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A Vasút utcai intézmény to-
vábbfejlesztése az 1950-es évek 
végén kezdődött, új közpon-
ti épülete számára az Arany 
János utcán biztosítottak tel-
ket. Itt épült fel a kétszintes új, 
modern iskola. Átadására 1962 
nyarán került sor, ekkor vették 
birtokba a felső tagozatos osz-
tályok. Az intézmény hivatalos 
elnevezése (az új központi épü-

let nyomán) Arany János Úti 
Általános Iskola lett, de termé-
szetesen korábbi iskolarészle-
gei is tovább működtek, hiszen 
az első tanévben 22 osztályban, 
28 pedagógus keze alatt 866 
diákja volt. Az új épületben 
dolgozó, modern felszereléssel, 
bútorzattal bíró iskola életébe 
Kodály Zoltán és felesége 1963. 
évi karcagi látogatása hozott 

új lehetőséget. Kodály ugyan-
is meghallgatta a karcagi isko-
lák énekkarait, s ahogy Veréb 
Józsefné 1997-ben megjelent 
iskolatörténetében olvasható, 
az „Arany” esetében az iskola 
munkáját alkalmasnak tartotta 
arra, hogy ének-zene tagozatos 
intézmény legyen. „Így indult 
meg a szervező munka Horváth 
Ferencné énektanár vezetésével. 
Első lépésben az anyagi feltéte-
leket biztosították. A tanulókat 
komoly felvételi után, a város 
iskoláiból toborozták. Ennek 
eredményeképpen minden év-
ben jó gyermekanyag gyűlt ösz-
sze. Az első évfolyam 1967/68-
ban indult.”

„Az Arany János úti Általá-
nos Iskola a város egyik megha-
tározó, igen erős iskolája volt” 
- emlékezett az intézmény 50. 
születésnapjára rendezett gá-
laműsor megnyitóján Kovács 
Szilvia alpolgármester (öreg-
diák). - „Amikor az 1967-68-as 
tanévben beindult az ének-ze-
ne tagozat Kodály Zoltán külön 
engedélye alapján, az azt jelen-
tette, hogy minden elsősnek fel-
vételiznie kellett, hogy ide be-
juthasson. Mi voltunk az első 
ilyen évfolyam, nekünk tehát 
válogatott évfolyamunk volt. 
Kiemelt óraszámban tanul-
tunk éneket, kötelező volt furu-

Folytatás a 4. oldalon

A karcagi elemi iskolai oktatás évszázadai alatt úgy alakult, hogy 
az 1940-es évek végén három nagyobb intézmény, a Kálvin u. 2. sz. 
alatti Fiúiskola, a Kálvin u. 9. sz. alatti Leányiskola és a felekezeti 
alapon létesített Zádor utcai általános iskola látták el az alapfokú 
oktatást. (Ehhez tartoztak még az alsósok oktatását végző Baross 
utcai, Újházi, Déli külvárosi, a Kálvin u. 5. sz. alatti és az 1940-es 
évek közepén beindított Kiskulcsosi iskolaegységek.) Az iskolai el-
látás bővítése tette indokolttá 1950-es évek legelején egy, a város 
déli oldalát ellátó intézmény kiépítését, és ennek nyomán indult 
el 1950-ben a Vasút utcai iskola, amelynek több telephelyén (a Ká-
polnában, a DKV iskolában és a Baross utcán) az első tanévben 14 
osztályban, 17 pedagógus irányítása alatt 710 tanuló tanult.

Aranyos emlékezés

Programok:
9:50 Országzászló felvonása
 Közreműködnek:
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárjai
 és a Nagykun Honvédbanda
10:00 a református templomban
 ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Koncz Tibor vezető lelkész
11:00 a városháza dísztermében
 ünnepi megemlékezés
 Ünnepi köszöntőt mond:
 Varga Mihály
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 Az ünnepi megemlékezést levezeti:
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő
 Műsor:
 Közreműködik:
 Spisák Péter - zongora
 Plósz Csilla - furulya
 az Erkel Ferenc Művészeti Iskola Magánének Tansza-

kának növendékei
 Koppány Mária - zongora
 Domján Sándor egyetemi hallgató
15:55 a Kossuth téren
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonulása
16:00 a Petőfi szobor előtt
 ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond, és a megemlékezést levezeti:
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő
 Nemzeti ünnepünket méltatja:
 Kovács Szilvia alpolgármester
 Ünnepi műsor
 Közreműködik: 
 Domján Sándor egyetemi hallgató
 Plósz Csilla - furulya
 Donkó Imre, a debreceni Csokonai Színház énekese
 Karcag Város Vegyeskara
 Vezényel: Kerekes Ágnes karnagy
 A Petőfi és a Kossuth szobornál
 koszorúzás
 A Kováts Mihály Huszár Bandérium elvonulása
17:30 Diákok fáklyás felvonulása
 Közreműködik a Pipás-zenekar és a
 Kováts Mihály Huszár Bandérium
A felvonulás útvonala: Horváth Ferenc utca - Táncsics krt. - 
Dózsa György út - Kacsóh utca - Szent István sgt. - Széchenyi 
sgt. - Püspökladányi út - Varró utca - Madarasi út - Kossuth 
tér – Bajcsy-Zsilinszky utca

M E G H Í V Ó
K a r c a g

1848/49 - 2012
Karcag Város Önkormányzata,

a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár
és a Polgármesteri Hivatal

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját
az 1848/49–es forradalom és szabadságharc

tiszteletére tartandó

városi ünnepségre
Időpontja: 2012. március 15.

M E G H Í V Ó
Tisztelettel hívunk minden kedves érdeklődőt a 
Nagykun Polgári Kör következő rendezvényére.

Időpont: 
2012. március 13. 18:00 óra

Helyszín: 
Déryné Művelődési Központ II. emelet 

(Karcag, Dózsa György út 5-7.)

Vendégünk: 
Pintér Sándor 

belügyminiszter.

Házigazda: 
Dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter
A szervezők

Tisztelt 
Olvasóink!

A nemzeti ünnep 
miatt 

a Karcagi 
Hírmondó 

következő 
lapszáma március 
23-án jelenik meg.

Megértésüket 
köszönjük.

Karcagi Hírmondó 
Szerkesztősége
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A kilencedik

Valahol olvastam (talán Diósze-
gi Vilmos őstörténeti antológiájá-
ban?), hogy a régi magyaroknál, ami-
kor a hetes számrendszerről áttértek 
a tízesre, a kilences számnak misz-
tikus erőt tulajdonítottak. Az 1848-
as 12 pont újbóli elolvasásakor ju-
tott ez eszembe, amikor megláttam, 
hogy a 9. a Nemzeti Bank. Valószí-
nű, hogy Irinyi József, aki az Ellenzéki 
Kör megbízásából megszövegezte a 
tizenkét pontot, nem is gondolt erre. 
Feltehetően ő a nemzeti kívánalma-
kat fontossági sorrendbe szedte ösz-
sze Kossuth felirati javaslatának alap-
ján, amelyet március 3-án nyújtott be 
– ill. mondott el – a pozsonyi ország-
gyűlésnek, de akkor még elutasítot-
ták. Bár némely történelemkönyvben 
az szerepel, hogy a 12 pontot március 
12-én írta le Irinyi-, valójában az Ellen-
zéki Kör március 9-ei ülésén már váz-
latként összeállították. (Tehát a kilen-
ces szám itt is szerepel.) Miért kel-
lett ezt belevenni? Azért mert csak 
az 1816-ban létrejött Osztrák Nemze-
ti Banknak volt bankjegy-kibocsátá-
si joga. Pontosabban monopóliuma, 
amely az egész monarchiára kiterjedt.

Szóval, a magyar pénzintézetek hi-
ánya gátolta az ország gazdasági fej-
lődését. Fáy András ugyan megala-
pította már 1839-ben az első ma-
gyar Takarékpénztári Egyesületet, de 
ez még eléggé korlátozottan műkö-
dött. 1841-ben jött létre az első ko-
moly magyar pénzintézet, a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank. A márciusi 
forradalom után Kossuth, az első fele-
lős magyar kormány pénzügyminisz-
tere erre a bankra ruházta át a ma-
gyar bakjegy-kibocsátás  monopóli-
umát, 1848. június 17-én. Amelyet az 
állam lényegében jegybanknak te-
kintett. Öt millió forint értékű aranyat 
és ezüstöt kellett fedezetként elhe-
lyezni, hogy ki tudják bocsátani a 12,5 
millió forint értékű bankjegyeket. A 
pénzforgalom zavartalan lebonyolí-
tásához kis címletű bankjegyekre volt 
leginkább szükség, ezért elsőként a 
2 forintos került forgalomba augusz-
tus 14-én, majd az 1, 5, 10 és a 100 fo-
rintos is, valamint a 15 és a 30 krajcár. 
(Mint érdekesség, 1848. augusztus 
3-án egy tojás 5 pengőkrajcárba ke-
rült, ’49-ben Budán 1 font hús 25 vál-
tókrajcár. 1849-en egy lovassági al-
hadnagy fizetése 696 frt volt.)

A 12 pont hatodikjában (amely 
ugye a 9-es „fordítottja”) a közös te-
herviselés szerepelt. Ennek lényege, 
hogy a nemesség is adózzon!

Terjedelmi okokból sajnos csak 
érintőlegesen említettem mindeze-
ket. Viszont a mára vetítve elgondol-
kozhatunk a jegybanki történeteken, 
és azon is, ma milyen a köztehervise-
lés. Illetve, hogy a mai Magyar nem-
zeti Bank mennyire is nemzeti? S va-
jon Simor András, aki most bejelen-
tette, hogy nem veszi föl ezután a 
havi 2 milliós fizetését – valójában 
gesztust gyakorolt-é?

- ács -

HÍREKHÍREKTÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a Gyarmati úton lakókat, illetve ide dolgozni járó-
kat, hogy a 100-as vasútvonal Szajol – Püspökladány közöt-
ti szakaszának rekonstrukciós munkái során felújításra kerül 
a Füzesgyarmati úti vasúti átjáró. A kivitelezés előrelátható-
an 2012. március 1-től április 20-ig fog tartani. Ezen időszak-
ban sajnálatos módon nem lehet használni a közúti forgalom-
nak az átjárót.

Erre való tekintettel a gépjármű vezetőknek a Püspökladányi 
vasúti átjárót és a 4-es számú főutat javasoljuk elkerülő útként, 
míg a gyalogosan és kerékpárral közlekedők részére a Püspök-
ladányi úti vasúti átjárót – volt laktanya területén és az Ipari 
Park feltáró útján keresztül a Füzesgyarmati utat. A gyalogo-
sok és kerékpárosok részére kijelölt kerülőút végett a laktanya 
hátsó kapuja nyitva lesz az útlezárás ideje alatt 6:00 és 21:00 óra 
között.

Felhívjuk a kerékpárral közlekedők figyelmét, hogy a 4-es 
számú főúton való áthaladásuk során ügyeljenek arra, hogy a 
KRESZ előírásainak megfelelően a kerékpárt csak tolva halad-
janak át a csomópont területén. 

A vasút rekonstrukciós munkák miatti útlezárásokból adó-
dó kellemetlenségek miatt megértésüket és türelmüket kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja adó-

zóinak figyelmét, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó első fél-
évi részletének befizetési határideje

2012. március 19-én lejár.
2012. március 19-ig a 2012. évre megállapított – a határozatban kö-

zölt - gépjárműadó 50 %-át kell megfizetni.
A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:

12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla
A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem rendelkez-

nek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú helyiségében.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatkozó törvé-

nyi határidő elmulasztása esetén – az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. tv. alapján – napi késedelmi pótlék fizetési kötelezettség kelet-
kezik. A befizetések elmulasztása esetén a fentiekben közölteken túl 
egyéb jogkövetkezményeket is megállapít a törvény, melyek elkerülése 
érdekében kérjük a teljesítési határidő pontos betartását.

Továbbá felhívjuk a helyi iparűzési adóalanyok figyelmét arra, hogy 
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzé-
si adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 30/2005. (X.26.) rendelete 2011. december 31-ével ha-
tályon kívül helyeződött. Ennek megfelelően 2012. évre a Képviselő-
testület kedvezményezetti kör kialakítására már nem jogosult. A 2011. 
évi helyi iparűzési adóbevallások 2012. évben történő benyújtása 
esetében rendelkező nyilatkozat csatolására, azaz a helyi iparűzési 
adó 1 %-nak felajánlására már nincs lehetőség!

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

XIV. Karcagi 
Birkafőző 
Fesztivál

Felhívjuk a XIV. Karcagi 
Birkafőző Fesztivál főzőver-
senyén részt venni szándéko-
zó szakácsok figyelmét, hogy 
a nevezés a www.karcag.hu 
honlapon április 10-től indul! 
Nevezni csak a pontosan ki-
töltött űrlapon keresztül, on-
line lehetséges! 

A főzőverseny napja: 2012. 
június 30. (szombat)

Nevezési díj: 3000 Ft/főző-
hely.

Főzéssel kapcsolatos infor-
máció: Kolostyák Gyula 06-
20/323-5245

Rendezvénnyel kapcsola-
tos egyéb információ: Déry-
né Kulturális Központ 59/503-
224

Rendezők

A Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 
programajánlata

2012. március 9-én, pénte-
ken 14:00 órától

a Déryné Kulturális Köz-
pont II. emeleti hangverseny-
termében

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG
Általános iskolai kórusok mi-

nősítő hangversenye.
Fellépő kórusok:
Karcagi Általános Iskolai 

Központ Györffy István 
Tagiskola Énekkara,

Kiskulcsosi Tagiskola Ének-
kara,

Kováts Mihály Tagiskola 
Gyermekkara

Berekfürdői Veress Zoltán Ál-
talános Iskola Énekkara
A belépés díjtalan
Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!

PIROS, FEHÉR, 
ZÖLD

(1848. március 15.)
címmel

rendhagyó könyvtári órára 
várjuk 1-2. osztályos tanulók 
jelentkezését.

A foglakozásokat 2012. 
március 6-14-ig tartjuk a Cso-
konai Könyvtárban.

Jelentkezés: Szabó Péterné 
gyermekkönyvtárosnál Tel: 
59/503-152

Kiállítás
A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár szeretettel meghív-
ja Önt és kedves családját 
 

2012. március 14-én 
(szerdán) 17:00 órára 

SZŰCS ILONA 
grafikus

és
NAGY BANA DÁVID 

kőfaragó
kiállításának megnyitójára
a Déryné Kulturális Központ

II. emeleti klubtermébe.

A kiállítást megnyitja:
Örsi Zsolt

a Györffy István Nagykun 
Múzeum néprajzkutatója
Közreműködik a Sinful 

Passions 
A tárlat megtekinthető márci-

us 30-ig, munkanapokon
8:00 – 18:00 óra között.

MEGHÍVÓ
A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ 
és Könyvtár és a Mozgás-
sérültek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egye-
sülete Karcagi Csoport-
ja tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt és Kedves 
családját a

„SEGÍTSÜK 
EGYMÁST!” 

A fogyatékkal élők - el-
sősorban a mozgáskorláto-
zottak - mindennapi életé-
nek megismerése és megis-
mertetése érdekében című 
előadássorozat második 
előadására 
Időpont: 
2012. március 22. (szerda) 

14:30 óra
Az előadás címe:

„Tanuljunk toleranciát!”  
A fogyatékkal élők 

helyzete Magyarországon 
és a nagyvilágban

A Gyilkos labda című 
amerikai dokumentum 

film vetítése
Előadó: Dr. Urbán-Szabó 

Béla elnök,
Mozgássérültek Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete

Helyszín:
Déryné Kulturális 

Központ moziterme
(5300 Karcag, Dózsa 

György u. 5-7.)
Rendezvényünket a 

Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

Forgalmi változások 
Értesítjük a város lakosságát, hogy 2012. március 15-én 930 
órától 1800 óráig ünnepi rendezvények tartása érdekében a 
Kossuth tér lezárásra kerül, a forgalom terelő utakon történik: 
Madarasi u., Táncsics krt., Dózsa Gy. u., Kacsóh u., Széchenyi 
sgt., Szabó J. u., Kisújszállási u. útvonalon. A rendezvények 
sikeres lebonyolítása érdekében megértésüket kérjük! 

Fáklyás felvonulás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. március 15-én 17:30 

órakor fáklyás felvonulás lesz, melynek során forgalomkor-
látozásra kell számítani.

A felvonulás útvonala: Horváth Ferenc utca - Táncsics 
krt. - Dózsa György út - Kacsóh utca - Szent István sgt. – 
Püspökladányi út - Varró utca - Madarasi út - Kossuth tér - 
Bajcsy Zsilinszky utca.

Karcag Város Önkormányzata az oktatási intézmények-
ből a rendezvényre előzetesen jelentkezett tanulók számára 
fáklyát biztosít.

A diákok felvonulásához a lakosság is csatlakozhat. Fák-
lya vásárlására a Kossuth téren lesz lehetőség.

Szeretettel várjuk nemzeti ünnepünkre!
Polgármesteri Hivatal
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Par la men ti Nap ló

Kedden tárgyalt az Ország-
gyűlés a magyar cukorgyá-
rak eltűnésének okairól. Sokat 
nem lehet a történethez hoz-
zátenni, a rendszerváltás után 
módszeresen zárták be a cu-
korgyárainkat, közelünkben 
megszűnt a kabai, a sarkadi 
is. Amikor a cukor ára hirte-
len emelkedni kezdett, az or-
szág azzal szembesült, hogy 
csak egy cukorgyár maradt (a 
kaposvári, az is külföldi tulaj-
donban), ez az egy gyár pedig 
csak a hazai fogyasztás har-
madát tudja ellátni. Ráadá-
sul kvótánk, azaz mennyisé-
gi korlátunk van, nem is le-
het többet termelni az Európai 
Unió engedélye nélkül. Itt tar-
tunk. A felelőtlen privatizáció 
társult egy felelőtlen dán libe-
rális uniós biztos tevékenysé-
gével, így jutottunk ide.

Mielőtt hosszan bosszan-
kodnánk a történteken, inkább 
megemlítem a hétfő esti szava-
zás egyik témáját. A parlament 
kormányzati kezdeményezésre 

szavazott arról az előterjesztés-
ről, amely a kommunista dik-
tatúra által kitelepítettek, va-
lamint az őket befogadók em-
lékének megörökítéséről szól. 
Az 1950-es évek elején jogtala-
nul, tömegesen deportáltak és 
telepítettek ki családokat Ma-
gyarországon, főleg Budapest-
ről, az osztrák és jugoszláv ha-
tár vidékéről, és máshonnan 
is, így szomszéd településünk-
ről, Kunmadarasról is. Az em-
bertelen eljárást azzal is megfe-
jelték, hogy sokszor olyan csa-
ládokhoz költöztették be a de-
portáltakat, akik akkor szintén 
a rendszer ellenségének számí-
tottak, módosabb gazdákhoz, 
ahogy akkor mondták kulá-
kokhoz. Nehéz még elgondolni 
is, ki lehetett a nagyobb vesz-
tese az életnek: akitől mindent 
elvettek, és más vidékre hur-
colták, vagy az, akihez hirte-
len egy családot költöztettek be 
büntetésül?

A mai kor feladata az emlé-
kezés és emlékeztetés. Az elfo-

gadás előtt lévő határozat ki-
mondja, hogy szükséges min-
denkor méltóképpen megem-
lékezni a kommunista önkény 
áldozatairól, és felhívni a fi-
gyelmet a totális diktatúrák 
embertelenségére. A határo-
zat szövege rögzíti azt is, hogy 
az Országgyűlés tisztelet-
tel adózik a vidéki települések 
azon lakói előtt, akik – ese-
tenként kényszer hatására, de 
– jó szándékkal befogadták a 
meghurcoltakat és kitelepítet-
teket, bizonyítva ezzel ember-
ségüket. Az ő példájuk azt bi-
zonyítja, hogy a rendszer ke-
gyetlensége jóindulatot szült 
az emberekben, akik az elnyo-
más közepette is képesek vol-
tak segíteni egymáson.

Az idő gyógyítja a sebeket, 
de koptatja az emlékezetet. Itt 
volt az ideje annak, hogy hat-
van év elteltével a magyar par-
lament eleget tegyen az em-
beriesség alapvető követelmé-
nyének.

Varga Mihály

Tanulunk-e a történelemből?

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

Március 10-11. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950
Március 15-16. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260
Március 17-18. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u.7. Tel.: 06/20-939-4650

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a református általános isko-
la iránt érdeklődő kedves szülőket arról, hogy 
a 2012/2013-as tanév 1. osztályába a következő 
időpontokban lehet beiratkozni:
-  március 29. (csütörtök) 7:30 - 17:00-ig
-  március 30. (péntek) 7:30 - 17:00-ig

Pótbeiratás: április 2.(hétfő) 7:30 - 17:00-ig.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket!

Iskolavezetés

A megszokottak szerint a kö-
vetkező modulok indulnak:
1. KEZDŐ SZÁMÍTÓGÉP 
HASZNÁLÓ

Számítástechnikai előkép-
zettséget nem igényel. A be-
kapcsolástól, az egér és billen-
tyűzet használaton keresztül a 
file-ok és mappákat is megis-
merhetik az érdeklődők.
2. INTERNET

Ha szeretné megtanulni, 
hogy hogyan kereshetők és 
tölthetők le pályázatok, szeret-
né megtudni mi az a WWW, 
@ és .hu, akkor jelentkezzen. 
Számítástechnikai előképzett-
séget nem igényel, alapfokú is-
meret (billentyűzet, egér hasz-
nálata, file-ok, mappák isme-
rete) ajánlott.
3. SZÖVEGSZERKESZTÉS

Szeretné a korszerű szö-
vegszerkesztést megismer-
ni, megtanulni? Szeretné há-
zi dolgozatát, szakdolgoza-

tát igényes, a követelmények-
nek megfelelően elkészíteni? 
Új, meglévő munkahelyén kö-
vetelmény a szövegszerkesztő 
(Word) ismerete? Jelentkezzen 
és megtanítjuk a Word 2010 
használatára.

A modulok időtartama 10 
óra (napi 2 óra). 

A tanfolyamok ára: modu-
lonként 5.000,-Ft.

Kedvezmények: az első mo-
dul elvégzése után tetszőle-
ges második modul ára csak 
4.000-Ft.  Amennyiben 2 mo-
dult elvégzett, az utolsó modul 
már csak 3.000,-Ft. 

A tanfolyamok – megfelelő 
létszám esetén – a következő 
időpontokban indulnak:

- március 19-23.
- március 26-30.
Érdeklődni, jelentkezni a 

Csokonai Könyvtárban sze-
mélyesen illetve telefonon (59) 
503-152.

Újra számítógépes oktatás 
a Könyvtárban!

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője kibőví-
tett lakossági fórumra hívja és várja a választókerület la-
kóit és az érdeklődőket.
Időpontja: 2012. március 23. (péntek) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étter-

me (Kisújszállási út 45.)
Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Témája: A Darányi Ignác-terv, nemzeti vidékstratégia.
A témára való tekintettel a helyi gazdálkodóegységek veze-
tőit, a gazdákat is várjuk!
A fórumon bemutatkozik a KUN-Csorgó Citeraegyüttes.
A résztvevők között tombolatárgyak kerülnek kisorsolására.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület

önkormányzati képviselője

A K&H Csoport fontosnak 
feladatának tekinti, hogy a fel-
növekvő generáció, a jövő tár-
sadalmának tagjai mielőbb el-
sajátítsák az alapvető pénzügyi 
ismereteket. Ezért indította út-
jára a fiatalok pénzügyi okta-
tását célzó kezdeményezését, 
melynek során immár máso-
dik alkalommal hirdette meg a 
K&H Vigyázz, Kész, Pénz! or-
szágos tudásversenyt általános 
iskolások részére.

A K&H Bank Zrt. versenyfel-
hívását a gyerekek fedezték fel 
decemberben. Megkerestek, se-
gítsem őket a feladatok megol-
dásában, legyek a patronáló ta-
náruk ebben a megmérettetés-
ben. Bár a pénz világa távol áll 
tőlem, de szívesen tettem ele-
get a felkérésnek. Tetszettek az 
előzetes feladatok: keresztrejt-
vény, matematikai szöveges fel-
adat. Számomra a legtöbb után-

járást az igényelte, hogy kiderít-
sük, milyen módokon lehet vá-
sárolni, fizetni. A kreativitást 
is igénylő tervkészítésnél a csa-
pat álmát kellett költségvetésbe 
foglalni, azaz egy álmukat leír-
ni és a megvalósítását megter-
vezni, hozzá elkészíteni a költ-
ségvetést. Csapatunk álma, 
hogy vendégül láthatja Karca-
gon azokat a moravicai diáko-
kat, akikhez mi megyünk már-
ciusban a Határtalanul! pályá-
zat keretében. 

Január 10-én beküldtük az 
anyagunkat. A január második 
felében jött levél csak arról tá-
jékoztatott, hogy befogadták a 
pályázatunkat. Bizakodtunk, 
de az idő előre haladtával egyre 
fogyott a továbbjutáshoz fűzött 
reményünk, mígnem február 
29-én érkezett a döntésről szó-
ló levél. A Karcagi Általános 
Iskolai Központ Kováts Mihály 

Tagiskola 7. a osztályos Kamat-
csapat névre hallgató társulá-
sa bejutott a 2. fordulóba, mely 
április 27-én lesz, Kecskemé-
ten. A csapat tagjai: Kánya Zol-
tán, Gődér Szilvia, Majláth Ist-
ván.

 A regionális középdöntő-
ben négy másik csapattal kell 
versenyezniük a gyerekeknek. 
Amelyik csapat megnyeri a kö-
zépdöntőt, az jut majd tovább a 
májusi budapesti döntőbe. 

A 2011/2012. tanévi verseny-
re 539 pályázat érkezett az or-
szág minden területéről, ami 
bebizonyította, hogy a gyere-
kek szívesen foglalkoznak a 
pénz világával, ezért érdemes 
már általános iskolában elkez-
deni a pénzügyi oktatást.

Sok tanulás vár még a csa-
patra, de izgalommal várjuk a 
következő megmérettetést.

Lévainé Kovács Róza

Hétmérföldes Szeretet Színház
PINOKKIÓ
című meseelőadása,

a Déryné Kulturális Központ mozitermében
2012. március 26-án (hétfőn) 

10 és 14:30 órától
Jegyár (helyreszóló): 400.- Ft

Jegyek: 2012. március 12-től igényelhetők az 
59/503-224-es telefonon.

SZÍNHÁZ
A bérletes színházi sorozat III. előadása

a Déryné Kulturális Központban
a budapesti Körúti Színház előadásában
2012. március 20-án, kedden 19 órától

Galambos-Turcsán-Meskó:

Kell egy színház
musical vígjáték

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

Szólójegyek 2012. március 1-től igényelhetők 
az 59/503-224-es telefonon.

Pénzes siker
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör
Szentesi Tóth Kálmánról

A 20. század első két évti-
zedének legeredményesebb 
városfejlesztőjéről, Szentesi 
Tóth Kálmán polgármester-
ről tartott vetített képes elő-
adást Elek György a legutób-
bi találkozón. A régi karca-
gi birtokos családból szár-
mazó polgármester apja, 
Szentesi Tóth János, huszár-
tisztként végigküzdötte az 
1848/49-es szabadságharcot, 
Világos után pedig tíz évre az 
osztrák hadseregbe sorozták. 
Az 1860-as években már Kar-
cagon élt, s 1867 körül ő lett 
a Nagykunság csendbiztosa – 
emelte ki előadása bevezetőjé-
ben a közeledő ünnepre gon-
dolva Elek György. Fia, Szente-
si Tóth Kálmán 1875-ben szü-
letett. A karcagi négyosztályos 
gimnázium elvégzése után a 
rimaszombati gimnázium-
ban tett érettségi vizsgát, majd 
a budapesti egyetemen az ál-
lamtudományi kar hallgatója, 
1902-ben a kolozsvári egye-
temen az államtudomány-
ok doktora lett. Az irodalom 
és a zene iránt már gimnázi-
umtól érdeklődő, ugyanakkor 
igen kiváló tornásznak bizo-
nyuló Szentesi Tóth Kálmán a 
doktorátus megszerzése után 
Gömör megyében lett tiszte-
letbeli szolgabíró (gyakornok), 
ugyanakkor a rimaszomba-
ti gimnáziumban tornát okta-
tott. A ’48-as párti nézeteket 
valló fiatalember nem szakadt 
el a szülővárostól sem, hosz-
szú évekig rendszeres cikkíró-
ja, levelezője volt a helyi lap-
nak. Feltehetően így figyelt fel 
rá a helyi ‚48-as párti ország-
gyűlési és városi képviselő, 
Madarász Imre, aki hazahívta 
és 1902 decemberében polgár-
mesterjelöltként léptette fel. A 
hivatalt a városi képviselők bi-
zalma nyomán el is nyerte – 
1903. január 1-jétől 1918. no-
vember 9-éig volt a város el-
ső embere. Polgármesterségé-
nek ideje jelentős fejlesztések, 
építkezések, korszerű beru-
házások időszaka. Ekkor tör-

tént meg a főtér kikövezé-
se és csatornázása (1903-04), 
a belváros járdáinak aszfal-
tozása, a víztorony építése és 
az első vízvezeték lefektetése 
(1911-12), a villanytelep létesí-
tése a villamosítás megkezdé-
se (1907-1911), a jéggyár épí-
tése (1910), a Városi Takarék-
pénztár épületének építése, az 
új városháza emelése, a park 
rendezése (1910-12), a gimná-
zium madarasi úti szárnyának 
elkészülte (1907-08), a Kos-
suth szobor felállítása (1906-
07). A lendületes fejlődést a 
világháború szakította meg. 
Ezt a polgári forradalom zárta 
le, amikor Szentesi Tóth Kál-
mán lemondott tisztségéről. 
A közéletben azonban azu-
tán is aktív szerepet vállalt. A 
két világháború között a kép-
viselő-testületi tagság mellett 
tucatnyi egyesületben, városi 
és megyei bizottságban vég-
zett munkát, 1921-1938 között 
előbb a Nagykunság, majd a 
Karcagi Napló c. helyi lap-
nak főszerkesztője volt. Nevé-
hez köthető a bereki strand, 
majd a szálloda és a villasor 
melletti propaganda. Irodalmi 
működését az egyetemi évek 
alatt versekkel és szépprózával 
kezdte, de már ekkor megszü-
letett első néprajzi dolgozata 
is. A század elejétől több kö-
tet verset, útleírást publikált, 
majd az újságírói munka mel-
lett (az 1920-as években) hely-
történeti kutatásokat végzett. 
Jelentősek a régi főtérfejlesz-
tésről, egyesületekről, egész-
ségügyről stb. készült írásai, 
de 1928-ban Karcag város ad-
digi polgármestereinek tevé-
kenységét, a polgári forrada-
lom és a kommün eseményeit 
is összefoglalta. 1946 szeptem-
berében, 72 évesen hunyt el.

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetele az 
1848/49. évi forradalom és 
szabadságharc ünnepén lesz. 
Március 15-én mindenkit vá-
runk a városi megemlékezés-
re.

Február 22-én a Varró Ist-
ván Szakiskola, Szakközépis-
kola, Általános Iskola és Kollé-
gium 70 diákja és 6 tanára vett 
részt a Paksi Atomerőmű által 
felajánlott és szervezett üzem-
látogatáson.

A három órás út 
után már a biztonsági 
beléptetés procedúrá-
ján vettünk részt. Ezt 
követően megtekin-
tettük a Látogatóköz-
pontot. Az itt találha-
tó ember- és termé-
szetközpontú kiállítás 
az atomenergiát kí-
vánja elhelyezni a hét-
köznapok világában. 
Nem adatsorokat, ha-
nem interaktív kiállítást lát-
hattunk. Betekintettünk a re-
aktor aktív zónájába egy való-
sághű üzemanyag-kazettákat 

tartalmazó reaktorbelső-mo-
dell segítségével. Megfigyelhet-
tük a kozmikus sugárzást egy 
ködkamrában. Megtudhattuk, 
hogy Magyarországon a Paksi 
Atomerőmű környékén a leg-
alacsonyabb a háttérsugárzás.

Az erőmű biztonságosságát 
megtapasztalhattuk a négyes 
blokk körbejárásával, melynek 
egyik legemlékezetesebb eleme 

a 12 emeletnyi lépcsőház meg-
mászása volt. Idegenvezetőnk 
által betekintést nyertünk a ve-
zérlőben dolgozó szakemberek 
munkájába. Ezt követően meg-
néztük a gőzzel hajtott turbi-
nákat és a reaktor tetején talál-

ható eszközöket.
Kirándulásunkat az 

atomerőmű egy finom 
ebéddel koronázta 
meg, melyet az erőmű 
éttermében fogyasz-
tottunk el.

Látogatásunk hasz-
nos volt. Diákjaink 
új véleményt formál-
hattak az energetikai 
szektor eme tagjának 
környezetbarát, fele-

lősségteljes és nem utolsó sor-
ban biztonságos munkájáról.

Tóth Tamás
fizika-földrajz szakos tanár

Köszönet
Tisztelettel megköszönjük Dr. 

Szabó Melinda főorvosnőnek a Kar-
cagon 2012. február 18-án az Egész-
ségmegőrző-betegség megelőző 
c. hagyományos egészségügyi ren-
dezvénysorozat keretében a „cu-
korbetegségről, magas vérnyomás-
ról és a metabolikus szindrómáról” 
szóló  igen színvonalas előadását, 
orvosi tanácsait, és munkatársai-
nak: Rimaszombati Csilla   szakasz-
szisztensnek, Hürkecz Istvánné pro-
filvezető főnővérnek, a nagy érdek-
lődést kiváltott  szűrővizsgálatokat.

Ezt követően a résztvevők egy jó 
hangulatú farsangi kulturális ren-
dezvényen vettek részt.

Ezúton is köszönjünk Karcag Vá-
ros Önkormányzatának az iparűzé-
si adó 1 %-ából juttatott  53.505 Ft 
készpénz adományt, továbbá tá-
mogatóinknak a személyi jöve-
delemadó 1 %-ából          2011. év-
ben 85.653 Ft összegű támogatást, 
amely támogatásokat kulturális 
közhasznú célra használtunk fel.

Kérjük, a jövőben is támogas-
sa személyi jövedelemadójának 1 
%-ával alapítványunkat.
Alapítvány adószáma: 18840485-1-16

Együtt Egymásért 2006 Alapítvány
Kuratóriuma

lyát tanulni, énekkarban éne-
kelni, néptáncolni és zeneisko-
lába járni. Mindez nem volt kis 
feladat...” Ezt az iskola, szemé-
lyes emlékekből is tudjuk, de 
a Dérynében berendezett szép 
iskolatörténeti tárlat relikviái-
nak tömege is bizonyítja.

2012. március 2-án a névadó 
születésnapján az Arany János 
Úti Általános Iskola fennállá-
sának fél évszázados évfordu-
lójára emlékeztek az intézmény 
diákjai és tanárai, akik eb-

ből az alkalomból minden régi 
munkatársat és elballagott di-
ákot szeretettel hívtak és vár-
tak. Az aulában rendezett kis 
ünnepség után bemutató órák 
adtak ízelítőt a jelenből, majd 
Kovácsné Szendrei Borbála 
igazgatónő emlékezése és nosz-
talgia találkozó következett.

A nosztalgia jegyében hir-
dették meg az esti gálaműsort 
is, amelyet – stílusosan – a fen-
tebb már említett „Aranyos 
emlékeim” című iskolatörténe-
ti kiállítás megnyitásával kö-
töttek össze.

A kiállított tárgyakat, fotó-
kat etc. részben az iskolai kol-
lekció, részben az öregdiá kok 
és az egykori tanárok bizto-
sították. Ugyanígy az isko-
la egykori diákjai adták a há-
romórás, főként zenedara-
bokból (ének, kórusművek, 
kamarazene, rock) álló hatal-
mas sikert és számtalan vas-
tapsot kiérdemlő műsort is, 
amely nemcsak az ünnepség, 
de egy ötvenéves iskolatörté-
neti korszak végére is pontot 
tett.

Elek György

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályáza-
tot hirdet 

informatikus
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, 
Zöldfa u. 48.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Informatikus 
munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

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

Pályázati feltételek: Szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 végzettséget igazoló okirat másolata
 részletes szakmai önéletrajz
 magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat el-

bírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 14.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kér-

hető a 06-59/507-101-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézmé-

nyünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: Informatikus állás, vagy elektronikusan: 
Dr. Nagy Mihály főigazgató

 részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 21.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Folytatás az 1. oldalról

Varrósok a Paksi Atomerőműben

Meghívó
A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagis-

kola szülői közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját az intézmény tornatermébe 
a 2012. március 17-én (szombaton) 19 órakor kezdődő 

Tavaszköszöntő batyus báljára.
A bál nyitásaként rövid műsort adnak iskolánk tanulói.
A rendezvény bevételével iskolánk tanulóinak tavaszi ta-

nulmányi kirándulását kívánjuk támogatni.
Belépőjegyek kaphatók az iskola titkárságán 2012. márci-

us 14-ig 2.000 Ft/fő áron.
Az est jó hangulatáról Czank Tamás és Lukács Bernadett 

gondoskodik.

Aranyos emlékezés
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Chips és energiaital. Sajnos 
mindennapos fogyasztási cikké 
váltak, ezeket látni a gyerekek 
kezében az utcán, buszon, isko-
lában, de még otthon is. Legin-
kább a fiatalok között terjedt el 
a fogyasztásuk, de nem ritka a 
harminc fölöttiek körében sem, 
pedig legtöbbjük egészségre ár-
talmas anyagokat tartalmaz. 

Sorozatunk befejező ré-
szében Sántháné Antal Má-
ria dietetikussal arra kerestük 
a választ, hogy miért is kell vi-
gyázni ezen termékek túlzott 
fogyasztásával

-Kezdjük azzal, hogy a burgo-
nya világszerte második helyen 
áll a leggyakrabban fogyasztott 
gazdasági növények között, és 
nem utolsó sorban kiváló élel-
miszer alapanyag is. Manapság 
az egyik legkedveltebb változata 
az úgynevezett chips. Csak érde-
kességképpen mondom el, hogy 
a története több mint kétszáz év-
vel ezelőtt kezdődött. A hasáb-
burgonya az 1700-as évek idején, 
Franciaországból indult hódító 
útjára, Thomas Jefferson akko-
ri nagykövet vitte át Amerikába. 
1853-ban egy George Crumm 
nevű szakácstól rendeltek egy-
szer hasábburgonyát, de nem 
voltak megelégedve a vastagsá-
gával – többször is visszaküld-
ték a rendelést. Crumm ezen na-
gyon feldühítette magát és elha-
tározta, hogy olyan vékonyra és 
ropogósra süti a burgonyát, hogy 
nem is lehet majd késsel-villával 
fogyasztani. Ennek ellenére na-
gyon népszerűvé vált és így ter-
jedt el szépen lassan világszerte.

Nos, nem is az alapanyaggal 
van itt a gond, hanem az elkészí-
tési módjával. A chipsek növényi 
olajban sülnek és a sütés során a 
telítetlen zsírsavak telített zsír-
savvá válnak, ezek pedig nem 
egészségesek. Emellett úgyneve-
zett transzzsírsavak is keletkez-
nek, amelyekről most azt tart-
juk, hogy különböző kóros fo-
lyamatok kiindulását segíthetik 
elő. Lényegében sütéskor kemé-
nyítik, hidrogénezik az olajat és 
ezért válnak telítetté. A telítetlen 
zsírsavaknak – mint az omega 3, 
vagy az omega 6 – pedig nagyon 
nagy szerepük van az emelke-
dett koleszterin és triglicerid 
szint csökkentésében. Tudnunk 
kell azt is, hogy az idegrendszer 
normális működéséhez is szin-
tén nélkülözhetetlenek a telítet-
len zsírsavak. Például ezért nem 
jó, ha valaki fogyókúrázik és tel-
jesen zsiradékmentesen táplál-
kozik, mert az idegrendszer nem 
jut hozzá a megfelelő anyagok-
hoz.

A gyerekek és a fiatalok van-
nak a legnagyobb veszélynek ki-
téve, hiszen ők fogyasztják leg-

inkább ezeket a termékeket. 
Tudjuk, hogy manapság a gye-
rekek 9%-a túlsúlyos, és azt is 
tudjuk, hogy 4%-uk pedig kóro-
san elhízott. Ebben bizony sze-
repet játszik az is, hogy a ked-
venc nasik közé tartoznak a kü-
lönböző chips-ek. Hallottunk 
az iskolabüfék reformjáról. Nos, 
nem mindenütt vált be igazán, 
de úgy gondolom, hogy még-
is jó irányba halad a dolog. Itt is 
megtörtént, hogy a Városi Élel-
mezési Munkacsoport átnézte a 
büfék kínálatát, és örömmel ta-
pasztaltuk, hogy jó irányba in-
dultak el. De ezzel együtt el-
mondható, hogy nehéz a fiatalo-
kat úgymond átnevelni az egész-
ségesebb táplálkozásra, pláne 
akkor, amikor az otthoni támo-
gatás nem igazán működik. A 
chips-ek esetében még meg kell 
említeni, hogy nagyon sósak és 
így a nátriumbevitel is elég ma-
gas. Elindult ugyan egy olyan 
kezdeményezés, hogy próbálnak 
egészségesebb chipseket gyárta-
ni teljes kiőrlésű gabonafélékből 
és azokat hasznosabb anyagok-
kal dúsítani. Ezek talán egy picit 
jobbak, de a fanatikus ellenzők 
azt mondják, hogy amikor már 
egy élelmiszert ennyire feldol-
gozunk, akkor már nincs meg az 
az eredeti tápanyag, vitamin, ás-
ványi-anyag tartalma, ami iga-
zán szolgálná az egészségünket.

Mint a sorozat előző részei-
ben, most ezzel kapcsolatban is 
csak a mértékletességet taná-
csolom. Ha olykor-olykor vala-
ki kedvet kap egy kis chips-re és 
elfogyasztja, attól még az egész-
sége nem fog károsodni, de ha 
nap mint nap ezt eszi és főleg eb-
ből áll a táplálkozása, akkor már 
baj van.

-Ásványvizek, üdítők, energia-
italok. Hatalmas mennyiséget fo-
gyaszt a társadalom nap mint 
nap. Itt mire kell odafigyelni?

-Ásványvíznek azt nevez-
zük, ami legalább 500mg/l ás-
ványi anyagot tartalmaz és ar-
tézi kútból, vagy forrásból szár-
mazik. A tartalmazott anyagok 
szabják meg az ízüket, esetleg le-
het gyógyhatásuk is. Többségük 
szénsavmentes, leginkább a pa-
lackozás során dúsítják szén-di-
oxiddal.

A természetes ásványvizek 
legalább 1000mg/l ásványi anya-
got tartalmaznak, a gyógyvizek 
esetében pedig 20000mg/l ásvá-
nyi anyagról beszélünk, és ezek 
csak artézi kutakból, a legmé-
lyebb rétegekből származnak. 
Élettani hatásukról elmondhat-
juk, hogy a szervezetünk szá-
mára szükséges anyagok egy ré-
szét ezekkel bejuttathatjuk, se-
gíthetnek az optimális vízház-
tartásunk fenntartásában, az 

elektrolit-sav-bázis egyensúly-
ban is szerepet játszhatnak, az 
ion-háztartást is segíthetik. Tud-
ni kell, hogy alapvetően nem 
szomjoltóak az ásványvizek, 
a csapvíz erre alkalmasabb. A 
szénsavas vizek könnyíthetik az 
emésztést, energiát nem tartal-
maznak, és ez nem hátrányos tu-
lajdonságuk. Azt is tudni kell, 
hogy az ásványi sók oldott for-
mában könnyebben hasznosul-
nak. Kisgyermekeknél érdeme-
sebb a szénsavmentes, ásványok-
ban szegényebb vizeket előny-
ben részesíteni.

Szomorúan veszem észre, 
hogy az energiaitalok egyre na-
gyobb teret hódítanak. Mind-
egyikről tudnunk kell, hogy na-
gyon sok cukrot tartalmaz-
nak, emellett koffeint, taurint 
és más stimulánsokat, úgy mint 
ephedrine, ginzeng. A koffein-
nek ma már mindenki ismeri a 
hatását – fokozott szívműködést 
okoz, megemeli a pulzusszámot, 
a légzésszámot és a testhőmér-
sékletet is emelheti. Nagy dózis-
ban ingerlékenységet is okozhat. 
A mellékveséből adrenalint sza-
badít fel, ennek az lesz a követ-
kezménye, hogy a vese erei tá-
gulnak és emiatt fokozódik a 
vizeletkiválasztás. A koffein al-
kohollal együtt fogyasztva na-
gyon veszélyes is lehet, kiszára-
dáshoz vezethet. A taurin egy 
aminosav, egy nem fehérje épí-
tő aminosav, amely az epesav-
nak is egy alkotórésze. Az élet-
tani hatása még kevésbé ismert, 
de annyit tudunk, hogy az in-
zulinhoz hasonlóan hat. Ily mó-
don a glükóznak a sejtekbe tör-
ténő áramlását segíti – egy foko-
zottabb élettevékenységet hozhat 
létre. Nagyobb dózisban hasme-
nést okozhat, depresszióra való 
hajalmot fokozhatja, memória-
vesztést is kiválthat. Alkohollal 
együtt mérgező vegyület kelet-
kezik belőle. Az energiaitalok-
ban lévő vitaminok az anyag-
cserét fokozzák és ezek is hozzá-
járulnak az úgynevezett felpör-
getéshez. Ezek szénsavas italok. 
A szénsav a gyomorszájat meg-
nyitja ezzel könnyebbé válik a 
továbbhaladás, a vékonybélhez 
gyorsabban odajutnak az anya-
gok ezzel is élénkül a felszívódás.

Ezeket az italokat szomjoltás-
ra ne fogyassza senki, és szerin-
tem nincs is olyan élethelyzet 
amikor az energiaitalokra szük-
ség lenne. Rendszeres fogyasztá-
suk esetén a máj és a szív nagy-
mértékben roncsolódik.

(Sorozatunkat egy rövid idő-
szakra megszakítjuk, de néhány 
hónap múlva újra szeretnénk 
hasznos tanácsokkal szolgálni a 
nyári hőség idejére.)

-dh-    

Táplálkozzunk tudatosan
4. rész

Amivel vigyázni kell

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati fenntartású általános iskolák 

leendő elsős tanulóinak beíratásáról
A beíratás időpontja: 2012. április 18-án szerdán és 19-

én csütörtökön 8 órától 17 óráig.
Beíratás helyszínei:
Karcagi Általános Iskolai Központ
Györffy István Tagiskola, Karcag, József Attila u. 1.
Kiskulcsosi Tagiskola, Karcag, Kisújszállási út 112.
Kováts Mihály Tagiskola, Karcag, Kálvin út 9.
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Is-

kola és Kollégium Karcag, Varró u. 8.
Arany János Tagiskola, Karcag, Arany János út 13-15.

A közoktatási törvény alapján 2012-ben tanköteles korú 
az a gyermek, aki 2005. június 1. és 2006. május 31. között 
született. Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat 
akkor is, ha a hatodik életévét 2012. december 31-ig tölti be.

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, a szülő személy-
azonosító igazolványa és lakcímkártyája, illetve az óvodai 
szakvélemény.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Iskolakóstoló
Kedves leendő első osztályos gyermekek és kedves szülők!

A Karcagi Általános Iskolai Központ tanulói és pedagógusai 
sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a következő tagisko-
lai foglalkozásokra, lehetőséget biztosítva az iskolánk iránt ér-
deklődő kedves szülőknek, hogy iskolába készülő gyermekeik-
kel ellátogathassanak hozzánk.

Györffy István Tagiskola
„Györffy-s” iskolakóstoló
2012. március 12. (hétfő) 17:00 „Így élünk mi” interaktív be-

mutató és kötetlen beszélgetés szülők részére (Karcag, Kos-
suth tér 4.)

2012. március 19. (hétfő) 08:55 Nyílt óra óvodásoknak és szüle-
iknek (Karcag, Kossuth tér 4. 2.a. osztály tanterme)

2012. március 19. (hétfő) 09:55 Nyílt óra óvodásoknak és szüle-
iknek (Karcag, Kossuth tér 4., 2. b. osztály tanterme)

2012. március 26. (hétfő) 16:00 – 17:00 óráig „Ovis! Dobd be 
magad!” vidám, játékos bátorságpróba és „Hangolka” játé-
kos-zenés angol nyelvi foglalkozás (Karcag, József Attila u. 1. 
alatt)

2012. április 02. (hétfő) 16:00 – 17:00 óráig Nyuszi ül a fűben 
…. húsvétváró táncház és kézműves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak (Karcag, József Attila u. 1. alatt)

Kiskulcsosi Tagiskola Karcag, Kisújszállási út 112. 
2012. március 21. (szerda) 8::00 – 9:00:óráig Nyílt óra óvodá-

soknak és szüleiknek a 2. osztályban, majd 9:00 – 10:00 óráig 
iskolabemutatás, szülői fórum.

2012. március 27. (kedd) 16:30 – 17:30-ig játékos sportfoglalko-
zás a tornateremben. 

2012. április 03. (kedd) 16:30 – 17:30-ig játékos sportfoglalko-
zás a tornateremben. 

2012. április 12. (csütörtök) 16:30 – 17:30-ig iskolai sportélet 
bemutatása. 

Kováts Mihály Tagiskola 
2012. március 22. (csütörtök) 8:00 óra bemutató óra a 2. a. osz-

tályban (tehetséggondozás) (Karcag, Kálvin u. 5. sz. alatt)
2012. március 29. (csütörtök) 8:00 óra bemutató óra a 2. b. osz-

tályban óvodásoknak és szüleiknek (interaktív tábla haszná-
lata) (Karcag, Kálvin u. 5. sz. alatt)

2012. április 12. (csütörtök) 15:30 – 16:30 óráig interaktív és in-
formatikai foglalkozások óvodásoknak és szüleiknek (Kálvin 
9. sz. alatt)

2012. április 16. (hétfő) 15:30 – 16:30 óráig sportvetélke-
dés, játék gyermekeknek. Emelt matematika oktatás – 
tehetséggondozás-töprengőkör – izgalmas betekintés szülők-
nek a matematikai gondolkodás fejlesztésének világába (Kar-
cag, Kálvin u. 9. sz. alatt). 

Ecsedi Irén
igazgató
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, 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 kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész Jász-
Nagykun-Szolnok megye területén! 
Tel.: 06/30-450-5723.
Eladó a Kisvénkertben egy 1,5 szo-
bás és egy 1 szobás kis ház. Mindkét 
házban van beépített cserépkály-
ha és fürdőszoba, vezetékes ivóvíz 
és fúrott kút is van. Tel.: 06/20-399-
4484.
Eladó Karcag főterén vegyes ingat-
lan, ami áll 250 m2-es üzletből, egy- 
és kétszobás lakások, és egy új csa-
ládi ház - mindez 1200 m2-es tel-
ken. Most jelentős árengedmény-
nyel, akár bérlőkkel is megvehető. 
Jó befektetés! Tel.: 06/20-548-6729.
Karcagon főtéri, III. emeleti, kétszo-
bás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 06 
30/385-4300.
Központhoz közel, 1967-ben épült 
/2 szoba, előtér, konyha, alsó épület, 
gáz illetve vegyes tüzelésű kazán/ 
ház eladó! Kg., Ágota u. 25. sz. Tel.: 
06/30-245-3691.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. 06/30-263-
1504.
Főtéri 52 m²-es 2 szobás lakás eladó 
vagy kiadó. Tel.: 06/30-317-8180.
Sürgősen eladó 2 szobás gázos, cse-
répkályhás ház. I.ár: 6,7 M Ft. Tel.: 
06/20-505-3467.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alatti 
1874 m²-es portán 1 szoba + konyha 
+ spájzos, cserépkályhás ház eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt 
másfél szobás lakás eladó (ár meg-
egyezés szerint). Tel.: 06/30-491-
2519.

Karcag, Baross u. 26. sz. alatt (zug-
ban) ingatlan betegség miatt sür-
gősen eladó! I.ár: 3,7 M Ft. 20 m-es 
lakóépület, 2 szoba, 2 konyha, für-
dőszoba, spájz. 3 helyiségben be-
épített jó és szép csempekályha 14 
m-es alsóépület 1.127 m² telekkel. 
Tel.: 06 59/312-157.
Karcagon, a Jókai u. 23. sz. alatt 
2 szobás házrész eladó, szeparált 
kerttel, tárolóval. I.ár: 3,5 M Ft. Tel.: 
06/20-415-0765.
Karcagon eladó teljes közművesí-
tett, régi típusú 83 m²-es kertes csa-
ládi ház. Garázs, melléképület van. 
Fűtési lehetőség: gáz + vegyes tü-
zelésű központi fűtés + 3 helyiség-
ben cserépkályha. Kisebb földszinti 
tömblakást beszámítok, vagy csere 
is érdekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon ingyen művelésre ki-
adó kertföldet keresek, minimum 
3 évig a következő kertekben: 
Nagyvénkert, Téglás, Komisz, Partos 
kertekben. Tel.: 06/30-900-6221.
A Kisföldek között 742 m²-es por-
ta lakható épülettel eladó. Villany, 
ásott kút van. I.ár: 900.000 Ft. Tel.: 
06/70-940-9398.
Kiadó Karcagon egy igényes disco 
club. Kedvező ár, korrekt feltételek. 
Tel.: 06/20-548-6729.
Kiadó söröző Karcag főterén. 
Kedvező ár, korrekt feltételek. Tel.: 
06/20-548-6729.
Karcag, Bethlen G. u. 41. sz. alatti 
kétszintes családi ház eladó. I.ár: 11 
M Ft. Tel.: 06/30-517-2434.

Állat
Eladó vágóbirka (400 Ft/kg); hízó 
100 kg (380 Ft/kg). Tel.: 06/70-262-
5583.
Tyúkokat folyamatosan vásárolok. 
Tel.: 06/20-340-8072; 06/20-207-
1723; 06/54-452-071.
Felszámolás miatt 2 db törzsköny-
vezett beagle szuka, 1 jól fedező 
kannal áron alul eladó. Tel.: 06/30-
292-6008 (15 óra után)

Vegyes
Száraz bükkfa forgács és fűrészpor 
eladó Kisújszálláson. Tel.: 06/70-514-
0748.
Transzcendentál is  Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat létre-
hozása. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 06/59-
312-005 v. 06/30-583-4708.

Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 
06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza íróasz-
tal, franciaágy, 2 db új fekete ezüst 
díszítésű szekrény. Tel.: 06/70-300-
9730.
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.
Kézikocsi, mázsa, önetető, sparhelt, 
üstház üsttel, hűtőszekrény, kony-
haszekrény és 26 aranykorona szán-
tóföld eladó! Érdeklődni Kg., Szent 
István sgt. 58.
Eladók hagyatékból mindenféle bú-
torok, háztartási egyéb eszközök, 
extra méretű férfi és női ruházat, 
edények, varrógép és egy két lapos 
villanyrezsó. Tel.: 06/59-312-157.
Klasszikus és akusztikus gitár olcsón 
eladó és egy forgótárcsás mosógép. 
Tel.: 06/30-547-9987.
Eladó 1 db fehér 4 részes szekrény-
sor + 2 személyes ágyneműtartós 
heverő 2 db fotellel. Tel.: 06/20-505-
3467.
Trapéz és hullámos lemez kapha-
tó 1.800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, te-
tőnek, garázsnak). Tel.: 06/30-265-
4197.
Eladó körbálás lucernaszéna (6.500 
Ft/db); Pedroló szivattyú (17.000 Ft); 
búza (6.500 Ft/q); Husqvarna lánc-
fűrész 285 típusú (38.000 Ft). Tel.: 
06/70-262-5583.
Kerítésléc kapható mintázott akác-
fából. Mintát küldök! Szállítás meg-
oldható! Tel.: 06/30-265-4197.
Robi kapa 5,5-es tartozékaival, után-
futóval eladó. Tel.: 06/59-300-926.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tisz-
ta városunkért mozgalomban. 
Kapható a piacokon vagy Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál. 
Közületeket kiszolgálok!
Levegő tisztító berendezés pót szű-
rővel (asztmásoknak, allergiásoknak 
ajánlott) eladó. Tel.: 06/30-570-4898.
Eladó egy nagyon megkímélt álla-
potban lévő Tornádó típusú akku-
mulátoros kerékpár kedvező áron. 
Tel.: 06/20-925-2991.
Tavasz árpa van eladó. Vetőmagnak 
is jó. Érd.: Kg., Sándor u. 20.

Négy lóerős Brix motor szétszedett 
állapotban olcsón eladó, valamint 
eladó 2 db fotel, hámozott dió és 
cserépkályha ajtó és hamuzó. Tel.: 
06/30-587-3678.
Siesta kályha (15.000 Ft); kétme-
dencés rozsdamentes mosogató el-
adó. Tel.: 06/30-645-0694.
Eladó 5 oktávos szintetizátor; 
Beethoven összes zongoraszo-
nátái; gőzös takarítógép vasaló-
val; atkátalanító porszívó; férfi bőr-
kabát; 2 db fotel. Tel.: 06/20-969-
8556.
Eladó egy jó állapotú 20-as MTB 
gyermekkerékpár. Tel.: 06/30-292-
6008 (15 óra után)
Jó állapotban lévő 3+2+1-es ülőgar-
nitúra és sarokülő (30.000 Ft/db), 
bontott ablakok (2.000 Ft/db), fa-
teknő, dohányzóasztal (6.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/30-517-2434.
Eladó 80 l-es vegyes-tüzelésű boj-
ler, 150 l-es fagyasztó láda, újsze-
rű Hajdú centrifuga, mosógép, 
Csehszlovák 4 kW vegyes-tüzelé-
sű kályha, gyermek etetőszék, Opel 
Astra Karavánhoz hátsó lengéscsil-
lapító gyári rugó, 400-as abrikter-
tengely csapágy házakkal ékszíj-
tárcsával és fúró tokmánnyal. Tel.: 
06/30-566-8044.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.
Könyveléshez asszisztensi munkát 
vállalok! Tel.: 06/30-207-1666.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
06/70-314-4403 vagy 06/30-647-
7324.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
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 felvásáro-
lok, a legmagasabb napi áron, fém 
200 Ft-osért akár 1.500 Ft-ot is! Tel.: 
06/30-605-3521.
Meghívók, gyászjelentések, szóró-
lapok, levelek terjesztését vállalom 
Karcagon! Tel.: 06/30-814-3673.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10:00-10:30 óráig a Városi 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető. 
Tel.: 06/30-489-2076.
FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
(30 éves gyakorlattal rendelkezem.) 
Tel.: 06/30-447-3918.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-
325-7724.
Magyarból, történelemből korre-
petálást vállalok. Tel.: 06/30-587-
2268.
Tavaszi kezdéshez előzetes felmé-
rés. Palatető javítás, mosás, zsinde-
lyezés. Cserép átrakás, moha men-
tesítés, csatornacsere. Szükséges 
anyagbeszerzésre árajánlat! If j. 
Mile János Karcag, Takács P. u. 9/a. 
Lefolyó duguláselhárítása, sürgős 
esetben azonnal. Tel.: 06/70-941-
3722.
Okleveles közgazdász, PhD hallga-
tó korrepetálást, illetve közép- és 
emelt szintű érettségire való fel-
készítést vállal szakmai tárgyak-
ból hétvégenként. Tel.: 06/30-738-
6733.
Kerti és ház körüli munkát (ásást, 
favágást, stb.) vállalok. Tel.: 06/70-
350-5308.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Aprilia robogó eladó. Tel.: 06/70-
604-9119.
Utánfutó kölcsönzés! Kg., Vasút u. 
38. Tel.: 06/30-244-3666.
Eladó Zetor 3011 traktor papírok 
nélkül és 1 db Simson S51 segéd-
motor-kerékpár kék színben, csak-
nem eredeti állapotban. Ár: 300 
ezer és 70 ezer Ft. Tel.: 06/30-963-
5073.

Apróhirdetés
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2012. március 9-12. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Sportoló köszöntése a Városhá-

zán
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Varga Mihály államtitkár, ogy. 

képviselő
 Karcagi Hírek
 Kováts Mihály farsang 

(Chrappánné Papp Ágnes, Laczik 
Dénesné)

    Refi farsang (Vinczéné Gál Ka-
talin tanárnő)

 Szellemi diákolimpia (Szlatényi 
György, Magyar Diáksport Szö-
vetség főtitkára)

 Wass Albert felolvasás (Nagy Éva 
tanárnő, Szabó Ildikó tanárnő, 
Szabó István    Róbert tanuló)

 Háttér
 Vendég: Csornai Csaba
 Téma: Asztalitenisz
20.10  Iparos bál 2012

2012. március 13-14. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet
18.53  Karcagi hírek

19.23  A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise

20.35 Nótaszó:
 - Rajkó Zenekar
 - Rajkó Táncegyüttes
 - Udvarhelyi Boglárka
 - Urbán Nagy Róbert

2012. március 15. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Szép-Kor – karcagi nyugdíjasok 

műsora
18.30  Farsangi Mulatság
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Molnár Pál 
 Téma: téli és tavaszi munkák
 Karcagi Hírek
 50 éves az Arany J. Iskola
 Készülnek a fazekak
 Sikeres karcagi fiatal gazdák
 Háttér
 Vendég: Ruzicska Ferenc hely-

történész
 Téma: a forradalom helyi esemé-

nyei
20.10  Arany J. Iskola Jubileumi műsora

A március 15-ei ünnepi műsort 19, 20, 
21-én közvetítjük.

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

Csukodi Erika – Tóth Ádám
Kg., Délibáb u. 83.  Bianka 
Erika
Tóth Andrea – Szarka László
Kg., Tavasz u. 11.  László
Laczikó Júlia Tímea – Ko-
vács Ferenc Csaba
Kg., Dózsa Gy. u. 9. 
 Hanna Tímea
Bojti Zsuzsa – Kovács Attila
Berekfürdő, Móricz Zs. u. 
20.  Olivér Mihály

Halálozás

Barta Mihály
 Karcag (1926.)
Csukodi András
 Kg., Jókai u. 45. (1944.)
Özv. Illés-Sütő Ferencné 

(Farkas Zsuzsánna)
 Karcag (1922.)
Illés-Tóth Kálmán
 Karcag (1930.)
Id. Madarász János
 Karcag (1953.)
Móró Gyula József
 Karcag (1931.)
Németh László
 Karcag (1940.)
Tihi Istvánné (Sarkadi Er-

zsébet)
 Karcag (1945.)

Lapzárta: hétfő 12 óra

Labdarúgás

Március 9. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Március 10. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
Március 11. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Március 12. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Március 13. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 14. szerda
 Berek – Kiss A. utca
Március 15. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Március 16. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Március 17. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Március 18. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
Március 19. vasárnap
 Oroszlán – Kórház úti
Március 20. hétfő
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 21. kedd 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Március 22. szerda
 Pingvin – Kossuth tér
Március 23. csütörtök
 Berek – Kiss A. utca
Március 24. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Vasárnap játszották le a baj-
nokság 13. fordulóját. Bár még 
néhány mérkőzés hátra van, 
az eredményektől függetlenül 
az AgroSprint-Labonczfa már 
biztos bajnok. Az Origo játéko-
sai még reménykedhetnek, bár 
a második helyük a MultiTec 
játékosain múlik. Második he-
lyezésük csak akkor lehet, ha 
nagy gólarányú győzelmet 
aratnak a Roli Sped ellen, ami 
igazán nagy bravúr lenne.

Eredmények: AgroSprint 
– Origo 6:1 (3:0), Thomas – 
Nagykunsági VGT-Brigád 2:11 
(1:3), K.C.KÖ – Flottok 6:2 
(2:1), Blades – Ho-Ri-Ko 0:5 
(jogosulatlanul szerepelt játé-
kos miatt a versenykiírás értel-
mében a vétkes csapat kárára 
a mérkőzés 5:0-ás gólaránnyal 
kell jóváírni), Armacomp – 
Roli Sped 2:2 (1:1), Szuperinfo 
– Ökodízel 2:3 (1:1), MultiTec – 
Família 3:3 (1:1).

Eljárás indult két helyi la-
kos ellen, akik 2012. márci-
us 01-jén a déli órákban lopás 
szándékkal a Karcagi Vasút-
állomás területén lévő sínpá-
lya felújítás helyszínére men-
tek. Az elkövetők a koráb-
ban kiszedett 19 db komplett 
kengyelt, 19 db csavar nélküli 
kengyelt és 7 db csavart - mely 
alkatrészek a sínek rögzítésé-
ül szolgálnak - zsákba szedték 
össze. Cselekményükben tet-
ten érték őket, ezáltal a lopási 
kár, mely kb. 26.800 Ft megté-
rült. A két személy kihallgatá-
sa során a cselekmény elköve-
tését elismerte, vallomást tet-
tek, az ügy bíróság elé állítás-
ra alkalmas.

Március 01-jén előállítottak 
egy kunmadarasi személyt, 
aki édesanyjával veszekedett, 
szidalmazta, ezen cselekmé-
nyét a rendőr felszólítása elle-
nére sem hagyta abba. Az el-
követő ellen szabálysértési el-

járás kezdeményezésére került 
sor. 

Március 03-án délután je-
lentette be a Karcagi TESCO 
operátora, hogy tolvajt tar-
tanak vissza. Megállapítást 
nyert, hogy egy helyi lakos 
egy üveg bort lopott el, amely 
visszatartással és visszaadás-
sal megtérült. Az elkövetővel 
szemben szabálysértési felje-
lentés készült. 

Március 03-án délután je-
lentette be egy karcagi pol-
gárőr, miszerint fa tolvajt tart 
vissza Karcagon a fűrésztelep 
épületénél. Az elkövető hul-
ladék tűzifát lopott az önkor-
mányzat tulajdonát képező 
egyik erdősávból. Ellene sza-
bálysértési feljelentés készült. 
A kár visszatartással megté-
rült, a tűzifa a Városgondnok-
ság telephelyén került elhelye-
zésre.

Thomas városi kispályás bajnokság

A hétvégén – vasárnap – 
Karcagon, a Városi Sportcsar-
nokban rendezték meg a kele-
ti országrész asztaliteniszező-
inek 2012. évi serdülő területi 
ranglistaversenyét. A fél or-
szágot érintő sportesemény-
re tizenöt egyesület (Arló SE, 
Vámospércsi ASE, ATSK Sze-
ged, Ceglédi VSE, Hunor SE 
Kiskunmajsa, Mezőtúri AFG, 
Kováts DSE Karcag, BVSC – 
Zugló Sportiskola, BABE Deb-
recen, Jászkun Volán Szolnok, 
Gödöllői Sport Klub, ASE 
Orosháza, NAC Nyíregyháza, 
Szolnok Széchenyi körúti Ált. 
Isk., Magyar-Kínai Asztalite-
nisz Klub) negyvenkilenc ver-
senyzője nevezett. Karcagról 
mindössze egy játékos, Szepe-
si Bence állt asztalhoz, de őt 
eddigi jó teljesítménye alap-
ján dobogós helyre várta a há-
zigazda Kováts DSE szakosz-
tályvezetése.

Vasárnap Csornai Csaba rö-
vid megnyitóját követően a fiú 
és leány párosok küzdelmét, 
majd egy egyéni összecsapá-
sokat láthatott a közönség.

Eredmények: Leány egyé-
ni: 1. Nagypál Márta (Jász-
kun Volán SC), 2. Czvalinga 
Dóra (Ceglédi VSE), 3. Séllei 
Anett (ASE Orosháza) és Fe-
hér Zsófia (ASE Orosháza). 
Leány páros: 1. Nagypál Már-
ta – Nagypál Csilla (Jászkun 
Volán), 2. Fehér Zsófia (ASE 
Orosháza) – Czvalinga Dóra 
(Ceglédi VSE), 3. Böme Kin-
ga – Kovács Boglárka NAC 
Nyíregyháza) és Benkó Anett 
– Séllei Anett (ASE Oroshá-
za). Fiú egyéni: 1. Molnár Ist-
ván Patrik (Jászkun Volán), 2. 
Balázs Bence (BABE Debre-
cen), 3. Szepesi Bence (Kováts 
DSE) és Nguyen Duc Dániel 
(Magyar-Kínai Asztalitenisz 
Klub). Fiú páros: 1. Molnár 
István Patrik (Jászkun Volán) 
– Balázs Bence (BABE Debre-
cen), 2. Szepes Bence (Kováts 
DSE Karcag) – Deák László 
(Mezőtúri AFC), 3. Jenei Ta-
más – Tarsoly Máté (BABE 
Debrecen) és András Atti-
la (Arló SE) – Varga Barnabás 
(Gödöllői Sport Klub).

Elek György

Asztalitenisz

Elmarad a mérkőzés
A március 10-ére kiírt megyei I. osztályú mérkőzés el-

marad. A Karcag – Jászapáti mérkőzés új időpontja április 
11. (szerda). A következő bajnoki mérkőzés március 17-én 
Túrkevén kerül sorra.

Kelet-Magyarország legjobbjai

Horgászok figyelem!
Kérjük a Téglagyári tavon horgászó tagjainkat, hogy hor-

gászhelyüket tegyék rendbe, a part mellett lévő nádat vágják le. 
Aki március 30-ig a tóra nem váltja ki az engedélyét, annak a 
helye kiosztásra kerül az új belépők között! Az egyesület kül-
dött közgyűlését március 25-én (vasárnap) 9 órakor tarjuk a 
Varró utcában lévő gimnáziumi étkezdében. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk. (Mivel a jövőhéten ünneplünk, csütör-
tökön és pénteken a jegyárusítás szünetel!)

Vezetőség


