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A vállalkozók az elmúlt év-
ben több mint 356 millió fo-
rint összegű iparűzési adó 
befizetésével járultak hoz-
zá a város működőképességé-
nek megőrzéséhez, a helyi ci-
vil szervezeteket pedig 1.856 

ezer forinttal támogatták, de a 
szakképzés, az oktatás, a kul-
túra és a sport aktuális felada-
tai és eseményei felkarolásá-
ban is jeleskedtek. 

A polgármesteri köszöntő, a 
hagyományoknak megfelelő-

en, az elmúlt év fontosabb fej-
lesztéseinek és a beruházások 
jelenlegi állásának bemutatá-
sával, illetve az önkormányzat 
2011 márciusában elfogadott, 
2014-ig szóló gazdasági kon-
cepciójának vázlatos ismerte-
tésével folytatódott. 

Ezek az elképzelések  – a 
kormány újabb intézkedései-
vel, törvénymódosításaival és 
esetleges fejlesztési elgondolá-
saival összhangban már a ta-
valyi év folyamán is több pon-
ton változtak. Viszont válto-
zatlan, hogy az önkormányzat 
alapvető célja „a város lakos-
ságának érdekeit színvonalas 
szolgáltatások keretében ér-
vényesíteni. A város optimá-
lis működése és dinamikus fej-
lődése érdekében végrehajtan-
dó stratégia gyakorlati meg-
valósításában három prioritás 
kapott hangsúlyt: a realitás, a 
stabilitás, és a fejlesztés. Kar-
cag Város Önkormányzata fe-
lelősséget érez kötelező- és ön-
ként vállalt feladatainak folya-
matos ellátásáért, valamennyi 
intézménye színvonalas mű-
ködtetésért.” 

Vállalkozók köszöntése

Folytatás a 4. oldalon

A múlt héten, pénteken, a 
Györffy István Tagiskola nép-
tánc tagozatos csoportjai-
nak gálájával megkezdődött a 
Györffy Hét eseménysorozata.

A névadó tudós előtt tisztel-
gő, ugyanakkor egy év ered-
ményeiről is számot adó iskolai 
ünnepségsorozatot immáron 
tizenharmadik alkalommal 
rendezték meg – mint mindig 
ez alkalommal is Györffy Ist-
ván születésnapja (február 11.) 
közelében. 

„Ma a nyugat-európai sza-
bású iskola- és könyvművelt-
ség fénykorát éljük, s a nemzet-
megtartó hagyományok ápo-
lásával nem törődünk. Valami 
alacsonyrendűség érzése vett 
erőt rajtunk” – idézte megnyi-
tó beszédében Györffy István 
„szellemi végakaratát, a Nép-
hagyomány és a nemzeti mű-

velődés című emlékiratot Pán-
ti Ildikó önkormányzati kép-
viselő, az iskola egykori igaz-
gatója. - „Nem becsüljük azt, 
ami a miénk. Kapva kapunk 
mindazon, ami idegen, ami 
„európai”. Pedig Európa nem 
arra kíváncsi, hogy átvettünk-e 

mindent, amit az európai mű-
velődés nyújthat, hanem arra, 
hogy a magunkéból mivel gya-
rapítottuk az európai művelő-
dést. Európa az egyéniséget ke-
resi és értékeli bennünk, nem 

A nemzetmegtartó hagyományok 

Folytatás a 2. oldalon

Másodjára rendezték meg 
Székelykeresztúron a Hagyo-
mányőrző disznótoros ver-
senyt a múlt hét végén. A jeles 
gasztronómiai eseményre há-
rom magyarországi és három 
erdélyi csapat nevezett. Ahogy 
már írtuk, egy karcagi csa-
pat (a Polgármesteri Hivatalé) 
igen erősen készült, edzésként 
januárban a Lovag-udvarban 
rendezetek disznótort. 

A múlt szombat hajnala ter-
mészetesen ott találta őket a 
keresztúri gimnázium udva-
rán, ahol a neves versenyzés-
re sor került – s igaz a csapat 
három meghatározó emberét 

is nélkülözte, de így is dereka-
san helyt álltak. A székelyföl-
di bírák a pálinkát, a szúrást, 
a hagymásvért, a perzselést, a 
bontást és persze a „disznósá-
gokat” is díjazták. A karcagi-
ak a hurka-kolbász kategóriá-
ban szerezték meg az első he-
lyet. Teljesítményükhöz gra-
tulálunk! 

A csapat tagjai: Juhász Já-
nos (böllér), Kovács Szilvia, 
Rózsa Sándor, Bosnyák Imre, 
Szatmári Péter, Szatmári Já-
nos, Szabó Józsefné, ifj. Györfi 
Sándor, Elek Eszter, Kacsándi 
István és Kacsándi Istvánné.

Elek György

Karcagi böllérek 
keresztúron

Györffy Napok 2012

Karcag város vállalkozóit köszöntötte az önkormányzat ne-
vében Dobos László polgármester február 8-án délután. Ez a 
köszöntés immár több mint egy évtizede újesztendei hagyo-
mány, amit többek között azért is szerveznek meg, mond-
ta a bevezetőben a polgármester, hogy köszönetet mondja-
nak a vállalkozók áldozatos munkájáért, „amely révén az egy-
re nehezebbé váló gazdasági helyzetben is munkahelyek százait 
őrizték meg, s ezzel jelentős részt vállaltak a város lakosságá-
nak foglalkoztatásában.”

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár és a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Egyesületének Karcagi Csoportja 
a fogyatékkal élők - elsősorban a mozgáskorlátozottak 
- mindennapi életének megismerése és megismertetése 

érdekében 

„SEGÍTSÜK EGYMÁST!” 
címmel előadássorozatot hirdet.

Az első előadás időpontja:
2012. február 22. (szerda) 14.30 óra

Az előadás címe:
„Segíthetek?” - Hogyan segíthetünk mindennapi életük-
ben a fogyatékkal élőknek
Előadó: Dr. Urbán-Szabó Béla elnök,

Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
Helyszín:
Déryné Kulturális Központ moziterme

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

FELHÍVÁS
A Kunszövetség, mint közcélú szervezet jogosult arra, 

hogy az egyesület részére az adózók felajánlhassák személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át. 

Az ügyvivő testület nevében kérem mindazokat, akiknek 
fontos a kun hagyományok ápolása, személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával támogatni szíveskedjenek a 

KUNSZÖVETSÉGET.
Adószámunk: 18237106-1-16

Dr. Fazekas Sándor
elnök 



2 2012. február 17.

Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Törzsi tánc 
és szerenád
Nem egészen értem ezt a fuball-

mizériát Afrikában – mondta egy ré-
gi ismerősöm, akivel sokszor néztem 
együtt futballmérkőzéseket, míg Kar-
cagon lakott. Már utána voltunk a Port 
Szaidban történteknek, ahol körülbe-
lül hetvenen vesztették életüket egy 
egyiptomi futballrangadó után. Töb-
ben a pálya zöld füvén, többen kórház-
ba szállítás közben, és a sérültek száma 
is több tucat lehetett. Az ember álmá-
ban sem gondolta volna, hogy ott, tá-
vol Afrikában, a világörökség részeként 
számon tartott hatalmas piramisok ár-
nyékában, ilyen események megtör-
ténhetnek. Kiderült, hogy milyen ke-
veset tudunk az „arab tavaszról”, mert 
bizony ez a fölöttébb sajnálatos ese-
mény – mint később kiderült – nagyon 
is összefüggött Mubarak megbuktatá-
sával –, illetve az utána kialakult hely-
zettel, szóval a politikával. Mert a hát-
térben a hadsereg bosszúja állt a „for-
radalmat” vezető fiatal radikálisok cso-
portjai ellen – olvashattuk a világhálón 
megjelenő elemzésekben. Persze, még 
ezek után is maradtak bennünk kéte-
lyek, mert ezek a híradások elég nehe-
zen ellenőrizhetők. Nem sokkal később 
az Afrikai Nemzetek Kupája elnevezésű 
kontinens labdarúgó bajnokság kezdő-
dött – amelyet az Eurosport tv csator-
nája végig közvetített. Már az esemény 
reklámozásánál is feltűnt, hogy ez sem 
független az ottani közélettől. A meg-
békélést hirdették a nagy sportese-
mény kapcsán, az egyes harcban álló 
afrikai országok, ill. törzsek között. 

Az mindenesetre érdekes volt, 
ahogy az Afrika-kupát megnyerő Zam-
bia csapata ünnepelte a győzelmet. 
Óriási tűzijátékkal és hagyományos tör-
zsi táncosok közreműködésével, ami 
azt az üzenetet is közvetítette a világ 
számára, hogy nagy szerepe van a ha-
gyományoknak és a nemzeti identi-
tásnak. Nem lehetett nem észreven-
ni, mennyire fontosak voltak ezek a fo-
cimeccsek az egyes országok vezető-
inek, akik szinte kivétel nélkül mindig 
jelen voltak a lelátók dísztribünjein. A 
néző arra a következtetésre juthatott, 
ezen a kontinensen a politikai szerep-
lők jobban megértik egymást, mint pl. 
az EU-ban. A „fizikai” távolság ellenére, 
van bizonyos kulturális kohézió. Mert 
az EU-ban, éppen a Magyarország el-
leni össztűz azt illusztrálja: a „nyugati-
ak”, nem hogy nem értik Közép-Euró-
pát, de nem is ismerik. Vagy legalább-
is furcsa „törzsi táncokat” adnak elő a 
magukat liberálisnak, szocialistának, 
zöldeknek meghatározó frakciók. Rá-
adásul ezen frakciók magyar tagjai sem 
érvelnek, csak járják a maguk szelle-
mi „vitustáncait”. Félelmükről, üldöz-
tetésükről nyilatkoznak szerte a nyu-
gati sajtóban. Na meg a sajtószabad-
ság sárba tiprásáról! Miközben minden 
balliberális újság címlapjáról a 90. szü-
letésnapját ünneplő Göncz Árpád mo-
solyog, a rózsadombi villája előtt sze-
renádot adó egykori volt SZDSZ-esekre 
és szimpatizánsaikra…   

-ács

HÍREKHÍREK
Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár programjai

(5300 Karcag, 
Dózsa György u. 5-7. 
Telefon: 59-503-224)

 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

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

HIRDETMÉNY
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazga-
tósága 2012. évben ügyfél-
fogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-
es számú irodája
Ideje: minden hónap el-
ső csütörtöke, 9-11 óra kö-
zött.

Rózsa Sándor 
jegyző

a tanulékonyságot. Japán alig 
száz év alatt európai művelt-
ségű állam lett, anélkül, hogy 
nemzeti hagyományait feladta 
volna. A finnek pedig nemzeti 
egyéniségüket azzal domborí-
tották ki, hogy gazdag és érté-
kes néphagyományaikat szer-
vesen beépítették nemzeti mű-
veltségükbe.”

A Györffy emlékünnepsé-
gek kezdeteire emlékezve Pán-
ti Ildikó felidézte a néptánc ta-
nításának meghonosítását az 
iskolában. Azóta már, mond-
ta, a néptánc oktatása az intéz-
ményen kívül is megszervező-
dött, része lett a város kulturá-
lis életének, a néptánccsoport-
ok eredményei pedig a város 
hírnevét öregbítik. 

A gála az iskolai „néptáncos 
osztályok”, az azokból táplál-
kozó iskolán kívüli néptánc-
csoportok és a „Miklós Nép-
tánc Együttes” műsorait vo-
nultatta fel. 

A törökszentmiklósi néptán-
cos hagyományőrzőkkel az el-
múlt időszakban jó kapcsolat 
alakult ki, amit az iskolában is 
oktató Szilágyi Erik táncmű-
vész itteni igen eredményes 
munkája, a Jártató együttes 
(ők szolgáltatták a tánczenét 
a gálán) és a Miklós Néptánc 
Együttes (meglepetés) fellépé-
se is igazolt. 

Az igazán hangulatos, 
az egész délutánnak hang-
súlyt adó bevezető tánc után 
a Kunné Nánási Mónika ve-
zette legifjabb táncosok, a To-
porgók „Gyertek lányok ját-
szani” című műsora követ-
kezett, majd sorban jöttek az 
iskola alsósai, akik Vassné 
Szűcs Edit tanárnő felkészí-
tő munkájának köszönhető-
en gyermekjátékokat, dunán-
túli és dél-alföldi ugróst és 
rábaközi táncokat mutattak 
be. A szünet után a felsősök 
(Szilágyi Erik tanár úr tanít-
ványai) csikarták ki a vastap-
sot (többször is) a mozitermet 
megtöltő nézőktől. A 6. a és 
b osztály dél-alföldi és somo-
gyi, a 7/b. nyírségi, a 8. a és b. 
osztályok moldvai és szatmári 
táncokat mutattak be. A felső-
sök műsorai között kapott he-
lyet az immár évtizedes szak-
mai munkát magáénak tud-
ható, Oroszné Millinkhoffer 
Rita tanárnő vezette Pántlika 
néptánccsoport. Tőlük valódi 
profi előadást láthattunk. 

A gála zárását a 8. osztályos 
táncosok búcsúzása jelentette, 
amikor a végzősök jelképesen 
átadták a hagyományőrzést a 
hetedikeseknek. 

A Györffy Napok hétfőn 
reggel névadó iskolai szobrá-
nak megkoszorúzásával, dél-
után pedig az ilyenkor meg-
hirdetésre kerülő helytörténe-

ti pályázatok értékelésével és a 
díjak átadásával folytatódott. 

Eredmények: 
Dédanyáink szekrénye – 

Karcagi viseletek – Az érté-
kelést végezte: Keserűné Ébner 
Tünde pedagógus

Kiemelt arany minősítés - 
Kovács Ágnes a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 6.c osztályos 
tanulója, a felkészítő: Kovács 
Miklósné tanárnő

Arany minősítés - Cs. Szabó 
Hanna és Veres Csilla Vivien a 
Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola 5. osztályost 
tanulói, a felkészítő: Takácsné 
Csikós Anikó tanárnő

Ezüst minősítés: Balog Dó-
ra a Karcagi Általános Iskolai 
Központ Györffy István Tag-
iskola 6.b osztályos tanulója, 
a felkészítő: Fazekas Mária ta-
nárnő

Bronz minősítés: Szendrei 
Máté a Karcagi Általános Is-
kolai Központ Györffy Ist-
ván Tagiskola 6.c osztályos ta-
nulója, a felkészítő: Kovács 
Miklósné tanárnő

Iparfejlődés városunkban 
1850 – 1945 között Az értéke-
lést végezte: Ruzicska Ferenc 
helytörténész, újságíró

Kiemelt arany minősí-
tés: Kovács Benedek a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
Györffy István Tagiskola 7.b 
osztályos tanulója, a felkészítő: 
Rapi Lajosné tanárnő

Arany minősítés: Egyed 
Viktória a Karcagi Általános 
Iskolai Központ Györffy István 
Tagiskola 8.c osztályos tanuló-
ja, a felkészítő: Fazekas Mária 
tanárnő

Bíró Anita a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Is-
kola 7. a osztályos tanulója, a 
felkészítő: Kóródi Lászlóné ta-
nárnő

Suba István a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 8.c osztályos 
tanulója

Felkészítő: Fazekas Mária ta-
nárnő

Ezüst minősítés:
Soós Dávid a Karcagi Álta-

lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 8.c osztályos 
tanulója, a felkészítő: Fazekas 
Mária tanárnő

Sebők Bence a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 8.c osztályos 
tanulója, a felkészítő: Fazekas 
Mária tanárnő

Hidasi Dorottya a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
Györffy István Tagiskola 8.c 
osztályos tanulója, a felkészítő: 
Fazekas Mária tanárnő

Bronz minősítés:
Krausz Zsolt a Karcagi Álta-

lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 8.c osztályos 
tanulója, felkészítő: Fazekas 
Mária tanárnő

Szopkó László a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
Györffy István Tagiskola 8.b 
osztályos tanulója, felkészítő: 
Kovács Miklósné tanárnő

Varjú Dávid a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 8.b osztályos 
tanulója, felkészítő: Kovács 
Miklósné tanárnő

Boszorkányok, táltosok, 
garabonciások a régi Kar-
cagon Az értékelést végezte: 
Dr. Kasuba Jánosné a városi 
könyvtáros – munkaközösség 
vezetője

Kiemelt arany minősítés: 
Patócs Dóra, Szabó Roland és 
Varga Beáta a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 8.b osztályos 
tanulói, a felkészítő: Kovács 
Miklósné tanárnő

Arany minősítés: Mile 
Krisztina és Nagy Angelika 
a Karcagi Általános Iskolai 
Központ Györffy István Tag-
iskola 8.a osztályos tanulói, a 
felkészítő: Rapi Lajosné tanár-
nő

Szabó Zsófia a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 8.c osztályos 
tanulója, a felkészítő: Fazekas 
Mária tanárnő

Ezüst minősítés:
Sexty Virág a Karcagi Álta-

lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 5.c osztályos 
tanulója, a felkészítő: Kovács 
Miklósné tanárnő

Szabó Kíra a Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola 5.b osztályos 
tanulója, a felkészítő: Kovács 
Miklósné tanárnő

Szopkó Ivett és Mátyus Kit-
ti a Karcagi Általános Iskolai 
Központ Györffy István Tagis-
kola 8.b osztályos tanulói, a fel-
készítő: Kovács Miklósné ta-
nárnő

Szatmári Szilvia a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
Györffy István Tagiskola 8.b 
osztályos tanulója, a felkészítő: 
Kovács Miklósné tanárnő

Vass Christine a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
Györffy István Tagiskola 8.b 
osztályos tanulója, a felkészítő: 
Kovács Miklósné tanárnő

Bronz minősítés:
Nagy Krisztina a Karca-

gi Általános Iskolai Központ 
Györffy István Tagiskola 6.c 
osztályos tanulója, a felkészítő: 
Kovács Miklósné tanárnő

Valner Zsófia Fanni a Kar-
cagi Általános Iskolai Központ 
Györffy István Tagiskola 6.c 
osztályos tanulója, a felkészítő: 
Kovács Miklósné tanárnő

Illés Rebeka és Kiss Vivien a 
Karcagi Általános Iskolai Köz-
pont Györffy István Tagisko-
la 8.b osztályos tanulója, a fel-
készítő: Kovács Miklósné ta-
nárnő

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Véradás

2012. február 22-én 

(szerdán) 

10-14,30 órakor 

véradás lesz 

a Déryné Kulturális 

Központban.

A nemzetmegtartó hagyományok 
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Par la men ti Nap ló

A februári hideg idő nem-
hogy lehűtötte volna, inkább 
feltüzelte a parlamenti képvi-
selőket. A hosszú téli szünet 
alatt összegyűlt a politikai el-
szántság az újabb vitákhoz, 
ráadásul van frakció, ahol új 
seprő seper mostantól, van hát 
bizonyítási vágy. A téli parla-
menti szünet újabb ütközete-
ket hozott Brüsszellel, az Eu-
rópai Unióval, amelynek oka-
iról és következményeiről tá-
jékoztatott Orbán Viktor. A 
kormányfő szerint a magyar 
parlament feladata megküzde-
ni a magyar emberekért akkor 
is, ha ez más országok vélemé-
nyével vagy érdekeivel ütkö-
zik. Ugyanakkor arról is szólt: 
törekedni kell a megegyezésre, 
ezért tárgyalni kell az Európai 
Unióval és a Nemzetközi Va-
lutaalappal a jegybanki sza-
bályozásról, az országgyűlé-
si biztosok jogállásáról, a bíró-
sági törvényről és a pénzügyi 
védőhálóról. Van esélyünk jó 
megállapodásokra, és ilyen le-
het az uniós fiskális paktum 
ügyében született megegye-
zés is.

Élénk morajlás fogadta, 
amikor arról beszélt, hogy az 
elmúlt időszak azt bizonyítot-
ta: vannak, akik “szégyellik a 
magyar embereket”, megriad-
nak, ha támadás éri az orszá-
got, és máris szaladnak “nyu-
gati üzlettársaik szoknyája 
mögé. Ők az önfeladás strébe-
rei, akik mindenre hajlandók, 
bármit eladnak, bármiről le-
mondanak, és ezt a képessé-
güket sok éven át meggyőzően 
bizonyították is.” - fogalma-
zott. Mások viszont - folytatta 

- “fejjel mennének a falnak”, 
senkivel sem akarnak meg-
egyezni. Egyik álláspont sem 
helyes, küzdeni kell, de józan 
ésszel, a megegyezésre töre-
kedve.

A parlamenti frakcióveze-
tők eltérően reagáltak a nyolc-
perces beszédre. Az új LMP-
frakcióvezető, Jávor Benedek 
láthatóan igyekezett, hogy a 
frakciótársak bizalmát meg-

szolgálja. József Attila idézet-
tel készült „Világosodik las-
sacskán az elmém, a legen-
da oda” - idézte a Kései sira-
tó című vers sorait, szerinte 
ugyanis Orbán most beismer-
te az eddigi kudarcokat. A 
kormányfő elidegenítette Ma-
gyarországot szövetségesei-
től – mondta Jávor. A jobbikos 
Balczó Zoltán szintén bírálta a 
miniszterelnöki beszédet. Fel-
idézte, hogy először nem volt 
a válasz a pénzügyi paktumra, 
majd most Orbán egy olyan 
szerződést írna alá, amely 
központosítaná az uniós dön-
téshozatalt. Balczó szerint 
az sem nagy eredmény, hogy 

nem csatlakozunk az adóhar-
monizációhoz, mert ebből az 
országnak nincs haszna. A 
szerződés hivatalos fordítása 
még kész sincs, így azt se tud-
juk, mit fogad el majd a par-
lament. Szerinte népszavazás-
nak kellene döntenie az ügy-
ben. Végül jött Mesterházy, 
aki szerint amúgy az elhang-
zottak rendben voltak, mert 
Orbán végre hitet tett az EU 

mellett, és az is rendben van, 
hogy kompromisszum készen 
kell tárgyalni. Persze hozzá-
tette még: Orbánra csoda-
bogárként tekintenek, nincs 
respektje az EU-ban.

A miniszterelnök komóto-
san válaszolt a felvetésekre, 
végig ment mindegyik állítá-
son. Göncz Kinga mondatai-
ra reagálva azért megjegyez-
te: túl van minden határon, 
amikor egy magyar képvise-
lő azt mondja az Európai Par-
lamentben, hogy szégyelli Ma-
gyarországot, és szívesebben 
képviselné Luxemburgot. 

Varga Mihály

Elindult a tavaszi szezon, de maradt a tél

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

Február 18-19. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06 30/218-5722
Február 25-26. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06 30/852-0465

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a 

református általános 
iskola

iránt érdeklődő kedves 
szülőket arról, hogy a 

2012/2013-as tanév
1. osztályába lehet 

jelentkezni.
A Jelentkezési lapok 
átvehetők az iskola 

titkárságán,
munkanapokon 7.30-

15.30 óráig.
Szeretettel várjuk az 
érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

A Déryné Kulturális Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
2012. február 23-án (csütörtökön) 17 órára

a II. emeleti nagytermébe
CSÍZI SÁNDOR

grafi kus
HUNOK, KUNOK, 

MAGYAROK
című kiállításának 

megnyitójára.
A tárlatot megnyitja:

Kovács Sándor
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

A kiállítás megtekinthető:
2012. március 8-ig, munkanapokon 8-18 óráig.

(március 2-án technikai okok miatt a tárlat nem látogatható)

Köszönőlevél
A VI. „Aprólábak” néptánc gála önzetlen támogatás 

eredményeként jött létre. Köszönetet mondunk támogató-
inknak.

Nagy Jánosnak, a Sárgaház vendéglő tulajdonosának, 
a Karcagi Népművészeti Egyesületnek, és vezetőjének, 
Pinczésné Soós Gyöngyinek, a Tőkés kerámia és Kerekci-
pó Kft. vezetőinek, Vincze Sándornak a Víz-gáz szerelvény-
bolt tulajdonosának, a Nagykun Református Általános Is-
kola igazgatónőjének, Földváriné Simon Ilonának, Földvári 
Márta hitoktatónak, a Pacsirta citerazenekarnak, a Déryné 
Kulturális Központ megbízott igazgatójának, Kovácsné Ke-
rekes Katalinnak, Mulicz Zoltán technikusnak, a Csokonai 
úti tagóvoda szülői közösségének és közalkalmazottjainak. 

Amióta emberek élnek a földön, a tánc és a mozgás elvá-
laszthatatlanok egymástól. Nekünk, magyaroknak olyan 
tánchagyományaink vannak, amelyek mindenhol a világon 
híressé, ismertté tették hazánkat. A magyar néptánc kultú-
ra megtartása és továbbadása a néptánc gálán, magas szin-
ten valósult meg. 

Szarka Lászlóné
intézményvezető

MEGHÍVÓ
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Kollégium 
ARANY JÁNOS TAGISKOLA

SZERETETTEL MEGHÍVJA VOLT DIÁKJAIT, 
PEDAGÓGUSAIT ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 50 ÉVES 

FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKNAPJÁRA 
IDŐPONT: 2012. március 02, péntek

PROGRAM:
Arany János Általános Iskola (Karcag, Arany J. utca 13-15.)
   8:30 –  8: 50  Megnyitó ünnepség 
   9:00 –  9: 45  Bemutató órák
   9:45 – 10:15 Óramegbeszélés 
 10:15 – 10:45 Kávészünet
 10:45 – 13:00  Nosztalgiatalálkozó (volt diákok, régi és 

jelenlegi tanárok baráti találkozója)
Déryné Kulturális Központ (Karcag, Dózsa György út 5.)
 18:00 - 20:00 Ünnepi műsor az iskola volt diákjainak 

szereplésével.
 Köszöntőt mond: Kovács Szilvia alpolgármester 
Az „Aranyos emlékeim” kiállítás 2012. március 2-től már-
cius 8-ig tekinthető meg a Déryné Kulturális Központ 2. 
emeleti klubtermében. 

Csak egy kis esélyt kérek, 
hogy tovább élhessek! 

Kérjük, támogassa 
egyesületünket adója 

1%-ával! 
Adószámunk: 

18842298-1-16
Köszönjük! 

Célunk a hagyományőrzés és a kultúra ápolása. Kérjük, 
adója 1%-ával támogassa alapítványunkat! 
Adószám: 13975410-2-09. 

Bengecseg Alapítvány 
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Kunhalom Polgári Kör

Úti élmények
A téli szünet után indul a 

Kunhalom Polgári Kör ez évi 
programsorozata! Február 20-
án, hétfőn fél hattól a Déryné 
Kulturális Központ első emele-
ti klubtermében virtuális uta-

zást teszünk Görögországba 
Soós Gézáné (Csokai Irén) ta-
nárnő vezetésével. A képekkel 
illusztrált előadásra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

V. Gy.

Az ötödik éve tartó gazda-
sági válság és az előző kor-
mányok „koncepciótlan” gaz-
daságpolitikája miatt a ma-
gyar önkormányzatokkal 
együtt Karcag városa is nehéz 
gazdasági helyzetbe került. 

Ez az önkormányzatra is 
újabb feladatokat ró, és „fő 
célkitűzése a pénzügyi gaz-
dálkodás terén a működőké-
pesség biztosítása, az álláshe-
lyek megtartása és a költség-
vetési egyensúly megtartása. 
Az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy az állami 
forrásból származó bevételek 
egyre csökkennek. A központi 
szabályozásban olyan irányú 
elmozdulás várható, amely a 
központi források lehívható-
ságát hatékonysági feltételek-
hez kötik. Egyaránt vonatko-
zik ez a működési és fejlesz-
tési forrásokra. A bevételi és 
kiadási oldal közötti különb-
ség csökkentése érdekében el-
engedhetetlenül szükséges az 
intézményrendszer működ-
tetésének hatékonyabbá téte-

le, vagyis a közszolgáltatások 
megőrzése mellett a működé-
si költségek csökkentése. Kar-
cagnak meg kell őriznie kis-
térségi, jövőbeni járásközpon-
ti szerepét, gazdasági stabili-
tását, turisztikai vonzerejét és 
kulturális gazdagságát. Meg-
felelően kell kezelni a termé-
szeti erőforrásaink sokasá-
gát (pl.: termőföld, termálvíz, 
tiszta levegő).Annak érdeké-
ben, hogy városunk fejlődését 
fenntartható módon garan-
tálni tudjuk, kiemelt figyelmet 
fordítunk az Önkormányza-
tunk számára megnyíló lehe-
tőségek hatékony igénybevéte-
lére, hogy terveinknek szilárd 
alapot biztosítsunk, meglévő 
intézményeink mellett külső 
partnerek széles körét kíván-
juk bevonni fejlesztési prog-
ramjainkba.”

Az önkormányzat gazda-
sági programjában kiemelt 

feladatként jelennek meg „a 
tervezett, azon belül is a fo-
lyamatban lévő fejlesztések, 
felújítások; a Kátai Gábor 
Kórház rekonstrukciójának 
III. üteme, a fürdőberuházás, 
az intézményhálózat folyama-
tos, színvonalas működéséhez 
szükséges forrás biztosítása, a 
stabil pénzügyi helyzet, az ön-
kormányzati szintű likvidi-
tás megtartása; a Kátai Gábor 
Kórház további színvonalas 
működéséhez szükséges for-
rás (a lehetőségekhez mérten 
elsődlegesen OEP finanszíro-
zás) biztosítása; a még szüksé-
ges, átszervezéssel, intézmény 
összevonással, vagy egyéb ra-
cionális intézkedéssel (pl. ön-
kormányzati szinten „közpon-
tosított” közbeszerzési rend-
szerrel) biztosítható költség-
csökkentés; az Önkormányzat 
vagyonának - lehetőségek sze-
rinti - megtartása, értékmeg-
őrzése és növelése.”

A gazdasági program anya-
gi forrásaira kitérve, az álta-
lános célok felvázolása mel-
lett Dobos László megismé-
telte a már többször hangoz-

tatott állásfoglalást, miszerint 
„A képviselő-testület továb-
bi helyi adókat nem kíván be-
vezetni.” A településfejlesz-
tési feladatok és lehetőségek 
terén pedig prioritást kap a 
munkahelyteremtés, ehhez 
kapcsolódóan pedig az „Ipa-
ri Park II. ütem infrastruktú-
ra-útépítés, közműfejlesztés; 
Termálkút kísérőgáz és ter-
málvíz hasznosítás; Befekte-
tők ösztönzése pl.: elektromos 
háztartási hulladék szétszere-
lő műhely indításának támo-
gatása; Darányi Ignác Terv 
keretében a Termálkút kísérő-
gáz és termálvíz hasznosítás, 
zöldség- és gyümölcstermesz-
tés; Karcagi Termék Védjegy 
bevezetése”.

Ám tulajdonképpen ezt 
szolgálhatják azok a turiz-
mussal kapcsolatos elképze-
lések is, mint például „a Hor-
tobágyi Nemzeti Park déli fo-

gadókapuja szerepének jobb 
betöltése, a Szélmalmi Foga-
dóház és környezetének fej-
lesztése, új túraútvonalak ki-
alakítása, tábla-program foly-
tatása, a kerékpáros turizmus 
feltételeinek javítása. A lótar-
tás hagyományainak felélesz-
tése, fejlesztése a Karcagi Lo-
vas Egyesület és a lovas turiz-
mussal foglalkozó vállalkozók 
bevonásával.” A kulturális és 
örökségturizmus fejlesztése 
érdekében pedig „a felújított 
Györffy István Nagykun Mú-
zeumban új,  állandó kiállítás 
létrehozása.

A „Jászkun kapitányok nyo-
mában” tematikus túraútvo-
nal kialakítása, Nagykun Lá-
togatóközpont működésének 
biztosítása, fejlesztése, egy-és 
többnapos komplex városi és 
regionális turisztikai termék-
csomagok létrehozása, értéke-
sítése a régióban működő uta-
zási irodák közreműködésé-
vel.

Kulturális rendezvények, 
programok támogatása, új 
kulturális – és sport rendezvé-
nyek kialakítása a különböző 
célcsoportok részére.

Kapcsolatok javítása a tu-
risztikai szolgáltatókkal. 

Műemlék görög-keleti temp-
lom felújítása, turisztikai 
hasznosítása és a Morgó Csár-
da bekapcsolása a turizmus-
ba.

A tájékoztató végén a pol-
gármester az idei pénzügyi 
lehetőségekre tért ki. „A Kar-
cag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta 
a 2012. évi költségvetési ren-
deletét, amelynek bevételi fő-
összegét 7 milliárd 415. 142 
ezer Ft-ban, a kiadási főössze-
gét pedig 7 milliárd 682. 083 
ezer Ft-ban határozza meg. A 
hiány összege 266 millió 941 
ezer Ft.

Ebben az évben is megfe-
szített, igen takarékos gaz-
dálkodásra van ahhoz szük-
ség, hogy a fejlesztéseinket 
folytatni tudjuk, hogy a köt-
vények kibocsátásából fakadó 
hiteleket fizetni tudjuk, hogy 
a város fizetőképességét meg-
őrizzük.”

A Karcag Városi Önkor-
mányzat élni tud a Kormány 
2012. évi Start-munka Prog-
ram keretében a közfoglal-
koztatási tervben szereplő 
foglalkoztatási lehetőséggel. 
A programot a Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksága 
irányítja, a foglalkoztatás ke-
retében az intézmény maxi-
málisan havonta 255 fős lét-
számot foglalkoztathat. Ez a 
segítség is a lakosság megél-
hetési feltételeinek javítását 
szolgálja.

Elek György

Vállalkozók köszöntése
Folytatás az 1. oldalról

Pályázat
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 
pályázatot hirdet 

főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium (5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Főkönyvi könyvelői felada-

tok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: Mérlegképes könyvelő képesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Államháztartási mérlegképes 

könyvelő képesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai 

önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását köve-

tően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 5.
 A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nagy Attila Csa-

ba nyújt, a 06-59/312-744-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek, vagy 

elektronikusan: 
 Nagy Attila Csaba részére: munkaugy@szentannai-karcag.sulinet.hu 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 6.
A pályázat közzétételének időpontja a Kormányzati Személyügyi Szolgál-
tató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán: 2012. február 17.

Wass-maraton
Wass Albert tisz-

telői 2012-ben im-
már ötödik alka-
lommal szervezik 
meg szerte a Kár-
pát-medencében a 
25 órán át tartó fel-
olvasást az erdé-
lyi író műveiből. Az 
összefogás jegyében 
zajló országos felol-
vasás 2012. febru-
ár 24-én, pénteken 
18.00-kor kezdődik 
és másnap 19 órá-
ig tart.

Idén Karcag is az 
országos rendezvény 
egyik helyszíne lesz. 
Az írót, irodalmat 
kedvelőket a Karcagi Nagykun Református Gimnázium ta-
nárai és diákjai várják a Papp Béla Gyülekezeti Házba. A 
program: filmvetítés, életrajz, novellák, versek, mesék, re-
gényrészletek felolvasása, megzenésített versek meghallga-
tása. 

A rendezvényhez 25 órás időtartama alatt bármikor le-
het csatlakozni, akár hallgatóként, akár olvasóként. A tor-
lódások elkerülése végett a felolvasásra vállalkozókat kér-
jük, jelezzék mely időpontban tudnának jönni! 

Elérhetőségünk: Nagy Éva, Szabó Ildikó (59) 311-248, 
ildimagistra@gmail.com
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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.

Szerdán (február 8-án) dél-
után a Déryné Kulturális Köz-
pontban alakult meg karcagi 
asszonyokból a Kunsági Kéz-
műves Szakkör. Mindenkép-
pen el kell mondanunk azon-
ban, hogy ennek a közösség-
nek már több évtizedes múlt-
ja, története, előzménye van. 
Az asszonyok ugyanis az egy-
kori Népművészeti és Házi-
ipari Szövetkezet dolgozói-
ként ismerték meg egymást, 
s ahogy a ’70-es-’80-as évek-
ben mondták, „igen jó kollek-

tívát” alkottak. Annyira, hogy 
a két egykori vezetőnek – Sza-
bó Sándornénak és Talmácsi 
Istvánnénak – még most, a 
szövetkezet feloszlása után kb. 
húsz évvel is sikerült össze-
hívni a csapatot. 

Tavaly már össze-össze-
gyűltek, mondta el kérdése-
inkre Talmácsi Istvánné, de 
korábbi találkozóhelyük, a 
Morgó csárda lehetősége most 
véget ért, viszont Kovácsné 
Kerekes Katalin örömmel üd-
vözölte őket a Déryné falai kö-
zött. Amint az igazgató asz-
szony a február 8-i találkozón 
is elmondta, a Háziipari kézi-
munkában, varrásban, hím-
zésben mesternek tekinthető 
egykori dolgozói jól beleille-
nek majd az intézmény egyéb 

hagyományőrzőinek sorába. 
A megalakulás alkalmából je-
lenlévő Pánti Ildikó képviselő 
is a hagyományok és a közös-
ség fontosságát emelte ki, egy-
ben hangsúlyozta, hogy a szö-
vetkezet dolgozói jó harminc-
negyven évvel ezelőtt még 
tiszta forrásból merítve ismer-
ték meg például a kunhím-
zést, tudásuk tehát hatalmas 
értéket képvisel. 

Dr. Nagy Molnár Miklós, 
aki nem csak a múzeum, ha-
nem a Nagykunsági Népmű-

vészeti Egyesület vezetője is, 
igen tartalmas előadással ér-
kezett. A frissen megalakult 
szakkör tagjai ugyanis - a tu-
dós születésnapja közeledtén – 
Györffy István munkásságá-
ra emlékeztek. Ezt vázolta fel 
az igazgató úr, s mondandó-
ját Györffy István olyan mun-
káival illusztrálta, mint a Cif-
raszűr, vagy a szilaj pásztorok 
különböző korú kiadásai. 

Csupa aktualitás volt 
amúgy ez a nap, mert a hagyo-
mányok, a farsang közeledtét 
is jelezték, azt pedig mi más-
sal lehet igazán jól megünne-
pelni, mint egy-két tál frissen 
sült fánkkal. A hivatalos dol-
gok mellett ez tette élvezetes-
sé a napot.

Elek György

Azok vagyunk, amit meg-
eszünk, illetve amit meg-
iszunk, vagy beveszünk. Az-
zal a szándékkal indítjuk út-
jára sorozatunkat, hogy né-
hány jó tanáccsal szolgáljunk 
mindazoknak, akik a sa-
ját testi és lelki egészségükre 
jobban oda akarnak figyelni. 
Ebben az ijesztően felgyor-
sult világban az embereknek 
éppen saját magukra nem jut 
elég idejük, s a rohanó élet-
mód gyakran az egészségün-
kön bosszulja meg magát. 
Nem különböző update-ek 
nyomán haladva szeretnénk 
segíteni, hanem egészségügyi 
szakembert kérdeztünk meg 
jó néhány témával kapcsolat-
ban. Sorozatunk összeállítá-
sában Sántháné Antal Mária 
dietetikus volt segítségünkre.

– Manapság a különböző vi-
taminok és étrend kiegészítő 
készítmények használata igen 
elterjedt. Sokan sportolás mel-
lett szedik ezeket a termékeket, 
mások pedig fogyókúrához, 
vagy épp ellenkezőleg; tömeg-
növelés érdekében fogyaszt-
ják őket. Mit kell tudni, és mi-
re kell odafigyelni ezekkel a ké-
szítményekkel kapcsolatban?

– Ebben a rohanó világban 
egyre kevesebb ideje van az 
embereknek arra, hogy oda-
figyeljenek az egészsé-
ges, helyes és mérték-
tartó táplálkozásra. Az 
étrend kiegészítők tu-
lajdonképpen olyan élel-
miszerek, amelyek olyan 
anyagokat tartalmaz-
nak, amelyek a minden-
napi táplálkozásunkhoz 
szükségesek. Sokan úgy 
is gondolják, hogy gyor-
san bekapnak egy ilyet, 
és azzal pótolják azt az 
élelmiszert vagy táp-
anyagot, amelyre a szer-
vezetnek szüksége lenne. Iga-
zából ez nem így működik. 
A gyártók nem nagyon szok-
ták hangsúlyozni, hogy ezek 
a készítmények nem úgy szí-
vódnak fel az emberi szerve-
zetben, mint amikor termé-
szetes formájában elfogyaszt-
juk, mondjuk a gyümölcsöt, 
a zöldséget, a húst, vagy más 
egyebet. Mondhatnám azt is, 
hogy jó-jó, de nem az igazi.

Az étrend kiegészítők na-
gyon sokféleképpen csopor-
tosíthatók. Én két szempont 
alapján próbáltam őket össze-
foglalni. Egyrészt a haszná-
lat célja, másrészt a hatóanyag 
tartalmuk szerint. Na most, a 
használat szerint vannak ké-
nyelmi termékek, különbö-
ző izomtömeg növelő készít-
mények, fogyókúrás készítmé-

nyek és teljesítményfokozó ki-
egészítők. 

Hatóanyagukat tekintve 
egy részt vannak olyan termé-
kek, amelyek az emberi egész-
séghez nélkülözhetetlen fehér-
jéket, szénhidrátokat, vitami-
nokat, ásványi anyagokat tar-
talmaznak. Másrészt vannak 
olyanok, amelyek nem nél-
külözhetetlen, de gyakran fo-
gyasztott anyagokat tartalmaz-
nak. Ilyen például a koffein.

– Kik, és milyen céllal fo-
gyasztják, fogyaszthatják eze-
ket?

– A használatukat továb-
bi három fő szempont sze-
rint tudnánk csoportosítani. 
Az első csoportba a lakosság 
nem sportoló része tartozik. 
Ők ezeket a készítményeket 
azért fogyasztják, hogy a táp-
anyagszükségletüket fedez-
zék, egészségüket megőrizzék, 
vagy épp hogy a testüket for-
málják. Le kell szögezni azon-
ban, hogy ezekre nincs szük-
ség, ha az ember változatosan, 
kiegyensúlyozottan táplálko-
zik nap mint nap. Mert ugye 
mi vegyes táplálkozásúak va-
gyunk, és ebben a növényi és 
az állati eredetű táplálékok is 
benne vannak. Lehetnek vi-
szont olyan élethelyzetek, pél-
dául daganatos megbetegedé-

sek, komolyabb műtétek utá-
ni időszakok, vagy a vege-
táriánus életforma, melyek 
esetében szükség van az ét-
rend kiegészítőkre. Ilyen ese-
tekben mindenképp pótolni 
kell azokat az anyagokat, ami-
ket a táplálékkal nem tudnak 
a szervezetükbe juttatni. Ter-
mészetesen ehhez megfelelő 
orvosi felügyelet is szükséges.

A második csoportba sorol-
juk a szabadidő-sportolókat. 
Ők az előzőekhez hasonlóan 
csak azért szedik, hogy a táp-
lálék kiegészítés meglegyen, 
hogy fittek legyenek. Itt is azt 
tudom mondani, hogy helyes 
táplálkozás mellett nekik sem 
igazán szükséges a különbö-
ző kiegészítők bevitele. Per-
sze akik a szabadidős sport-
tevékenységet egy kicsit aktí-

vabban művelik, például súly-
zóval edzenek, azoknak már 
szükségük lehet arra, hogy ki-
egészítsék az étrendjüket, pél-
dául fehérjékkel. De ezek is 
csak mértékkel ajánlottak.

A harmadik csoporthoz a 
versenyszerűen sportolókat 
sorolhatjuk. Itt már minden-
féleképpen szükség van ezek-
re a termékekre, mert nekik a 
tápanyagszükségletük meg-
nő. Ahhoz, hogy teljesíteni 
tudjanak és a testösszetétel-
ük, izomzatuk is megfelelő le-
gyen, az étrend kiegészítők se-
gítséget tudnak nyújtani. A 
fokozott tápanyagszükség-
letük így biztosítható, hiszen 
egy idő után nem bírnak any-
nyit enni, hogy a megfele-
lő mennyiséget be tudják vin-
ni. Azért itt is meg kell jegyez-
nem egy valamit. Egységes 
szakmai álláspont az étrend 
kiegészítőkkel kapcsolatban 
nem igazán létezik. Minden-
képpen oda kell figyelni arra, 
hogy olyan készítményt hasz-
náljanak, ami úgymond be-
vizsgált termék. A dopping-
szűrés miatt is, erre nekik na-
gyon vigyázniuk kell.

-Az általában szokásos C-vi-
tamin bevitel mellett, sokan 
hangsúlyt fektetnek például 
a magnézium pótlására, ami 

legtöbbször B6-vitamin-
nal együtt történik. Túl-
hajszoltság esetén, vagy 
stresszes időszakokban 
szokták leginkább hasz-
nálni. Én viszont azt 
hallottam, hogy ezeket 
néha pihentetni kell, hi-
szen a túlzott magnézi-
um bevitel meg is erőltet-
heti a szervezetet, példá-
ul a vesét.

– Így van. Ezt általá-
ban mindig az orvosával 
beszéli meg az ember. 

Úgy gondolom, hogy min-
den ilyen tevékenység előtt ér-
demes konzultálni hozzáér-
tő szakemberrel. Havi kúrákat 
szoktak javasolni, majd egy-
két hónapig pihentetni kell, 
és esetleg megint újra lehet al-
kalmazni. A magnézium je-
lentős szerepet játszik az ideg-
rendszer működésében, de itt 
is azt kell mondanom, hogy 
megfelelő táplálkozás mellett 
ezt sem szükséges külön pó-
tolni. A stressz ellen pedig az 
a legjobb, ha időnként beikta-
tunk az életünkbe egy csen-
desebb órát, vagy egy jó kis 
sporttevékenységet, amivel le-
vezethetjük a feszültséget. Ez-
zel is sokat segíthetünk a szer-
vezetünknek.

(folytatjuk)
-dh-

Egy régi-új közösség Táplálkozzunk tudatosan
1. rész

Étrend kiegészítők
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KOSÁRLABDA

Végre kosárlabdában is el-
kezdődtek az amatőr diák-
olimpiai küzdelmek. A Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium fiú csapata a vá-
rakozásoknak megfelelően 
biztosan vette az akadályt, és 
csoportelsőként jutott tovább. 
Bár az első mérkőzésen még 
erősen akadozott a gépezet, a 
másodikon viszont már fel-
szabadultan játszottak a fiúk.

Eredmények:
Karcagi Nagykun Ref. 

Gimn. – Szentannai Sámu-
el Gimn. 49-25 (8-2, 13-4, 20-
8, 11-8)

Tóth G., Deák Z. (6), Szepesi 
B. (4), Cs Szabó B., Németh G. 
(28), Gyökeres I. (3), Németh 
M. (2), Rózsa I. (2), Kis T. (4). 

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Bercsényi Miklós 
Kat. Gimn. 78-30 (11-7, 25-7, 
20-8, 22-8)

Tóth G. (13), Deák Z. (16), 
Szepesi B. (17), Németh G. 

(18), Gyökeres I. (6), Németh 
M. (4), Rózsa I. (2), Kis T. (2). 

A lányoknál igen nagy bra-
vúrt vitt végbe a Református 
Gimnázium csapata. Az esé-
lyesebb ellenfél ellen nagy-
szerű kezdés után, végső-
kig kiélezett csatában sike-
rült a győzelmet megszerezni-
ük. Eredményükkel a megyei 
döntőbe jutottak. 

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Varró István SZKI 
85-8 (25-0, 13-0, 30-0, 17-2)

Kabai D., Varga V. (8), Nagy 
T. (2), Séta G. (10), Bodnár V. 
(17), Hermán F. (4), Bérczi D. 
(14/3), Kovács Zs. (4), Magyari 
D. (26).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. - Szentannai Sámuel 
Gimn. 40-34 (12-6, 13-8, 8-12, 
7-8)

Kabai D., Varga V. (2), Nagy 
T., Séta G. (17), Bodnár V. (4), 
Hermán F., Bérczi D. (25/6), 
Kovács Zs. (2), Magyari D.

Az ötödik fordulóval kezdetét vet-
te a sakkcsapatbajnoki pontvadá-
szat. Mezőberénybe utazott csapa-
tunk, majdnem a legerősebb össze-
állításban, így kötelező volt a csa-
patgyőzelem. Természetesen ennek 
arányát sok minden befolyásolja, 
ugyanis a sakkversenyzés is sport-
tevékenység, így nem mindig a 
jobb versenyző győz. Elég egy pil-
lantatni figyelemkihagyás és a hi-
bát már nem lehet helyrehozni.

Csapatunk egységesen telje-
sített, mert az első és utolsó hat 
táblán is 4,5-4,5 pontot értünk 
el. A 9:3-as arányú kiváló ered-
ménynek számító csapat győ-
zelemmel egy helyet feljebb lép-
tünk, az első helyezett Gyulától 
2,5 ponttal lemaradva, a máso-
dik helyen állunk.

A. G. Catalin az első táb-
lán megint remekelt, nyert, ez-
zel négy játszmából 4 pontja van. 

Lévay Sorin nem akart lemarad-
ni társától, szintén nyert, neki is 
4-ből 4 pontja van. Egyed Gá-
bor a harmadik táblán megállja a 
helyét. Ezt most is bebizonyítot-
ta, mert hozta a pontot. Papp Jó-
zsef értékes döntetlenje is dicsé-
retes. Kovács Róbert jó formában 
van, könnyen nyert. Egyed Zsolt 
amellett, hogy csapatvezetői te-
endőit is el kell látni nagyszerűen 
szerepel, mert ő is begyűjtötte az 
egy pontot, öt játszmából 4 pont-
ja van. Kónya László sokáig jól 
állt, de ellenfele szívósan védeke-
zett, így a maratoni parti döntet-
lennel zárult. Neki is kiváló a tel-
jesítménye, 5 partiból 4,5 pontja 
van. Mohácsi Imre most is nagy-
szerű játékkal bemattolta ellenfe-
lét, 4,5 pontja van 5 játszmából. 
Én már idegenbeli játékot nem 
vállalok, de a csapat érdekében 
táblához ültem, sikerült kisebb 

lavírozás után nyernem. Egyed 
Judit játékát öröm volt nézni. Ál-
dozatok nélkül megoldhatatlan 
feladat elé állította ellenfelét, há-
rom partiból három pont magá-
ért beszél.

Fodor István

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulói az 
Újszászon megrendezésre kerülő megyei diákolimpiai döntőn 
szép eredményeket értek el. V. korcsoportban Bodnár Vivien 
megyei diákolimpiai bajnok lett. Mellette még két tanulónak, 
Endrédi Evelinnek és Tóth Nikolettnek sikerült a továbbjutás. 
Sajnos a VI. korcsoportban senkinek sem sikerült továbbjutni. 

Az országos elődöntőt Szegeden rendezték, ahol ismét nagy-
szerű eredmények születtek. A versenyzőket négy hármas cso-
portba osztották. Két tanulónk csoport elsőként, egy tanulónk 
másodikként végzett csoportjában. A csoport elsők a csoport 
másodikkal versenyeztek a négy közé jutásért, ez két tanulónk-
nak sikerült. A négy között a döntőbejutásért vívott küzdelem-
ben viszont alulmaradtak. Mindketten bronzéremmel fejezték 
be a versenyt és jutottak országos döntőbe.

Csoportmérkőzések:
Bodnár Vivien  - Gojdár Jenifer 20- 4
 - Harmath Hajnalka 21- 8
Tóth Nikolett  - Lőrincz Anna 21- 5
 - Babiliai Felicia 5 -21
Endrédi Evelin  - Kürtösi Bernadett 21-10
 - Juhász Zsuzsanna 21- 6
Négy közé jutásért:
Bodnár Vivien  - Juhász Zsuzsanna 21-10
Endrédi Evelin  - Tóth Nikolett 19-21
Döntőbe jutásért:
Bodnár Vivien  - Babiliai Felicia 11-21
Tóth Nikolett  - Kőmüves Patricia 5 -21

Amatőr megyei diákolimpiai 
selejtezők

TOLLASLABDA

A KSE sakk szakosztálya, az 
olvadozó létszám ellenére is igen 
sikeres időszakába ért. Tavalyi 
teljesítményük további jó ered-
ményeket is előrevetít, hallom a 
beszélgetés bevezetőjében Egyed 
Zsolt szakosztályvezetőtől. 

- Az ember mindig remény-
kedik, hogy a jó évre is még jobb 
évet zár. Elmondható, hogy 2011 
végével kiemelkedő évet zár-
tunk. Nálunk az NB II-ben őszi 
és tavaszi szezon van. Május-
ban ugyan óriási balszerencsé-
vel, minimális pontszám kü-
lönbséggel szorultunk le a dobo-
góról – és lettünk negyedikek az 
NB II-ben. Ez, azt gondolom – a 
„lehetett volna jobb is” bosszúsá-
ga mellett mégis – egészen kivá-
ló teljesítmény. Tudni kell, hogy 
soha még ilyen kiváló eredmé-
nyünk nem volt. A tizenegy-
ből többen nyolc pontot szerez-
tek, és látszik, a kiemelkedő sze-
replést a kiemelkedő egyéni tel-
jesítmények segítették. Emellett 
a megyei csapat 3. helyet sze-
rezte meg, vagyis a nagyon erős 
Újszász és Kisújszállás mögött 
nagyon szép eredményt értek el.

- Ha jól emlékszem a hírekre, 
egyéniben is jó eredmények szü-
lettek.

- Egyéniben Egyed Juditban 
bíztunk, hiszen ő az előző évben 
diákolimpiát és rapid magyar 
bajnokságot is nyert. Nagyon 
szerettük volna, ha legalább az 
egyiket megvédi. Viszont meg-
védte mindkettőt. Ez elismerés-
re méltó, hiszen egy-egy címet 
megszerezni is nehéz, és meg-
védeni sem könnyebb. A rapid 
magyar bajnokságon egyébként 
még egy szép sikernek örülhet-
tünk, mert Egyed Viktória rapid 
magyar bajnoki címet nyert.

- Gratulálunk nekik!

- A világbajnokság nagyon 
messze – Brazíliában – volt, 
oda pedig meg sem próbál-
tunk kijutni. A magyar baj-
nokságot is lemondtuk, hi-
szen közel 250 ezer forintba ke-
rült volna, ami nagyon húzós. 
Ezen összeg keretéből a gyere-
kek két külföldi versenyen vet-
tek részt. Az egyik hihetetle-
nül nagy siker lett – Szlováki-
ában, Lipótszentmiklóson egy 
versenyen a csapat kilencedik-
nek volt rangsorolva, és a kivá-
ló 3. helyezést szerezte meg az 
orosz és az egyik szlovák csa-
pat mögött. Mindemellett Egyed 
Viktória a 9-ből 7,5 pontot sze-
rezve, táblájának legeredménye-
sebb játékosa lett. A többiek is 
igazi bravúrokat vittek véghez, 
és azt hiszem nemzetközileg is 
elismertek minket. Utána Fran-
ciaországban volt egy verseny, 
ahol 270 fős mezőnyben a 70. 
illetve 100. helyet sikerült a lá-
nyoknak megszerezni. (Ez 18 év 
alatti fiúk – lányok közös verse-
nye, tehát nemcsak lányok, ha-
nem döntően fiúk voltak ott.)

- Az itthoni, karcagi rendezésű 
versenyek hogy sikerültek?

- Megrendeztük a hagyomá-
nyos Berekfürdői versenyünket 
– szintén jelentős sikerrel, mert 
egy hetven fős létszám azt hi-
szem, hogy nagyon szép. Még 
egy versenyt tudtunk szervez-
ni a Barcza Gedeon SC-vel kö-
zösen: a Megbékélés Házában 
egy nemzetközi csapatversenyt 
magyar, szerb, orosz, szlovák és 
lengyel csapat részvételével. Itt 
a kötelezőt hoztuk, de az kevés 
volt a kiugró teljesítményhez. 
És a végére még egy csapatver-
seny, az év zárásaként az őszi 
szünetben megrendezett ifjúsá-
gi csapatbajnokság volt, közel 

hetven ifjúsági csapat részvéte-
lével! A három Egyed gyermek 
tagja volt az ötödik helyen vég-
zett csapatnak.

- Szép teljesítmény, pedig, 
ahogy az előbb beszéltük - a 
szakosztály fogyóban van.

- Így van. Ketten munkahe-
lyi okokból nem tudják vállal-
ni, egy sakkozónk vidékre köl-
tözött, életkor illetve betegség 
miatt további két játékosunk 
hagyta abba. Ami további gon-
dot okoz, az az, hogy a mun-
kám miatt nem tudom vállal-
ni az ifjúsági edzés vezényle-
tét, és a csapatból pillanatnyilag 
más sem vállalta. Ezzel az után-
pótlás-nevelés, nagyon komoly 
problémát jelent, és minél gyor-
sabb megoldásra vár. A csa-
pat viszont elismerésre méltó, 
kiváló teljesítményt nyújt. Ha 
csak azt mondom, hogy tavaly 
az NB II-es csapat csak egyet-
len vereséget szenvedett el, és 
egyébként a többi összecsapást 
megnyerte. Hát ez valamennyi 
játékosunknak becsületére vá-
lik. A létszám egyébként 30 fő.

- Az egyik terv az utánpótlás 
rendezése. A továbbiak?

- A szokásosak. A két bereki, 
valamint az évzáró rendezvény 
megrendezése mellett nagyra 
törő terveink vannak. Az NB 
II-ben – úgy néz ki – sikerül a 
tavalyi eredményt még egy picit 
megfejelnünk. Jelenleg a má-
sodik helyen állunk, két pont-
ra lemaradva az első helye-
zett Gyulától. Van remény ar-
ra, hogy a dobogón végezzünk 
– és megnyílik a lehetőség ma-
gasabb osztályban való játékra.

- Úgy legyen. Köszönöm a be-
szélgetést.

Elek György

Kiemelkedő évet zártunk
Egyed Zsolt a sakkozók egy évéről

Sakk NB II.
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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 
eladó. 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 sür-
gősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: 06 30/461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi 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 csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06 30/857-
3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi 
fűtéssel, hagyományos fűtés-
re is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az 
udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 
17 M Ft. Tel.: 06 30/432-5110.
Bútorozott albérlet kiadó! Tel.: 
06 30/263-1504. 
Karcagon, 3 szobás összkomfor-
tos családi ház eladó vagy ér-
tékegyeztetéssel I. emeletig la-
kásra cserélhető. Pipacs utcá-
ban telek eladó. Tel.: 06 30/349-
4316. 
2 szobás tégla családi ház nagy 
portával, gyümölcsfákkal el-
adó vagy főtéri lakótelepi la-
kásra cserélhető II. emeletig. 
Kg., Zádor u. 28. Tel.: 06 70/391-
4295.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
tégla ház sürgősen eladó! Tel.: 
06 59/400-802 számon reggel 8 
óráig, délben, este 18 órától. 
Termőföldet vásárolnék egész 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
területén! Tel.: 06 30/450-5723.
Karcagon, a Kántor Sándor úton 
igényesen felújított garázs el-
adó! Tel.: 06 30/458-8209.
Sürgősen, áron alul eladó 
Karcagon egy felújított, 2 szo-
ba + ebédlős, kertes családi ház, 
munka- és lakhelyváltozás mi-
att. Ár: a megtekintést követő-
en megegyezés szerint. Tel.: 06 
70/326-7293.

Eladó a Kisvénkertben egy 1,5 
szobás és egy 1 szobás kisház. 
Mindkét házban van beépített 
cserépkályha és fürdőszoba, 
vezetékes ivóvíz és fúrott kút is 
van. Tel.: 06 20/399-4484.
Eladó Kg. főterén vegyes ingat-
lan, ami áll 250 m2-es üzlet 1- 
és 2 szobás lakások. És egy új 
családi ház, mindez 1200 m2-
es telken. Most jelentős áren-
gedménnyel, akár bérlőkkel is 
megvehető. Jó befektetés! Tel.: 
06 20/548-6729.

Állat
2 éves belga óriás kandúr el-
adó! Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06 
30/244-3666.
2 db ivartalanított süldő malac 
eladó! Tel.: 06 30/603-4035.
Egy darab kameruni törpeke-
cse eladó v. birkára cserélhető! 
Tel.: 06 30/399-0035.
2 hónapos, nagyon kedves 
beagle keverék kiskutya in-
gyen elvihető. Tel.: 06 30/500-
1841.

Vegyes
Száraz bükkfa forgács és fű-
részpor eladó. Tel.: 06 70/514-
0748.
Transzcendentális Meditáció! A 
Világbéke Globális Országának 
megvalósítása! Tel.: 06 59/313-
284, www.tmhirek.hu
L e h u l l o t t  a  f á k  l e v e l e . 
Nyomában a szürke köddel ér-
kezett a hópihe. Télidőben, hó-
esésben, seprűimet vegye kéz-
be. 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 gyógy fürdőtől  5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 06 
59/312-005 v. 06 30/583-4708.
Eladó elektromos rokkant ko-
csi, 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.
Alumínium üstház üsttel, ka-
ros lemezvágó olló, csőfogó, 
franciakulcs, ásó, kapa, vasvil-
la, csákány, fejsze, gereblye, kő-
műves kalapács, lapát, fogók, 
fúrótokmányok, 8-as húsda-
ráló, diódaráló eladó. Tel.: 06 
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 
díszítésű szekrény. Tel.: 06 
70/300-9730.
200 liter szilvacefre eladó! Tel.: 
06 70/225-7979, hívható 9-15 
óráig. 
Hat tagos kerékpártároló el-
adó! Tel.: 06 70/225-7979, hív-
ható 9-15-óráig. 
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: 06 30/963-
5073.
Eladó INTEL 2400 40 GB HDD 
512 RAM PC. Tel.: 06 30/267-
9048.
2 db szánkó eladó 3.500 Ft/db 
áron, Karcag, Szent István sgt. 
36. szám alatt. Érdeklődni 10-
16 óráig, ha lehet a déli órák-
ban. 
Kézikocsi, mázsa, önetető, 
sparhelt, üstház üsttel, hűtő-
szekrény, konyhaszekrény és 
26 aranykorona szántóföld el-
adó! Érdeklődni Kg., Szent 
István sgt. 58.
Eladók hagyatékból minden-
féle bútorok, háztartási egyéb 
eszközök, extra méretű fér-
fi és női ruházat és bőrcsiz-
ma, edények, varrógép és egy 
két lapos villanyrezsó. Tel.: 06 
59/312-157.

Szolgáltatás
Vass és Társa Bt. vállalja színes 
tv-k és videók javítását! Tel.: 06 
59/312-006 v. 06 70/384-8885.
Köny veléshe z ass z is z ten -
si munkát vállalok! Tel.: 06 
30/207-1666.
Tavaszi kezdéshez előzetes fel-
mérés. Palatető javítás, mosás, 
zsindelyezés. Cserép átrakás, 
moha mentesítés, csatorna-
csere. Szükséges anyagbeszer-
zésre árajánlat! Ifj. Mile János 
Karcag, Takács P. u. 9/a. Lefolyó 
duguláselhárítása, sürgős eset-
ben azonnal. Tel.: 06 70/941-
3722.
Idős ember gondozását válla-
lom kertes házamban. Tel.: 06 
30/384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06 70/314-
4403 vagy 06 30/647-7324.
Német nyelvből fordítást, kor-
repetálást, tanítást, egészség-
ügyi szaknyelv oktatást válla-
lok. Tel.: 06 59/311-477.

Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánszemé-
lyeknek, közületeknek is. A hét 
minden napján éjjel-nappal. Tel.: 
06 70/241-8999 vagy 06 30/300-
6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cir-
kálók, álló kazánok javítása, cse-
réje, vízfűtés szerelés minden 
technológiával. 0-24 óráig. 06 
20/917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táb-
lák , kapcsolók , konnekto-
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseréje, 
vízkőmentesítése. Hívjon biza-
lommal! 06 30/302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fehér 
és színes kamerás készülékek te-
lepítése, kapuzár, garázskapu 
szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
06 70/264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítá-
sát, szerelését, telepítését ma-
gánszemélyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmentés 
0-24 óráig. Tel.: 06 30/301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. 
Tel.: 06 70/264-3660.
Klíma szerelése, karbantartá-
sa, szakszerű javítása, telepíté-
se akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: 06 70/247-9072.
Lefolyó dugulás elhárítás sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János 
Tel.: 06 70/941-3722.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06 30/928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Régi hagyatékait, bútorokat és 
régebbi tárgyait, forgalomból ki-
vont pénzeket, régi pénzeket fel-
vásárolok, 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 kivá-
gását vállalom. Tel.: 06 70/451-
5917.
Meghívók, gyászjelentések, 
szórólapok, levelek terjeszté-
sét Karcagon vállalom! Tel.: 06 
30/814-3673.
V E D D  Ö L B E ,  R I N G A S D , 
ÉNEKELJ! Kisgyermekkori zenei 
nevelés. Ringató foglalkozás 
minden szerdán 10:00-10:30 
óráig a Városi Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Márta óvónő, 
Ringató foglalkozásvezető. Tel.: 
06 30/489-2076.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok. (30 éves gyakorlattal 
rendelkezem.) Tel.: 06 30/447-
3918.
Utánfutó kölcsönzés! Kg., Vasút 
u. 38. Tel.: 06 30/244-3666.

Gépjármű
V o l k s w a g e n  P o l o  6 0 
comfortline 1.4, 1999. évjára-
tú, szép, megkímélt állapot-
ban eladó (490.000,- Ft). Tel.: 06 
30/647-7132.
Toyota Yaris 1.0 Harmony 2001. 
évjáratú, 5 ajtós, klíma, váltó-
zár, végig szervizelve eladó 
(770.000,- Ft). Tel.: 06 30/647-
7132.
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizáró-
lag banki úton. Tel.: 06 30/647-
7357.
Aprilia robogó eladó. Tel.: 06 
70/604-9119.
4x175x13.70 téligumi felnivel 
eladó! I.ár: 28 e Ft. U.itt kima-
radt építő anyagot (járólapot, 
csempét, téglát) vásárolnék. 
Tel.: 06 59/312-562.
Romet segédmotort keresek 
megvételre! Tel.: 06 30/862-
4976.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK
06-án délután a rendőrök 

biztonsági intézkedést foganato-
sítottak egy helyi férfivel szem-
ben, aki a Kossuth téren a hó-
ban magatehetetlen, részeg álla-
potban volt. A férfit a kórházba 
szállították.

06-án este egy helyi férfi a 
Tescoból 8 tábla csokoládét és 1 
db piskótatallért próbált meg el-
tulajdonítani összesen 2.391 Ft 
értékben, de az áruházban ész-
lelték a lopást. A rendőrök előál-
lították a kapitányságra, s mivel 
két éven belül több alkalommal 
is volt hasonló cselekmény miatt 
elmarasztalva, őrizetbe vették 
és a törökszentmiklósi fogdá-
ra szállították. Ellene lopás sza-
bálysértési miatt indult eljárás.

07-én egy helyi körözött sze-
mélyt fogtak el a rendőrök, és 
szállították a törökszentmikló-
si rendőrkapitányság fogdájára.

09-én hajnalban a Karcagi 
Rk. Bűnügyi Osztály nyomozói 
és a JNSZ MRFK Tisza Beveté-
si Osztály szolgálatos állománya 
Nádudvaron elfogott két otta-
ni lakost, akik a Karcagi Rk. il-
letékességi területén elkövetett 
trafó- és lineárlopás bűncselek-

mény elkövetésével gyanúsítha-
tók. Mindkét személyt őrizetbe 
vételét követően a bíróság előze-
tes letartóztatásba helyezte.

09-én délután egy fővadász 
tett bejelentést, miszerint a Kar-
cag külterületén, a Kunhegyesi 
úton lévő pálinkafőzde melletti 
Nagykun Vadásztársaság tulaj-
donában lévő fácánnevelő telep 
faoszlopait szedi fel három férfi. 
Az intézkedők nem sokkal ké-
sőbb a Zugkertből előállítottak 
két férfit, akik 3 db egyenként 
21 cm átmérőjű és 6 m hosszú-
ságú akácfa oszlopot (7.400 Ft/
db) tulajdonítottak el, és vittek 
vállukon, de amikor megzavar-
ták őket, eldobták és a helyszín-
ről elszaladtak. A 22.200 Ft érté-
kű lopási kár megtérült. Az el-
követők ellen büntetőeljárás in-
dult.

10-én este a rendőrök in-
tézkedés alá vontak egy jár-
művezetőt, aki személygépko-
csijával úgy vett részt a köz-
úti közlekedésben, hogy a veze-
tés megkezdése előtt szeszesitalt 
fogyasztott, ezért előállították 
a kapitányságra. Tőle a vezetői 
engedélyt elvették és ellene bün-
tetőeljárás indult.
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2012. február 17-20. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Apró Lábak II. rész
18.55  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Benéné Kecskeméti 

Anna 
 Téma: Aprólábak
 Karcagi hírek
 A karcagi birkózás
 Munkában a nyomda a ne-

héz gazdasági helyzetben is
 Készülnek a fazekak a karca-

gi műhelyben
 Önkormányzati ülés össze-

foglaló
 Háttér
 Vendég: Kabai Nagy Lajos
 Téma: helyi termékek segí-

tése
20.10  A helyi vállalkozókat kö-

szöntötte Dobos László pol-
gármester a Lovag-udvar-
ban 

21.10  Rocktáv

2012. február 21-22. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 2012. 02. 
12.

18.55  Karcagi hírek
19.25  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise 2012. 02. 12.
20.25  Nótaszó 
 - Bartha András
 - Farkas Rozália
 - Madarász Katalin
 - Lisztes Sándor

2012. február 23. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Györffy Néptánc Gála I. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Beiskolázás
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Újabb csikung tanítá-

sok
20.10  Vadászbál 2012.

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

dr. Zagyva Edit – Győri Fe-
renc
Kg., Mester u. 8.  Zsolt
Bakó Melinda – Varga János 
Pál
Kg., Albert u. 30. 
 János István
Pánti Judit – Deák Sándor
Kg., Móricz Zs. u. 51. 
 Sándor
Fodor Hajnalka – Orvos 
Nagy Zoltán
Kg., Vasút u. 23.  Hanna
Kály Viola – Császár Sándor
Kg., Gyep u. 23. 
 Dominika Viola
Sarkadi Erzsébet – Orosz La-
jos
Kg., Püspökladányi u. 79. 
 Lajos Patrik
Takács Anasztázia – Koszta 
József
Kg., Északi u. 11. 
 Károly Szebasztián 

Halálozás

özv. Nagy Sándorné 
 Karcag (1925.)

Lapzárta: 
hétfő 12 óra

Labdarúgás

Február 17. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Február 18. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Február 19. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Február 20. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Február 21. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Február 22. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Február 23. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Február 24. péntek
 Berek Patika – Kiss A. 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.

Február 12-én (vasárnap) a városi sportcsarnokban rendez-
ték meg a III. Thomas városi kispályás labdarúgó bajnokság ti-
zedik fordulóját. 

Eredmények:
Nagykunsági VGT-Brigád – Roli Sped 4-5
Szuperinfó – K.C.K.Ö. 2-2
Blades – Origo 1-7
Devils-Armacomp – Flottok 9-2
MultiTec – Thomas 10-3
Família – Ho-Ri-Ko 3-0
Ökodízel – Agrospint 2-6
Elmaradt mérkőzés az előző fordulóból: 
Thomas – K.C.K.Ö. 1-4
Góllövő lista állása: 1. Mogyorósi Csaba (19), 2. Kovács Zoltán 

(15), 3. Bernáth Sándor (12), 3. Nagy Tibor (12) 
Bosnyák Imre

Január közepétől Faragó 
Krisztián vette át az ifjúsá-
gi csapat edzéseinek irányí-
tását Kardos Lászlótól. Az új 
tréner korábban Kunmadara-
son az U-16-os korosztálynál 
volt edző. A játékosokkal már 
összeismerkedett, heti 4 edzés 
keretében végeznek alapo-
zó foglalkozásokat. A megyei 
bajnokság március 10-én kez-
dődik el. A felnőtt csapattal 
szoros a kapcsolata, ezért az 
edzéseik jórészt a „nagyokra” 
épülnek, és továbbra is a baj-
nokság alatt 3-4 edzést iktat-
nak be hetenként. A felmerülő 
szakmai kérdésekben egyez-
tet a felnőtt csapat edzőjével, 
Orosz Istvánnal. Az ifjúsági 
játékoskeret jelenlegi létszáma 

13, a többiek a felnőtt csapat-
tal edzenek. Még mindig az 
erőnléti edzések vannak elő-
térben, de már labdás foglal-
kozásokat is beiktatnak. Ter-
veikben szerepel, hogy minél 
több tehetséget fedezzenek fel, 
akik később a felnőtt keret-
be mutathassák meg tehetsé-
güket. Az új edző szeretné to-
vább folytatni azt a csapatépí-
tési munkát, amelyet az előd-
je, Kardos László megkezdett. 
Amint azt az időjárás – amely 
jelenleg nehézségeket okoz – 
engedi, szabadtéri foglalkozá-
sokat is fognak tartani. Igye-
kezniük kell, mert az első ta-
lálkozó – Jászapáti ellen – erős 
ellenfélnek bizonyul. 

B.I.

III. „Thomas” városi kispályás 
labdarúgó bajnokság

Új edző az ifiknél

Február 18-19-én MultiTec 
Öregfiúk Kupa néven kispá-
lyás labdarúgó tornát rendez-
nek a városi sportcsarnok-
ban. A csapatok nevezési dí-
ja 20.000,- Ft együttesenként. 
A mérkőzések játékideje 2x15 
perc.

Az 1-3 helyezett díjazása – a 
kupák mellett – az első helye-
zésért 70.000,- Ft, a második 
helyezésért 50.000,- Ft, a har-
madik helyezésért 30.000,- Ft 
jár. 

Ezenkívül különdíjat kap-

nak a legtöbb gólt lövő, a leg-
jobb kapus és a legjobb me-
zőnyjátékos is. A benevezett 
csapatok korhatára 40 év fe-
lett lehet. A fenti díjazások 
akkor lesznek érvényesek, ha 
legalább 16 csapat benevezése 
megtörténik. A környező me-
gyékből – Hajdú-Bihar, Békés 
megyéből is jelentkeztek csa-
patok. Csapatonként 12 labda-
rúgó szerepelhet. A mérkőzé-
seket az érdeklődők díjtalanul 
látogathatják. 

B.I.

Utánpótlás korosztály
Az U-9-es karcagi utánpótlás csapat Antal Lőrinc edző ve-

zetésével Martfűre indul, ahol az U-9-es korosztályú csapa-
tok részére labdarúgó tornát írtak ki. A rendezvény időpontja 
február 18-a (szombat). A résztvevő csapatok száma 12.

A jövő héten, február 25-én, Szolnokon, a Kolláth Bé-
la Emléktornán szerepelnek a karcagi ifjú labdarúgók, igen 
erős résztvevőkkel, amelyre 24 csapat nevezett be. 

B. I.

MultiTec Öregfiúk Kupa


