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Elsőként Fejes Zoltán nem-
rég nyugdíjba vonult rendőr-
kapitány kért szót és búcsú-
zott el a testülettől, megkö-
szönve az önkormányzat és a 
lakosság elmúlt években ta-
núsított együttműködését. Be-

szédében sok sikert és kitar-
tást kívánt ahhoz, hogy város-
unk tovább épüljön, fejlődjön, 
és a jövőre nézve kialakított 
terveit, fejlesztéseit is meg 
tudja valósítani. Dobos Lász-
ló polgármester is köszönetet 

mondott a kapitány Karcagon 
végzett munkájáért, jó egész-
séget kívánt a nyugdíjas éveire 
és egy szerény ajándékot nyúj-
tott át neki.

Ezt követően Karcagi Nagy 
Zoltán emelkedett szóra. A 
képviselő rövid beszámolót tar-
tott a Vidékfejlesztési Miniszté-
riumban nemrég lezajlott talál-
kozóról, melynek alkalmával a 
Darányi Ignác Tervet ismertet-
ték a meghívottakkal. (A múlt 
héten lapunk is beszámolt arról, 
hogy városunk is csatlakozott az 
új vidékfejlesztési stratégiához, 
amely hosszú távon új munka-
helyek teremtésére és nagysza-
bású beruházások beindítására 
ad lehetőséget.)

Pánti Ildikó a Magyar Kul-
túra Napja karcagi rendez-
vényeinek kapcsán kért szót. 
Méltatta a színvonalas progra-
mot, külön kiemelte a Karcagi 
Általános Iskolai Központ tag-
iskoláinak műsorát és megkö-
szönte a rendezőszervek áldo-
zatos munkáját.

Testületi ülés

Folytatás a 4. oldalon

Január 26-án a testületi ülések történetének egyik leghosz-
szabb vitája zajlott a Városházán. A közmeghallgatással egy-
bekötött ülést a napirend előtti felszólalások hosszú sora indí-
totta, de az első napirendi pontban tárgyalt városi költségve-
tés vitája is tovább tartott hatvan percnél. Ezért rendhagyóan 
a napirend előtti hozzászólásokról és az azt követő költségve-
tési vitáról számolunk be az alábbiakban. 

Elfogadták a városi költségvetést

Az elmúlt hét egyik kiemel-
kedő, Karcaggal kapcsolatos 
híradása volt, hogy 2012 nya-
rán az Ipari Park területén új 
üzem építését kezdik meg. A 
tudósítások szerint az elekt-
ronikai hulladékok szétszere-
lésére és újrahasznosítására 
létrehozott üzem százötven 
embernek ad majd munkát. 
Az  üzem létesítése Dobos 
László polgármester pénteki 
sajtótájékoztatójában is a leg-
fontosabb események egyike-
ként szerepelt. 

- Az már nem új keletű hír, 
hogy az Ipari Park nyuga-
ti területén, tehát a 4. sz. főút, 
a vasút és a Gyarmati út által 
behatárolható háromszögben 
18 hektáros ipari park kerül 
kialakításra. Ennek öt hek-
tárján épül fel az a luxembur-
gi befektetők által finanszíro-
zott hulladékfeldolgozó, pon-
tosabban elektronikai hulla-
dékhasznosító üzem, amely 

támogatási nyilatkozatának 
aláírására január 25-én került 
sor a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumban. A városnak több 
szempontból is nagyon jó hír 
ez, hiszen az üzem szerényebb 
becslés szerint 150, optimis-
tább előrejelzés szerint 200-
250 embernek fog munkát 
biztosítani, amikor megindul. 
De addig is jelent majd mun-

kát a karcagi vállalkozóknak, 
mert ahová épülni fog az je-
lenleg gödrös, nádas, vizes te-
rület. Az sem baj természete-
sen, hogy ez a térség így eltű-
nik és helyette inkább egy ipa-
ri létesítmény látványa fogadja 
az úton és a vasúton arra elha-
ladókat.

- Mikorra készül el az üzem?
- 2012. december 31-ig el 

kell készüljenek az alapozási 
munkákkal – tehát gyors ki-
vitelezéssel lehet számolni. A 
tervek szerint 2013. második 
negyedévének a végére, az év 
közepére épül fel és kezdi meg 
a munkát.

A január 26-ai testületi ülé-
sen a városatyák 9 igen és 2 
nem arányban – jóval a szo-
kott időpont előtt – elfogadták 
a város 2012. évi költségveté-
sét. A sajtótájékoztatón a vá-
rosi büdzséből is szó esett. 

Új üzem épül az Ipari Parkban

Folytatás a 4. oldalon

Péntektől extrém hideget és 
az elmúlt huszonöt év legjelen-
tősebb havazását ígéri a meteo-
rológia. A szokatlan időjárásra 
tekintettel a katasztrófavéde-
lemnél elsőfokú riasztást ren-
deltek el. Kedden délután ösz-
szeült a megyei védelmi bi-
zottság, ugyanakkor szerdán 
délutánra Dobos László pol-
gármester összehívta a helyi 
védelmi bizottságot. Lévai Kál-

mán tűo. alezredest, a Karcagi 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség mb. vezetőjét telefonon ér-
tük el. 

- Milyen feladatokra készül-
nek ilyenkor?

- Ezen az ülésen ott lesz 
minden illetékes, aki egy 
esetlegesen gondokat okozó 
hóhelyzetben szerephez juthat, 
tehát a Közútkezelő, a tűzoltó-
ság, de illetékes lehet a mentő-
szolgálat, az élelmiszer után-
pótlást biztosító szervek, sőt 
a Városgondnokság bevethe-
tő eszközei mellett a polgári 
védelmi kötelezettség alatt ál-

ló géppark (traktorok, vonta-
tójárművek) is szóba jöhetnek. 
De pl. az is megtörténhet (mint 
pár éve Kisújszálláson), hogy 
egy esetleges elakadás miatt 
befogadóhelyeket kell kialakí-
tani, ahol a hóban ragadt jár-
művek utasai éjszakázhatnak. 
Tehát a jelentősebbnek ígért 
havazás okozta nehézségeket 
igyekszünk elhárítani: az el-
akadást, a település elzáródá-

sát és a hófúvásokat – sőt, azon 
felül még húszfokos fagyot is 
mondanak.

Az esetleg rendkívülivé váló 
hóhelyzettel kapcsolatban fel-
kerestük Molnár Pált, a Város-
gondnokság vezetőjét. 

- Évek óta megszervezzük 
a hóügyeletet, amit 2011-ben, 
az enyhe november után de-
cember 1-jétől indítottunk el 
és mindaddig esedékes lesz, 
amíg nagyobb hóesés és hideg 
várható, vagyis a hó eltakarí-
tásáról, síkosságmentesítésről 

Sok hóra és erős 
hidegre készülnek

Folytatás az 5. oldalon

A múlt hét közepén került 
sor a kórházban a Kátai Prog-
ram elnevezésű kórházfejlesz-
tő beruházás kivitelezőinek, 
az intézmény és a projekt irá-
nyítóinak, felelőseinek (Pro-
jekt Irányító Bizottsági) érte-
kezletére. 

Decemberben már beszá-
molhattunk arról, hogy az 
építők felvonulásával és a 
munkaterületek lehatárolá-
sával megkezdődtek az egy 
éve indult projekt kivitelezési 
munkái. A kivitelezők legelő-

ször is a régi járóbeteg rendelő 
földszintjén vonultak fel. 

- A bontási munkák jelenleg 
– vagyis 2012. január 26-án – a 
befejezéshez közelednek - nyi-
latkozta az értekezlet után dr. 
Czinkotay Frigyes projektmene-
dzser. - A földszinten megkez-

dődött a labor és a radiológia 
helyiségének kialakítása. Szá-
razépítési munkák folynak, il-
letve a gépészeti munkák ala-
pozása történik most.

Kátai Program

Egy hónapon belül 
költözik „a steril”

Folytatás az 5. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Viszkik és 
dobozok

A hét kétségtelenül legnagyobb 
bulvár híre, hogy kiszabadult a Visz-
kis Rabló a sátoraljaújhelyi börtön-
ből. Jó magaviselete miatt harma-
dolták (?) talán a büntetését, bár eb-
ben nem vagyok egészen biztos. Az 
igazsághoz tartozik, hogy nem iga-
zán foglalkoztatott Ambrus Attila 
bűnügye, nem is nagyon ismertem 
a részleteket és azt sem, hogy hány 
pénzintézetet és utazási irodát rabolt 
ki társával, Orbán Gáborral. Most vi-
szont - ahogy hallottam - a börtön-
ben leérettségizett és még valami-
lyen kommunikációs felsőfokú képe-
sítést is szerzett. (Nem kizárt, hogy 
évek múltán egyszer majd azt hall-
juk a híradásokban, hogy BM szóvivő 
lett -, hiszen a legjobb rablóból lesz a 
legjobb pandúr, a régi magyar köz-
mondás szerint.) Azt is rosszul tud-
tam, hogy azért nevezték el „visz-
kis rablónak”, mert a tett színhelyén, 
mindig otthagyott egy üres viszkis 
üveget. Most olvasom, hogy azért, 
mert a rablások előtt valamelyik kö-
zeli italmérésben, mindig elfogyasz-
tott egy pohár viszkit. (Talán közben 
Churcillre is gondolt, hiszen a legfon-
tosabb döntései előtt ő is fölhörpin-
tett egy-két pohár viszkit – sőt még 
néha többet is lehúzott – és elpöfé-
kelt egy igazi, kézzel sodort havan-
na szivart.)

Bevallom, az ragadta meg a fi-
gyelmemet, hogy szabadulása vélet-
lenül egybeesett a „tábornokok pe-
rének” kezdetével, ami szintén kap-
csolódik a viszkihez – pontosabban 
a viszkis dobozhoz. Ez a doboz ügy 
ugyanis a közélethez jobban kapcso-
lódik, mint Ambrus ügye. S tartok tő-
le, hogy van olyan horderejű is, csak 
ezt a mass média, igyekszik elbaga-
tellizálni. Fapál László pedig tagad, s 
az sem kétséges számomra, hogy a 
dobozolásért – illetve, az ebben az 
ügyben szereplők, jóval kevesebb 
börtönbüntetést kapnak majd össze-
sen, mint Ambrusék. Pedig, jóval töb-
bet érdemelnének. Ugyanis ők, esküt 
tettek annak idején, hogy a „dolgozó 
népet szolgáljuk”. Hát így szolgálták. 

Meg azok a fránya dobozok! Ha-
gyó is Nokiás dobozban vette át a 
milliókat-, amit most a Népszava sze-
menszedett hazugságnak nevez - ol-
vastam Németh Péter cikkében. A 
dobozolásról még eszembe jut, hogy 
most lesz a közeljövőben Örkény Ist-
ván nagy magyar író és drámaíró 
születésének századik évfordulója. 
A Tóték c. színművében a dobozolás 
áll a középpontban, mint truvaille. A 
mai magyar valóságban ezek a do-
bozolók, nem valószínű, hogy akár 
csak egyetlen sort is olvastak volna 
Örkénytől, aki ha föltámadna, most 
bizonyára azt hinné, abszurd ez az 
egész. Pedig nem. Realitás. Mint 
ahogy az is, - bár Ő nem tett esküt -: 
Örkény István a dolgozó népet szol-
gálta…

-ács

HÍREKHÍREK

Gombász szakkör

Szeretettel várjuk az ér-
deklődőket csütörtökön-
ként 7 órakor a városi 
könyvtárba. 

A foglalkozásokon is-
mertetésre kerülnek az or-
szág területén fellelhető 
ehető és mérges gombák. 

Szakkörvezető: Széll At-
tila gombaszakellenőr 

Információ: 59/503-224 
vagy 30/325-7724.

Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 

Könyvtár programjai
(5300 Karcag, 

Dózsa György u. 5-7. 
Telefon: 59-503-224)

Csortos Szabó Sándor 
fotográfus

VilágNézet című kiállítása
2012. február 8-ig 

munkanapokon 8-18 óráig 
látogatható.

 M E S E M O Z I
2012. február 21. (kedd) 

10.00, 14.00 és 18.00 óra
CSIZMÁS, A KANDÚR
Színes, amerikai animációs 

vígjáték. 90 perc
Csizmás, a kandúr, a Shrek 

univerzum egyik legkedvel-
tebb szereplője mielőtt meg-
ismerkedett volna a híres 
ogréval, kincsvadászként ke-
reste kenyerét. Aktuális ka-
landjában Csizmás a zseniális 
lángelme Tojás Tóbiással, és a 
magát minden helyzetben fel-
találó macskalány, Kitty tár-
saságában az aranytojást tojó 
tyúk nyomába erednek…

Jegyár (helyreszóló): 300 Ft

Megjelent a karcagi száz-
éves Szilárd Ferenc – Életem 
c. könyve. Megrendelhető: 06 
30/234-8229 telefonszámon. 
Ára: 2.500 Ft.

2012. február 4-én (szombaton) 14 óra 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Csokonai úti tagóvodájában műkö-

dő  Aprólábak gyermektánc csoportjai 
VI. Gála műsora 

Helyszín: Karcag Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár színház terme

A néptánccsoport művészeti vezetője: 
Benéné Kecskeméti Anna

A rendezvény fővédnöke: 
Dobos László Karcag város polgármestere

A műsorban fellépnek: 
Nagy Roland és Oláh Edina
Bucsai Árvalányhaj kamara táncegyüttes tagjai

Karcag Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár Toporgók néptánccso-
portja 

Kuthen úti tagóvoda Palánta gyermektánc cso-
portja 

Táncsics krt. 17. óvoda Mákszem gyermektánc 
csoportja 

Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy Ist-
ván Tagiskola néptánccsoportja 

A Nagykun Református Általános Iskola Csil-
lagrózsa Hagyományőrző néptánccsoportja 

A gyerekek műsorát színesíti a Pacsirta Nép-
zenei Kör. 

A múlt héten kaptuk azt a 
meghívót, ami a Csokonai úti 
tagóvoda Aprólábak gyermek-
tánccsoportjainak idei, immá-
ron a hatodik gálaműsorára 
invitál. 

Az Aprólábak régi ismerős, 
hiszen alig van olyan kultu-
rális esemény, ahol ne látnánk 
tőlük valami zenés, táncos, 
énekes előadást. A csoport ve-
zetője, megteremtője Benéné 
Kecskeméti Anna óvónő, a 
Csokonai utcai óvoda munka-
társa. 

- A Református Általános 
Iskolában tanítottam a nép-
táncot és az ovis szülők rá-
kérdeztek, vajon itt az ovi-
ban miért nem folytatom ezt 
a munkát? A szülői kezdemé-
nyezést Szarka Lászlóné intéz-
ményvezető és a tagóvoda ve-
zetői – Szabó Szentesi Mária, 
Konczné Pecze Margó és je-
lenleg Kunné Nánási Mónika 
is támogatták és támogatják, 
és így 2006 októberében bein-
dítottam a néptánccsoportot 
itt az óvodában.

- Az első táncosok azóta már 
iskolába járnak. Hány tag-
gal ismertette meg eddig a né-
pi táncot?

- Harminchatos létszám-
mal kezdtünk, de volt időszak, 
amikor ötven gyermek járt, a 
bölcsődétől az iskoláig. Böl-
csődésem volt először is Ko-
vács Ágota Csenge, iskolásom 
pedig Kósa Zoltán. Nagyon 
büszke vagyok rá, mert gyak-
ran látom, hogy a dérynébeli 
fellépéseken,  mindig elől tán-
col. Tehát, nagyon-nagyon sok 
gyerek táncolt már ezekben 
a csoportokban. Nagy öröm, 
hogy szinte minden gyerek, 
akivel megszerettettem a nép-
táncot, folytatja valahol. Azért 
is szervezem az évenkénti Ap-
rólábak Gálát, mert van foly-
tatása az óvodai néptáncnak 
a Nagykun Református Álta-
lános Iskolában, a Györffyben 
és a Déryné néptánccsoport-
jaiban. A tőlünk kikerült nép-
táncosok névsorát őrzöm, és 

ha sikerül majd a 10. évfordu-
lóra is szervezni egy nagy gá-
lát, akkor mindenkit meg tu-
dunk hívni. 

- A nagyobbak néptáncosa-
itól tudom, nekik igen komoly 
munka a tánctanulás. Az ovi-
sok hogyan készülnek?

- A legkisebbekkel először 
ölbeli játékokat játszunk. Így 
szerettetjük meg velük a népi 
mondókákat, és a népi játéko-
kat. Azután jönnek a többi já-
tékok, amikor köröket alko-

tunk és dalos játékokat válo-
gatunk össze, amit a gyerekek 
nagy élvezettel tanulnak meg 
és játszanak. Ilyeneket egyéb-
ként nagyon sokszor játszunk, 
mert megvannak bennük a 
táncok alaplépései. A legelső 
és a legfontosabb, hogy a gye-
rekek szépen tudjanak körbe-
járni, csengő hangon, szépen 
tudjanak énekelni és termé-
szetesen, hogy örömmel ve-
gyenek részt a foglalkozáso-
kon és szeressék a kapuzós, 
szerepcserés, párcserés, pár-
választó, sorgyarapító és más 
játékokat. Természetesen min-
dig sokat beszélgetünk a ha-
gyományokról és ilyenkor az 
évszakokat is figyelembe vé-
ve az esedékes ünnep köré 
csoportosítjuk a népi játéko-
kat, felelevenítjük a régi nép-
szokásokat. Van egy mondás, 
ami szerint csakis a múlt érté-
keinek a figyelembe vételével 
építhetjük sikeresen a jöven-

dőt. Ez szerintem ma nagyon 
is aktuális. De nem csak sze-
rintem, mert a gyerekek szü-
lei, a munkatársak és az intéz-
mény vezetői is nagyon támo-
gatják a mi tevékenységünket, 
amiért itt szeretnék köszöne-
tet mondani.

- Feltételezem a táncruhákat 
is így sikerült beszerezni?

- A ruhákra igazából egy 
pályázaton nyertünk pénzt. 
Nagy Emese készítette el azo-
kat, amiket a mai napig hasz-

nálunk – köszönet érte. 
Egyébként nagyon oda kell fi-
gyelni a pályázatokra, mert 
a ruhák minden fellépéssel 
használódnak.

- Azt meghiszem, mert na-
gyon sokat szerepelnek. Szent 
György és Szent Mihály na-
pi sokadalmak, karcagi böl-
lérverseny, Nagykunsági Kul-
turális Napok, augusztus 20., 
Birkafőző Fesztivál, Kun Ha-
gyományok Napja, Györffy 
Néptáncgála, az idősek ottho-
na ünnepi alkalmai és még so-
rolhatnám, de ebből is látszik, 
hogy szinte nincsen városi ren-
dezvény, ahol ne ropnák az 
Aprólábak.

- Mindenhová nagy öröm-
mel megyünk és köszönjük a 
meghívásokat. A február 4-i, 
szombati gálánkra pedig, ami 
már a hatodik – mindenkit 
szeretettel várunk a Dérynébe. 

Elek György

Aprólábak gyermektánc csoportjai VI. Gála műsora 

Aprólábak 

Egy néptáncgála elé

A Kátai Gábor Kórház I. 
sz. Belgyógyászati osztá-
lyának fejlesztésére létre-
hozott Alapítvány /Karcag 
Belgyógyászatáért Alapít-
vány/ kuratóriuma ez úton 
köszöni meg, hogy ez év-
ben is támogatták a SZJA 1 
%-ának és az iparűzési adó 
1%-ának felajánlásával az 
alapítványunkat. 
Kérjük támogassák ala-
pítványunkat 2012-ben is! 
Adószám: 18824065-1-16
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Bolero Turi
Téli – tavaszi árukészlet

- 50%- 50%
Az Ady Endre utca és 
a Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Február 4-5.  Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06 30/205-3260
Február 11-12 Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06 30/434-5950

MEGHÍVÓ
A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tag-

iskola szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 
„GYÖRFFY NÉPTÁNC GÁLÁRA”. 

Időpontja: 2012. február 10. (péntek) 14 óra 
Helye: Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és 

Könyvtár moziterme
Szeretettel várjuk rendezvényünkre! 

Aktuális 
jogszabályváltozások

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési ked-
vezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban kormányrendelet) hatályon kívül helyezte a sú-
lyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmé-
nyeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) kormányrendeletet azzal, 
hogy 2012. év során közlekedési támogatás egyéb feltéte-
lek mellett, csak azoknak állapítható meg, akik olyan szak-
véleménnyel rendelkeznek, (köznyelvben ,,7 pontos papír”), 
amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat 
időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl 
meg. 

A kérelem benyújtásának helye: Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala 51-es iroda

A kérelem benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A szerzési és/vagy átalakítási támogatás iránti kérel-

met minden év március 31-ig lehet benyújtani. Alapve-
tő változás, hogy a súlyos mozgáskorlátozottság tényét a to-
vábbiakban nem a szakorvos által vagy háziorvos által ki-
állított I. fokú orvosi (a köznyelvben ,,7 pontos papírként” 
ismert) szakvéleménnyel kell igazolni, mivel a kormány-
rendelet alapján csak a mozgásszervi fogyatékosságra te-
kintettel fogyatékossági támogatásban részesülő, a mozgás-
szervi fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi 
pótlékban részesülő, valamint a BNO kód XIII. főcsoport-
jába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó 
vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-
os egészségkárosodással rendelkező személyek minősülnek 
súlyos mozgáskorlátozottnak. 

A kérelem benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 5000 
Szolnok, Ady Endre út 35-37. Tel: (56) 510-203 (kérelem-
nyomtatványok kérhetők az 51-es irodában, vagy letölthe-
tők a Kormányhivatal honlapján)

A kérelem benyújtásának határideje: 2012. március 31.
Rózsa Sándor

jegyző

A szolgáltató által biztosított sárga zsákok ki-
zárólag a szelektíven gyűjtött hasznosítható hul-
ladékok gyűjtésére, a barna zsákok pedig csak a 
kerti szerves hulladékok gyűjtésére használhatók!

Hogyan kell gyűjteni a sárga és a barna zsákok-
ban a hulladékot?

A hasznosítható hulladékokat (műanyag, papír, 
fém italos doboz, italos karton stb.) vegyesen kell 
gyűjteni a feliratos sárga zsákokban. A zsák olda-
lára rá van nyomtatva, hogy milyen típusú hulladé-
kok kerülhetnek bele. Jó tudni, hogy ezek a hulla-
dékok a zsákok kiürítése után emberek által kerül-
nek további válogatásra, tehát nagyon fontos, hogy 
kizárólag tiszta, szennyeződésmentes hulladékok 
kerüljenek a zsákokba! Ha a zsák megtelik, kér-
jük azokat a zsákon lévő füllel, szíveskedjen erősen 
megkötni! 

Ha bizonytalan abban, hogy egy adott hulla-
dék betehető-e a sárga zsákba, akkor kérjük, hogy 
inkább a hulladékgyűjtő edénybe (kuka, konté-
ner) helyezze azt el! Kérjük, hogy a túl apró, vagy 
szennyezett hulladékokat ne tegye a sárga zsákba! 
A palackokat, flakonokat, az italos kartonokat, tejes 
dobozokat hajtogassa össze, vagy tapossa laposra!

A zöldhulladékokat (levágott fű, levelek, lomb, 
gallyak) a felirat nélküli, barna zsákokban kell 
gyűjteni. A nagyobb ágakat 1 m-esnél nem hosz-
szabb, kötegelt darabokban, összekötözve kell a 
szállítási napon a zsák mellé elhelyezni. 

Nagyon lényeges, hogy a megfelelő színű zsáko-
kat a hulladéknaptár szerint megjelölt időpontok-
ban helyezzék ki az utcára!

Mikor történik a szelektíven gyűjtött hulladékok 
elszállítása? 

A szelektíven gyűjtött (sárga zsák) és a zöldhul-
ladékok (barna zsák) szállítási időpontját a hulla-
déknaptár tartalmazza. Fontos, hogy a munkatár-
saink csak és kizárólag a hulladéknaptárnak meg-
felelő időpontokban szállítják el a kirakott zsá-
kokat. Kérjük, hogy a naptár időpontjait feltétlenül 
tartsák be! Lényeges, hogy korán reggel - már 7 
órakor -, kikerüljenek az ingatlanok elé a sárga, 
illetve a barna zsákok.

Milyen esetekben nem szállítja el a szolgáltató a 
kihelyezett zsákokat?

Abban az esetben, ha a 
-  kiadott zsákokban nem megfelelő hulladékokat 

gyűjtött, (pl. a sárga zsákban nem szállítjuk el 
a falevelet)

-  vagy nem az előírtak szerint helyezett hulladé-
kot a zsákba, (pl. kommunális hulladék, „sze-
mét” is található a sárga zsákban). 

Ilyen, és ehhez hasonló esetekben nem szállít-
juk el az adott zsákban a hulladékot!

Minden ilyen esetben egy felhívást fogunk be-
dobni a postaládájába. Ha a munkatársaink folya-
matosan azt tapasztalják, hogy egy bizonyos ingat-
lan tulajdonosa a zsákokat nem megfelelően hasz-
nálja, abban az esetben a kiadott zsákok árát, és a 
szállítási költségét cégünk kiszámlázza a lakos ré-
szére. 

Abban az esetben, sem szállítjuk el a zsákokat 
ha

-  nem a naptárnak megfelelő időpontban helyezi 
ki az ingatlana elé a megfelelő zsákot,

-  vagy a szállítás napján későn tette ki a szelektí-
ven gyűjtött hulladékokat, akkor csak a soron 
következő hulladéknaptár szerinti szállítási 
napon fogjuk elszállítani a zsákokat!

Mit tehet aki lekéste a szállítási időpontot, vagy 
ha két szállítás közben a sárga zsákja megtelik, és 
nem szeretné megvárni a következő szállítás idő-
pontját? 

Ha a sárga zsákja megtelt, vagy esetleg több is 
összegyűlt, és nem tudja, vagy nem szeretné meg-
várni a következő sárga zsákos gyűjtés időpontját, 
akkor az általunk üzemeltetett hulladéklerakó terü-
letén, illetve a Városgondnokság központi telephe-
lyén térítésmentesen átadhatja a szolgáltatónak.

Mi történik a szelektíven begyűjtött hulladékok-
kal? 

A vegyesen gyűjtött hasznosítható szelektív hul-
ladékok a beszállítást követően válogatásra, bálázás-
ra, majd értékesítésre, végül hasznosításra kerülnek. 

Ha Ön a sárga zsákba kizárólag csak ásványvi-
zes műanyag palackokat, vagy csak vegyes papírt, 
pl. reklámújságokat gyűjt, azzal is nagyban segíti a 
munkánkat! Köszönjük!

Komposztálási hírek
-  Kérjük, hogy akik már használnak komposz-

táló edényt, szíveskedjenek leadni a 2011. évi 
komposztálási naplót!

-  Az újabb komposztálási program során, az 
edények kiosztásának a várható időpont-
ja 2012. február-március. Minden érintettnek 
személyre szóló meghívót küldünk az edények 
átvételére!

Hol kaphat információt a hulladékgyűjtéssel, il-
letve a komposztálással kapcsolatban?

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 
5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
www.nkkft.hu
Tel: 59/503-317
„Legyen Ön is válogatós!

A karcagi hulladékszállítással kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai 

Hivatal Debreceni Igazgatósága „Karcag” te-
lepülésen a KSH elnöke által 2012. évre enge-
délyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapu-
ló lakossági adatfelvételeket végez.

A felvételek az Országos Statisztikai Adat-
gyűjtési Program szerint nyilvántartási szá-
ma és neve:

„1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő fel-
vételei”

„1942 A lakosság utazási szokásai”
„2153 Háztartási költségvetési és életkö-

rülmény adatfelvétel, havi naplóvezetés”
„2154 Háztartási költségvetési és életkö-

rülmény adatfelvétel, havi naplóvezetéshez 
kapcsolódó éves kikérdezés”

„2003 Felmérés a háztartások információs 
és kommunikációs technológiai (IKT) eszkö-
zök használatáról”

Az összeírási munkát megbízási szerző-
déssel rendelkező, igazolvánnyal ellátott 
számlálóbiztosok végzik. A mintavétel rep-
rezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlen-
szerű kiválasztással hajtják végre. 

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai cél-
ból történnek, vagyis az egyedi adatok má-
sok számára nem hozzáférhetőek, összefüg-
gésben a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény előírásaival.

Polgármesteri Hivatal

Statisztikai adatgyűjtés
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Kovács Sándor felszólalása 
már fajsúlyosabb témát érin-
tett és kisebb vitát is generált. 
A képviselő a karcagi jobbikos 
újság egyik cikkére reagált, 
amely az ipari park környékén 
történő fejlesztésekről szólt. 
Kovács felháborodását fejezte 
ki afölött, hogy az említett írás 
minden tényt nélkülözve, sötét 
autókkal érkező üzletemberek-
ről, ingatlan panamáról, maf-
fia módszereket sugalmazva ír, 
ezzel is megtévesztve a város 
lakosságát és a közvéleményt. 
A képviselő kiemelte, hogy a 
mai, nehéz gazdasági helyzet 
ellenére is munkahelyterem-
tő beruházásokon dolgozik az 
önkormányzat vállalkozókkal 
karöltve. Szerinte az ilyen cik-
kek sértőek azokra a vállalko-
zókra nézve, akik már hosszú 
évek óta munkát adnak a helyi 
lakosságnak és azokra is akik 
itt képzelnek el vállalkozást 
beindítani. Nem érti, hogy mi 
motiválhatja ezt a hozzáállást a 
Jobbik részéről. „Talán rosszin-
dulat, irigység, vagy más ellen-
tétes érdek?”- tette fel a kérdést 
a képviselő. Kovács Sándor ar-
ra kérte az érintetteket, hogy 
ha már segíteni nem akarnak, 
legalább ne ártsanak.

Andrási András a Jobbik ne-
vében éles hangú válaszban re-
agált, megkérdőjelezve számos 
dolgot, többek között a meg-
teremtett álláshelyek számát. 
Mint mondta, kevesli a 100-
150 fős munkahelyteremtést. 
Ő is és pártja is annak örül-
ne igazán, ha legalább 1000, 
vagy annál több munkaerőt al-
kalmazó vállalkozást tudna az 
önkormányzat Karcagra hoz-
ni. Dobos László erre reagálva 
bejelentette, hogy az ülés nap-
ját megelőzően minisztériu-
mi szinten született egy szer-
ződés, melynek értelmében egy 
használt elektromos eszközö-
ket szétszerelő üzem költözik 
hamarosan Karcagra. Az üzem 
még ebben az évben felépül és 
legalább 150 főt fog alkalmaz-
ni. A polgármester nem tartja 

kizártnak azt sem, hogy eset-
leg ennél több ember is alkal-
mazásba kerülhet a cégnél. Ezt 
követően több képviselő is fel-
szólalt abban egyetértve, hogy 
a jelenlegi helyzetben nagyon 
nehéz a munkahelyteremtés, és 
már az is nagy eredmény, hogy 
ennyi új munkahelyet tudnak 
létrehozni.

A közmeghallgatás alkal-
mával két lakossági hozzászó-
lás történt. Az első a piac és a 
Kacsó utca egyik nehezen be-
látható kereszteződéséhez egy 
gyalogátkelő felfestését ja-
vasolta, mert piacnapokon a 
megnövekedett forgalom mi-
att balesetveszélyes lehet az 
adott terület. A polgármester 
ígéretet tett a probléma meg-
oldására. A második hozzá-
szóló arról beszélt, hogy a he-
lyi vállalkozások lehetőleg mi-
nél több karcagi lakost alkal-
mazzanak. A polgármester 
megígérte, hogy közben jár a 
vállalkozóknál. 

A 2012-es városi költségve-
tés vitáját szintén a polgármes-
ter vezette fel. Bevezetőjében 
kitért arra, hogy széles társa-
dalmi egyeztetés előzte meg a 
koncepció kidolgozását, elfo-
gadásra javasolta az előterjesz-
tést, majd átadta a szót Karcagi 
Nagy Zoltánnak, aki részlete-
sen ismertette a rendelet tarta-
mát, a legfontosabb elemeit és a 
sarokszámokat is kiemelve.

Itt is hosszas vita zajlott a 
Jobbik és a Fidesz képviselői 
között. Andrási András több-
ször is ironikusan nyilatkozott 
a rendelet-tervezet kapcsán. Az 
újabb működési hitel felvétel-
ét kifogásolta, majd elmond-
ta, hogy több bizonytalan pon-
tot is talált a költségvetésben, 
de konkrétan egyet sem neve-
zett meg.

Az előterjesztés írott anya-
ga azzal indul, hogy a tavalyi 
év utolsó negyedében az álla-
mi támogatás ismeretének hi-
ányában 709.691 ezer Ft volt a 
várható bevételek és támoga-
tások, valamint a kiadások kö-
zötti negatív különbözet, va-
gyis a forráshiány. A ma már 

ismert állami finanszírozás fi-
gyelembevételével az első kör-
ben (2012. január 28-án tár-
gyalt) tervezett forráshiány 
összege már 309.491 ezer forint 
volt, és nem tartalmazott, csak 
nagyon szerény, működési kö-
rülményeket biztosító igénye-
ket. A további egyeztetések so-
rán kialakult végleges rendelet-
tervezet a bevételek és a kiadá-
sok tekintetében 300.000 ezer 
Ft folyószámlahitel igénybevé-
telével van egyensúlyban. 

A 2012. évi költségvetés be-
vételei és kiadásai a következő-
képp alakulnak (idézet a rende-
letből):    

„(1) A Képviselő Testület 
Karcag Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetése – a (2) 
bekezdésben meghatározott fi-
nanszírozási műveletek nélküli 
– bevételi főösszegét 7.415.142 
ezer Ft-ban, a kiadási főösz-
szegét pedig 7.682.083 ezer fo-
rintban határozza meg, a hiány 
összege 266.941 ezer Ft.

(2) A 2012. évi költségvetés 
egyensúlya az alábbi finanszí-
rozási műveletekkel:

a) a költségvetés bevételi ol-
dalán 2012. évre vonatkozó-
an a hiány működési belső fi-
nanszírozására szolgáló bevé-
tel 250.016 ezer Ft, a fejlesztés 
belső finanszírozására szolgáló 
bevétel 10.662 ezer Ft, a hiány 
külső finanszírozására szolgá-
ló bevétel, működésre (hitel) 
300.000 ezer Ft összegben ter-
vezett.

b) kiadási oldalon pedig ösz-
szesen 293.737 ezer Ft (fejlesz-
tési célú hitelek és kötvény tő-
ketörlesztésével), a költségveté-
si éven belül biztosított.”

A képviselők egyet értettek 
abban, hogy továbbra is szigo-
rú gazdálkodás mellett kell a 
költségvetést végrehajtani, így 
megőrizhető a város fizetőké-
pessége, de ehhez szükség van 
az önkormányzat és az intéz-
mények költségtakarékos gaz-
dálkodására.

Az előterjesztést két nem 
szavazat mellett fogadta el a 
testület.

-dh-

- Ilyen mélységű társadal-
mi egyeztetés még soha nem 
történt a költségvetést illetve 
a koncepcióját illetően, mint 
ebben az évben – mondta Do-
bos László. - Nagyon sok civil 
szervezettel, az összes intéz-
ménnyel, a város összes válla-
latával megtörtént a költség-
vetés átbeszélése. Pontosan 
amiatt, hogy a lehető legjob-
ban fel lehessen mérni azo-
kat a tartalékokat, amiket az 
év folyamán fel tudunk majd 
használni. Kicsit talán meg-
lepő, hogy az idén január-
ban fogadtuk el a költségve-
tést és nem februárban, ahogy 
az lenni szokott. Azért tettünk 
így, mert azt szeretnénk, hogy 
az ebben eltervezett takaré-
kossági intézkedések minél 
hamarabb életbe lépjenek. A 
költségvetés ugyanis nagyon-
nagyon szigorúan előkészí-
tett, rendkívül takarékos elői-
rányzat.

- Mire voltak figyelemmel az 
összeállításnál?

- Mindenképpen azt szeret-
tük volna elérni, hogy teljesí-

teni tudjuk azokat a kiadáso-
kat, amelyek az önkormányzat 
vállára nehezednek. Vannak 
hosszútávú elkötelezettsége-
ink, kötelezettségben vállalt 
feladataink, amiknek minden-
képpen meg kell felelnünk. 
Vannak önként vállalt felada-
taink, és ezeket olyan szinten 
szeretnénk megtartani, hogy 
ha javul az ország gazdasági 
helyzete, akkor mi is előrelép-
hessünk. Elsőrendű szerepet 
kapott, hogy a fizetőképessé-
günk megmaradjon, hogy biz-
tosítani tudjuk az intézmények 
működését és nagyon fontos, 
hogy az ott dolgozók időben 
megkapják a bérüket. És na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy a 
lehető legkevesebb elbocsátás-
sal tudjuk megoldani a 2012-es 
évet. Ugyanakkor igen fontos, 
hogy a költségvetés lehetősé-
get biztosít az új munkahelyek 
teremtéséhez, most gondoljunk 
az előbb érintett beruházásra, 
de említhetném a Darányi Ig-
nác tervet is. A lakosságot pe-
dig a nehéz helyzetben sem kí-
vánjuk új adóval terhelni. 

Elek György

Szak-Ma Bál

Együtt a holnap 
szakmájáért!

„Isten áldja a tisztes ipart”

A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános és 
Kollégium „SZAKI 2000” Alapítványa valamint a Karcagi 
Ipartestület meghívja a Szak-Ma Jótékonysági Báljára.

A jótékonysági bál időpontja: 2012. március 03. 1800

Helye: Diákotthon Kollégium Karcag Varró u. 1-3.
Belépő jegy: 5000 Ft/fő
Támogatói jegy: 2500 Ft/db

A jegyek elővételben 2012. február 24-ig vásárolhatók az 
intézmény titkárságán és az Ipartestület irodájában (hétfő-
től csütörtökig: 8:00-15:30 óráig).

Részletes felvilágosítással az iskola titkárságán az 59/312-
202 telefonszámon és az Ipartestületnél az 59/312-403 tele-
fonszámon szolgálunk.

Felhívás
A „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző 

Egyesület nevében tisztelettel kérjük Önöket idén 
is, hogy támogassanak bennünket személyi jöve-
delemadójuk 1 %-ának felajánlásával! Szerveze-
tünk az adó 1 %-ából származó jövedelmet a helyi 
hagyományőrző rendezvényeken, táborok, egye-
sületi lovas képzések megszervezése során, illetve 
felszerelések, eszközök fejlesztésére használja fel.
„Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület
www.pusztairoka.hu 
Adószám: 18838257-1-16
Köszönjük támogatásukat!

Bene Sándor
elnök

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Új üzem épül az Ipari 
Parkban

Elfogadták a városi költségvetést

Meghívó

A Francia- Magyar Baráti Társaság 2012. február 9-én 
(csütörtök) 17.00 órára, találkozóra várja a társaság tagjait 
és a kedves érdeklődő közönséget. 

Program:
Nagy Sándor Zoltán debreceni grafikusművész képeinek 

megtekintése -a Kolláth galéria kiállítása-,
a baráti társaság 2012. évre tervezett programjának meg-

beszélése.
Az összejövetel helyszíne: Kaiser étterem (Karcag Dózsa 

György út 3.)
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Sajtóközlemény
Óvodafelújítások – elkészült a Táncsics körúti óvoda is
Az előzetes ütemterveknek megfelelően fejeződtek be „A karcagi Mada-

rász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményé-
nek felújítása, korszerűsítése” című projekt munkálatai. Ahogy arról koráb-
ban értesülhetett a lakosság, 2011. november végén megtörtént a Jókai úti 
tagintézmény átadása; a másik, felújítással érintett, Táncsics körút 19. sz. 
alatti óvoda műszaki átadására pedig 2012. január 31-én került sor.

Az augusztus óta zajló intenzív munka látványos eredményeket hozott. 
A homlokzat és a tető teljesen megújult, a nyílászárók cseréje és a fűtés korszerű-

sítése költséghatékonysági szempontból is jelentős változást eredményezett. Az aka-
dálymentesítés megvalósítása ennél az épületnél is kötelező előírás volt, így ezen-
túl a mozgásukban korlátozottak is fennakadás nélkül közelíthetik meg az épületet. 
Teljes körű átalakításon esett át a vizesblokk, valamint megújultak a csoportszobák 
padlói és falai is. 

A kivitelezési munkálatokért felelős kecskeméti Horváth Építőmester Zrt. részéről, 
Gulya Balázs operatív igazgató az alábbiakat mondta el az elvégzett munkával kap-
csolatban: 

„A Horváth Építőmester Zrt. többfordulós közbeszerzési eljárás keretében nyerte 
el a karcagi Táncsics körúti óvoda felújítási munkáit. A munkálatok tervszerűen, a 
2012.01.31-i határidőre elkészültek. A kivitelező kapcsolata az önkormányzat képvi-
selőivel, a műszaki ellenőrrel, a tervezővel és az intézmény vezetőségével mindvé-
gig problémamentes és konstruktív volt. A közműszolgáltatókkal és az illetékes ható-
ságokkal megtörténtek az egyeztetések a használatbavételi engedély megkéréséhez. 
Fontos kiemelni, hogy az eredeti tervmunkákhoz nem tartozó lapostetős épület nyí-
lászáró-cseréje is ennek a pályázatnak a keretében megoldódott, mivel ezek az ab-
lakok már rendkívül rossz állapotban voltak, cseréjük halaszthatatlanná vált. Remé-
nyeink szerint az óvoda régi „lakói” örömmel veszik majd újra birtokba a megszépült 
épületet.„

A visszaköltözéssel kapcsolatosan az összevont intézmény vezetője, Szarka 
Lászlóné elmondta, hogy remélhetőleg 1-2 héten belül megtörténik a kötelező enge-
délyek beszerzése, és a tervek szerint február 13-ától már a megszépült épületben 
folytatódhatnak a hétköznapok.

A projekt látványos része, a kivitelezés tehát befejeződött, a végleges (pénzügyi) 
zárás várhatóan majd csak február végén következik be. 

A projektről további információk, ké-
pek, egyéb tudnivalók az alábbi honla-
pon találhatók: http://HYPERLINK „http://
euprojekt.karcag.hu/eaop/”euprojekt.
karcag.hu/eaop/ .

- A munkaterületen látha-
tóan nagy erőket koncentrál-
tak. Hány cég, hány fővel dol-
gozik?

- Pontos számot nem tu-
dok mondani, mert az nap-
ról napra változik. Ismerete-
im szerint a fővállalkozó ko-
ordinálásával naponta több 
mint hatvan ember dolgozik 
a földszinti helyiségben.

- Milyen további részleteket 
egyeztettek a mai megbeszélé-
sen?

- A földszint kialakítása ab-
ba a fázisba érkezett, amikor 
meg kell indítani a gépészeti 
csatlakozópontok kialakítá-
sát, ami azt jelenti, hogy né-
hány első emeleti helyiség-
ben is munkákat kell végezni. 
(Így kerül sor a födémáttö-
résekre a későbbi légtechni-
kai vezetékek átvezetéséhez.) 
Az elkövetkező időben pedig 
a patológiát, a bonctermet és 
a kapcsolódó helyiségeket ad-
ják át az építőknek. A kórház 
jelenleg egyeztet, hogy abban 
az időszakban a patológiával 
kapcsolatos feladatokat mi-
lyen koordinációban tudja el-
végezni.

- A laborberendezés közbe-
szereztetése, mint az értekez-
leten elhangzott, már elfoga-
dásra került. Ez mit jelent?

- A beruházás első üteme 
a labort, a központi sterilt, a 
patológiát és a földszinten el-
helyezendő radiológiát érinti. 
A tervezett gépek legtöbbjére 
már élő szerződéssel rendel-
kezünk. A többiek beszerzése 
pedig folyamatban van. 

Az egészségügyi ellátást a 
kórház szakemberei az épít-
kezés idejére is megtervezték 
és megszervezték. A vérvizs-
gálatokat pl. más kórház be-
vonásával biztosítják. 

- Sikerült-e így zavartalan 
ellátást biztosítani? - kérdez-
tük az első hetek tapasztalata-
iról dr. Nagy Mihály főigazga-
tó főorvost. -

- Elsődlegesen az építési te-
rület elszeparálása volt a lé-
nyeges azért, hogy a betegfor-
galmat az építkezés, illetve az 
építkezést a betegforgalom ne 
zavarja. A fal lezárásával ez 
megoldódott. Annyi sajnála-
tos következménye lett, hogy 
a tüdő- és cukorbeteg gondo-
zó pillanatnyilag csak a külső 
ajtón közelíthető meg – ám ez 
elsősorban a személyzet szá-
mára jelenthet kellemetlensé-
get. A laboratórium tovább-
ra is a pszichiátria földszint-
jén működik, és az új gépek 

beállításáig ott is marad. Át-
menetileg a már ismertetett 
üzemmódban kell hogy mű-
ködjön, vagyis 10-óráig foly-
nak a mintavételek, amiket 
ezután Berettyóújfaluba szál-
lítunk. Úgy látom, ez a mű-
ködés sikeresen beállt. A ra-
diológián az építkezéssel kap-
csolatban födémáttörést haj-
tanak végre. Emiatt az egyik 
röntgengépet le kell állíta-
ni, viszont a sürgősségin lévő 
röntgent be fogjuk üzemelni 
és bizonyos vizsgálatokat ott 
fogunk elvégezni. A sürgős-
ségin ezért nagyobb beteglét-
szám várható, s a zsúfoltság 
is növekedni fog, amiért min-
denki türelmét és elnézését 
kérjük. Más lehetőség sajnos 
nincsen, igyekszünk a mun-
kát ütemezni.

- A központi sterilizáló is az 
egyik felújítás előtt álló rész-
leg. Ha jól gondolom a kórház 
mögött felállított konténerek a 
sterilizálóra várnak.

- A központi sterilnek a 
költöztetése a lakosságot nem 
érinti, inkább csak a személy-
zet számára érdekes. Való-
ban, az udvaron látható kon-
ténereket a sterilizáló részé-
re telepítették. Már csak az 
ÁNTSZ engedélyére várunk 
és akkor odaköltözik. Ez, is-
métlem, a „civil” lakosságot 
nem érinti. A patológia – más 
néven a kórbonctan- és a hű-
tőterem átalakítása is meg-
kezdődik. Ebből adódóan a 
holttestek hűtése, a boncolá-
sok és a vizsgálatok egy része 
nem a Kátai Gábor Kórház-
ban, hanem más településen 
más telephelyen fog történni. 
A lakosságnak ezzel nincsen 
teendője, mert az ügyintézést 
itt fogjuk végezni. Azt viszont 
el kell mondani, hogy a kór-
boncnok orvossal nem tud-
nak majd olyan gyorsan ta-
lálkozni az ügyintézés esetén, 
mert ők az említett telephe-
lyen fogják végezni a munká-
jukat. Ezt a temetések előké-
szítésekor, az azzal járó hiva-
talos ügyek intézésekor figye-
lembe kell venni. A főorvosok 
most készítik elő az új mun-
karendet és kidolgozzák a le-
hetséges megoldást is. Fel-
tehetően fogadóórákat kell 
majd kijelölnünk. Másként 
sajnos nem tudjuk megolda-
ni, de igyekszünk elfogadható 
megoldást találni.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

gondoskodni kell. A rendkívü-
li helyzettel kapcsolatban úgy 
próbáljuk meg átalakítani az 
ügyeletet, hogy szükség ese-
tén az összes jármű egyszerre 
tudjon kimenni. Ez azt jelenti, 
hogy nyolc tolólapos járművet 
tudunk elindítani. Megfelelő 
mennyiségű érdesítő és oldó-
anyag van betárolva, úgyhogy 
– mivel fagyos, hideg idő van 
– fel tudjuk szórni a megtisz-
tított utakat. Ha tehát lezúdul 
a hó, a nyolc járművel, a város 
belterületétől kifelé haladva, 
meg tudjuk tisztítani a főbb út-
vonalakat. Számítunk a Közút-
kezelő olyan irányú tevékeny-
ségére is, ami az állami utak 
tisztítását jelenti, de több éves 
tapasztalat, hogy sok hó esetén 
már akkor érnek ide, amikor 
mi végeztünk az állami utak 
városi takarításával is.

- Hómunkásból hányat tud-
nak bevetni?

- Február 1-jével indul Kar-
cagon a Start munkaprogram, 
amelynek keretében 180 főt fo-
gunk felvenni. Péntekre, ami-
korra a nagy mennyiségű ha-
vat ígérik, akár száz embert is 
mozgósítani tudunk majd. A 
közterületek tisztítása a Város-
gondnokság feladata, de a ma-
gánporták előtti járdaszaka-
szokat a tulajdonosoknak kell 
takarítaniuk.

- Ez a gépi- és emberi erő 
több napon át bevethető?

- Természetesen. 24 órás 
ügyeletünk van és a váltást 
tudjuk biztosítani. A szűk ke-
resztmetszetet nem a humán 
erőforrás, hanem a géppark fo-
lyamatos igénybevétele szokta 
jelenteni. Erre az utóbbira fel-
készültünk. Ha műszaki prob-
léma jelentkezne akár éjszaka 
is megoldható a javítás. A fon-
tosabb alkatrészekből pedig 
raktárkészletünk is van szük-
ség esetére.

Elek György 

Egy hónapon belül 
költözik „a steril”

Folytatás az 1. oldalról

Sok hóra és erős hidegre készülnek
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Kissé megkésve összegezem 
az elmúlt ősz sakkeredménye-
it.

A magasabb osztályban 
nagyszerű rajt után továbbra 
is az élmezőben állunk a sakk 
NB II. csapatbajnokságban. 
Gyula és a kecskeméti Tóth 
László SE II. csapata vezet 
előttünk, az utóbbi mindössze 
fél ponttal. Az egyéni eredmé-
nyek is ezt a jó helyezést tük-
rözik, ugyanis Kónya Lász-
ló, A. G. Catalin, Levay Sorin 
és Egyed Judit minden par-
tiban győztek. Kónya László 
négy, a többiek három, illet-
ve két partit játszottak. De re-
mek eredmény négy partiból 
Mohácsi Imre 3,5; Egyed Zsolt 
és Egyed Viktória 3-3, illetve 
Papp József és Kovács Róbert 
2,5 - 2,5 pontja is, dr. Kozák 
Ottó csak egy partit játszott, 
és nyert. A többiek eredmé-
nyén még lehet javítani. 

Csapatunk a megyei I. osz-
tályban is játszik. A keleti cso-
portban sajnos az első hely-
re már nem sok esélyünk van, 
mert - mint a korábbi beszá-
molómban is írtam - Kisúj-
szállás ellen balszerencsés kö-
rülmények között kikaptunk, 
de a csoport második he-
lyét Törökszentmiklós előtt 
6 ponttal tartjuk, ami szin-
te biztos, hogy a tavaszi sze-
zonban elég lesz helyezésünk 
megtartására. Az eddig leját-
szott fordulókban Egyed Judit 
és Kovács Sándor három mér-

kőzést játszott, minden par-
tiban győztek. Jó eredmény 
még Kónya László és Fodor 
István négy mérkőzésből szer-
zett 3-3 pontja is. A többiek 
mérsékeltebben szerepeltek.

A december végi szezon-
záró egyéni villámversenyre 
szép számú nevezés érkezett. 
A huszonnyolc játékos kilenc 
fordulóban mérte össze ere-
jét, 15-15 perces időbeosztás-
sal. Ebben a sajátos műfajban, 
nem csak az agynak, hanem a 
kéznek is ügyesen kell mun-
kálkodnia. 

Legjobban ez Kónya Lász-
lónak sikerült, ugyanis egye-
düli első lett 7,5 ponttal. A to-
vábbi helyezések: Egyed Zsolt, 
ifj. Egri László, Erdei Lajos 6,5 
- 6,5 ponttal A legjobb női já-
tékos Terbe Zsuzsanna, a sze-
niorok között Fodor István.

A jó eredmények eléré-
séhez nagyban hozzájárul-
tak támogatóink, a Nagykun-
sági Vízgazdálkodási Társu-
lat, aki otthont ad a megyei 
csapatbajnokságnak. Továb-
bá Benesóczki Balázs, Hor-
váth Lajos,  Madarász György, 
Rábai Sándor és Wolf László 
urak, akiknek segítsége nélkül 
több versenyünket nem tud-
nánk megrendezni.

Január 29-én kezdődött a 
pontvadászat, az ötödik for-
dulóra Mezőberényben kerül 
sor. 

Fodor István

A sakkozók őszi 
szereplése

Folytatódott a Pingvin Ku-
pa, amely izgalmakban és for-
dulatokban gazdag igazán kö-
zönség szórakoztató forduló 
volt ismét.

„A” csoport
Az „A” csoportban folytatta 

a Tokle a magabiztos győzel-
meinek a gyűjtését. A többiek-
nek nyilván az is jó érzés, ha 
megtudják szorítani a karcagi 
Megyei Bajnok csapattagokat 
is játszató társaságot. A má-
sodik helyezésért viszont, ki-
élezett küzdelem zajlott, s egy 
pont döntött végül csak. 

Huligánok – Tokle 40-80 
(10-17, 4-21, 14-20, 12-22)

Tukarcs S. (5), Pádár M. (6), 
Papp J., Perlaki M. (5/3), Vasca 
F. (10), Kun G. (8/6)., Elek N. 
(6)., ill Simon L. (32/6), Simon 
P. (11), Fábián P. (13/3), Finta 
Zs., Palkó Zs. (4), Mészáros 
A., Rideg L. (20)

Tokle – Nekem8 81-56 (19-
7, 12-9, 17-6, 16-20)

Simon L. (27/3), Simon P. 
(6), Fábián P. (11/9), Finta Zs., 
Palkó Zs. (9), Mészáros A., 
Rideg L. (28), ill. Szepesi B. 
(9/6), Kis T. (18), Gyökeres I. 
(10), Németh G. (8), Lukács G. 
(11/9) 

Nekem8 – Huligánok 66-
67 (7-29, 17-14, 17-15, 25-9)

Szepesi B. (22/6), Kis T. (12), 
Gyökeres I. (8), Németh G. 
(11), Lukács G. (13/3)
1. Tokle 2; 0; 161 – 96 4 p
2. Huligánok 1; 1; 107 – 146 3 p
3. Nekem8 0; 2; 122 – 147 2 p

 „B” csoport
A kadet fiúk simán győztek 

a serdülő és a „Tekós” leányok 
ellen. A Leányok viszont szo-
ros, változatos meccsen dön-
tötték el a helyezéseket.

Flúgos Csajok – Bolygók 
28-88 (8-22, 10-21, 6-15, 
4-30)

Juhász H. (10), Hérmán Sz. 
(6), Garics Sz., Örökös Tóth 
Cs., Andrási T. (12)., ill. Bokor 
P. (26), Tóth G. (9/3), Németh 
M (8), Kovács B. (8), Suba I. 
(14), Mészáros G. (33/3),

Bolygók – Kékek 
83-30 (17-8, 28-10, 18-2, 20-
10)

Bokor P. (17/3), Tóth G. 
(14), Németh M (8), Kovács 
B. (8), Suba I. (14), Mészáros 
G. (33/3), ill Csíkos L. (6), Ke-
rekes H. (8), Mihácsi Sz. (6), 
Rácz L. (10).

Kékek - Flúgos Csajok 
61-51 (10-18, 19-10, 10-16, 
22-7)

Csíkos L. (11/3), Kerekes 
H. (22), Mihácsi Sz. (10), Rácz 
L. (18)., ill. Juhász H. (18), 
Hérmán Sz. (8), Garics Sz. (2), 
Örökös Tóth Cs. (4),  Andrási 
T. (19).
1. Bolygók 2; 0 171 – 58 4 p
2. Kékek 1;1;91 – 134 3 p
3. Flúgos Csajok 0; 2; 79 – 149
 2 p

„C” csoport
A serdülő leányok a „Gimis” 

leányokat itt is elcsípték. A 
serdülő korosztályban edző-
dő leányok a középiskolások 
ellen ma jó napot fogtak ki. A 
serdülő fiúk is győzni tudtak 
a középiskolás leányok ellen, 
viszont a serdülők ellen már 
nem találtak a gyűrűbe.

Algopyrin – Kakóscsigák 
33-29 (7-8, 8-2, 6-12, 6-5, 6-2)

Séta G. (12), Lippai A. (11), 
Székely A. (8), Kabai D.(2), 
ill. Varga V., Bércz D. (7), 
Magyari D. (6). Kovács Zs. (6), 
Egedi L. (4), Bodnár V. (6).

Kakóscsigák – Basket’Boys 
27-59 (6-19, 4-15, 11-17, 6-8)

Varga V. (10), Bércz D. (5/3), 
Magyari D., Kovács Zs. (4), 
Egedi L., Bodnár V. (8), ill. 
Varga I. (34), Lazányi Z. (6), 
Kovács B. (5), Szalai D. (8), 
Bayarsaikhan T. (6).

Basket’Boys – Algopyrin 
29-49 (10-10, 4-15, 9-6, 6-18)

Varga I. (8), Lazányi Z. (9), 
Kovács B. (4), Szalai D. (8), 
Bayarsaikhan T. ill. Séta G. 
(17), Lippai A. (22), Székely A. 
(8), Kabai D.(2)

1. Algopyrin 2; 0; 82 – 58 4 p
2. Basket’Boys 1; 1; 88 – 86 3 p
3. Kakóscsigák 0; 2; 56 – 92 2 p

„D” csoport
A még előkészítős fiú csapat 

a gyerek leányokat sikeresen 
legyőzték, viszont a két évvel 
idősebb leányok ellen a döntő-
ben nem volt esélyük. Öröm-
teli, hogy előkészítős leány 
csapat is szerveződött és ját-
szott a Pingvin Kupán.

Champion - Kosaras Csajok 
36-24 ( 4-8, 8-8, 14-4, 10-4)

Kósa Z. (18), Molnár J. (12), 
Magyari Zs.(4), Szendrei L. 
Szabó M., Kósa Cs. Erdei K. 
(2), Lukács G. ill. Lazányi B., 
Papp Cs., Kis V. (6), Valner Zs. 
(4), Pandúr Á. (4), Janó A. (8), 
Juhász B. (2).

Bébi Fókák - Lájkoló Ping-
vinek 2-86 ( 2-24, 0-18, 
0-20, 0-26 )

Méhes M. Ekine L. (2), 
Ferenczi M., Andorkó B., Sza-
bó G., Papp G., Csókási V., 
Batyinszki L., ill. Nagy K. 
(46), Béres I. (10), Laczi B. (14), 
Bakó N. (8), Papp E. (10), Fe-
hér A. Pintér Á.

3- 4. helyért:
Bébi Fókák - Kosaras Csa-

jok 7-48 ( 5-8, 0-16, 2-12, 
0-14 )

Méhes M. (1), Ekine L. (4), 
Ferenczi M., Andorkó B., Sza-
bó G., Papp G. (2), Csókási V., 
Batyinszki L., ill. Lazányi B., 
Papp Cs. (6), Kis V. (4), Valner 
Zs. (12), Pandúr Á. (6), Janó 
A. (10), Juhász B. (12).

1- 2. helyért:  
Champion - Lájkoló Ping-

vinek 10-119 (2-24, 2-23, 
0-44, 6-28)

Kósa Z. (4), Molnár J. (4), 
Magyari Zs.(2), Szendrei L. 
Szabó M., Kósa Cs. Erdei K., 
Lukács G. ill. Nagy K. (57), 
Béres I. (18), Laczi B. (16), Ba-
kó N. (20), Papp E. (8), Fehér 
A. Pintér Á.
1. Lájkoló Pingvinek 2; 0; 201 – 12
 4 p
2. Champion 1; 1; 46 – 143 3 p
3. Kosaras Csajok 1; 1; 72 – 43 3 p
4. Bébi Fókák 0; 2; 9 – 134 2 p

A következő forduló febru-
árban lesz, remélhetőleg ha-
sonlóan izgalmas fordulatos 
mérkőzésekkel.

Pingvin Kupa
Városi kosárlabda bajnokság 4. forduló

III. „Thomas” városi kispályás 
labdarúgó bajnokságban

Az elmúlt hétvégén, vasárnap a Városi Sportcsarnokban ren-
dezték meg a városi kispályás labdarúgó bajnokság IX. fordu-
lóját. 

Eredmények: 
Szuperinfó – Nagykunsági VGT-Brigád 5-0
Devils-Armacomp – Ho-Ri-Ko 2-1
Família – Blades 7-3
Ökodízel – Roli Sped 0-11
Agrosprint – Flottok 9-2
MultiTec – Origo 3-3

Elhalasztva a Thomas – K.C.K.Ö. mérkőzés 
Góllövőlista: I. Mogyorósi Csaba, II. Kovács Zoltán, III. 

Bernáth Sándor

Változik a rendelési idő! 
Értesítjük az érintetteket, hogy az 5. számú 
gyermekkörzet rendelési ideje megváltozik. 

Új rendelési idő: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 1100 - 1400 óráig, 

csütörtök: 1400 - 1700 óráig. 
Tanácsadás: csütörtökön 1230 – 1400 óráig. 

Dr. Juhász Zsuzsanna
gyermekorvos  
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Ingatlan
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt másfél szobás lakás eladó 
(ár megegyezés szerint)! Tel.: 06 
30/491-2519.
Karcag, Duna u. 24. szám alatt 
1.755 m2 üres telek eladó ! I.ár: 850 
e Ft. Tel.: 06 70/630-7578.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
10,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06 
30/245-7147.
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: 06 30/461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 06 59/312-
005 v. 06 30/583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 06 
30/461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06 
30/283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06 30/857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere is ér-
dekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06 30/432-
5110.
Karcag központjában tetőteres, jó 
elosztású, vállalkozásra is alkalmas 
gáz + cserépkályha fűtésű két ge-
nerációs, garázsos kertes ház, be-
építhető telekkel, alkuképesen el-
adó. Csak komoly szándékú vásár-
lóknak!!! Tel.: 06 70/300-9730.
25 aranykorona szántóföld eladó, 
01388/5 hrsz. 81-es tábla! Tel.: 06 
30/518-7386.
Bútorozott albérlet kiadó! Tel.: 06 
30/263-1504. 
Karcagon, 3 szobás összkomfor-
tos családi ház eladó vagy érték-
egyeztetéssel I. emeletig lakásra 
cserélhető. Pipacs utcában telek 
eladó. Tel.: 06 30/349-4316. 
Eladó Karcag főterén 250 m2-es 
üzlet, hozzátartozó 1 sz. és 2 szo-
bás lakások, illetve új családi ház, 
mindez 1200 m2-es telken. Jó jö-
vedelmet biztosít, milliókkal a be-
csült értéke alatt megvehető. Tel.: 
06 20/548-6729.
Karcag, Akácos u. 47. szám alatt 
ház eladó! Tel.: 06 30/440-4715.
Eladó v. cserélhető karcagi, 3. em. 
2 sz. társasházi, felújított, hőszi-
getelt lakás a központban. Tel.: 06 
30/234-8229.
2 szobás tégla családi ház nagy 
portával, gyümölcsfákkal eladó 
vagy főtéri lakótelepi lakásra cse-
rélhető II. emeletig. Kg., Zádor u. 
28. Tel.: 06 70/391-4295.

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tég-
la ház sürgősen eladó! Tel.: 06 
59/400-802 számon reggel 8 óráig, 
délben, este 18 órától. 
2 szobás tégla családi ház nagy 
portával, gyümölcsfákkal eladó 
vagy főtéri lakótelepi lakásra cse-
rélhető II. emeletig. Kg., Zádor u. 
28. Tel.: 06 70/391-4295.
Összkomfortos családi ház lakha-
tó alsó épülettel, 3 db garázzsal el-
adó! Társasház II. emeletig beszá-
mítható. Tel.: 06 70/389-2119.
S ü r g ő s e n ,  á r o n  a l u l  e l a d ó 
Karcagon egy felújított 2 szoba + 
nappalis kertes családi ház, munka 
és lakhelyváltás miatt. Ár: a meg-
tekintést követően megegyezés 
szerint. Tel.: 06 70/326-7293.
Karcagon főtéri, III. emeleti, két-
szobás, erkélyes lakás eladó! Tel.: 
06 30/385-4300.
Kg., Baross u. 26. sz. alatt (zugban) 
ingatlan betegség miatt sürgősen 
eladó! I.ár: 3,9 M Ft. 20 m-es lakó-
épület, 2 szoba, 2 konyha, fürdő-
szoba, spájz. 3 helyiségben beépí-
tett jó és szép csempekályha 14 
m-es alsóépület 1.127 m² telekkel. 
Tel.: 06 59/312-157.
Kertes családi ház eladó, Kg., 
Rimaszombati u. 7. szám alatt. Tel.: 
06 30/249-1350.
Kg., Madarasi u. 9-11. IV. em. lakás 
eladó! Tel.: 06 30/249-1350.
RE ÁLIS ÁRON eladó Karcag, 
Csokonai u. 58/a. szám alatti 2 szo-
bás, 80 m2 + verandás, összkom-
fortos családi ház 1.187 m2 telken, 
gazdasági épületekkel, dupla ga-
rázzsal, különálló üzlethelyiséggel. 
Tel.: 06 59/313-104.
Bútoraim tárolásához helyiséget 
keresek, amelybe a későbbiekben 
el is tudnék lakni. Tel.: 06 70/298-
7276.
Kisföldek között 742 m2 telek 30 
m2-es épülettel, villannyal, ásott 
kúttal eladó! Tel.: 06 70/940-9398.

Állat
2 db ivartalanított, 8 hetes malac 
eladó! Tel.: 06 30/603-4035.
4 hónapos, lakásban tartott, alom-
ra szoktatott kiscicák szerető gaz-
diknak elvihetők. Tel.: 06 30/427-
0323.
Egy darab kameruni törpekecse el-
adó v. birkára cserélhető! Tel.: 06 
30/399-0035.
2 hónapos, nagyon kedves beagle 
keverék kiskutya ingyen elvihető. 
Tel.: 06 30/500-1841.

Vegyes
Száraz bükkfa forgács és fűrészpor 
eladó. Tel.: 06 70/514-0748.
Transzcendentális Meditáció! A 
Világbéke Globális Országának 
megvalósítása! Tel.: 06 59/313-284, 
www.tmhirek.hu

Lehullott a fák levele. Nyomában 
a szürke köddel érkezik a hópihe. 
Télidőben, hóesésben, seprűimet 
vegye kézbe. Kapható a piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.  
Férfi bicikli, ablakszárny és pa-
rabola antenna eladó. Tel.: 06 
59/314-094.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. ext-
ra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 év-
re szóló, örökölhető, cserélhető. 
Tel.: 06 59/312-005 v. 06 30/583-
4708.
Eladó elektromos rokkant kocsi, 
2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 06 
70/364-5414.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép 
eladó. Tel.: 06 30/529-6038 vagy 
06 59/300-567.
Zongoristák figyelem! Kitűnő ál-
lapotú angol mechanikás páncél-
tőkés, fekete színű „Laumberger-
Gloss” márkájú rövid zongora reá-
lis áron eladó. Tel.: 06 70/300-9730.
Alumínium üstház üsttel, karos le-
mezvágó olló, csőfogó, francia-
kulcs, ásó, kapa, vasvilla, csákány, 
fejsze, gereblye, kőműves kala-
pács, lapát, fogók, fúrótokmányok, 
8-as húsdaráló, diódaráló eladó. 
Tel.: 06 70/532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza író-
asztal, franciaágy, 2 db új fekete 
ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 06 
70/300-9730.
200 liter szilvacefre eladó! Tel.: 06 
70/225-7979, hívható 9-15 óráig. 
Hat tagos kerékpártároló eladó! 
Tel. :  06 70/225-7979, hívható 
9-15-óráig. 
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: 06 30/963-5073.
Eladó INTEL 2400 40 GB HDD 512 
RAM PC. Tel.: 06 30/267-9048.
Eladó morzsoló, szecskavágó, ré-
paszeletelő, gáztűzhely, 4 db ve-
randa ablak (1 m széles 1,5 m hosz-
szú) 1.500 Ft/db. Tel.: 06 30/518-
7386.
Robi kapa tartozékaival, 25 cm3-es 
benzines szivattyú és 2 db karos 
zsírzó eladó. 06 30/280-6821.
Eladók hagyatékból mindenféle 
bútorok, háztartási egyéb eszkö-
zök, extra méretű férfi és női ru-
házat és bőrcsizma. U.itt: női 28-
as kerékpár, edények és egy varró-
gép. Tel.: 06 59/312-157.
Eladó körbálás lucernaszéna, búza, 
vágni való birka! Érd. 17.00 – 18.00 
óra között. Tel.: 06 70/262-5583.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06 30/384-
0490.

Tavaszi kezdéshez előzetes felmé-
rés. Palatető javítás, mosás, zsinde-
lyezés. Cserép átrakás, moha men-
tesítés, csatornacsere. Szükséges 
anyagbeszerzésre árajánlat! Ifj. 
Mile János Karcag, Takács P. u. 9/a. 
Lefolyó duguláselhárítása, sürgős 
esetben azonnal. Tel.: 06 70/941-
3722.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06 70/314-4403 vagy 06 
30/647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 06 59/311-910.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 06 
59/311-477.
Duguláselhárítás, csatorna kame-
rázás csőgörénnyel, magasnyo-
mású géppel magánszemélyek-
nek, közületeknek is. A hét min-
den napján éjjel-nappal. Tel.: 06 
70/241-8999 vagy 06 30/300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirká-
lók, álló kazánok javítása, cseré-
je, vízfűtés szerelés minden tech-
nológiával. 0-24 óráig. 06 20/917-
7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, 
kapcsolók, konnektorok, csillárok 
javítása, cseréje. Villanybojlerek 
javítása, cseréje, vízkőmentesíté-
se. Hívjon bizalommal! 06 30/302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás ké-
szülékek cseréje, fekete-fehér és 
színes kamerás készülékek telepí-
tése, kapuzár, garázskapu szerelés, 
javítás. 0-24 óráig. Tel.: 06 70/264-
3660.
Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítá-
sát, szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek is. 
Szivattyúzás, vagyonmentés 0-24 
óráig. Tel.: 06 30/301-1333.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. 
Tel.: 06 70/247-9072.

Hűtőgép szerelés,  ház tar tási 
és ipari hűtőgépek javítása, hű-
tőkamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. Tel.: 
06 70/264-3660.

Lefolyó dugulás elhárítás sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János 
Tel.: 06 70/941-3722.

Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06 
30/928-3073. www.karcagiborhaz.
hu 

Régi hagyatékait, bútorokat és ré-
gebbi tárgyait, forgalomból kivont 
pénzeket, régi pénzeket felvásá-
rolok, a legmagasabb napi áron, 
fém 200 Ft-osért akár 1.500 Ft-ot 
is! Tel.: 06 30/605-3521.

50-es nő bejárónői munkát vál-
lal idős hölgynél, úrnál. Tel.: 06 
30/524-1446.

Veszélyes helyen lévő fenyő, dió, 
akác és gyümölcsfák kivágását vál-
lalom. Tel.: 06 70/451-5917.

Meghívók, gyászjelentések, szó-
rólapok , levelek terjesz tését 
Karcagon vállalom! Tel.: 06 30/814-
3673.

VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10:00-10:30 óráig a Városi 
Köny v tárban. Tóthné Kovács 
Márta óvónő, Ringató foglalkozás-
vezető. Tel.: 06 30/489-2076.

Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. U.itt keverőgép eladó! Tel.: 
06 30/599-9238.

FODR ÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. (30 éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06 30/447-3918.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: 06 30/647-7357.

Aprilia robogó eladó. Tel. : 06 
70/604-9119.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK
23-án 21.55 órakor a karca-

gi TESCO-ból egy helyi fér-
fi 708 Ft értékben élelmiszert 
lopott, mely miatt a rendőrök 
előállították és ellene lopás 
szabálysértés miatt eljárást in-
dítottak.

23-án hajnalban a rend-
őrök körözési akció keretén 
belül két körözött személyt 
fogtak el, majd elszállították 
őket a Szolnoki BV Intézetbe.

26-án délután egy helyi fér-
fi ellen indult rendzavarás mi-
att szabálysértési eljárás, mert 
azt megelőzően a házukban 
előzetes szóváltást követő-
en egy esetben tenyérrel szá-
jon ütötte élettársát, aki a sé-
relmére elkövetett cselekmény 
miatt magánindítvánnyal élt.

27-én szabálysértési eljá-

rás indult egy debreceni férfi-
vel szemben, aki a COOP áru-
házból fizetés nélkül italáru-
kat és élelmiszert kísérelt meg 
eltulajdonítani. A lopási kár 
- 6.552 Ft - megtérült. A fér-
fit őrizetbe vették és a török-
szentmiklósi rendőrkapitány-
ság fogdájára kísérték. A bí-
róság 10 nap elzárással „jutal-
mazta” jogsértő cselekményét.

29-én délután az egyik he-
lyi vendéglőben egy ittas nő 
egy négytagú társaságba kö-
tött bele, majd az egyik asz-
talról felvett egy kancsó vizet 
és egy kávét, majd a vizet rá-
öntötte az egyik férfire. Erre 
a férfi felállt a székéről, a szé-
ket az asztalra dobta, megaka-
dályozva azt, hogy a nő a ká-
vét is ráöntse. Az ügyben sza-
bálysértési és büntetőeljárás is 
indult.
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2012. február 3. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Disznótor a Lovag-udvar-

ban
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések – külön-

kiadás
 Téma: Dobos László polgár-

mester sajtótájékoztatója 
munkahelyteremtő beru-
házásról

 Karcagi Hírek
 Beszélgetés a Vöröskereszt 

munkájáról
 Folyamatos a munka a 

nyomdában
 A Magyar Kultúra Napján
 Megtekintette a városi be-

ruházásokat Dobos László 
polgármester

 Háttér
 Vendégségben Tyukodi 

László fafaragó mesternél
20.10  Önkormányzati ülés – köz-

vetítés felvételről
 (közmeghallgatás és a városi 

költségvetés megvitatása)

2012. február 07. kedd, szer-
da

18.00  Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám - Refor-
mátus istentisztelet 2012. 
01. 22.

18.55  Karcagi hírek
19.25  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise 2012. 01. 22.
20.25  Nótaszó:
 - Karcagi Nagy Zoltán
 - Rácz Anita
 - Farkas Rozália

2012. február 09. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Mérleghinta - kisebbségi 

sorozat 1. rész
18.30  Apró Lábak I. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Beiskolázás
 Karcagi hírek
 Vendégségben a Kádas Is-

kolában
 A karcagi bírkózás
 Munkában a kutyamenhe-

lyen 
 Háttér
 Vendégségben: Pinczésné 

Soós Gyöngyinél
 Téma: Karcagi kézművesség
20.10 A Szentannai Gimnázium 

szalagavató ünnepsége

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Kóródi Andrea – Gonda 
Csaba
Kg., Takács Péter u. 11. 
 Jázmin
Jónás Henrietta – Varga 
László
Kg., Cserepes u. 11.  Adrián

Halálozás

Csontos István
 Karcag (1922.)
Fülöp Imréné (Bózsó Mária)
 Karcag (1938.)
Kovács Józsefné (Szabó Má-

ria)
 Karcag (1935.)
Györfi Andrásné (Fazekas 

Erzsébet)
 Karcag (1928.)
Zipszer Lajos
 Karcag (1952.)

Lapzárta: 2012. február 6. (hétfő) 12 óra

Labdarúgás

Február 3. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Február 4. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Február 5. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Február 6. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Február 7. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Február 8. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Február 9. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
Február 10. péntek
 Berek – Kiss Antal úti

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

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.

Készülnek a focisták

Horgászok 
figyelem!

A Horgász Egyesület 
irodája hétfőn, csütörtökön 

és pénteken 15.00 – 18.00 
óra között tart nyitva. 

Az engedélyek 
megérkeztek! 

Horgászvizsga! Minden 
hónap utolsó keddjén 

16.00 órakor az egyesület 
irodájában (Pártok Háza). 

a vezetőség

A zord és télies időjárás el-
lenére gőzerővel készülnek 
a karcagi labdarúgók a tava-
szi bajnoki szezonra. A focis-
ták Orosz István edző irányí-
tásával jelenleg főleg erőfej-
lesztő edzésekkel gyakorol-
nak, de hamarosan a labdás 
edzések is bekerülnek a felké-
szülési programba. Sőt a szak-
vezetés már előkészületi mér-

kőzéseket is beiktatott a lab-
darúgók számára. Eddig két 
mérkőzés időpontja a biztos, 
február 4-én 11.00 órai kez-
dettel Túrkeve – Karcag mér-
kőzés lesz, február 18-án lesz 
a visszavágó, a két csapat ta-
lálkozója 11.00 órakor kerül 
megtartásra. 

Bosnyák Imre

Lekvár Sándor emléktorna 
Január 28-án, szombaton 

került megrendezésre a Vá-
rosi Sportcsarnokban a Lek-
vár Sándor U-13-as korosztály 
számára kiírt labdarúgó em-
léktorna. A rendezők a bene-
vezett csapatokat két csoport-
ba osztották. 
Az „A” csoport eredményei:
Jászberény SE – Szolnoki Után-
pótlás 3-2
Olasz Focisuli – Szolnoki Után-
pótlás 3-0
Jászberény SE – Békéscsaba UFC
 4-1
Olasz Focisuli – Jászberény SE 0-0
Szolnoki Utánpótlás – Békéscsa-
ba UFC 0-3
Békéscsaba UFC – Olasz Focisuli
 0-2
A „B” csoport eredményei:
Nagykunsági Válogatott – Karcag 
SE 0-1
Mezőkövesd – Budapesti Honvéd 
 0-4
Karcag SE – Budapesti Honvéd 
0-2
Mezőkövesd – Nagykunsági Vá-
logatott 2-0
Nagykunsági Válogatott – Buda-
pesti Honvéd 0-11
Karcag SE – Mezőkövesd 1-2
Az elődöntőbe jutásért vívott 
mérkőzések eredményei:
Olasz Focisuli – Mezőkövesd 4-0
Budapesti Honvéd – Jászberény 
SE 3-0
Szolnoki Utánpótlás – Nagykun-
sági Válogatott 0-3
Békéscsaba UFC – Karcag SE 0-2
A harmadik helyért vívott mérkő-
zésen:
Mezőkövesd – Jászberény SE 1-2
A döntő mérkőzésen:
Olasz Focisuli – Budapesti Hon-
véd 1-3
A Lekvár Sándor emléktorna 
végeredménye:
1. Budapesti Honvéd, 2. Deb-
receni Olasz Focisuli, 3. Jász-
berény SE, 4. Mezőkövesd, 
5. Karcag SE, 6. Békéscsaba 
UFC, 7. Nagykunsági Váloga-
tott, 8. Szolnoki Utánpótlás
Az emléktorna különdíjasai 
lettek:
Legjobb játékos: Papp Patrik 
(Jászberény)

Gólkirály: Durózi Dániel (6 
gól) – Budapesti Honvéd
Legjobb kapus: Hajkó Balázs – 
Olasz Focisuli
Legjobb karcagi játékos: 
Györfi György
Dekázóverseny: Duróczi Dá-
niel (524 érintés) – Budapesti 
Honvéd
Hetes rugó verseny: Mezei 
Benjamin (Békéscsaba UFC)

A győztes csapatok képvi-
selőinek és a különdíjas nyer-
teseknek a serlegeket és az ér-
meket városunk polgármeste-
re, Dobos László nyújtotta át 
az ünnepélyes eredményhir-
detéskor. Zárásként polgár-
mester úr néhány perc erejéig 
megemlékezett a torna név-
adójáról, Lekvár Sándorról. 

Ezt követően ifj. Lekvár 
Sándor felajánlásaként a tor-
na győztesét vacsorára invi-
tálták. 

A színvonalas és hangula-
tos emléktorna után több csa-
pat is megköszönte a meg-
hívást és gratuláltak a torna 
megszervezéséhez. 

Kemecsi László, az emlék-
torna főszervezője: - Mivel 
felkészülési időszakban va-
gyunk, egész héten kemény 
edzések voltak. Véleményem 
szerint ebben az évben is na-
gyon színvonalas mérkőzé-
seket láthattak a nézők. Két 
csapat kiemelkedett a me-
zőnyből, a többi közel azonos 
erősségű volt. A résztvevő 
csapatok meg voltak elégedve 
a rendezéssel. A karcagi csa-
pat sajnos nem tudta megis-
mételni a tavalyi második he-
lyezést, de most a megfele-
lő terhelésen volt a hangsúly. 
Lehetőséget kapott szinte az 
összes játékosunk, az ered-
mény másodlagos volt.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a torna lebonyolításá-
ban segédkezőknek, illetve a 
támogatóknak a közreműkö-
dését. 

Bosnyák Imre


