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Vasárnap délelőtt a karca-
gi Szabó Ágoston laktanyában 
összehívott ünnepi állomány-
gyűlésen adta át Tóth Tibor 
tűo. ezredes a karcagi és tisza-
füredi állomány tagjait érintő 
előléptetéseket és kinevezése-
ket.

Dr. Bakondi György tűo. al-
tábornagy az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgató-
ság főigazgatója április 1-jei 
hatállyal Lévai Kálmán tűo. 
alezredest a Karcagi Kataszt-
rófavédelmi kirendeltség ve-
zetőjévé, Sebők János tűo. őr-
nagyot ugyanakkor a Kar-
cagi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság parancsnokává 
nevezte ki.

Tóth Tibor tűo. ezredes áp-
rilis 1-jei hatállyal Sóti Gábor 
tűo. alezredest a Karcagi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség tűzoltósági felügyelőjének, 
Molnár László tűo. alezredest 
a kirendeltség pv. felügyelő-
jének, Vajó Attila tűo. őrna-
gyot iparbiztonsági felügyelő-
nek, Rózsavölgyi Ildikó tűo. 

hadnagyot soron kívül főhad-
naggyá léptette elő és a kiren-
deltség hatósági osztályveze-
tőjének, Fodor Ottó tűo. őrna-
gyot a hatósági osztály kiemelt 

főreferensének, Kovács Zoltán 
János tűo. hadnagyot kiemelt 
főelőadójának nevezte ki. To-
vábbá Vajó Sándor tűo. száza-
dost kiemelt humán főelőadó-
nak, Hajdúné Benesóczky Éva 
közalkalmazottat gazdasági 
főelőadónak, Virág Ivett köz-
alkalmazottat hivatásos állo-

mányú zászlósnak és a kiren-
deltség referensének, Béziné 
Mészáros Mónika közalkal-
mazottat ügykezelőnek ne-
vezte ki. Ecsedi Sándor Lász-
ló tűo. főhadnagyot soron kí-
vül századossá léptette elő és a 
hivatásos tűo.-parancsnokság 
parancsnok helyet tesének, 

Kardos Péter Márton tűo. 
hadnagyot műszaki biztonsá-
gi tisztnek, Szabó Károly tűo. 
századost, Pintér Sándor Gá-
bor tűo. főhadnagyot és Bor-
sos Imre tűo. főhadnagyot 
szolgálatparancsnoknak ne-
vezte ki.

Elek György

2012. április 1-jén megkezdte a munkát a január 1-jétől átala-
kított és új szervezeti alapokra helyezett katasztrófavédelmi 
igazgatóság, amelyhez a hivatásos tűzoltóságokat is besorolták.

Kinevezések, előléptetések a Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség állományában

Április 4-én délelőtt lapunk nyomdába kerülésével egyidőben 
a Györffy tagiskolában és a Szentannai gimnázium és szakkö-
zépiskolában mintegy huszonöt általános és középiskolás csa-
pat részvételével megkezdődött a Karcagon alapított Avram 
Hershko Országos Természettudományi Verseny döntője. Az 
eredményekről a következő számunkban olvashatnak.

Avram Hershko Országos 
Természettudományi Verseny döntője

A kórház Mozgásszervi Re-
habilitációs osztályára egy új 
műszer átadása alkalmából lá-
togattunk ki a múlt hét végén, 
de hamar kiderült, akár szü-
letésnapra is jöhettünk volna, 
mert a részleg most a napok-
ban lett öt éves.

- 2007. április 1-jén nyitot-
tunk – mondja dr. Baranyi 
Éva osztályvezető főorvos. - 
Akkor előbb egy 25 ágyas osz-
tály került kialakításra. Új-
donságnak számítottunk, 
mert itt ilyen eddig nem volt. 
Később, a nagy „keresletre” 
tekintettel 48 ágyasra fejlesz-
tették tovább az osztályt.

A „mozgásszervi rehab” ma 
már az egész néhai fertőzőt el-
foglalja, s amint látni, jelenleg 
is „teltházas”.

- Mi az oka a sok mozgás-
szervi betegnek?

- Azt gondolom nem a moz-
gásszervi problémák szaporod-
tak meg. Mindig is sok moz-
gásszervi beteg volt, de eddig 
Karcagon nem volt arra lehe-
tőség, hogy ezeket a problémá-
kat kórházi körülmények kö-
zött kezeljük. Járóbeteg ellá-

tás természetesen korábban is 
volt, de ha fekvőbeteg ellátásra 
került a sor, akkor más kórhá-
zakba kerültek át a betegek.

- A mozgásszervi problémák 
mely fázisait tudják itt kezelni?

Egy öt éves gyógyító osztály és egy új műszer

Folytatás a 3. oldalon

Két hete egy halálra seb-
zett parlagi sast talált a he-
lyi vadásztársaság vadőre a 
túrkevei határban. A tetem 
vizsgálata hamarosan kiderí-
tette, hogy szándékos termé-
szetkárosítás történt. A foko-
zottan védett, szép madarat 
lelőtték.

- A tetemet szakállat-
orvossal megvizsgáltattuk – 
közli Monoki Ákos a HNPI tv. 
őrszolgálatának tájegységveze-
tője. - A röntgenfelvétel meg-
mutatta az állat testében lévő 
sörétszemeket.

- Ilyenkor mi az önök teen-
dője?

- A HNPI természetkárosí-
tás ügyében tett feljelentést az 
illetékes rendőrkapitányságon. 
A nyomozás folyamatban van.

- Az nem fordulhat elő, hogy 
véletlenül történt a lövés. Te-
hát nem a fokozottan védett 
madarat akarták lelőni, ha-
nem valami egyebet?

- Nagy madárról van szó, 
amelynek a szárny-fesztávol-
sága két méter is lehet, úgy-
hogy nagyon nehéz mással 
összetéveszteni. Célzott lövés 
volt - parlagi sasra.

- Amiből, ha jól olvastam, 
még kétszáz pár sem fészkel az 
országban. A ragadozó mada-
rakkal kapcsolatban egyébként 
nem ez az első ilyen hír a Hír-

mondóban. Korábban mérge-
zésekről szólt híradás. Gyakor-
ta előfordul hasonló?

2012. Április 25-én (szer-
dán) 17:00 órakor a Déryné 
Kulturális Központban Kabai 
László képzőművész, tanár 
„Itt már minden a múlté” cí-
mű dokumentumfilmjének 
bemutató vetítése lesz.

„Ez a film tisztelgés az idős 
ember és az otthonban la-
kók előtt, akik úgy élik életü-
ket, hogy nap mint nap szem-
besülniük kell vesztesége-
ikkel. Emberi méltóságukat 
megtartva küzdenek a hét-
köznapokkal, azzal a mély 

fájdalommal, amit az okoz, 
hogy otthonukat, családju-
kat hátrahagyva kell élniük. 
Felértékelődik egy apró sze-
mélyes tárgy, egy jó szó, egy 
finom ebéd és a szabadidő 
hasznos eltöltése. Intim val-
lomások a veszteségekről, em-
lékekről, vágyakról és álmok-
ról. ” (Simon Éva)

A vetítés után beszélgetés 
lesz a film alkotójával.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Bemutató vetítés

Természetkárosítás

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Különvélemény

(avagy, nem az a legény aki adja…)

Az elmúlt hét közéleti hordalékai között 
kétségtelen a plágium–ügy volt az, amelyet 
a mass média a legjobban fölkavart. Döntött 
ugyanis a Semmelweis Egyetem Szenátusa és 
visszavonta Schmitt Pál köztársasági elnök úr 
kisdoktori címét. Hétfőn pedig a köztársasági 
elnök a parlament napirend előtti felszólalásá-
ban lemondott.

Mindez egyesek szerint várható volt, és 
Schmitt Pál helyesen döntött, mert a „hikálok” 
(Bayer Zsolttól kölcsönöztem ezt az összevont 
„főnevet” – azonos című, Magyar Hírlapban 
megjelent cikke nyomán ) annyira üvöltöz-
tek, hogy már sértette az ember fülét. (Olyan 
volt, mint amikor a „feszítsd meg”-et üvöltöz-
te a „nagyérdemű”, fölhergelt tömeg.) Az én 
különvéleményem: mégsem kellett volna le-
mondani. Nem csak azért, mert ők, mármint 
a „hikálok” (ja, akik nem olvasták netán Bayer 
Zs. cikkét, a „hikál”: a hiéna és a sakál rövidí-
tett összevonása) nem ezt várták. Ők úgy gon-
dolták – miután jól tudták, hogy az egész csak 
egy mondvacsinált ürügy, hogy a kormányt 
ezzel is piszkálhassák –  nem mond le, mert ez-
zel kvázi „félig–meddig” igazat adna nekik. (Ők 
pedig nyugodtan üvöltözhetnek tovább. Szó-
val, azt tehetik, amihez legjobban értenek.) De 
Schmitt köztársasági elnök zavarba hozta őket: 
lemondott, ám nem úgy, ahogy várták. Tük-
röt tartott eléjük. Sőt, nem ismerte el a váda-
kat, és fölolvasta a tényfeltáró bizottság jelen-
tését. És még tovább is ment, bírói úton fogja 
bebizonyítani, hogy a SE szenátusa jogellene-
sen járt el.

Látni kellet volna a meglepett arcokat a bal-
oldali patkóban! Bár valószínűleg erre is volt 
hevenyészett forgatókönyvük, ez azért mégis 
meglepte őket. (Némelyikük se köpni, se nyel-
ni nem tudott, látszott rajtuk.)

Azt sem rejtem véka alá: hibának tartom, 
hogy a kormánypárti többség elfogadta a le-
mondását. Ugyanis senkinek ne legyen illú-
ziója, a következő köztársasági elnököt még 
vehemensebben fogják majd támadni a 
„hikálok”, lehet bármennyire alkalmas és min-
den szempontból feddhetetlen.

De visszatérve a mondvacsinált plágium-
ügyhöz, és a SE szenátusi eljáráshoz. Volt ott 
ugye 4, azaz négy ellenszavazat is. Akkor miért 
beszélhetünk egyértelműségről? Mert a több-
ség az relatíve „nagy”? Hát, igen. A lemondott 
SOTE rektor pedig három hónap után már nem 
jelöltethette volna magát újra. Nem érdekes?

A Professzorok Batthyányi Köre? Akik kíno-
san ügyeltek a formaságokra? Talán úgy gon-
dolták, most tudnak majd ujjal mutogatni a 
ballibes entellektüelek felé, akik 2 évvel ezelőtt 
szinte ugyanezen a napon Esterházy Péter író 
ominózus plágium vádján elnézően mosolyog-
tak. S művészi esszékkel bizonygatták: ”A poe-
tica licentia az irodalmi kollázsokra is érvényes, 
azaz hogyha az eredeti összefüggésbe be tud-
ja ágyazni az ún. plagizátor az idegen szöve-
geket, úgy nem plagizál.” Esterházy pedig egy 
német talk-showban kifejtette: „a kiváloga-
tott szövegeket egy új, általa kreált kontextus-
ba helyezte.” Kőműves hasonlattal élve: „azzal 
dolgozott, amit talált: egy kicsit megmunkálta 
őket, s rakta egyiket a másikára. Így épült fel a 
ház, a mű.”

- ács -

HÍREKHÍREK

Csoportos 
keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre 

lesz lehetőség. 
A csoportos keresztelés 

időpontja: 2012.május 6. és 
május 13. (vasárnap) 10 óra.

Helye: a Karcagi Reformá-
tus Nagytemplom.

A kereszteléshez csak a 
jelentkezési adatlap kitöltése 
szükséges, amit a Lelkipászto-
ri Hivatalban (Kálvin u. 3.) le-
het megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a 
Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipász-
tornál a 06/30- 627-8613-as te-
lefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky 

Krisztina
református lelkipásztor

SZÍNHÁZ
A bérletes színházi sorozat IV. előadása

a Déryné Kulturális Központban
a budapesti Körúti Színház előadásában

2012. április 12-én, csütörtökön 19 órától
Marcel Achard:
A bolond lány

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

Szólójegyek 2012. március 26-tól igényelhetők 
az 59/503-224-es telefonon.

Meghívás 
költészet napjára

2012. április 12-én 15:30 
órai kezdettel a Csokonai 
Könyvtárban bemutatjuk

Ötvös László: Melius Juhász 
Péter három bibliafordításá-
nak néprajzi, közéleti hatá-
sai (Bibliai-néprajzi tanulmá-
nyok) című könyvét.

A rendezvény előtt 14:30 
órától „Folyton újrakezdem” 
címmel közös ünneplésre vár-
juk a versbarátokat, ahol a 
résztvevők felolvashatják, elő-
adhatják kedvenc költeménye-
iket.

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatnál
A beíratás 2012. április 11-12-13 -án óvodai telephelyenként a követke-

zők szerint történik:
a.) naponta 8 órától 17 óráig
-  Székhely: Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda
-  1. telephely: Csokonai u. 24.sz.alatti tagóvoda
-  2. telephely: Jókai u. 13. sz. alatti tagóvoda
-  5. telephely: Kuthen u. 16.sz. alatti tagóvoda
-  6. telephely: Gépgyár u. alatti „SZIM” tagóvoda
-  7. telephely: Takács P. u. 50 sz. alatti tagóvoda
-  8. telephely: Táncsics krt. 19  sz. alatti tagóvoda
-  9. telephely: Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda
b./ naponta 8 órától 16 óráig
-  3. sz. telephely: Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda
A beíratás történhet a körzetileg illetékes, illetve a választott óvodába.
Azok a gyermekek írhatóak be, akik 2012. szeptember 30 -ig harmadik 

életévüket betöltik.
Azok a gyermekek, akik 2012. október 1. – december 31 –között töltik be a 

3. életévüket, előjegyzésbe kerülnek.
A beíratáshoz szükséges: 
-  gyermek személyes részvétele,
-  gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, Taj kártyája,
-  érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság-

ról szóló határozat.
A Közoktatási törvény 24.§. (3) bek. alapján kötelező beíratni (és óvodába 

járatni napi 4 órát)  azon gyermekeket, akik 2012. december 31-ig az 5. 
életévüket betöltötték.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

2012. április 13-án (péntek) 18:00 órakor
a Déryné Kulturális Központ II. emeleti klubtermé-

ben
diavetítéssel egybekötött élménybeszámolót tart 

indiai útjáról Fazekas Róbert 
„Mesebeli India”

címmel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A belépés díjtalan.

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szövetsége Karcagi Szervezete és a 
„MINDIG VAN REMÉNY” Daganatos Betegekért alapít-

ványa szeretettel meghívja Önt a 
„MÉLTÓSÁG MEZEJE” találkozójára.

Időpont: 2012. április 13. (péntek)
Helyszín: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
(Dózsa Gy. u. 5-7.). Rossz idő esetén a Déryné moziterme.

Program:
15:00 Megnyitó
15:05  „Az élet szép, az élet minden….”
15:10  Köszöntő
 Dobos László Karcag Város polgármestere
15:20 Szavalat
15:25 Gondolatok a Magyar Hospice Alapítvány Szelle-

mében, a rákbetegek emberi méltóságáért.
15:40 Szavalat
15:45 „Áldj meg engem….”
15:50 Az ősszel ültetett nárcisz szedése, majd séta a 

KTKT Idősek Otthonához. A séta elindítója és a 
rendezvény fővédnöke Dobos László polgármester

16:30 A mai nap üzenete (Idősek Otthona)
 „Tavaszi szél vizet áraszt….”
 Közös éneklés, majd az élet szépségét, az élet mél-

tóságát szimbolizáló nárcisz átadása az otthon la-
kóinak

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 Iskola és Kollé-

gium - Arany János Tagiskola, Karcag, Arany János út 13-15.
A közoktatási törvény alapján 2012-ben tanköteles korú az a gyermek, aki 2005. jú-

nius 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 anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, 
TAJ kártyája, a szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, illetve az óvo-
dai szakvélemény.

Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda

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

Április 7-8-9. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Április 14-15. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

A Nagycsaládosok Karcagi 
Egyesülete továbbra is szere-
tettel vár tagjai közé minden 
nagycsaládos vagy gyermeket 
nevelő családot, illetve olyan 
személyeket, akik szeretnének 
az egyesület életében, munká-
jában részt venni. 

Egyesületünk továbbra is 
fogad használt ruhanemű-
ket, játékokat, bútorokat, tü-
zelőt, használt műszaki cikke-
ket vagy más feleslegessé vált 
adományt, teljes hagyatékot, 
mellyel egyesületünk tagjai-
nak segítségére lehetünk.

Az adományokért szívesen 
érte megyünk, lomtalanítást is 
vállalunk. Kérjük, hogy az Ön 
számára felesleges lommá vált 
tárgyakat ne dobja ki, hanem 
ajánlja fel adományként, segít-
sen vele a szorult helyzetben 
lévőknek.

Tartós élelmiszer felajánlá-
sokat várunk élelmiszer ado-

mány csomagjainkba. Rászo-
ruló nagycsaládos tagjaink ré-
szére használt, vegyes tüzelésű 
fürdőszobai bojlert, mosógé-
pet és centrifugát keresünk 
adományként. Köszönjük.

Érdeklődni, jelentkezni és 
tagdíjat befizetni a követke-
ző személyeknél lehet: Var-
ga István NAKE elnöknél: 
06/30-381-6403, Mihácsiné 
Mádi Jolán NAKE elnökhe-
lyettesnél: 06/30-725-6142, 
Medgyesi Tiborné NAKE tit-
kárnál: 06/30-777-7348. E-ma-
il címünk: vargaistan69@
citromail.hu. További adomá-
nyokat leadni, tagdíjat befizet-
ni a Kossuth tér 14. szám alatti 
emeleti irodában hétfőtől pén-
tekig 8-12 óra között is lehet.

Szeretettel várjuk tagjaink 
közé.

Nagycsaládosok Karcagi 
Egyesülete
vezetősége

Sorstársak 
Figyelem!

Minden egészséget fontosnak 
tartó és gyógyulni vágyó sorstárs 
részére egészséget megőrző és ja-
vító foglalkozásokat végzünk! Ti-
beti jellegű jóga-energia feltöltő és 
frissítő (korhatár nélkül) gyakorlato-
kat mutatunk.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Jelentkezés a csoport megbízott-
jánál:

Telefon: 06/30-221-0917, helye: 
Rákóczi út 3. (székházunk).

Ideje: minden kedd és péntek 18 
- 19 óra között.

Törődj az egészségeddel – élj az 
alkalommal!

Szekeres György
csoportvezető

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:

1. Karcag, Kórház u. 10. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 1 garázs helyiség
A helyiség alapterülete: 24 m2
Közművei: villany

2. Karcag, Kórház u. 12. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 1 garázs helyiség
A helyiség alapterülete: 24 m2
Közművei: villany

3. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 3 különálló helyiség, konyha, vizesblokk 
A helyiség alapterülete: 157,38 m2
Közművei, komfortfokozata: komfortos: víz, villany, gáz 
fűtés

4. Karcag, Horváth F. u. 3. sz. alatti helyiség
Helyiségei: eladótér, raktár, iroda, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 158 m2
Közművei, komfortfokozata: komfortos: víz, villany, gáz 
fűtés

A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április 
23. napja 16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. 
sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Köszönet
A Karcag Városi Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatala, a 
Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium, a 
Magyar Bibliatársulat Alapítvány, a 
Mozaik Kiadó Kft., a Novum Kiadó, 
valamint Szabó István középiskolai 
tanár által felajánlott könyvadomá-
nyokat, melyekkel a zilahi magyar 
tannyelvű általános iskola könyvtá-
rának állományát gyarapították.

Spisák Dezső elnök
Karcagi Rákóczi Szövetség 

Egyesület

- Mi általános mozgásszervi 
rehabilitációs osztály vagyunk. 
Ez azt jelenti, hogy minden moz-
gásszervi problémával foglalko-
zunk – kivéve azokat, amik köz-
ponthoz kötöttek. Tehát nálunk 
megfordulnak érszűkületes, am-
putáció utáni vagy protetizálásra 
szoruló betegek. Ezen kívül bé-
nulásos, főként féloldali bénulás-
sal küszködők, de az idegsebé-
szetről vagy a traumatológiáról 
is kapunk betegeket. Mindezeken 
felül jelentős számban vannak 
még az osztályon olyanok, akik 
az ún. kopásos betegségben szen-
vednek. Tehát igen széles skálán 
kezelünk itt gyógyulásra vagy re-
habilitációra várókat.

- A gyógyításhoz ugyanilyen 
széles skálájú műszerezettség is 
tartozik?

- A műszerezettségünk – an-
no – igen gyérnek indult, hiszen 
az anyagi lehetőségek nem voltak 
túl rózsásak. Egy nagyobb pályá-
zati beszerzés nyomán kaptunk 
új, hidraulikusan állítható mo-
dern ágyakat, ezeken felül elekt-
roterápiás eszközöket. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy a bőví-
téskor a Kátai Gábor Alapítvány 
ultrahangos eszközzel tudta ki-
egészíteni a kórház által biztosí-
tott eszközöket.

- Tehát az osztálynak és az ala-

pítványnak az új műszer átadása 
nem az első találkozást jelenti?

- Így van. Nagyon örülünk, 
hogy mostanában beszerzésre ke-
rült az új eszköz, amit a múlt hé-
ten már meg is kaphattunk. Ez 
egy térd tornáztató készülék. Te-
hát az alsó végtag passzív moz-
gatására alkalmas, és főként az 
a célja, hogy a térd, a csípő me-
revségét megakadályozzuk. Pro-
tézisműtétek, combcsonttörés 
után, bénulásos kórképekben, 
valamint térd- vagy csípőízületi 
arthrózisokban is nagyon jól al-
kalmazható.

- Már munkába is állították...
- A múlt héten kaptuk és már 

eddig is legalább tíz beteg keze-
lésében vettük igénybe. A hasz-
nálata egyszerű, a nővérek is meg 
tudják tanulni a kezelését, így a 
hétvégi napokon alkalmazzuk.

A Kátai Gábor Alapítvány ku-
ratóriumának az elnöke Szilágyi 
Lajosné elsősorban is az adófize-
tőknek mond köszönetet, hiszen 
a műszert az adó 1 %-ának fel-
ajánlásából sikerült megvásárol-
niuk.

- Az alapítvány céladományo-
kat vagyis egy meghatározott cél-
ra költhető pénzeket kap. Most 
ez a műszer a 2010-es SZJA 1 
%-ából került megvásárlásra. Az 
adófizetők 500 ezer forint körü-
li összeget adományoztak – a be-
rendezés 475 ezer forintba került. 

Ez úton szeretném megköszönni 
mindazoknak a segítségét, akik 
ránk gondoltak az adó 1 %-ával.

- Mik az elképzelések az év hát-
ralévő hónapjaira? Azért kérdem, 
mert önök kétszer-háromszor is 
hallatnak magukról egy évben ha-
sonló esetekkel.

- Kérések és elképzelések is ér-
keznek hozzánk. Ezek közül a 
kórház vezetésének, szakmai el-
gondolásaival, véleményével 
egyetértve szoktunk egy-egy el-
gondolás kivitelezésében közre-
működni. Terveink szerint idén 
is lesz még műszer beszerzés, de 
egyelőre hadd ne beszéljek ró-
la. Az alapítvány, mint közhasz-
nú alapítvány, semmiféle gazdál-
kodási tevékenységet nem folytat. 
A bevételeink nagy részét a SZJA 
1 %-ából befolyó összegek jelen-
tik, de volt rá példa – a múlt év-
ben is -, hogy egy beteg, aki elé-
gedett volt az ellátás színvonalá-
val, egy összeggel támogatta az 
alapítványunkat. Még május 20.-
a előtt vagyunk, s ezt kihasznál-
va arra kérek mindenkit, ha még 
nem készítette el az adóbevallá-
sát, támogassa az 1 %-kal az ala-
pítványunkat, amely a gyógyí-
tó munka feltételeinek a javításán 
fáradozik. 

A Kátai Gábor Alapít-
vány számlaszáma: 10404522-
45210552.

Elek György

Egy öt éves gyógyító osztály és egy új műszer

- A mérgezés sajnos a mai 
napig olyan aktuális téma, 
amit országosan nem sikerül 
megoldani. A közelmúltban 
Kisvárda térségében volt egy 
egerészölyveket célzó mérge-
zési eset. A ragadozó madarak 
sok szempontból nem örven-
denek nagy népszerűségnek, 
de nálunk, a mi térségünkben 
szerencsére ez egy kisebb lép-
tékű probléma, ami a parlagi 
sast érintheti.

- Milyen büntetésre számít-
hat az, akit ilyen cselekményen 
érnek tetten, vagy bizonyítják 
a vétkességét?

- A parlagi sas fokozottan 
védett madár, és a fokozot-
tan védett állatok elpusztítá-
sa bűncselekménynek minő-

sül. A madár egy példányának 
természetvédelmi értéke egy-
millió forint. Az elkövetőnek 
az összeg megtérítése mellett 
3 évig terjedő szabadságvesz-
téssel is számolnia kell.

- Ha már a puskás dúvadak-
nál tartunk, hadd kérdezzem 
meg, sok bajuk van az orvva-
dászokkal?

- A Nemzeti Parkon és a táj-
védelmi körzeteinken belül 
szerencsére kevésbé jellemző 
az orvvadászat. Ez főként a fo-
kozott területi jelenléttel ma-
gyarázható. Hozzánk közel 
Kenderes térségére jellemző 
inkább az orvvadászok előfor-
dulása, de Karcag-Kisújszállás 
határában is előfordult már a 
hurokkal vagy egyéb illegális 
eszközzel való vadászat.

Elek György

Felhívás

Folytatás az 1. oldalról Folytatás az 1. oldalról

Természetkárosítás

Elsős beiratkozás a Szent Pál 
Marista Általános Iskolába

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2012/2013. tanév 
1. osztályába az alábbi időpontokban lehet beiratkozni:

2012. április 11. szerda 8:00 – 17:00
2012. április 12. csütörtök 8:00 – 17:00.
Pótbeiratkozás:
2012. április 18. szerda 8:00 – 17:00
2012. április 19. csütörtök 8:00 – 17:00.
Jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán.

Iskolavezetés
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Az intézmény történeté-
nek megjelentetését tervezi a 
Kováts Mihály Tagiskola. A 
kötet megjelenése várhatóan a 
májusi Kováts Mihály rendez-
vények egyik eseménye lesz.

- Miért éppen 2012-ben ak-
tuális az iskolatörténet megje-
lentetése? - tettük fel a kérdést 
Chrappánné Papp Ágnes igaz-
gatónőnek.

- Május 11-én lesz húsz éve, 
hogy az iskola felvette Kováts 
Mihály huszárezredes nevét. 
Ez adja az ünnepélyes alkal-
mat, de nem titok, hogy régi 
vágyunk teljesül vele, hiszen 
már Kenyeresné Dede Erzsé-

bet igazgatónő is szerette vol-
na ezt a kötetet. Az alapmun-
kát Kulcsár Pál igazgató úr 
nyugdíjasként még az 1990-es 
évek legelején elkészítette.

- Milyen forrásokból épül fel 
az iskolatörténet?

- Igazgató úr már említett 
iskolatörténete a kezdetektől 
viszi végig az intézmény törté-
netét 1991-92-ig. Az általa ösz-
szegyűjtött anyagot szerkeszt-
jük és rendezzük most sajtó 
alá. Katona Mihályné Sárika 
egykori igazgatóhelyettes jó-
voltából készül egy összefog-
lalás az úttörőmozgalom it-
teni négy évtizedéről, Elek 

György helytörténészt pedig 
az utolsó húsz év áttekintésé-
nek elkészítésére kértük meg. 
A forrásokat minden esetben 
az iskolai irattár anyaga jelen-
ti. A kutatásban a már mon-
dottakon kívül Soós Gézáné, 
Kenyeresné Dede Erzsébet 
és Herskóné Farkas Adrienn 
vesznek részt, Szabó Józsefné 
kolléganő pedig a nyomdai 
előkészítést végzi. Az írott, 
nyomtatott anyagnak lesz egy 
DVD melléklete is, amelyen 
az iskolatörténet szempontjá-
ból fontosnak vélt fotókat ad-
juk közre.

- Hogy sikerült a mai szűkös 
világban pénzt szerezni rá?

- Huszonegy évvel ez-
előtt megalakult a Kováts Mi-
hály Baráti Társaság Egyesü-
let és az ebből kinőtt Kováts 
Mihály Alapítvány. Az egye-
sület vette pártfogásba a ki-
adványt. Itt sincs ugyan elég 
pénz, de nagyon bízunk egy-
kori tanítványaink támoga-
tásában és sikerül összegyűj-
tenünk a megfelelő összeget. 
Ezzel kapcsolatban szívesen 
adunk felvilágosítást telefo-
non vagy szóban is. Minden-
képpen jó lenne egy iskolatör-
ténet, hiszen lezárult egy kor-
szak, tavaly tagiskola lettünk, 
és a jövő évtől újabb változá-
sok várhatók. Ha úgy vesszük, 
már csak ezért is megérett az 
idő erre...

Elek György

Kell egy kötet

Iskolatörténet készül a Kovátsban

FELHÍVÁS!
Tisztelt „Kálvin 9-esek”, „Kováts-osok”, kedves „öregdiákok”!
Iskolánk 2012 májusában a Kováts emlékhétre tervezi megjelentet-
ni azt az ISKOLATÖRTÉNETI KÖNYVET, amely a kezdetektől, az 1947-es 
alapítástól napjainkig tartó időszakot öleli fel. Régi vágyat szeretnénk 
valóra váltani ezzel, mely már Kulcsár Pál igazgató bácsi fejében, szí-
vében megfogalmazódott.
Kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja, hogy ez a könyv megjelenjen, 
segítsen! TÁMOGASSA ELKÉPZELÉSÜNKET FELAJÁNLÁSÁVAL!
Április első fele a tördelés időszaka. A beérkező összegek felajánlói – 
ha nevük közléséhez hozzájárulnak –, bekerülnek a „fő támogatóink” 
névsorába.
Utalásukat az alábbi bankszámlaszámra tehetik meg:
Számlaszám: 10404522-50495748-55551001
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU64 1040 4522-50495748-
55551001
K&H Bank SWIFT/BIC kódja: OKHB HUHB
Köszönettel, az iskola jelenlegi és volt pedagógusai, dolgozói nevében:

Chrappánné Papp Ágnes
tagintézmény vezető

Húsvét
Az egyik legje-

lentősebb keresz-
tény ünnepünk.

Elmaradhatat-
lan kelléke a vi-
rág, a barkaágra 
függesztett festett 
húsvéti tojás.

Va r á z s o l j u n k 
otthonunkba ta-
vaszt, vidámságot 
a virágok üde szí-
neivel.

A húsvét a ro-
k o n l á t o g a t á s o k 
ideje is. Illő virá-
got vinni a házi-
asszonynak. Jól 
mutatnak a cso-
korban a tavasz 
hírnökei, melyek 
hangulatkeltők eb-
ben az időben.

Most én sárga nárciszt tettem a barka és zöldek közé, így a 
tavaszt és a húsvétot egyaránt tükrözi.

Kellemes ünnepeket kívánok:
Nyíriné Kátai Katalin

„Varga József Nyelvtanulás” 
Alapítvány közhasznúsági jelentése 

2011. évről

Az alapítvány célja 1991. óta a szorgalmas és tehetséges 
karcagi középiskolások idegen nyelv tanulásának támoga-
tása évi két alkalommal, az iskolai félévkor és a tanév vé-
gén. 

A kuratórium elnöke: Dr. Varga Gyöngyi, titkára: 
Zelenák Erika.

A 2011. évi pénzforgalmi adatok
1. Bevételek
- Adományok
 - Önkormányzattól 34.000,- Ft
 - magánszemélyektől  20.000,- Ft
 - SZJA 1%-ból 92.834,- Ft
 - Iparűzési adó 1%-ából 41.902,- Ft
- Kamatbevétel a pénzintézettől 15.045,- Ft
Bevételek összesen: 203.781,- Ft

2. Kiadások
- Kifizetés diákoknak
 - 2011. február 14-én 15 diáknak 63.000,- Ft
 - 2011. június 7-én 12 diáknak 36.500,- Ft

- Költségtérítés a gazdasági ügyintézőnek
gépkocsi használat formájában 15.000,- Ft
- Bankszámla vezetés díja: 17.420,- Ft
Kiadások összesen: 131.920,- Ft

Közhasznú tevékenységből származó tárgyévi e
redmény:  71.861,- Ft

A sikeresen pályázó tanulók 2.500 – 5.000,- Ft közötti 
összeget vehettek át, amelyeket nyelvvizsga díjakra, nyelv-
könyvekre, szótárakra és segédanyagokra, nyelvi jellegű 
utazásokhoz és nyelvi kurzuson való részvételhez használ-
hattak fel visszaigazolással. 

A diákok 9-12. évfolyamosok, a támogatásokat az elért 
eredményeik és rászorultságuk szerint kapták. 

Az alapítvány tisztviselői díjazásban nem részesültek. 

Dr. Varga Gyöngyi
elnök

Tavaly nyáron (ha jól em-
lékszem) jött ki a nyomdá-
ból dr. Ötvös László tudós 
lelkipásztor legújabb köte-
te. Hogy hányadik, azt hirte-
len meg sem tudnám monda-
ni, hiszen az idén nyolcvankét 
éves szerző munkássága igen 
szerteágazó. Nem is csoda, hi-
szen ifjan elbűvölte őt a Biblia, 
a Szentírás, a Könyvek köny-
ve, aminek lelkipásztori teen-
dői mellett bibliofil felkészült-
ségű gyűjtője, gyűjteménye ki-
állítója és utóbb több hason-
más kiadás szellemi motorja, 
menedzsere. Laci bácsi emel-
lett még – a Biblia, és szolgá-
latán keresztül – az irodalom-
történet és néprajz tudomá-
nyában is elmélyült, írt né-
hány helytörténeti kötetet és 
tanulmányt, emellett persze 
személyi bibliográfiája bővel-
kedik a teológiai munkákban 
és még emellett költő. Ráadá-
sul szorgalmas, és termékeny, 
s azt hiszem nem több, hanem 
sokkötetes írónak tekinthető. 
Legújabb, Melius Juhász Pé-
ter három bibliafordításának 

néprajzi, közéleti hatásai – ba-
rokkos címet viselő könyvé-
ben részben a bibliakiadások-
kal kapcsolatos vizsgálódása-
it, jegyzeteit gyűjtötte egybe 
– különös tekintettel Melius 
Juhász Péter püspök életére 
és bibliafordító munkásságá-
ra. A szerző az első és a máso-
dik nagyobb tartalmi részben 
is több írást felvett a váloga-
tásba a püspök és a 16. századi 
bibliakiadások jelentőségéről a 
nyelv, az irodalom, a magyar-
országi reformátusság életé-
ben betöltött szerepéről.

Az első rész a Melius örök-
ség taglalása mellett Pákozdy 
László Márton professzor élet-
művét ismerteti (gazdag bib-
liográfiát adva hozzá), de cso-
kornyi írás olvasható még itt 
az utóbbi évtizedekből a tudó-
sítástól a tanulmányig. Az első 
rész befejezése pedig szó sze-
rint a „szerző vallomásai ma-
gamagáról” - dr. Ötvös Lász-
ló (újságíróknak, rádióriporte-
reknek) vall életéről, munká-
járól, szolgálatáról.

A második rész a Melius-
féle bibliafordítások értelme-
zésének több évtizedre vissza-
tekintő keresztmetszetét adja, 
majd értékelések, tudósítások 
olvashatók Ötvös László mun-
kálódásairól, végül ugyancsak 
ennek dokumentumai, levelek  
következnek.

(Ötvös László: Melius Juhász 
Péter három bibliafordításá-
nak néprajzi, közéleti hatásai: 
bibliai, néprajzi tanulmányok. 
Debrecen, 2011. 372 old.

Elek György

Bibliai-néprajzi tanulmányok
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Trapéz és hullámos lemez kapható 
1.800 Ft/m²-től. 

(Kerítésnek, tetőnek, garázsnak.)
Kerítésléc kapható mintázott akácfából. 

Mintát küldök! Szállítás megoldható!
Tel.: 06/30-265-4197

Hazaérkeztek a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola, Ál-
talános Iskola és Kollégium asz-
talos tanulói székelykeresztúri 
kirándulásukról. Iskolánk a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
- BGA-11-HA-02-097 Együtt-
működések magyar szakképző 
iskolák között - című pályáza-
ti felhívására benyújtott „Ősi ha-
gyományok - korszerű technoló-
giák a környezetért, határok nél-
kül” című pályázat keretében a 
székelykeresztúri Zeyk Domo-
kos Iskolaközponttal dolgozott 
együtt egy projektben. A varrós 
diákok egy hetes szakmai tanul-

mányi kiránduláson vehettek 
részt Székelykeresztúron, egyhe-
tes programon pedig vendégül 
láthatták a Zeyk Domokos Isko-
laközpont asztalos tanulóit a kö-
zös projekt keretében.

A diákokat szaktanárok ké-
szítették fel a kiutazásra. A pro-
jekt keretében, melyre 1,552 
millió forintot nyert az isko-
la, tanulmányozták a kun- és 
székelykapu múltját és jele-
nét, megismerték a határon tú-
li magyarok helyzetét, erősö-
dött a magyarság tudatuk. Fa-
faragó mester támogatásával 
közösen kun kaput készítettek, 
amit március 15-én avattak fel 
Székelykeresztúron, az iskola-
központ udvarán. Részt vettek 
az iskolai és városi ünnepségen, 
felkeresték és megkoszorúzták 
a Petőfi síremlékeket, jártak a 
nevezetes Gyilkos tónál. Meg-
csodálták a parajdi Sóbányát, 
Brassó városát és környékét. A 
határon túli diákok parlamenti 
látogatáson, Ipartörténeti Mú-
zeumban jártak és megismer-
ték Debrecen és Karcag neve-

zetességeit, a faipari vállalko-
zásokat, népművészeti mester-
ségeket. Tyukodi László népi 
faszobrász műhelyébe kipró-
bálták a faszobrászat fortélyait. 
Fajátékokat, bútorokat készít-
tek, amit egy sérült gyerekeket 
gondozó székelykeresztúri in-
tézménynek adományoztak. A 
karcagi Kórház gyerekosztály 
betegeinek közösen előállított 
bútorokat ajándékoztak. A kö-
zös munka mellett számtalan 
kulturális program részesei le-
hettek.

A projekt során a tanulók 
munkáját külső szakértők is se-

gítették. Köszönettel tartozunk 
a KUN-SPAN vezetőjének, 
Dobrai Imrének, aki a kunkapu 
készítésében, kiszállításában, 
avatásban is nagyon sokat segí-
tett, és Csontos György asztalos 
mesternek. A keresztúri dákok 
vendéglátásában, programszer-
vezésében pedig a Kunlovarda 
és az ESSEN KFT. nyújtott tá-
mogatásáért tartozunk hálával.

A program nagyszerű lehető-
séget biztosított szakmai és kul-
turális téren egyaránt. A kö-
zös munka során új barátságok 
szövődtek, kölcsönösen tanul-
hattak egymástól a diákok. Az 
együttműködés során motivál-
tabbakká váltak a résztvevők. 
Az elkészített termékek pedig 
egyértelmű bizonyítékul szol-
gáltak a diákjaink szakmai fel-
készültségéről.

Köszönjük Vargáné Glatz Jú-
lia tanárnő és Kiss László szak-
tanár - a program sikeres meg-
valósítása érdekében végzett - 
munkáját. 

Veleginé Máté Mária
projektvezető

Székelyföldön jártak
a Varrósok

Az elmúlt napokban a ma-
gyar tudományos élet és így a 
média is több ízben megem-
lékezett Szent-Györgyi Albert 
kémikus professzorról, aki 
hetvenöt éve kapott Nobel-dí-
jat a C-vitamin felfedezéséért. 
A díj átvételéről a Délibáb ma-
gazin még 1937 novemberé-
ben is cikkezett – két sport-
hírt követően a 34-35. oldalon 
számolt be arról, hogy Szege-
den még ősszel is az utcá-
kon, csoportokba verőd-
ve tárgyalták az emberek 
a nagy eseményt.

Szent-Györgyit a di-
ákjai és közvetlen kollé-
gái, valamint a szegedi-
ek úgy általában rajongva 
szerették, már a Nobel-
díj átvételét megelőző-
en is. Az egyetem taná-
rainak egy része azonban 
távolságtartással kezel-
te a kissé különc profesz-
szort. Ennek legfőbb oka 
az volt, hogy Cambrid-
ge-i szokásait nem hagy-
ta külföldön, sőt, – sport 
zsakettben, motorkerék-
párral közlekedett a sze-
gedi utcákon, közvet-
len volt a diákjaival, aki-
ket felesége társaságában 
rendszeresen látott ven-
dégül ötórai teákon. Nem csak 
szimplán oktatott, hanem sze-
rette megvitatni az adott kuta-
tási témát, kikérte beosztottjai 
és tanítványai véleményét. Ez 
a közvetlenség az akkori tudo-
mányos elit köreiben szokat-
lan és talán elfogadhatatlan is 
volt.

Szent-Györgyi Albert az 
egyetlen Nobel-díjasunk, aki 
kifejezetten a Magyarorszá-
gon végzett kutatási eredmé-
nyeiért vehette át az elisme-
rést. Szegeden a katedrával 
együtt kutató részleget is ka-

pott, ez is jelzi az akkori ok-
tatási rendszer tudomány-
hoz fűződő hozzáállását. (A 
tudós korábban Klebelsberg 
kultúrminiszter meghívására 
költözött vissza Magyarország-
ra.) Sajnos a második világ-
háború és az azt követő évek 
sok mindent megváltoztat-
tak. A német megszállás alatt 
a tudós is a Gestapo látóköré-
be került, mivel nyíltan vállal-

ta ellenszenvét a fasizmust il-
letően, elítélte a zsidóüldözést 
és ráadásul segítette a Kállay-
kormányt a kiugrási kísérlet-
ben.

Azonban 1945 után sem lett 
könnyebb a helyzete. A meg-
szálló szovjetek eleinte úgy-
mond társadalmilag izolálták. 
Mint világszerte híres tudóst, 
feleségével és közvetlen kör-
nyezetével együtt egy olyan 
rezidencián helyezték el, ahol 
minden kényelmük megvolt, 
és kiváló ellátásban részesül-
tek. Az oroszok szinte minden 

kívánságukat teljesítették, de 
egyúttal megpróbálták kipu-
hatolni, hogy Szent-Györgyi 
miként viszonyul az új hata-
lomhoz. ’46-ban a Szovjetuni-
óba utaztatták, ahol megmu-
tatták neki a legmodernebb 
kutatóintézeteket. Látván a 
modern felszereltséget, nem 
zárkózott el a tudományos 
együttműködéstől. Ekkor már 
politikai ambíciói is voltak, de 

feltehetően nem volt elég 
rálátása az akkori hely-
zetre. Ezt látszik igazolni 
az az eset is, amikor ha-
zatérvén egy fogadáson 
találkozott a budapesti 
ausztrál nagykövettel, aki 
történetesen szintén ké-
mikus volt és ismerték is 
egymást. Ő felvilágosítot-
ta Szent-Györgyit arról, 
hogy itthon sosem lesz 
módja nyugati típusú ku-
tatómunkát végeznie, és 
talán a várható politikai 
viszonyokról is mondott 
neki néhány szót. 

Nem sokkal később, 
1947-ben Svájcban érte-
sült arról, hogy barátját, 
Zilahy Lajost letartóztat-
ták. Ezután már nem tért 
haza, hanem az Egyesült 
Államokba emigrált. Ez 

hatvanöt évvel ezelőtt történt, 
tíz évvel azután, hogy a Nobel-
díjat átvehette. Boston mellett 
Woods-Hole-ban telepedett 
le, ahol a Marine Biological 
Laboratory Izomkutató részle-
gét irányította, és ott folytatta 
a még Szegeden elkezdett ku-
tatásait. Aktív tudományos és 
társadalmi életet élt, élete utol-
só szakaszában pedig a rákku-
tatással foglalkozott. 1986-ban 
Woods-Hole-ban hunyt el, No-
bel-díj plakettjét máig a Nem-
zeti Múzeumban őrzik.

-dh- 

A motoros tudós

A Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola, Általános Is-
kola és Kollégium Arany Já-
nos Tagiskola nevelőtestü-
lete hálás köszönetet mond 
mindazoknak, akik segítet-
ték vagy támogatták az iskola 
50 éves jubileumi emléknapjá-
nak (2012. március 2.) sikeres 
megvalósítását.

Köszönjük a kiállításra 
küldött fotókat, írásos em-
lékeket: Bokor Józsefné, Bu-
gyik Lászlóné, Dr. Kasuba 
Jánosné, Dr. Kávássyné Veréb 
Ibolya, Kárpáti Jenőné, Kere-
kes Ágnes, Kovács Pálné, Ko-
vács Sándorné, Kovács Szil-
via, Mátyus Sándorné, Miléné 
Gyömbér Ilona Ágota, Mold-
vai Tamás, Molnár Orso-
lya, Orosz Edit, Ökrös Imre, 
Ráczné Kovács Éva, Senor ze-

nekar, Soós Gézáné, Takács 
Tiborné, Vilmányi Barna. 

Köszönjük az ünnepi esten 
való szereplést: Baloghné Sza-
bó Erika; Barkóczi Boglárka; 
Barkóczi Zoltán; ifj. Barkóczi 
Zoltán; Bartha András; Boldi-
zsár Erzsébet; Bosnyák Imre; 
Bugyik Andrea; Csenda Ani-
kó; Dr. Aunerné Fodor Györ-
gyi; Dr. Mihályné Szabó Ani-
kó; Ferenczi Béla; Fodorné 
Soós Éva; Györfi Mária; Há-
zi Róbert; Horváthné Pandur 
Tünde; Kátainé Nyakó 
Edit; Kerekes Ágnes; Kere-
kes Lászlóné Pádár Julianna; 
Kósáné Bene Hajnalka; Ko-
vács Emese; Kovács Mónika; 
Kovács Szilvia; Lövei Gáborné 
Kövér Ibolya; Magyarné Ke-
lemen Ágnes; Márkus Ju-
dit; Mátyus Sándor; Miléné 

Gyömbér Ilona; Nagyné 
Branstadter Edit; Nagyné Var-
ga Csilla; Olajos János; Perge 
Attila; Perge Tibor; Sebőkné 
Kiss Anikó Krisztina; Sextyné 
Málik Anna; Soós Pálné Rácz 
Judit; Szabó Ildikó; Szabó 
Szandra Ágnes; Szalókiné Ko-
vács Erzsébet; Szatmári Pé-
ter; Székelyné Csordás Mária; 
Szűcs Renáta; Tóthné Kovács 
Márta; Tóthné Nyitrai Tünde.

Köszönjük a támogatást 
és a segítő munkát: Boldi-
zsár Erzsébet, Flóra virágbolt, 
infoKarcag közösségi portál 
szerkesztői, Janó Valéria, kar-
cagi Posta kézbesítői, Kere-
kes Ágnes, Kovács Sándorné 
(Angelika cukrászda), Kovács 
Zoltán tűzoltó, Palotai Éva, 
Szabó Éva, Szatmári János 
(EURO Kft.)

KÖSZÖNET
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„Ablak: épületek, lakóhelyi-
ségek falában rendszerint üve-
gezett táblákkal elzárható nyí-
lás a világosság és a friss leve-
gő bebocsátására, illetve a kül-
ső, kellemetlen hatások (hideg, 
meleg, szél, eső, zaj stb.) kizá-
rására.” (Magyar Értelmező 
Szótár)

Az ablak nagyon régi talál-
mány, valószínűleg egyide-
jű az állandó és zárt házakkal. 
Már az egyiptomi faliképeken 
és az asszír domborműveken 
is találhatók ablakábrázolá-
sok. Az ókori görögök az ud-

var köré épített házakat ked-
velték és ennek következté-
ben az ablakok csaknem el-
tűntek építészetükből, mivel 
minden szobát udvarra nyí-
ló ajtó világított meg. A római 
császárság korában azonban 
az üvegezett ablak meghatá-
rozó formává vált a középko-
ri európai és iszlám építészet 
jelentősebb, falazott szerkeze-
tű épületeiben. A lakóházak 
ablakai többnyire szögletesek 
voltak és fatáblákkal vagy rá-
csokkal zárták el őket. A késő 
középkori Európában azon-

ban az üveg olcsóbbá válásá-
val párhuzamosan megjelen-
tek az üvegezett ablakok a la-
kó és polgári épületeken egy-
aránt.

A mellékelt felvételeken 
még látható néhány szép ab-
lak napjainkban az adott in-
gatlanokon, amely bizonyítja 
az egykori mesterek szakma-
beli tudását, ízlését, a kor stí-
lusát, a lakóépület méretéhez 
való alkalmazkodását, a biz-
tonságot, a szépséget, az egye-
diséget.

A hagyományos és nagy 
népszerűségnek örvendő Nem-
zetközi egyéni sakkverseny is-
mét megrendezésre került 
március 15-18. között a be-
rekfürdői Bod Lajos Művelő-
dési Központban. Igen erős és 
nagyszámú versenyző jelentke-
zett a szép díjaknak és környe-
zetnek köszönhetően.

A fő versenyre 25 fő, míg a 
B csoportra 45 fő nevezett. A 
versenybírónak kevés dolga 
akadt, így zökkenőmentesen 
ért véget vasárnap a verseny az 
esti órákban.

Az A csoportot hét partiból 
Szalai Kornél 5,5 ponttal nyer-
te meg, míg a második-harma-
dik helyet holtversenyben Hor-
váth Zsolt és Mészáros András 
foglalta el 5-5 ponttal.

A bennünket jobban érdeklő 
B versenyt, ahol a karcagi játé-
kosok indultak, nagy harc után 
kisebb meglepetésre, de meg-
érdemelten Egyed Gábor nyer-
te veretlenül 6 ponttal. A má-
sodik helyet is karcagi verseny-
ző érte el, a vendégjátékosunk 
Levay Sorin személyében. Egy 

veresége volt, éppen az első he-
lyezettől kapott ki, bár jól haj-
rázott, de fél ponttal lemaradt 
az első helytől, 5,5 pontot ért 
el. A harmadik helyezett Mar-
ta Dominik 5 ponttal. A töb-
bi karcagi versenyzőtől többet 
vártunk, különösen a többszö-
rös győztes Kónya Lászlótól és 
a mindenkire veszélyes Sebők 
Istvántól. 4,5-4,5 pontjuk csak 
a 8-9. helyre volt elég. Moh-
ácsi Imre 4, míg Egyed Viktó-
ria, Vízkeleti Pál, Egyed Judit 
és Nagy Szilárd 3,5-3,5 pont-
tal a középmezőnyben végzett. 
Egy-egy partiban szépen ját-
szottak, de a sok elnézés leron-
totta a teljesítményüket.

Egyed Zsolt szervező ismét 
nagy munkát végzett. Ezt a 
versenyzők is elismerték, mert 
a záróünnepségen többen kö-
szönetüket fejezték ki.

Szponzorok nélkül ma már 
nehezen elképzelhető a ver-
seny, így nagyon köszönjük 
Karcag és berekfürdő Önkor-
mányzatának, a KVG Kft.-nek, 
Wolf László és Wolf György 
uraknak a segítségüket.

Berekfürdői sakkverseny

Március 25-én a nyolcadik fordulót játszottuk a Berek-
fürdői Művelődési Házban a kecskeméti TÁKISZ sakkcsa-
pata ellen. Sikerült az egyik legerősebb összeállításban asz-
talhoz ülnünk, így a várt eredmény is bekövetkezett. Csapa-
tunk nagyszerű és nagyarányú 9,5:2,5 arányban győzött. A 
remek  csapatgyőzelemmel sikerült - igaz csak fél ponttal - 
a második helyre felkapaszkodni. Az első és második táblán 
G.A. Catalin és Levay Sorin ismét remekelt Immár a hato-
dik, illetve hetedik partit nyerik, és így továbbra is 100 %-ot 
értek el. Egyed Gábor a harmadik táblán elért döntetlenje 
is dicsérhető. Puha Péternek nem volt ellenfele, Sebők Ist-
ván remek kombinációs játékával az ellenfél tehetetlen volt. 
Egyed Zsolt és Kónya László hozta a kötelező egy-egy pon-
tot. Mohácsi Imre simán nyert. Egyed Viktória és Judit si-
mán túljátszotta ellenfelét.

A következőkben a megyei I. osztályban az A csoportot 
vezető Kisújszállás ellen játszunk idehaza április 1-jén. Re-
méljük, a vendégek nem tréfálnak meg bennünket, és sike-
rül tisztes eredményt elérni ellenük.

Fodor István

Ablakszemeink

A felvételek az Erkel F., a Liliom, a Bocskai, a Hu-
nyadi, az Akácos és a Villamos utcán készültek.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület 
önkormányzati képviselője

Ezüstérmes pozícióban 
a Sakk NB. II-ben
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól 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 mel-
léképületekkel, kerttel. Tel. : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi fű-
téssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. 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 Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: 59/312-
675 v. 06/30-263-1504.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szo-
ba + konyha + spájzos ház eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt másfél szobás lakás eladó 
(ár megegyezés szerint). Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon eladó teljes közműve-
sített, régi típusú 83 m²-es ker-
tes családi ház. Garázs, mellék-
épület van. Fűtési lehetőség: gáz 
+ vegyes tüzelésű központi fűtés 
+ 3 helyiségben cserépkályha. 
Kisebb földszinti tömblakást be-
számítok, vagy csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-483-6705.
2 szobás tégla családi ház lak-
ható alsóépülettel eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: 06/70-391-
4295.
Karcag főtéri 3. emeleti 2 szobás 
erkélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
385-4300.
Garázs kiadó hosszú távra – 
Karcag, Kántors S. utcai garázs-
soron. (Nagyvénkert, Kórház út 
mögött) Tel.: 59/311-732.

Karcagon kertes családi ház lak-
ható melléképülettel eladó. 
Kertes családi ház csere is érde-
kel. Tel.,: 06/30-422-8334.
2 szobás, összkomfortos kertes 
családi ház eladó. Kg., Zrínyi u. 
14. sz. alatt. Tel.: 06/20-482-4608.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt 
(zugban) nádas ingatlan beteg-
ség miatt sürgősen eladó! I.ár: 
3,6 M Ft. 20 m-es lakóépület, 2 
szoba, 2 konyha, fürdőszoba, 
spájz. 3 helyiségben beépített 
jó és szép csempekályha 14 m-es 
alsóépület 1.127 m² telekkel. Tel.: 
06 59/312-157.
A főtéren 51 m²-es, 2 szobás, er-
kélyes lakás eladó vagy kiadó. 
Tel.: 06/30-345-2558.
Karcagon, a Szondi utca 7. sz. 
alatti sátortetős ház érték ár alatt 
eladó. Tel.: 06/70-349-2163.
Nagyvénkerti III. emeleti 2 szo-
bás lakás kedvező áron eladó. 
Tel.: 06/30-215-8122.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros 1,5 szobás tégla ház 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 órától).
Szent L. úton 3 szobás ház és a 
Dózsa Gy. úton ház + telek eladó 
vagy I. emeleti lakásra cserélhe-
tő. Tel.: 06/20-230-1202.
Berekfürdői apartman kiadó. 
Tel.: 06/30-535-4907.
Karcag, Bethlen G. u. 41. sz. alatti 
családi ház áron alul eladó vagy 
karcagi, vagy debreceni tár-
sasházi lakásra cserélhető. Tel.: 
06/30-517-2434.

Albérlet
Karcag központjában 1,5 szo-
bás teljesen felszerelt, búto-
rozott földszinti lakás igényes, 
megbízható, nemdohányzó(k)
nak kiadó. 40.000 Ft albérleti díj 
+ rezsi + közös költség + kaució. 
Kölcsönös bizalom. Tel.: 06/20-
379-4800 (19 óra után)

Állat
Vágó birka (400 Ft/kg) eladó. 
Süldőt beszámítok. Tel.: 06/70-
262-5583. (17-18 óra között).

Felszámolás miatt 1 db törzs-
könyvezett beagle szuka 5.000 
Ft-ért és egy jól fedező kan 
10.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06/30-
292-6008 (15 óra után).
Tenyésztésre is alkalmas hízók 
eladók, terményre is cserélhe-
tők. Tel.: 59/300-875.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Éljen egészségesebb életet! Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 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 álla-
potban konyhabútor, új tölgy-
fa konyhai falitéka, zsúrkocsi, 
Bonanza íróasztal, franciaágy, 2 
db új fekete ezüst díszítésű szek-
rény. 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.
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!
Eladó 1 db fehér 4 részes szek-
rénysor + 2 személyes ágynemű-
tartós heverő 2 db fotellel. Tel.: 
06/20-505-3467.
Eladó 2 db fotel, hámozott dió 
és cserépkályha ajtó és hamuzó, 
rendszám nélküli utánfutó. Tel.: 
06/30-587-9678.
Eladó Pedroló szivattyú (17.000 
Ft), búza (6.500 Ft), Husqvarna 
lánc fűrész (38 .0 0 0 Ft),  ké -
zi gumiskocsi (12.000 Ft), szőlő-
prés (7.000 Ft), halasi ajtószárny 
(2.000 Ft/db), öntvény radiátor 
600-as (6 tag – 8.000 Ft), ITT DVD 
lejátszó (5.000 Ft). Tel.: 06/70-
262-5583 (17-18 óra között).

Robi kapa utánfutóval, alumí-
nium üstház, kasza, ásó, kapa, 
gereblye, csákány, fejsze, kala-
pácsok, kőműves kalapács, fo-
gók, fúrótokmány, villáskul-
csok, Crova kulcs, csavarhúzók, 
és még sok más eladó. Érd.: Kg., 
Hunyadi utca 40. Tel.: 06/70-532-
6644.
FÉG kazán, 3 db különböző mé-
retű radiátor (ebből 1 db öntött 
vas) + 10 liter cső őr folyadék 
30 %-kal olcsóbban eladó. Tel.: 
59/400-780.
Szobanövények és 26-os férfi 
mountainbike kerékpár eladó. 
Tel.: 06/70-349-2163.
Eladó 2,30 cm függönytartó két-
sínes, Kettlen német gyártmá-
nyú pingpong asztal, 10-12 sze-
mélyes erős fa kerti asztal, 35 
db 15x15-ös fehér csempe (új és 
használt), tujafa 100 cm, 150 cm 
és kisebb is van, több levelű szép 
kukoricavirág. Tel.: 59/314-299.
Pálinka főző és tangóharmónika 
eladó. Tel.: 06/30-422-8334.
Hagyatékból üzemképes Simson 
motoros forgókapa eladó. Kg., 
Takács P. u. 9/a. Tel.: 06/70-398-
3933.
Női 26-os mountenbike kerék-
pár, gereblye, kapa, kalapács ki-
árusítás vasárnap 8-12 óráig. 
U.itt sírgondozást vállalok. Tel.: 
06/30-814-3673.
Eladók hagyatékból mindenfé-
le bútorok, háztartási egyéb esz-
közök, extra méretű férfi és női 
ruházat, edények, két lapos vil-
lanyrezsó, kézikocsi. Tel.: 06/59-
312-157.
Eladó egy jó állapotú 20-as 
mountainbike gyermekkerék-
pár. Tel.: 06/30-292-6008 (15 óra 
után).
Eladó kerti traktor utánfutó. Tel.: 
06/30-252-8698.
Faragott ülőgarnitúra, réz asz-
tal, 2 ebédlő asztal, konyhaszek-
rény, ágyneműtartó, fagyasztó-
láda, fali melegítő, televízió, 2 
db hentes asztal, szekrény. Tel.: 
06/20-230-1202.
Eladó 150 l-es fagyasztó láda, új-
szerű Hajdú centrifuga, mosó-
gép, gyermek etetőszék, Opel 
Astra Karavánhoz hátsó len-
géscsillapító gyári rugó, 400-as 
abrikter-tengely csapágy házak-
kal ékszíjtárcsával és fúró tok-
mánnyal. Tel.: 06/30-566-8044.
Jó állapotban lévő 3+2+1-es ülő-
garnitúra és szobai sarokülő el-
adó (30.000 Ft). Tel.: 06/30-517-
2434.
Körbálás búzaszalma, zab, árpa, 
fekete napraforgó és hízó eladó. 
Tel.: 06/30-547-6260.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-311-
910.

Idős ember gondozását vállalom 
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 segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.

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.

VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei neve-
lés. Ringató foglalkozás min-
den szerdán 10:00-10:30 óráig 
a Városi Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető. Tel.: 06/30-
489-2076.

Vízvezeték szerelést, bádogos 
munkát és javításokat is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Vállaljuk lakóházak építését, 
bontását, bármi nemű kőmű-
ves munkákat; tetőtér építését, 
bontását; cserép forgatását; to-
vábbá kapubejárók, útburkolat-
ok javítását; udvarok, telephe-
lyek takarítását, tisztítását, lom-
talanítását; föld- és kubikmunka 
végzését; épületek alap ásását. 
Több éves gyakorlattal rendelke-
zünk. Mezőgazdasági munkákat 
is vállalunk 50 főtől akár 200 főig 
is. Nyugdíjasoknak kedvezményt 
is tudunk biztosítani. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-605-3521.

4 órás munkát vállalnék délelőtt 
8-12 óráig. Tel.: 06/30-422-7719.

Vass és Társa Bt. vállalja színes 
tv-k és videók javítását! Tel.: 
06/59-312-006 v. 06/70-384-
8885.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok. (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem.) Tel.: 06/30-447-3918.

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

Apróhirdetés
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2012. április 06-9. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Életmód…
18.30  20 év Rock II. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Nagy Mihály
 Téma: Kátai Gábor Kórház
 Karcagi Hírek
 Indul a horgász szezon
 Lelőttek egy parlagi sast
 Vetőmagot osztottak
 Rézfúvós verseny
 Háttér
20.10  Nagykunság Szépe Szép-

ségverseny 2012

2012. április 10. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - refor-

mátus istentisztelet
19.00  Karcagi Hírek

19.30  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise

20.40  Karcagi Hírek
21.10  A Hit Szava - Keresztút a 

Kálvária dombon

2012. április 12. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség klub
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szitár Ferenc
 Téma: elfogadták a beszá-

molót
 Karcagi Hírek
 Húsvétoló volt Karcagon
 Bolondozó sportoló
 Avram Hershko verseny
 Háttér
20.10  Önkormányzati ülés

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
Halálozás

Id. Harsányi Lajos
 Karcag (1951.)
Lólé Zoltán
 Karcag (1959.)
Szentannai Ferencné (Simai 

Erzsébet)
 Karcag (1930.)

Lapzárta: 
hétfő 12 óra

Labdarúgás

Április 6. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Április 7. szombat 
 Berek – Kiss A. utca

Április 8. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Április 9. hétfő
 Berek – Kiss A. utca

Április 10. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 11. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Április 12. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Április 13. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

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.

Jászárokszállás – Karcag 
1:0 (0:0)

Jászárokszállás, 300 néző. 
Jv.: Tóth Z. Segítői: Varga G., 
Viktor P.

Karcag: Móga, Szé-
kely, Orosz, Kovács Cs., 
Lázók, Szentannai (Szőke), 
Bukovszki, Nagy R., Szívós 
Gy., Balogh R., Erdei

Edző: Orosz István
A hatodik percben Erdei 

17 méteres lövése elment a 
jobb kapufa mellett. A nyol-
cadik percben Éliás szöglete 
a szél segítségével  majdnem 
a bal felső sarokban kötött 
ki. A hetvenötödik percben 
Bukovszki 20 méteres szabad-
rúgása centiméterekkel a léc 
fölött zúgott el. A nyolcvan-
nyolcadik percben a védők-
ről lepattanó labdát Ördög 20 
méterről lőtte a kapura, amely 
megpattanva a bal felső sarok-
ba vágódott (1:0).

Jók: Papp, Ördög, Tari, 
Ivong, ill. Lázók

Szabó Imre: A mai mérkő-
zésen nem csak a három pon-

tért, hanem főszurkolóként is 
küzdöttünk.

Orosz István: Sajnos egy 
megpattant lövés eldöntötte a 
mérkőzést.

Ifjúsági mérkőzés 

Jászárokszállás – Karcag 1:0
Góllövő: Váradi

U 13-as korosztály 
bajnoksága

Sándorfalva – Karcag 0:2 
(0:2)

Karcag: Fekete (Binder), 
Mészáros, Terjék, Mes-
ter, Sipos (Tóth G.), Katona 
(Bencsik), Örsi, Nábrádi, Tóth 
F., Györfi, Balla (Móga)

Góllövő: Györfi (2)
Kemecsi László: Nagyon 

sok ziccert dolgoztunk ki, 
amik sajnos ki is maradtak. 
De azért a lényeg, hogy hétről-
hétre jobban játszunk, kez-
dünk csapatként működni. A 
táblázatot 14 ponttal mi vezet-
jük.

Gyakorlati ideje alatt édes-
séget lopott az egyik karca-
gi áruházból egy fiatal lány, 
de a dolgozók észlelték a cse-
lekményt és az eltulajdoní-
tott dolgokat visszavették, így 
a 2.779 Ft-os lopási kár meg-
térült. A lány ellen lopás miatt 
szabálysértési eljárás indult.

Március 28-án a déli órák-
ban a kórház bejáratánál kel-
lett biztonsági intézkedést fo-
ganatosítani a rendőrök-
nek egy kunmadarasi férfival 
szemben, akit azt megelőző-
en öngyilkossági szándék mi-
att szállított be a mentő, de a 
szükséges orvosi vizsgálat alól 
önkényesen kivonta magát. A 
férfit visszakísérték a kórház-
ba, és átadták az orvosnak.

Március 30-án délelőtt két 
helyi férfi a KÁTISZ mögötti 
erdőből gallyfát lopott, melyet 
kerékpáron próbáltak meg el-
szállítani, de találkoztak a 
rendőrökkel, akik intézkedés 
alá vonták őket. Az erdőgaz-
daság sérelmére 2.500 Ft lopá-
si kárt okoztak. Ellenük sza-
bálysértési eljárás indult. Mi-
vel egyiküknek már volt ha-
sonló szabálysértési ügye, így 
őrizetbe vételére került sor, 
majd azt követően a török-
szentmiklósi rendőrkapitány-
ság fogdájára szállították.

Március 30-án délelőtt a 
TESCO-ban két 16 éves lányt 
tartottak vissza, akik 1.135 Ft 
és 2.339 Ft értékben megpró-
báltak a ruházatukba rejtve 
hajkiegészítőket (hajpánt, csat 
stb.) eltulajdonítani. Az érté-
kek visszatartással megtérül-
tek, ellenük szabálysértési el-
járás indult.

Március 30-án délután ál-
lampolgári bejelentés alapján 
indultak a rendőrök egy ház-
hoz, ahol a tulajdonos vissza-
tartotta azt a férfit, aki az ud-
varára beugrott és az ott par-
koló platós tehergépkocsi bal 
első ajtaját kinyitotta, majd az 
ülésről megkísérelte eltulajdo-
nítani mobiltelefonját. A rend-
őrök intézkedés alá vonták 
a férfit, ellene eljárás indult. 
Ugyan ez a férfi az esti órák-
ban egy ház folyosójára ment 
be, és miután az ott lakó férfi 
kérdőre vonta, hogy mit keres 
ott, elszaladt. Ellene magán-
laksértés miatt eljárás indult.

Március 30-án a késő es-
ti órákban a rendőrök két el-
tűntként körözött személyt 
vontak intézkedés alá egy kar-
cagi házban, akiket előállítot-
tak, majd meghallgatásukat 
követően a Gyermekotthonba 
visszaszállítottak.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon a Kerekes 

István utcai 
Halbolt. 

Érdeklődni: 
06/20-411-7430.

A Városi Sportcsarnokban 
rendezték meg a felkészülési 
kupa mérkőzéseit.

Eredmények: Roli Sped – 
Família 0:0, Origo – Devils-
Armacomp 3:1, Famí-
lia – Thomas 5:0, Devils-
Aramcomp – Ho-Ri-Ko 3:1, 
Thomas – Roli Sped 0:5, Ho-
Ri-Ko – Origo 1:0, MultiTec-
KCKÖ 1:1, AgroSprint 
– Ökodízel 3:0, KCKÖ – 
Szuperinfó 4:0, Ökodízel – 
Blades-Zsoan 0:2, Szuperinfó 
– MultiTec 0:7, Blades-Zsoan 
– AgroSprint 0:3.

A legjobb nyolc közé ju-
tásért: Família – Devils-
Armacomp 2:0, Origo – 
RoliSped 1:0, MultiTec – 
Blades-Zsoan 1:0, AgroSprint 
– KCKÖ 0:2.

Az elődöntő eredményei: 
Família – MultiTec 0:1, Origo 
– KCKÖ 1:1 (büntetőkkel 2:3).

Harmadik helyért: Famí-
lia – Origo 4:0, döntőben: 
MultiTec – KCKÖ 1:0.

A felkészülési kupa gólki-
rálya: Bíró Csaba (Multi-Tec) 
lett.

B. I.

Kispályás foci

Felkészülési Kupa

NB. II. Dél-keleti csoport

U15-ös korosztály: Karcag – Makó UFC 2:1 (0:1)
Góllövő: öngól, Szajkó G. ill. öngól
Varga: Igazi férfias labdarúgást játszottunk, mely fontos 

győzelem volt számunkra. Gratulálok a csapatnak.
U13-as korosztály: Karcag – Marosmenti UFC 0:3 (0:3)
Karcag: Binder (Fekete), Mészáros, Terjék, Mester, Móga 

(Tóth G.), Katona, Györfi
Kemecsi László: Egyszer minden véget ér. Tizennégy 

meccs óta tartó győzelmi sorozatunk szakadt meg. Renge-
teg egyéni hibák jellemezték a mérkőzést. Ennek ellenére 
voltak nagy ziccereink, de be kell ismernünk, hogy érdem-
telenül nyert a második helyezett ellenünk.

B. I.


