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A Kisfürdőben már a nyá-
ron elindultak az Alföldi Re-
gionális Operatív Program ke-
retében elnyert fürdőfejleszté-
si pályázat kivitelezési munkái. 
A strand ma építkezési terü-
let, amit előbb nádfallal osz-
tottak ketté, majd felszámolták 
a régi bejárati épületet (most 
a kemping recepciója a bejá-
rat), lerombolták az első két (a 

„gyógy1” és „gyógy2” elneve-
zésű) medencét és immár tete-
jét vesztve várja a megújulást a 
régi öltözőépület is. 

- Jelenleg a két gyógyme-
dence rekonstrukciós bővíté-
sének munkálatai folynak – 
mondja Vincze Katalin pro-
jektmenedzser, a Nagykun 
Víz- és Csatornamű Kft. mun-
katársa, az építési terület szé-

lén állva. - Most végzik a me-
dencetest vasalását. 

- Erre miért van szükség?
- A régi medencetestet be-

tonnal „bélelik ki”, és egyúttal 
megújul a hidraulikai rend-
szere – alsó vízelvezetést és 
feszített víztükröt kap. Kar-
bantarthatóbb lesz és optimá-
lisabb vízminőséget tudunk 
majd biztosítani.

- Ott a régi öltöző mögött a 
gyepen árkok nyomai látsza-
nak? Új vezetékrendszerre is 
szükség lesz? 

- Természetesen. Ott a le-
ürítő vezetékek fektetése tör-
tént meg a közelmúltban és az 
árkok, mint látszik, már bete-
metésre kerültek. A régi öltö-
zőépületet a szerkezeti elemek 
meghagyása mellett kívánjuk 
átalakítani. A Nagyvénkerti 
Vízműtelepen ugyanis befe-
jezés előtt áll egy 850 m-es 
mélységű termálkút. Ide kap-
csolható még egy másik nagy 
munka is. Ezzel együtt elkez-
dődtek (nyomvonal kitűzés, 
terepbejárás, kutatóárkok ásá-
sa) a kút és a fürdő közötti 
távvezeték építési munkái. 

Az építkezés ellenére is üzemel

Folytatás a 24 oldalon

Novemberben fókuszban a tök!

Istentisztelet 
a karcagi Görögkeleti Templomban (a Gimnázium mögött, 
Horváth Ferenc utca) 2011. november 6-án (vasárnap) de. 
10 órakor istentisztelet lesz. Mindenkit szeretettel várunk! 

Általános közmeghallgatás 
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a vá-
ros lakosságát, hogy 2011. november 24-én (csütörtökön) 
15 órai kezdettel Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart, 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében (Karcag, Kos-
suth tér 1.). Az általános közmeghallgatáson – a napiren-
dek megtárgyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk!

A tavaly ősszel átadott 
Nagykun Látogatóközpont 
tavasztól fogadja az érdek-
lődőket. Már az elején kide-
rült azonban, hogy a műkö-
désük nem csak a tárlatra és a 
tárlatvezetésre vonatkozik. A 
nyáron több szakkört is meg-
kezdtek és több rendezvény 
szervezői, házigazdái lettek. 
A kezdet tehát biztató, és el-
mondhatjuk még azt is, hogy 
további lehetőségeken gondol-
kodnak. 

A tárlat, a kunok és a Nagy-
kunság történetének újszerű 
megjelenítése, a hagyományos 
szemlélődésen átlépő, interak-
tív kiállítás. Főként a kezde-
ti hónapokban volt igen nép-
szerű, de a későbbi forgalomra 
sem panaszkodhatnak. 

- Azt hiszem a látogatottsá-

gunk kielégítő volt. Elégedet-
ten zárhatjuk az első – debü-
táló – idényt – mutatja a ven-
dégkönyv bejegyzéseit Kréz Ta-
más, a központ vezetője. - A 

március elsejei nyitástól kezd-
ve már a tavasz folyamán több, 
mint ezer látogatónk volt. 

Legközelebb, őszi versenyek

Folytatás a 3. oldalon

Október 27-én meglehető-
sen hosszúra sikeredett a na-
pirend előtti felszólalások so-
ra. Legelőször Dobos László 
polgármester gratulált a tes-
tület nevében Rózsa Sándor 
jegyzőnek, aki az idén elnyer-
te az „Év Tisza-tavi Jegyzője” 
címet, majd pedig Lévai Kál-
mán tűzoltóparancsnoknak, 
aki augusztus 20-án tűzoltó-
sági főtanácsos címet kapott a 
belügyminisztertől.

Ezt követően Kovács Sándor 
kért szót. Felszólalásában rea-
gált a Jobbik helyi szervezeté-
nek akciójára, amely az októ-
ber 23-ai ünnepi önkormány-
zati ülésen történt. (A múlt 
heti lapszámunkban beszá-
moltunk arról, hogy a Jobbik 
képviselőivel érkezett társaság 
– mint utólag megtudtuk egy 
kunmadarasi tagja – táblát 
emelt a magasba, amelyre az 
volt írva, hogy „Az ÁVH szel-
leme tovább él!”) A képviselő 
ízléstelennek tartja az esetet, 
mert ilyen még nem történt 
egyetlen karcagi megemléke-
zésen sem. Visszautasította, 

hogy a jobbikos újság családját 
összefüggésbe hozta két egy-
kori karcagi pufajkással (Ko-
vács Péter, Csordás Ferenc). 
Kijelentette, hogy ilyen nevű 
nagyszülei nem voltak. Egyút-
tal hozzátette, hogy az ügyben 
a szükséges jogi lépéseket meg 
fogja tenni. Kovács Sándor fel-
szólalása végén kérte a pol-
gármestert, hogy változtassa-
nak az ülésrenden és ültessék 
el mellőle a jobbik képviselőit.

A témával kapcsolatban 
számos más hozzászólás is el-
hangzott. Karcagi Nagy Zol-
tán és Pánti Ildikó fideszes 
képviselők is egybehangzóan 
elítélték az ünnepi ülés meg-
zavarását.

Dr. Lukács László György 
a Jobbik részéről úgy reagált, 
hogy amennyiben Kovács 
képviselővel kapcsolatban té-
vedtek és ez bebizonyosodik, 
akkor jogilag és erkölcsi érte-
lemben is megkövetik, és le-
vonják a megfelelő következ-
tetéseket. 

Testületi ülés

Folytatás az 5. oldalon

A novemberre is átnyúlt szép, őszi időben élvezetes kirándu-
lást tehetünk a határban. Szerencsére az őszi munkák során a 
földutak is sokat javultak, szinte bármerre könnyűszerrel el-
juthatunk. A látvány megéri! 
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Közéleti szilánkok

Már 
hétmilliárd…

Hetvennégy évvel ezelőtt József At-
tila így kezdte Flóra versciklusának har-
madik részét: „Már két milliárd ember kö-
töz itt …”. Nem idézem tovább a vers-
sort, mert csak azt akartam érzékeltetni, 
hogy néha a költészetben is fellelhető-
ek népességstatisztikai adatok, ha nem 
is teljesen pontosak. 1937-ben, ami-
kor a vers íródott, néhány százmillióval, 
már többen is voltak, mint ahogy a köl-
tő írta. A múlt hét végén pedig bejelen-
tették, hogy regisztrálták a hetedik mil-
liárdnak számító csecsemőt. Először 
Kalinyingrádban, majd másik két hely-
séget is megneveztek. Egyiket a szin-
tén Oroszországhoz tartozó Kamcsatkán, 
másikat pedig a Fülöp –szigeteki Mani-
lában. Később pedig, egy szegény indiai 
faluban egy kislány újszülöttet nevezett 
meg a Föld hétmilliárdodik lakójának egy 
brit segélyszervezet. Állítólag majd az 
ENSZ UNFPA Szervezete dönti el az igazi 
sorrendet. Ami legföljebb azért érdekes 
számunkra: hogy minek az alapján? Mert 
azt még föl tudjuk fogni, hogy pl. a brit 
légitársaság hogyan tudja regisztrálni az 
egy milliomodik utasát, de a születés sta-
tisztikai számításokhoz már meglehető-
sen szkeptikusan viszonyulunk.

Egy másik érdekesség: amikor beje-
lentették a hétmilliárdodik lakót, itthon 
éppen akkor járt le az idei népszámlálási 
adatlapok, ill. kérdőívek kitöltésének ha-
tárideje. Kínában pedig akkor kezdődött 
el az idei népszámlálás. Állítólag hatmil-
lió számlálóbiztos gyűjti majd az ada-
tokat, nagy rendőri segédlettel. Ugyan-
is Kínában szigorú születés szabályo-
zó korlátok vannak érvényben, és felte-
hetően egyesek, – akik megszegték ezt 
–, igyekeznek majd eltitkolni, tartva bi-
zonyos retorzióktól. Ez a népszámlálás – 
mármint a kínai – is érdekes lehet, egé-
szen az év végéig tart. Azzal, hogy csök-
kentették a születési rátát, valószínűleg a 
népesség növekedésének üteme is csök-
kent valamit, de egyes becslések szerint 
így is 1,3-1,4 milliárd között lesz a lakosok 
száma. Különben a világon az elmúlt év-
században iszonyatosan felgyorsult a né-
pesség növekedésének mértéke. Számí-
tások szerint, 2050-ben 9,2 milliárdnál te-
tőzik majd –, attól kezdve stagnálás és ki-
sebb visszaesés várható. (Egyébként az 
afrikai régió növekedése rohamos: Ugan-
dában pl. 1962-ben még 7,5 millió volt, 
jelenleg pedig 34,5 millió a népesség-
szám.)

Sajnos Európában – Franciaország 
és Írország kivételével – elég siralmas a 
helyzet, ami társadalmi feszültséget ge-
nerálhat. 2020 körül már jóval kevesebb 
fiatalnak kell megtermelnie az idősek el-
látásának fedezetét. Így lesz ez sajnos ha-
zánkban is. Az idei népszámlálási előjel-
zések ugyan csak jövő tavaszra várhatók, 
de biztosra vehető a csökkenés a KSH 
szakemberek szerint. Egyébként – állí-
tólag –, ez volt az utolsó kérdőíves nép-
számlálás. Bár tíz év alatt még megvál-
tozhat ez a koncepció is –, nagyon sok 
víz folyik majd le a Dunán addig – és saj-
nos a világon pedig rohamosan nőni fog 
a kereslet az édesvíz iránt…

-ács 

HÍREK
„Világjáról Klubja”

Diavetítés Németh Mihály 
úti élményeiből.

Az est témája: Mexikó
Időpont: 2011. november 4. 

(péntek) 19 óra
Helyszín: Déryné Kulturális 

Központ 
A belépés díjtalan

2011. november 10-én 
(csütörtökön)
TÉRSÉGI 

KÖZÉPISKOLÁK 
BÖRZÉJE

PÁLYAVÁLASZTÁSI 
KIÁLLÍTÁS

A pályaválasztás, pályakor-
rekció előtt álló diákok, fiata-
lok részére kívánunk segítsé-
get nyújtani e rendezvényünk 
megszervezésével, megköny-
nyítve ezzel a szülők döntését 
és a pedagógusok munkáját is. 

A meghívott kiállítók:
- Karcag, Mezőtúr, Kisújszál-

lás, Túrkeve, Szolnok, Ken-
deres, Törökszentmiklós, 
Kunhegyes, Tiszafüred, 
Püspökladány, Eger váro-
sokban működő középisko-
lák,

- ADU Csepel Vállalkozói 
Szakközép- és Szakiskola,

- Észak-Alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ.
Helyszín: Déryné Kulturális 

Központ 
A rendezvény látogatása díj-

talan.

A magyar tudomány 
napja tiszteletére

a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport  Központ és 
Könyvtár Csokonai Könyvtá-
ra és a Kunhalom Polgári Kör 
vendége

2011. november 21-én (hét-
főn) 17.00-kor a könyvtárban

Dr.Tóth Albert  nyugalma-
zott főiskolai tanár, tájökoló-
gus. 

A Nagykunság, a Nagysár-
rét és a Hajdúság találkozásá-
nál megvalósuló több évtize-
des természetvédelmi kutató 
tábor legfontosabb témájáról, 
a tájkutatásról tart előadást, 
valamint bemutatja a „három 
föld” egyik kiemelkedő tudó-
sának 

– Dorogi Mártonnak – a 
könyvét, melynek címe: 

Hasznos minden porcikája.
A programra minden ér-

deklődőt szeretettel várunk!

A „Varga József Nyelvta-
nulás” Alapítvány a 2010. 
év folyamán az iparűzé-
si adó 1%-ából 59.793,- Ft 
összegű juttatásban ré-
szesült. A fenti összeget a 
2011. évre tartalékoljuk a 
diákok nyelvtanulásának 
támogatásához. 

Dr. Varga Gyöngyi 
kuratóriumi elnök

A Karcagi Nagykun Vá-
rosvédő Egyesület a 2010. 
év folyamán az iparűzé-
si adó 1%-ából 11.390,- Ft 
összegű juttatásban ré-
szesült. A fenti összeget a 
2010. évben koszorúk vá-
sárlására használtuk fel, a 
városi rendezvényeken az 
egyesületünk képviseltette 
magát és koszorút helyez-
tünk el. 

Györfi Sándor 
elnök

Megnyitottunk!!!
Kedves Lakosok és Vállalkozások!
Tájékoztatjuk régi és leendő ügyfeleinket, hogy 2011. novem-
ber 02-től a debreceni székhelyű P.M.R. KFT a korábbi karcagi 
Ferro Metál Kft. telephelyén (Karcag, Gyarmati út 21.). elindítja 

HULLADÉKKEZELÉSI ÉS FELVÁSÁRLÓI 
tevékenységét. 

Ennek keretében KIEMELT ÁRON vásárolunk:
FÉM (vas – színesfém), 
PAPÍR, 
MŰANYAG és Fólia, 
ÜVEG (sík- öblös-ragasztott) 
FA hulladékot

• Illetve lehetőség van elektronikai hulladékok, akkumulátor hulladékok el-
helyezésére és átvételére is. 

• Mindezek mellett továbbra is vállaljuk bontásra szánt járművek átvételét, és 
dokumentációjának elvégzését, szakszerű lekezelését! 

• Telephelyünkön lehetőség van jó minőségű tűzifa, illetve 30, 60, 110, literes 
steril műanyaghordó vásárlására
Várjuk tehát 2011. november 2-től minden kedves régi és új 

ügyfelünket Karcagon a Gyarmati út 21 alatt.
Bővebb felvilágosításért, információért forduljon:

Nagy Péter
Telephelyvezető

Mobil: +36-30/583-6646 – Fax: +36-59/503-163
Email: nagy.peter@pmrkft.hu

„NE DOBJA KI NE TARTSA MEG A P.M.R.-REL VETESSE MEG!!!”

Színház
A bérletes színházi sorozat 1. előadása

a Déryné Kulturális Központban
2011. november 22-én (kedden) 19 órától

Dr. Vitéz Mihály – Vadnai László: 
Meseautó

két felvonásos zenés vígjáték

Jegyárak: 1-10. sor, erkély páholy: 2.500.-Ft
11-19. sor, erkély szék: 2.000.- Ft

Szólójegyek 2011. november 3-tól igényelhetők 
a Közönségszolgálati Irodában

A bérletes színházi sorozat további előadásai:

II. előadás
2012. február

Eisemann Mihály-Szilágyi László
Én és a kisöcsém – zenés vígjáték

III. előadás
2012. március

Marcell Achard:
A bolond lány – krimi vígjáték

IV. előadás
2012. április

Galambos-Turcsán-Meskó:
Kell egy színház – zenés vígjáték
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Par la men ti Nap ló

Mindenszentek ünnepe 
okán a parlament nem tar-
tott ülést hétfőn és kedden, 
de pótoljuk a mulasztást szer-
dán, csütörtökön és pénteken. 
Szerdán a költségvetés, csü-
törtökön a bíróságok szerve-
zete, pénteken pedig a 2012-
es költségvetéshez kapcsoló-
dó jogszabályok vitája van a 
középpontban. A múlt héten 
is hosszú vita volt, a jövő évi 

költségvetés szerdától pénte-
kig igényelte a részvételt, ezt 
zártuk le most szerdán. Ko-
rai még összegezni, hogy mi 
is keltette a legnagyobb hullá-
mokat, de talán nem tévedek, 
ha az adótörvények módosítá-
sait, az államadósság ügyét, és 
a gazdasági válság, valamint 
az Európai Unió témáit eme-
lem ki.

Ez utóbbinál újra előkerült, 
hogy hányadán is állunk ez-
zel az egész csatlakozással. Az 
egyik frakció már arról is be-
szélt, hogy fölül kell vizsgálni 
Magyarország uniós csatlako-

zását, mert ez eddig nem vál-
totta be a reményeket. Nyilván 
fontos ügy, és sokat beszélünk 
majd róla, de hadd osszam 
meg az olvasókkal egy vasár-
napi élményem, ami kapcsoló-
dik az uniós kérdéshez.

Pusztataskony  település 
félúton van Abádszalók és 
Tiszabura között, október 30-
án sokan voltunk Karcagról 
ide hivatalosak. Itt van ugyan-

is az a szép XIX. századi ká-
polna, aminek felújítása – eu-
rópai uniós támogatásból! - 
befejeződött, újra szolgálhatja 
a település lakóit, a temetőbe 
kilátogató embereket. Szapáry 
Gyula építette az 1870-es 
években, az egykori minisz-
terelnök – 1890-1892 között 
volt az – itt élt, ennek a kápol-
nának a kriptájában van ko-
porsója elhelyezve. Illő volt rá 
emlékeznünk, nemcsak a ká-
polna és a szomszédban álló 
egykori kastélya miatt (ez je-
lenleg megyei tulajdonban lé-
vő fogyatékos otthon), nem-

csak azért mert egykor me-
gyénk főispánja volt (nemrég 
kapta vissza nevét Szolnokon 
a róla elnevezett főutca), ha-
nem országos szerepe miatt is. 
Szapáry Gyula egykor pénz-
ügyminiszter, két alkalommal 
belügyminiszter, később me-
zőgazdasági miniszter is volt, 
és két esztendeig pedig mi-
niszterelnök.

Nagy munkabírású, felada-
tai iránt elhivatott ember volt, 
aki a gazdasági megerősödést 
tartotta kulcskérdésnek. Mi-
niszterelnökként ő próbálta 
meg a közigazgatás államosí-
tását, felismerve, hogy az egy-
séges igazgatási gyakorlat ké-
pes hatékonyan szolgálni az 
országot. A megbecsülését jel-
zi, hogy összesen kilencszer 
választották meg országgyű-
lési képviselőnek. Hét gyer-
meke született, 1905-ben, 72 
éves korában halt meg. Fele-
sége Festetics Karolina is a ká-
polnában nyugszik.

A szép ünnepségen Szapáry 
György, hazánk washingtoni 
nagykövete képviselte a csalá-
dot, Karcagról Kovács Sándor, 
megyei közgyűlési elnökkel és 
Karcagi Nagy Zoltán képvise-
lővel együtt vettünk részt. Az 
újraszentelt templom a falu 
közösségét fogja szolgálni. Jó 
volt arra gondolni, hogy az öt-
venes években bebörtönzött, 
majd elüldözött család nem-
csak hogy visszatért, de új-
ra Magyarországért dolgozik, 
közreműködik a térség meg-
újításában.

Varga Mihály

Halottak napján egy jeles halottunkról

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 5-6.  Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7.,  Tel.: 06 20/939-4650.
November 12-13.  Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58.,  Tel.: 06 30/434-5950.

M E G H Í V Ó
A karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai Sport 

Központ és Könyvtár és Karcag Város Vegyeskara 
nevében szeretettel meghívjuk Önt és családját, 

ismerőseit
2011. november 12-én (szombaton) 18 órára,

a Déryné Kulturális Központ 
II. emeleti hangversenytermébe

 
KARCAG VÁROS VEGYESKARA 

100. ÉVES JUBILEUMI HANGVERSENYÉRE

Köszöntőt mond: 
Dobos László, Karcag város polgármestere 

Közreműködnek:
a 100 éves kórus volt tagjai,

a Karcagi Szimfonikus Zenekar alkalmi 
kamarazenekara,

Dusík István – zongora

Vezényel: Kerekes Ágnes karnagy

 A belépés díjtalan!
 

Támogatását köszönettel fogadja a Kun-Orgonda 
Zenebarátok Egyesülete

Számlaszám: 10404522-50526589-70671009  „VEGYESKAR”

A nyári szezon június 15-től 
szeptember végéig számolható 
három és fél hónapjában kö-
zel hétszázan nézték meg a ki-
állítást. Itt kell megemlítenem, 
hogy több tévéstáb is felkere-
sett bennünket.

- Az újszerű megfogalma-
zást melyik korosztály értékel-
te a legjobban?

- A látogatók köre nyilván 
vegyes összetételű volt. Még 
az első időkben, az általános 
iskolák csoportjai mellett sok 
karcagi és környékbéli csa-
lád is megnézte. Általában na-
gyon jó visszajelzéseket kap-
tunk, amit a vendégkönyv is 
igazol. A gyerekek imádták az 
interaktív játékokat, a felnőt-
tek pedig Karcag és a Nagy-
kunság gazdag történelmi 
múltjából kaptak ízelítőt.

- A ház, a központ épülete és 
udvara is szép nagy. Erre több 
egyéb elképzelést is alapoztak. 
Például szakkörök indultak. 
Működnek még?

- Természetesen. A nyár kö-
zepén indították el a fazekas 
és kicsit később a csipkeve-

rő szakkört. Mindkettő teljes 
kihasználtsággal ment a nyá-
ron, és ugyanúgy élénk érdek-
lődés mellett folytatódik. A 
fazekasszakkörünkbe tizen-
egy gyerek jár jelenleg, a fel-
nőtteknek szervezett foglalko-
zásokat pedig öten látogatják.

A csipkeverők létszáma 12-
13 fő. Ez állandó. A téli üze-
melés miatt a két szakkört a 
Déryné épületébe helyezték át. 

- A turistaszezonnak vége. 
Mi lesz a központtal – a köz-
pontban a télen?

- Itt az ősz és arra gondol-
tunk, hogy egy kicsit körüljár-
juk a tök termesztésével, fel-
használásával kapcsolatos té-
maköröket. November harma-
dik hetébe tervezzük az ezzel 
kapcsolatos játékos versenyt, 
amire családok, baráti társa-
ságok jelentkezését várjuk. A 
télen, hétköznapokon 10-16 
óráig lesz látogatható a kiál-
lítás, a hétvégékre viszont ru-
galmas nyitva tartást vezet-
tünk be, vagyis előzetes beje-
lentkezés alapján jöhetnek a 
csapatok.

Elek György

Legközelebb őszi 
versenyek

Folytatás az 1. oldalról

ADÓ-ÓRÁK
A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósá-

ga központi ügyfélterében (Szolnok, József Attila út 22-24.) 
2011. november 8-án 14 órakor kezdődik az Adó-órák kö-
vetkező előadása: 

Népegészségügyi termékadóval kapcsolatos 
rendelkezések; 

Az e-kereskedelem adózási szabályai; 
A START kártyák kiváltásának feltételei 

címmel.
Előadók: 
Tóta Gábor pénzügyőr törzsőrmester, Csontos Andrea 

pénzügyőr őrmester, NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, Vám és Környezetvédel-
mi Adók Osztály munkatársai, illetve Dr. Ecseki András, 
Libárdi Gézáné a NAV Észak-alföldi Regionális Adó Fő-
igazgatóság Tájékoztatási és Koordinációs Osztály munka-
társai

Várunk minden érdeklődőt!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága

Feloldották 
a tűzgyújtási 

tilalmat
A Vidékfejlesztési Minisz-

térium 2011. október 24-ei ha-
tállyal feloldotta az országos 
általános tűzgyújtási tilalmat. 
A fokozott tűzveszély elmúl-
tával az erdőben tüzet gyújta-
ni továbbra is csak a kijelölt és 
kiépített tűzrakó helyen, szél-
csendes időszakban szabad. 
A tüzet nem szabad felügyelet 
nélkül hagyni, a távozás után 
pedig minden esetben gon-
doskodni kell az eloltásáról. 
Felhívják továbbá a telektu-
lajdonosok figyelmét, hogy az 
avar- és gyomégetés során fo-
kozott figyelemmel járjanak 
el, mert a gyorsan haladó tűz 
könnyen elérheti az erdőt vagy 
a lakott területeket.  
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Kunhalom Polgári Kör

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör kö-

vetkező előadása november 
7-én (hétfőn) fél hattól kerül 
sorra a Déryné Kulturális Köz-
pont első emeleti klubtermé-
ben. Professzor Dr. Blaskó La-
jos, a Debreceni Egyetem Ag-
rár- és Gazdálkodástudomá-

nyok Centruma KIT Karcagi 
Kutatóintézetének főigazgatója 
lesz az előadó, aki beszél a ku-
tatóintézet jelenlegi munkájá-
ról, mezőgazdaságot segítő te-
vékenységéről és terveiről. Az 
érdeklődőket szeretettel várjuk!

V. Gy.

- Ezek szerint az új kútnak 
azonnali és jelentős szerepe 
lesz a fürdő vízellátásában?

- Főként a vízösszetétel-
ben várunk jelentős eredmé-
nyeket. A sós kút 7.000 mg/l-
es  sókoncentrációjához ké-
pest alacsonyabb, 2.000 mg/l 
sótartalmat szeretnénk. Ez 
alapvetően az üzemeltetés, a 
vízminőségtartás, a gépészeti 
elemek jobb üzeme szempont-
jából lenne fontos.

- Mikorra várható a befeje-
zés? 

- A pályázat elszámolása-
ként 2012. október 12-ét jelöli 
meg a szerződés. A fürdő na-
gyobb része ma építési terület 

– a medencékből csak egy, a 
fürdődolgozók által „gyógy3”-
nak nevezett medence gő-
zölög, – de persze vendé-
gek most is vannak. A fürdő 
amúgy – október 1-jétől – té-
li nyitva tartás szerint várja a 
vendégeket. 

- Mivel ez a helyzet teljesen 
új felállást jelent, több átala-
kítást hajtottunk végre – tájé-
koztat Andrási István fürdő-
vezető. - A kemping szociá-
lis épületét téliesítettük, és öl-

tözőt, zuhanyzót biztosítunk 
benne a fürdőzőknek. Az épít-
kezés ellenére is üzemel a für-
dő. A medencéig egyik oldal-
ról betonjárdát építettünk, a 
pénztártól pedig gumiszőnye-
get terítettünk le. A medence 
melletti zuhanyzókból is öl-
tözőket alakítottunk ki, és a 
kinti fogasok felületét is meg-
növeltük. Tavaszig ezzel az 
üzemmel és nyitva tartással 
várjuk a vendégeket. 

Elek György
A református általános iskola diákönkormányzatának vezetősé-
ge minden évben megkoszorúzza Tekintetes, nemzetes Kálmán 
Sándor Jászkun kerület kapitánya, reformkori politikus sírját, 
valamint Magyar Imre Lajos egykori református kántor tanító, 
a Nagykun Református Elemi Iskola pedagógusának sírját.

Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján 
értékesítésre meghirdeti az alábbi 

karcagi ingatlanjait: 
• Dózsa György u. 84. szám alatti, 693 m2 nagyságú 1402 

hrsz-ú beépítetlen telekingatlan
 (vételár kiinduló összege: bruttó 1.500.000.- Ft)
• Kisújszállási út 4810/10 hrsz-ú beépítetlen terület
 (vételár kiinduló összege: bruttó 31.875.000.- Ft)
• Széchenyi I. sgt. végén található 5749/7 hrsz-ú építési telek-

ingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 167.500.-Ft)
• Széchenyi I. sgt. végén található 5749/8 hrsz-ú építési telekin-

gatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 76.000.- Ft )
• Körös utca 34-1. szám alatt található 1.117 m2 nagyságú be-

építetlen telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 1.396.250.- Ft)
• Vasút utcában található, 6380 hrsz-ú telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege bruttó 2.500.000.- Ft)
• Penny Market áruház mögötti 6515/4 hrsz-ú ingatlan
 (az eladási ár kiinduló összege bruttó 10.302.500 Ft)
• Gyarmati úti 5356, 5358/3 és 5358/4 hrsz-ú beépítetlen terü-

let megnevezésű ingatlanok (csak együttes értékesítés esetén)
 (vételár kiinduló összege: bruttó 62.500.000.- Ft)
• Kacsóh u. 16. szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlan (volt Jéggyár)
 (vételár kiinduló összege: bruttó 43.750.000.- Ft)
• Varró u. 18. szám alatti 3749/A/7. hrsz-ú ingatlan
 (vételár kiinduló összege: 870.000 Ft)
• Táncsics krt. 21. fszt. 2. ajtó alatti, 150/A/2 hrsz-ú lakás
 (vételár kiinduló összege: 2.000.000 Ft)
• Széchenyi sgt. 50/A. 1. fsz. 1. sz. alatti, 5949/A/1 hrsz-ú lakás
 (vételár kiinduló összege: 3.600.000 Ft)
• Délibáb u. 65/E. sz. alatti, 6340/6 hrsz-ú lakóház
 (vételár kiinduló összege: 3.900.000 Ft)
• A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-

mesteri Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában (I. 
emelet 23. szoba, tel.: 06-59/500-635).

Folytatás az 1. oldalról

Meghívó
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Karcag Városi

Önkormányzat, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár és a
Túrkevei Kulturális Egyesület

tisztelettel hívják Önt és Barátait a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
Karcagon tartandó

A HAGYOMÁNYŐRZÉS ÚTJÁN
című tudományos ülésre

Időpont:
2011. november 4. (péntek) 1000-1300 óra
Helyszín: Karcag, Városháza, díszterem

A tudományos ülés programja:
1000  Köszöntőt mond Kovács Szilvia alpolgármester
1010-1030  A vidéki értelmiség szerepe a mezőváros fejlődésében
 Dr. Habil Örsi Julianna társadalomkutató, ny. múzeumigazgató, Túrkeve
1030-1050  Csokonai Vitéz Mihály és az alföldi mezővárosok világa
 Dr. Szilágyi Márton MTA doktor, egyetemi docens, Budapest
1050-1110  Egy élet a közösségért. Szentesi Tóth Kálmán munkássága
 Elek György helytörténész, újságíró, Karcag
1130-1150  Péter László művelődéstörténeti munkássága, különös tekintettel a karcagi 

múzeum alapítására
 Szabó Péterné könyvtáros, Karcag
1150-1210  Bellon Tibor, a Kárpát-medence néprajzkutatója
 Dr. Simon András egyetemi docens - Dr. Mód László egyetemi adjunktus, 

Szeged
1210-1230  Körmendi Lajos, a Nagykunság költője
 Rideg István irodalomtörténész, ny. középiskolai tanár
1230-1250  Egy szobrász – Györfi Sándor - a hagyomány szolgálatában
 Dr. H. Bathó Edit Ph.D. néprajzkutató, múzeumigazgató, Jászberény
1250  Zárszót mond Dr. Habil Örsi Julianna, a tudományos ülés levezető elnöke

Író-olvasó találkozó
Örsi Julianna: „Jegyzőgenerációk”

A könyvet bemutatja Elek György helytörténész
„Amíg egy könyv megszületik”

Örsi Julianna beszél kutatói és szerkesztői munkájáról.
A kötet a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.

Időpont:
2011. november 4. (péntek) 1500-1700 óra

Helyszín:
Csokonai Könyvtár (Karcag, Dózsa György u. 29.)

Az építkezés ellenére is üzemel
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Az eső éppen szünetet tart, 
amikor dr. Hajdú Lajossal, 
Berekfürdő polgármesterével 
fürdőnézőbe indulunk. A tele-
pülés ugyanis még évekkel ez-
előtt elnyert egy pályázatot, s 
megkezdődött az abban elter-
vezett főtér-felújítás. A mun-
kába vett szakasz a települést 
éltető strand bejárata, amit 
most mindenféle építőanyag-
ok szegélyeznek – de a mun-
kát félbeszakította az időjárás. 

- A beton és az aszfaltbur-
kolatot lecserélik – mutatja a 
polgármester. - A bejáró kö-
zepén egy művészeti alkotás, 
egy szökőkút is felállításra ke-
rül majd. A tér rendezését, a 
munkálatok irányítását a ter-
vező, Győrfi Lajos szobrász-
művész végzi.

- A meteorológia szerint lesz 
még jó idő, de most állni kény-
szerülnek. Mikor lesz az át-
adás?

- A műszaki átadás idő-
pontja 2011. december 20. Ad-
dig persze ahogy megyünk 
bele a télbe, egyre többször 
beleszólhat az időjárás, de úgy 
vélem, a határidőt tartani tud-
juk. Lesz még egy felavatási 
ünnepségük is, azt már nem 
a szakembereknek, hanem a 
fürdővendégek részére szerve-
zünk meg tavasszal, a szezon 
kezdő napján.

- Most a fürdő előtti rész az 
érintett a felújításban. A főtér 
több részére is sor kerül majd? 

- Ha van rá lehetőségünk, 
akkor egészen biztosan a foly-
tatásra is sor kerül majd.

- Hogyan zárták a nyarat? 
Milyen volt az idei szezon?

- Az idei szezon elég ket-
tős arculatot mutatott. Az in-

dulás, a július hónap nagyon 
gyenge volt, viszont a szép 
időnek köszönhetően szep-
tember vége felé még nagyon 
jó volt a forgalom a strandon. 
Az átlagosnál sokkal erősebb 
utószezon hozta egyensúlyba 

a fürdő bevételi mutatóit, va-
gyis pótolta azt, ami júliusban 
kiesett. Azt mondhatom tehát, 
hogy a szokásos szezont zár-
tuk. Nem mutatkozott visz-
szaesés, sőt, - a végső számok 
nincsenek még meg ugyan, de 
– inkább növekedés érződik a 
fürdő bevételén. 

- A 2011-es nyár a rendez-
vények időszaka volt a Be-
rekben, hisz Pálinkafesztivál, 
többféle (testvérvárosi, nyug-
díjas, etc.) találkozó, koncer-
tek, a repülőtértörténeti kiállí-
tás is segítettek a vendégek és a 
helybeliek kedvét keresni. Mi-
lyen volt az erőfeszítések vissz-
hangja? 

- A kulturális arculat for-
málására szeretnénk minél 
nagyobb gondot fordítani, – 
ennek keretében igyekszünk 
minél több, színvonalasabb és 

sokszínűbb programot beik-
tatni. Minden esetben pozi-
tív visszajelzések voltak. Za-
jos, nagy hangerővel járó ren-
dezvényt keveset iktattunk be 
a repertoárba,  mert ide hoz-
zánk a pihenni vágyók és a 

nyugalmat kedvelők jönnek. A 
szórakozásra azonban az üdü-
lővendégeknek is megvan az 
igényük.

- A szezon a szokásos be-
vételt hozta. Milyen mérleg-
gel zárhatja az évet az önkor-
mányzat?

- Az önkormányzat pénz-
ügyei kedvezőek. A bevételi és 
a kiadási oldal is az elképzelé-
seink szerint alakul. Bizonyos 
– a fedett fürdőt érintő – el-
képzeléseket el is tudtunk in-
dítani. Ezek tervezését meg-
kezdték és várjuk a megfelelő 
pályázatot. Úgy tűnik valame-
lyest az adósságállományun-
kat is sikerül csökkenteni – te-
hát pénzügyileg is egy kifelé lá-
baló időszakot kezdünk meg. 
Ilyen szempontból nem zár-
tunk rossz évet.

Elek György 

Sokat segített az utószezon

A Karcagi Általános Iskolai Központ
Kiskulcsosi Tagiskolájának Nevelőtestülete

és Szülői Közössége
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 

2011. november 12-én (szombaton) 19 órai kezdettel
az iskola

Őszi Alapítványi Báljára
az intézmény tornatermébe.

A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola 
Fejlesztéséért Alapítványt támogatjuk.

Belépő 3.500 Ft/ fő
Énekes és táncos műsor színesíti az est hangulatát Szűcs 

Attila és barátai közreműködésével
A zenét Czank Tamás és Lukács Bernadett szolgáltatja.

Az ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel várja 

Önt a tombola.
Kérjük, részvételi szándékát 2011. november 10-ig jelezze az 

iskola gondnokságán!
Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet.

Andrási András szerint az 
ülésen nem történt rendzava-
rás, az újságcikkel kapcsolat-
ban pedig úgy fogalmazott, 
hogy akinek nem inge, ne ve-
gye magára. Végül Dobos 
László zárta a felszólalások 
sorát. Mint mondta, valóban 
példátlan esemény történt, egy 
szépen induló megemlékezést 
rontottak el. Véleménye sze-
rint aki ünnepelni, megemlé-
kezni indul, az már eleve úgy 
készül fel, alkalomhoz illően 
öltözik, lelkileg is úgy áll a do-
loghoz. Aki pedig rendet bon-
tani indul az egészen másképp 
tesz. Azt is megjegyezte, hogy 
azokat akik az ülésen táblával 
álltak és a falat támasztották 
ritkán látta más városi ünnep-
ségen. Ezzel le is zárta a napi-
rend előtti vitát.

Az ülés további részében 

mindössze tizenöt napirendi 
pontot tárgyaltak meg a kép-
viselők. Többek között elfo-
gadták a Karcag Városi Ön-
kormányzat 2012. évi bel-
ső ellenőrzési tervét, amely 
a költségvetési szervek köz-
pénzekkel történő hatékony 
és eredményes gazdálkodá-
sát hivatott elősegíteni. A terv 
törvény által előírt, és előze-
tes kockázatelemzésen alapul. 
Ennek megfelelően tartalmaz-
za az ellenőrzésre váró helyi 
intézményeket, szervezeteket, 
valamint folyamatokat.

A testület elfogadta azt az 
előterjesztést is, amely a kép-
viselői keretből történő meg-
takarítás tartalékba helyezé-
séről szólt. Megállapítást nyert 
ugyanis, hogy a szigorú gaz-
dálkodásnak köszönhetően 
a képviselői keretből 3,5 mil-
lió forintos megtakarítás vár-
ható, melyet a testület tarta-

lékba helyez és a költségvetési 
rendelet következő módosítá-
sánál beépítik a rendelet-ter-
vezetbe.

Városunk önkormányza-
ta még 2009-ben határozott 
úgy, hogy átveszi a Zádor-híd 
tulajdonjogát a Magyar Ál-
lamtól, egyrészt, mert a város 
egyik turisztikai látványossá-
ga, másrészt pedig azért, mert 
hosszú évek óta karbantartja 
a hidat. Annak idején a Nem-
zeti Vagyonkezelőtől válasz 
nem érkezett a megkeresésre. 
Az utóbbi időszakban, viszont 
több változás is történt és úgy 
néz ki, hogy városunknak le-
hetősége nyílik a tulajdonjog 
térítésmentes megigénylésére. 
Ezért a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy utasítja a hiva-
talt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Cselényi Csaba        

Folytatás az 1. oldalról
A Városi Csokonai Könyv-

tárban szeptemberben és ok-
tóberben folytak le az Ösz-
szefogás a könyvtárakért ren-
dezvénysorozat programjai. A 
Nemzeti Kulturális Alap ál-
tal támogatott rendezvények 
célja a figyelemfelkeltés volt. 
Az utóbbi kb. másfél évtized-
ben ugyanis – az internet elő-
retörésével, sőt, mindenhatóvá 
válásával a könyvtárak szere-
pe és az olvasás meglehetősen 
átértékelődött, szolgáltatásaik 
egy része elfelejtődött, szere-
pük elhalványodott. Az „ösz-
szefogás” célja tehát az olva-
sók ismételt meghódítása, az 
olvasóvá nevelés erősítése, a 
könyvtár újbóli felfedezteté-
se volt. 

A Karcagon rendezett elő-
adások sokszínűsége szemlé-
letesen tárta elénk a könyvtá-
rak kimeríthetetlen kulturális, 
információs és újabban közös-

ségi lehetőségeit. S minden-
nek megvolt az a különleges-
sége, hogy a szervezők a helyi 
értékeket, lehetőségeket igye-
keztek megragadni. Nagy si-
kerrel rendezték meg a Baba-
ringatót, érdekes és figyelem-
felkeltő – aprócska – kiállítás 
nyílt Szűcs Ilona grafikáiból 
és akvarelljeiből. Kabai László 

a karcagi tanyák jelenét bemu-
tató, „Naprúl napra, hónaprúl 
hónapra” című rövidfilmje ta-
valy, a Kunhalom Polgári Kör-
ben debütált. Azóta a filmecs-
ke tovább ment, s az idén már 
országos figyelemben, és elis-
merésben részesült – a maga 
kategóriájában. A nyáron díjat 
nyert (és Sára Sándor által is 
értékelt) alkotást ősszel a várt 
sikerrel mutatták be ismét. 
Elek György Berekfürdő törté-
nete című könyvét szeptember 
elején Berekben, a Megbéké-
lés Házában ismertette a szer-
ző. A második bemutatóját a 
Városi Könyvtár munkatársai 
szervezték meg október elején. 

Minden korábbi rendez-
vénynél több érdeklődőt ho-
zott a könyvtár falai közé a 
szolnoki Kaméleon Társulat 
improvizálós színháza. 

A rögtönzésen alapu-
ló különlegesség elsősor-

ban a városban működő 
színjátszókörök érdeklődését 
keltette fel. A rendezvénysoro-
zat sok tanulsággal járt, csak 
remélhetjük, hogy eredményei 
is jelentkeznek majd, mint 
ahogy a folytatására is szükség 
lenne. Sok sikert hozzá! 

Elek György

Testületi ülésÖsszefogás a könyvtárakért
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Karcag, Gyarmati út 6/a.
Nyitva tartás: h-p 8-16 óráig, szom.: 8-12 óráig

A környék legolcsóbb áraival!
Amíg téli gumiját szereljük,

(az Ön igénye szerint)
szerelõink ingyenes mûszaki-
állapot felmérést végeznek el

a gépjármûvén.

Téligumi vásár!

és még egyéb típusú gumiabroncsok

Infóvonal:
06-70-384-4114

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI 

TISZTÍTÓGÉPEK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

ÉS SZERVIZE!

ÖKO gumik:

Egyéb típusú gumik:

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

5.260 Ft
6.250 Ft
7.000 Ft
6.400 Ft
7.000 Ft
7.500 Ft

11.200 Ft

7.800 Ft-tól
9.200 Ft-tól 

11.000 Ft-tól
10.200 Ft-tól 
12.500 Ft-tól
12.500 Ft-tól
18.000 Ft-tól
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A Karcagi Általános Iskolai 
Központ Kováts Mihály Tag-
iskolájában működő Kováts-
Tehetségpont 2. alkalommal 
rendezett a diákok számára 
tájfutó versenyt.

A hűvösebbre fordult időjá-
rás ellenére izgalommal vár-
ták a versenyzők a rajtot. A fi-

úknak tíz, a lányoknak nyolc 
ellenőrző pontot kellett meg-
keresniük a közel 1 kilométe-
res pályán. A Városháza és a 
víztorony körüli park az első-
második alkalommal próbál-
kozóknak még feladta a leckét: 
voltak, akik nem a saját pá-
lyájukhoz tartozó ellenőrző-
bóját találták meg. Aki nem a 
térképet olvasta, hanem a fák, 
bokrok, emlékművek között 
felbukkanó társakat figyelte, 

próbálta követni, bizony bele-
bonyolódhatott a feladat meg-
oldásába.

A legügyesebbek a Kováts-
Tehetségpont és a J-N-Sz Me-
gyei Tájfutó Szövetség aján-
dékait vehették át az ered-
ményhirdetésen, összesen 
huszonnégyen, mivel évfolya-

monként és nemenként kü-
lön-külön kategóriába sorol-
tuk a felsős futókat.

A Kiskulcsosi Tagiskola hat 
fős csapatából ketten lettek 
dobogósok.

Gratulálok minden induló-
nak!

A gyerekek visszajelzése 
alapján jó volt a futás, tetszett 
nekik a térképes feladat, örül-
tek az ajándékoknak és várják 
az újabb tájfutó versenyt.

Tavasszal a sportpálya mö-
götti erdőben szeretnénk a kö-
vetkező fordulót lebonyolíta-
ni. Remélhetően ott még töb-
ben bekapcsolódnak, próbára 
teszik gyorsaságukat, ügyes-
ségüket.

A TÁMOP – 3.4.3-08/2-
2009-0049 pályázat fenntar-
tása keretében szervezett ver-
seny szakmai megvalósítója 
Zentai József tájfutó verseny-
ző, térképkészítő és kis csapa-
ta volt.

Köszönet nekik és minden 
segítőnek!

Lévainé Kovács Róza
Kováts-Tehetségpont szak-

mai vezetője

Újra tájfutás Karcag 
belvárosában

Az interjúra készülődve több-
ször is egyeztetünk, hol ne-
kem jön közbe valami, hol 
ő kér elnézést, mert másfelé 
akadt fontos dolga. Környe-
zetgazdálkodási agrármér-
nökként ugyanis Bucsa köz-
ség önkormányzatának köz-
tisztviselője (tanácsos), a 
Bucsaép Kft. megbízott veze-
tője és egyéni vállalkozóként 
edző. Végül a karcagi edzés 
előtt a Sportcsarnokban ül-
tünk le beszélgetni. 

- Itt a kesztyűs csoport-
tal edzek – néz végig a beme-
legítést végző fiatalokon. – a 
Szentannai Gimnázi-
umban pedig az ön-
védelmi sportot ok-
tatom. Így, az önkor-
mányzatnál végzett 
munkával együtt lát-
ható, hogy van tenni-
valóm bőven, de azt 
gondolom, amíg fia-
tal az ember addig kell 
hajtani.

Hát hajtásban eddig 
sem volt hiány, hiszen 
régóta versenyez és a 
mostani arany előtt 
három EB ezüstérmet 
is szerzett.  

- Mikor kezdte a ka-
ratét és a versenyzést?

- Nyolc évesen már 
karatéztam, de 16 éves 
koromban érdekelni 
kezdett az ökölvívás – 
és hát az ökölvívásból 
és a karatéból gyúrták 
össze a kick-box, a thai-box, és 
a K1 szabályrendszerét, ame-
lyek most nagyon divatosak. 
Azt lehet mondani tehát, hogy 
univerzális sportoló vagyok 
– karatéban és kesztyűs sza-
bályrendszerben is verseny-
zek. 16-17 éves koromtól cél-
tudatosan készültem arra, 
hogy majd nemzetközi verse-
nyeken is megméressem ma-
gam. Huszonkilenc évesen let-
tem Európa-bajnok.

- A „céltudatos készülés” mi-
lyen edzésmunkát jelent?

- Régebben pl. a főisko-
lás évek alatt naponta kettőt 
is tréningeztem, de manapság 
már csak akkor csinálok két 
edzést egy nap, ha jól esik. Ott 
a munkahely, sokat dolgozok, 
idő sincs rá. Egy edzést csiná-
lok, de az minőségi.

- Miből áll egy tréning?
- A tréningek folyamatát 

rendszerként kell felfognunk – 
főleg amikor versenyre készü-
lünk. Egyébként el van osztva 
súlyzós, dinamikus, küzdel-
mi, erőnléti edzésekre. A lé-
nyeg, hogy az ütőerőt, illetve 
a kondicionális képességet fej-
lesszük.

- És a karate sokat emlege-
tett eszmeisége?

- Annak az elsajátításában, 
a kialakulásában nagy szerepe 
van annak a közegnek, ami-
be az ember bekerül. A karate 
ugyanis „szamurájos”, vagyis 
katonai jellegű hierarchiára 
épülő felfogás szerint műkö-
dik. Nemcsak látják az újon-
cok, hanem tanítják, tanítjuk 
is őket hogyan kell viselkedni. 
Nem mindenkinek sikerül ezt 
elfogadni, és ezért sokan nem 
is maradnak meg az edzése-
ken.

- Kik a mesterei?
- Többen is vannak, hiszen 

édesapámmal kezdhettem, és 

később, a tudatos felkészülés 
során igyekeztem neves klu-
bokat és neves edzők tréning-
jeit látogatni a karatéban és 
a kesztyűs szabályrendszer-
ben is. Egy harcosnak ugyan-
is komplexnek kell lennie és 
sokat kell tanulnia, hogy mi-
nél jobb legyen. A középis-
kolás időszakban, Szolno-
kon, sokat tanultam az ököl-
vívó edzőmtől, a főiskolás évek 
alatt és utána Gazdag Imrétől 
és Rehák Györgytől, a sportág 
legendás képviselőjétől, – illet-

ve még manapság is látogatom 
Szabó Sándor iskoláját Béké-
sen. Karate edzőm nagyon 
sok volt: Shihan Borza Jó-
zsef, aki a szövetségünk elnö-
ke, Agócs Tibor, akihez közép-
iskolás éveim alatt jártam. (Ő 
is remek karate edző Jászbe-
rényben.) De a mestereim kö-
zé sorolom a jelenlegi váloga-
tott edzőket Shihan Tóth Zsol-
tot, Sensei Olehovsky Zoltánt 
és Sensei Lázár Tibort, akik 
„öreg harcosok” és akik szin-
tén sokat tudnak adni. 

- Hány versenyen vett részt 
eddig?

- A versenyek szá-
mát nem tudom. Ka-
rate meccsem kb. 120, 
kesztyűs (thai-box, 
kick-box és K1) küz-
delmem 32 volt, vagyis 
mintegy 150 mérkőzé-
sen vagyok túl. Ezek-
ből 118-120 körül van, 
amit megnyertem.

- Végül pedig ott az 
Európa-bajnoki arany-
érem. Hogy tervezi a 
jövőt?

- Az biztos, hogy 
karate versenyem a 
mostani EB volt az 
utolsó. A gyermekko-
ri álmom többször is 
teljesült a karate so-
rán, most már inkább 
csak profi mérkőzése-
ket szeretnék vállal-
ni a K1-ben, de azokat 
is inkább levezető jel-

leggel, mert „csúcsra járatva”, 
élsportoló szinten működik 
a szív és a keringés. Ezt tehát 
nem lehet csak úgy abbahagy-
ni, mert egészségkárosodással 
járna. Két-három évem van, 
hogy a két évtizedes munkát 
levezessem.

Végezetül gratuláltam az 
Európa-bajnok ifj. Gyarma-
ti Imrének, aki annyit fűzött 
még hozzá: a gyermekkori ál-
mok megvalósíthatók! Érde-
mes értük dolgozni!

Elek György

Egy harcosnak komplexnek kell lennie
Beszélgetés ifj. Gyarmati Imre Európa-bajnokkal 
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Ingatlan
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 10,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-
1751 v. +36/30-245-7147.
Karcagon központhoz kö -
zel 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 kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312- 005 v. +36/30 -583-
4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 
30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, érték-
egyeztetéssel. Tel.: +36/30-
857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi 
fűtéssel, hagyományos fűtésre 
is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az 
udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 
17 M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 
szobás tanya nagy portával el-
adó. Tel.: +36/30-296-0902.
2 szobás családi ház eladó. Kg., 
Munkás u. 16. sz. alatt. I.ár: 8 M 
Ft. Tel.: +36/30-296-0902.
Karcagon 83 m²-es családi ház 
641 m²-es telken eladó. Garázs, 
melléképület van, 3 -féle fűté-
si lehetőséggel: gáz + vegyes 
tüzelésű kazánnal, 3 helyiség-
ben nagy méretű cserépkály-
ha. Értékegyeztetéssel kisebb 
földszinti lakás csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-483-6705.
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: +36/70-300-9730.
Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses 
+ cserépkályha, nagy garázs, 
604 m²-es telek belterület. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.
Karcagon az Apavár utcában 
teljes közműves kisebb ker-
tes ház eladó, utcafronti rész 
bontás nélkül beépíthető. Első 
emeleti egyszobás lakáscsere 
érdekel. Tel.: +36/70-273-7268.
Eladó két szobás, összkomfor-
tos lakóház gazdasági épület-
tel, vasútállomáshoz és busz-
megállóhoz közel. Tel.: +36/20-
482-4608.  

Karcag belvárosában új építé-
sű társasházban VADONAT ÚJ 
lakás eladó! Tel.: +36/30-336-
3854.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. 
alatt másfél szobás lakás 6,2 
m Ft-ért eladó! Tel.: +36/30-
491-2519.
Városközponti 2 szobás IV. 
emeleti  lakás eladó! Tel . : 
+36/30-410-9337.
Karcagon, a Pipacs utcában te-
lek eladó (alap + áram)! Tel.: 
+36/30-349-4316.
Karcagon 3 szobás, összkom-
fortos (két fűtéses, két gará-
zsos, ipari árammal ellátott) 
családi ház eladó vagy érték-
egyeztetéssel I. emeletig lakás-
ra cserélhető! Tel.: +36/30-349-
4316.

Állat
N a g y t e s t ű  g a l a m b o k , 
kö l tő p á r o k  e l a d ó k !  Te l . : 
+36/30-524-1446.
Eladó itáliai kakasok, óriás 
kokinok, fehér plimut tyúk! 
Tel.: 59/400-978.
Szép küllemű, 3 éves kan ku-
tya jelképes összegért elvihe-
tő. Szelíd, nyugodt természetű. 
Tel.: +36/30-432-3514.
Tanyasi néma kacsák, búza II. 
fokban, kis bálás lucernaszéna 
és függesztett 2,7 m tárcsa el-
adó! Tel.: +36/30-547-6260.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Stresszoldás hatékonyan, ter-
mészetesen. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
Női és férfi bicikli és ablak-
szárny eladó. Tel.: 59/314-094.
Hévízen gyógy fürdőtől  5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 év-
re szóló, örökölhető, cserélhe-
tő. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállí-
tással megrendelhető. Tel.: 
+36/20-263-7444.
Új seprű jól seper Már kapható 
az idei termésből készült erős 
kötésű cirok és vessző sep-
rű. Kapható a piacon vagy a 
Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.
700 db 1 gombos, 80 db 4 
gombos szalagcserép és 15 m 
kúpcserép eladó. Tel.: +36/30-
529-6038 vagy 59/300-567.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (fo-
lyékony): 1.600 Ft/kg. Sebők 
Erika, Szőllősi Csaba Tel. : 
+36/30-963-5073.

Eladó elektromos rokkant ko-
csi, 2 db 160x140-es redőny. 
Tel.: +36/70-364-5414.
Zongoristák figyelem! Kitűnő 
ál lap otú angol  mechani -
kás páncéltőkés, fekete színű 
„Laumberger-Gloss” márkájú 
rövid zongora reális áron el-
adó. Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, ka-
ros lemezvágó olló, csőfogó, 
franciakulcs, ásó, kapa, vasvil-
la, csákány, fejsze, gereblye, 
kőműves kalapács, lapát, fo-
gók, fúrótokmányok, 8-as hús-
daráló, diódaráló eladó. Tel.: 
+36/70-532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúr-
kocsi, Bonanza íróasztal, fran-
ciaágy, 2 db új fekete ezüst dí-
szítésű szekrény. Tel.: +36/70-
300-9730.
Új, benzines láncfűrész 50-es 
vágólappal ár alatt, valamint 
hasizompad (4 eFt) eladó. Tel.: 
+36/30-524-1446.
Eladó Pierre Cardin PS 682 
multifunkciós babakocsi. Tel.: 
+36/30-326-3943.
Eladó! Parabola szett, spar-
helt, melegítő kályha, 24-es 
f iú mountainbike kerékpár, 
horganyzott tetőkibújó. Tel.: 
+36/30-455-4759.
Eladó! 6 fiókos fagyasztószek-
rény jó állapotban (25 ezer 
Ft), ágyneműtartó (7 ezer Ft), 
6 személyes ebédlőasztal (10 
ezer Ft). Érdeklődni 10-16 órá-
ig, Karcag, Szent István sgt. 36. 
sz. alatt.
Elálló alma eladó! Tel.: 59/313-
267.
Ötpontos biztonsági gyermek-
ülés, etetőszék, mázas és fe-
kete népi kerámia, tányé-
rok, tálak, korsók, stb., és 44-
es katonai bakancs eladó! Tel.: 
+36/70-326-7291. 
Eladó! Könyves szekrény, do-
hányzó asztal, szétnyithatós 
asztal, 20 l-es zománcos lábas, 
7 l-es fazék, zománcos tepsik, 
Szieszta kályha, gázpalackok, 
1 műanyag kád, székek, kö-
zép szőnyeg 110x200 m. Tel.: 
+36/70-282-6961.
Matador 185x65 14 téligumi el-
adó, ajándék dísztárcsa! Tel.: 
+36/20-250-8880.
10 tagú olajradiátor, 2x3 m-es 
virágmintás szőnyeg eladó! 
Tel.: +36/30-517-0090.
Eladó! 1 db heverő ágynemű-
tartós 2.000 Ft, 1 db elektro-
mos, vízzel feltöltős lábmasszí-
rozó 5.000 Ft, 2 db éjjeliszek-
rény. Karcag, Erkel F. u. 5. Tel.: 
36/20-3837-129.

Szolgáltatás
Palatető mosása, beázás men-
tesítése, felújítása zsindely le-
mezzel. Cserép átrakás, csa-
torna csere. Lefolyók dugu-
lás elhárítása sürgős esetben 
azonnal. Ifj. Mile János Tel.: 
+36/70-941-3722.
Cserépforgatást, tetőjavítást 
és teljes körű építőipari mun-
kát vállalunk. Tel.: +36/30-599-
9238.
Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
+36/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét 
fizetni? Végrehajtás van folya-
matban? (Személyi hitel, hitel-
kártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.
V E D D  Ö L B E ,  R I N G A S D , 
ÉNEKELJ! Kisgyermekkori ze-
nei nevelés. Ringató foglal-
kozás szeptember 7-től min-
den szerdán 10-10:30 óráig a 
Városi Csokonai Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Márta óvónő, 
Ringató foglalkozásvezető. 
Tel.: +36/30-489-2076.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Régi pénzeket és bármilyen 
nemű hagyatékot, bútorokat 
és forgalomból kivont régeb-
bi pénzeket, érméket, bélyeg 
gyűjteményt, régi képeslapo-
kat felvásárolok. Ha kell ház-
hoz is megyek. Tel.: +36/30-
605-3521.
Német nyelvből fordítást, kor-
repetálást, tanítást, egészség-
ügyi szaknyelv oktatást válla-
lok. Tel.: 59/311-477.
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, fali 
cirkálók, álló kazánok javítása, 
cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táb-
lák , kapcsolók , konnekto-
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseré-
je, vízkőmentesítése. Hívjon bi-
zalommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden 
típusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fe-
hér és színes kamerás készülé-
kek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 órá-
ig. 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 hűtőgép-
szerelő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése 
akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.
Ásást, ház körüli munkát, fa 
behordást és más egyéb se-
gédmunkát vállalok !  Tel . : 
+36/70-350-5308.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok! 
Tel.: +36/30-325-7724.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.
Jáwa 210/2 km órás eladó! Tel.: 
+36/30-862-4976. 

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

25-én délután egy rendőr 
egy, a Kádas György Iskola és 
Gyermekotthonból eltűnt sze-
mélyt állított elő, akit meg-
hallgatása után visszaszállított 
az intézetbe.

25-én délután egy kunma-
darasi asszony az egyik kar-
cagi üzletben húsárut és más 
élelmiszert lopott, melynek 
egy részét még az üzletben el-
fogyasztotta. Ellene tulajdon 
elleni szabálysértési eljárás in-
dult.

 
25-én az esti órákban egy 

karcagi ház udvaráról lezá-
ratlan biciklit – a rajta lévő 
kulcscsomóval együtt – isme-
retlen tettes eltulajdonította, 
amivel 43.000 Ft kárt okozott.

25-én a késő esti órák-
ban egy karcagi férfi vasanya-
got tolt kerékpárján, amit az 
egyik szolgálaton kívüli rend-
őr észlelt, értesítette a rendőr-
kapitányságot és a férfit rako-
mányával együtt visszatartot-
ta, aki nem tudott elszámolni 
a nála lévő vasanyag tulajdon-
jogával, ezért előállították, tő-
le a vasanyagot lefoglalták, és 

ellene szabálysértési eljárást 
indítottak. Őrizetbe vételét 
követően a Törökszentmikló-
si Fogdára szállították.

26-ára virradóra egy kar-
cagi lakos kunyhójának be-
járati ajtaját tokostól szedte 
ki az elkövető és bentről vas 
zártszelvényeket, illetve zsá-
kokba szedett diót tulajdoní-
tott el, összesen 162.000 Ft lo-
pási és 5.000 Ft rongálási kárt 
okozva. 

27-én 01:00 órakor két kar-
cagi személyt – köztük egy fi-
atalkorút – állítottak elő a 
rendőrök, akik azt megelőző-
en az egyik üzlet parkolójában 
ittas állapotban hangoskodtak 
és a kukákat rugdosták. Cse-
lekményük miatt ellenük sza-
bálysértési eljárás indult.

27-én este egy karcagi lakos 
fajta tiszta, törzskönyv nélkü-
li, 2 éves, szuka német juhász 
kutyáját lopta el ismeretlen 
személy, amivel 35.000 Ft kárt 
okozott.
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2011. november 4. péntek
18.00   Műsorajánló
18.05   Petchwork kiállítás 
18.30   Megyei Tükür
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 Soltész úr a fodrászmester
 Európa bajnokunk van
 Asztali tenisz verseny
 Háttér
 Vendég: Elek György
 Téma: Berekfürdő története
20.15  Önkormányzati ülés

2011. november 8. kedd-szer-
da

18.00 Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám 
 - Református istentisztelet 
19.10  Karcagi Hírek
19.40 A Hit Szava – Katolikus 

szentmise
20.40  Karcag Sport 
 Karcag - Szolnok Olaj KK 

férfi kosárlabda mérkőzés

2011. november 10. csütörtök

18.00   Műsorajánló
18.05   Szentannai Napok I.
 Tudományos előadás
18.40   Arc-Képek
19.00   Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 Háttér
20.15  Biljana Gála I.rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Születés 

Kiss Edit – Tasi István 
Kg., Pacsirta u. 29.  Vivien
Molnár Ildikó – Horváth 
András 
Kg., Kisújszállási u. 149. 
 Ildikó
Dobrai Katalin – Balog Csa-
ba 
Kg., Varró u. 21/B.  Bence
Lázók Julianna Róza – Far-
kas Sándor 
Kg., Gyep u. 3. 
 Amanda Virág
Bocskay Anna – Kovács Sán-
dor 
Kg., Pipacs u. 12. 
 Márton Tas
Mándi Zita – Kónya Szabolcs 
Kg., Tisza u. 4.  Nikolett Zita

Halálozás

Herczeg Kálmánné (Kiss Ilo-
na) 

 Karcag (1933)
Jánosiné Révész Tünde (Ré-

vész Tünde) 
 Karcag (1959)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Karcag – Csépa 4:1 (3:0)
Karcag, 50 néző, játékveze-

tő: Varga Balázs, segítői: Mik-
lós Martin, Farkas Dániel Zé-
nó. 

Karcag: Móga, Szívós Ger-
gő, Orosz (Balla), Kovács 
Cs., Fodor B., (Rajcsányi), 
Bukovszki, Szentannai, Szívós 
Gy., Erdei, Balogh R. (Henk), 
Szőke R., 

Edző: Orosz István

A tizenkettedik percben 
Bukovszki hosszan indította 
Balogh R-ot, aki a kifutó ka-
pus mellett a kapu közepé-
be emelt (1:0). A huszonegye-
dik percben Szívós Gy. jobbról 
a kapu elé ívelt és a berobbanó 
Szőke R. fejjel kapuba továbbí-
totta a labdát (2:0). A huszon-
negyedik percben Balogh R. 
22 m-es lövése a léc fölött el-
szállt. A huszonhetedik perc-
ben Bukovszki elé pattant a 
labda, aki egyből – a kint ál-
ló kapus fölött – centiméte-
rekkel a bal oldali léc mel-
lé tüzelt. A harminckettedik 
percben Szőke R. fejjel indí-
totta Bukovszkit, aki közelről 
a kapus mellett a bal alsó sa-
rokba bombázott (3:0). A har-
mincötödik percben Oberna 
lövését Móga biztosan véd-
te. Az ötvenkilencedik perc-
ben Szőke R. 23 m-es szabad-
rúgása a bal felső sarokba vá-
gódott (4:0). A hatvankette-
dik percben középre került a 
labda és Talmácsi 18 m-ről a 
bal felső sarokba emelte a lab-
dát (4:1). A hetvenedik perc-
ben Bukovszki beadását Erdei 
az ötösről a jobb sarok mel-

lé fejelte. A hetvenkilence-
dik percben egy összecsapás 
után a vendégcsapat játéko-
sát, Pálikást a játékvezető ki-
állította. 

Jók: Szívós G., Kovács Cs., 
Bukovszki, Szőke R. illetve 
Talmácsi 

Fialka György: Ez rém-
álom, ami a mai napon tör-
tént. 

Orosz István: Már az elején 
jól kezdtük, már az I. félidő-
ben eldöntöttük a mérkőzést. 

A bajnokság állása

1. Jászapáti 11 10 0 1 45- 4 30
2. Nagyiván 11 9 1 1 34- 9 28
3. J.árokszállás 11 7 4 0 22- 10 25
4. Tszt.miklós 11 7 2 2 23- 16 23
5. Szajol 11 6 0 5 25- 21 18
6. Fegyvernek 11 5 2 4 24- 21 17
7. Martfű 11 5 2 4 20- 20 17
8. Kisújszállás 11 4 3 4 22- 21 15
9. Karcag 11 4 3 4 16- 18 15
10. Tiszafüred 11 4 2 5 18- 19 14
11. Besenyszög 11 3 3 5 21- 27 12
12. Túrkeve 11 3 2 6 23- 19 11
13. Csépa 11 2 3 6 20- 30 9
14. Újszász 11 1 6 4 8- 21 9
15. Kszt.márton 11 1 0 10 5- 35 3
16. Kunhegyes 11 0 1 10 11- 46 1

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Csépa 4:0 (2:0)
Góllövők: Székely, Bakó L., 

Madarász, Földi
Kardos László: Rossz hely-

zetkihasználásunk ellenére is 
biztosan nyertünk, gratulálok 
a csapatunknak. 

B. I.

Megyei I. osztályú Bajnokság

November 4. péntek
 Berek – Kiss A. utca
November 5. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
November 6. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
November 7. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 8. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 9. szerda
 Főtér – Horváth F. utca
November 10. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
November 11. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt. 

Gyógyszertári ügyelet

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.

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.

Felhívás 
Tisztelt karcagi Lakosok!

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
csemetekertjében az előző évekhez hasonlóan 

lehetőség van 
facsemeték beszerzésére. 

A közterületen kiültetésre kerülő csemeték ingyenesen 
elvihetők, magánterületre pedig térítés ellenében. 

Az árjegyzék és egyéb felvilágosítás a csemetekertben 
személyesen, vagy az alábbi telefonszámon kapható: 

Béres Attila erdész, Tel.: 06-30/676-7377

Csemete kiadás: 2011. november 07-től hétfő-csütörtök 
8-9 óráig, vagy telefonos egyeztetés alapján. 

A facsemeték közterületre történő kiültetése 
ellenőrzésre kerül! 

Városi Önkormányzat Városgondnoksága


