Zs. kapura fejelt, de Móga 
bravúrral védett. A husza-
dik percben Orosz kézzel ért a 
labdához a 16-oson belül – 11-
es. A büntetőt Faragó Zs. be-
rúgta (1:0). A hatvanharma-
dik percben Faragó A. a kapu 
bal oldalába lőtt (2:0). A hat-
vanötödik percben Farkas Z. 
Móga mellett a kapuba talált 
(3:0).

Faragó A.: Ha valaki meg 
tudja nekem mondani, hogy 
a múlt heti fordulóban miért 
nem tudtunk így játszani, an-
nak nagyon szívesen átadom a 
helyem.

Orosz István: Az én hibám 

miatt veszítettük el ezt a mér-
kőzést.

Utánpótlás bajnokság

U 13-as korosztály: Hódme-
zővásárhely – Karcag 5:2
Góllövők: Tóth, Bakó
U 15-ös korosztály: Hódme-
zővásárhely – Karcag 3:1
Góllövő: Balogh K.

Ifjúsági mérkőzés

Fegyvernek – Karcag 1:2
Góllövő: Erdei, Lázók S.

II. Thomas műfüves 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

IV. forduló eredmé-
nyei: Thomas – Szuperinfó 
1:2, Multi Tec – Família 2:1, 
Blades – Agrosprint 2:11, Flot-
tok – Karefa 2:13, Ökodízel – 
Roli Sped 4:5, Armacomp – 
Brigád 5:11.

B. I.

Mint azt az előző számok-
ban megírtam, a Kováts Mi-
hály és a Református Általá-
nos Iskola jutott az U12 kor-
osztály döntőjébe, melyet má-
jus 25-én 15:30-tól játszottak 
az iskolák a Városi Sportcsar-
nokban. Szép számmal jelen-
tek meg a szülők, a kézilabdát 
kedvelő szurkolók.

Református - Kováts 14:9 
(5:7)

Refi: Tóth Z. (4), Rácz T. (6), 
Fodor V. (1), Fenyődi A. (1), 
Tóth F. (2).

Kováts: Ferenci Z. (5), Szabó 
A. (2), Sebők R. (2).

A mérkőzés álomszerű-
en kezdődött a Kováts számá-
ra, Ferenci remekül irányítot-
ta a csapatot, Szabó erősza-
kosan védekezett Tóth Zo-
lival szemben. Sebők fontos 
pillanatokban szerzett gólo-
kat. Az első félidő után, (7:5) 
minden reménye megvolt a 
Kovátsnak a győzelemhez. A 
második játékrészben elfáradt 
a csere nélkül felálló Kováts és 
minden ereje elszállt a folyta-
tásra. A második félidőben 2 
gólt szereztek a Kovátsosok 
20 perc alatt, ezzel szemben a 
refi sorra termelte a szebbnél 
szebb gólokat. Fontos momen-
tum volt a mérkőzésen hogy a 
refi csapatából a két gólvágó-

hoz (Rácz, Tóth Z.) felnőttek a 
többiek is. Fodor V. 1, Fenyődi 
1 és Tóth Ferenc 2 góllal segí-
tették csapatukat a győzelem-
hez. A DÖNTŐ legjobb játé-
kosa: Rácz Tamás lett, a má-
sodik félidőben fantaszti-
kus játékának köszönhetően 
győzelemhez segítette csapa-
tát. A bajnokság Gólkirálya: 
holtversenyben 26-26 Góllal 
Ferenczi Zoltán és Szabó Atti-
la lett, a döntőben 5 gólt szer-
zett Ferenczi Zolit illette meg 
a kupa. A kiírás szerint juta-
lom illette a legjobb kapust: 
melyet egyhangú szavazással 
Székely Tamás kapott.

Az ebben az évben legtöb-
bet fejlődött játékos Tóth 
Zoltán szintén jutalmat ka-
pott, remélem példaként szol-
gál társainak az edzésen nyúj-
tott teljesítményével.

A városi bajnokság vég-
eredménye: 1. Református, 
2. Kováts, 3. Kiskulcsos és 
Györffy.

A városi bajnokcsapat név-
sora: Pápai, Tóth Z, Tóth F, 
Rácz, Varga, Fodor V, Fodor 
D, Karas, Fenyődi, Márkus, 
Györfi, Ferenczi T. Felkészítő 
testnevelő: Orosz István.

Balog Zoltán
főszervező

Utánpótlás Kézilabda U 12

A Városi Kézilabda Bajnokság döntője


