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Folytatás a 4. oldalon

A költészet napjára emlékeztek a Városi Könyvtár dolgozói és 
a karcagi óvodák. Szerdán délelőtt a Táncsics krt. óvoda ud-
varán kétszáz karcagi ovis Gazdag Erzsi öt versét monta el.

A költészet napján

Az év elejétől indult a Start 
munkaprogram, amelynek cél-
ja, hogy a munkaerőpiacról ki-
kerülteket „értékteremtő mun-
kavégzésen keresztül vezes-
sék vissza a munka világába”. 
A program keretében pályázó 
önkormányzatok 100 %-os ál-
lami támogatás mellett jórészt 
az önkormányzatok karban-
tartási feladatához kapnak fog-
lalkoztatási lehetőséget. Do-
bos László polgármester tájé-
koztatása szerint a karcagi ön-
kormányzat négy feladattal – a 
mezőgazdasági utak karban-

tartása, a belterületi utak út-
padkáinak karbantartása, a 
belvíz-mentesítési program ki-
vitelezése kapcsán  nyújtott be 
pályázatot, a negyedik ilyen 
pedig a téli munka pályázat. A 
Start program Karcagon 255 
embernek ad munkát. A pá-
lyázott munkálatok több eset-
ben szerencsésen összekap-
csolhatók. A Városgondnokság 
például betonelemgyártó gé-
pet állított munkába, ami a té-
li munkaprogramban résztve-
vők közül tíz ember nek ad fel-
adatot.

- A most gyártás alá vett csa-
tornabélés elemből naponta 
mintegy ötven darabot gyárta-
nak le az itt dolgozók – hallot-
tuk Dobos Lászlótól a helyszí-
nen. - Nagyon nagy lehetőség 
ez nekünk, mert tudjuk, elin-
dult a belvízmentesítési prog-
ram is, ami a legveszélyezte-
tettebb városrészek vízlevezető 
rendszerének a rendezését je-
lenti. Az itt gyártott betonele-
mekkel több száz méter hosz-
szan lehet majd a csatornákat 
kibélelni. A beton aljzat és ol-
dalfal segíti a tisztán tartást, le-
állítja vagy lelassítja az iszapo-
lódást, magyarul meggyorsul 
a víz lefutása és az már a város 
belső területeinek a vízelveze-
tésére is jó hatással lesz.

A betonelemeket gyártó gé-
pet egyébként más elemek 
gyártására is be lehet állítani. 
Molnár Pál, a Városgondnok-
ság vezetője szerint, ha a fog-
lalkoztatás pénzügyi fedezete 
biztosítva lesz, a betonelemek 
készítése tovább folytatódhat.

Elek György

Új betonelem üzem a Városgondnokságon

A múlt héten szerdán, áp-
rilis 4-én került lebonyolítás-
ra az Avram Hershko Termé-
szettudományi Verseny dön-
tője. Az ország minden tájá-
ról érkező középiskolások a 
Szentannaiban, a megye ál-
talános iskoláinak döntősei a 
Györffy István Tagiskolában 
versenyeztek.

Az Avram Hershko Nobel-
díjas biokémikus nevét vise-
lő természettudományos ver-
senyt a professzor szülőváros-
ában, Karcagon alapították. 
2006-ban, első meghirdeté-
se idején még a három karca-
gi középiskolának rendezték 
meg, de már a következő év-
ben kiszélesítették a lehetősé-
get, és 2007-től a középisko-
lák részére országos, az álta-
lános iskolák részére megyei 
szinten hirdették ki. A ver-
seny célja: „a karcagi születé-
sű Avram Hershko Nobel-dí-
jas kutató tudományos mun-

kásságának megismertetése, a 
természettudományok – első-
sorban a kémia, a biokémia, a 
biológia és a környezetvédelem 
népszerűsítése” - írják a szer-
vezők, kiemelve azt is, hogy 
ez a fajta „komplex verseny és 
szemléletmód új lehetőség, a 
környezettudatos magatar-
tás fejlesztésére”. A verseny-
re való felkészülés, a vizsgá-
lat alá vett jelenségek elemzé-

se, a felkészülés pedig a tu-
domány mívelése felé vivő út 
elejét is jelölheti. Ez pedig fon-
tos feladat, mert amint az ál-
talános iskolások versenyét a 
Györffy István Tagiskola épü-
letében megnyitó Kovácsné 
Kerekes Katalin hangsúlyozta: 
„nagy kihívást jelent napjaink-
ban felvállalni a tudományos 

Az Avram Hershko 
Természettudományi Verseny döntője

Folytatás a 2. oldalon

A régi Gyarmati úti vasúti 
átjárót március elejétől zár-
ták le, mert az állomás Kisúj-
szállás felőli oldalán megkez-
dődtek a vasútvonal felújítá-
si munkák. Az átjáró mára tel-

jesen eltűnt, helyét szemlélve 
a vasútépítés különféle mun-
kafázisait láthatjuk, közúti át-
kelőnek (pláne jövő-menő au-
tó forgalomnak) nyoma sincs. 
S mivel időközben a Tégla-
gyárból is csak a híre és a ké-
ménye maradt, az ember rá se 
ismer, hogy ez itt Karcag vol-
na. A vasúti beruházás jelen-
legi állapotáról Dobos László 
polgármester területbejárása 

alkalmával Dudás István pro-
jektmenedzserrel beszélget-
tünk.

- Pillanatnyilag az állomás 
fő- és kitérő szakasz átépíté-
se van folyamatban – tájékoz-

tat a szakember. - A teljes ré-
gi vágányhálózatot és a régi 
zúzottkő ágyazatot, a régi al-
építményi rétegeket eltávolít-
juk és komplett új vágányhá-
lózatot építünk meg. Ez alkal-
mas lesz a 160 km/órás pálya-
sebesség elérésére a vonalon és 
hosszú távon garantálja a mi-
nőséget is.

Ismét megnyílik a Gyarmati út

A Start munkaprogram keretében

Az ütemezés szerint halad 
a vasúti pálya felújítása

HIRDETMÉNY
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2012. április 16-án 0:00 órá-

tól 2012. május 21-én 24:00 óráig
Törökszentmiklós – Fegyvernek-Örményes és Karcag - Püs-

pökladány állomások közötti pályafelújítási munkák miatt mó-
dosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. Tájékoztatjuk 
Tisztelt Utasainkat, hogy a 6008 és a 6009 sz. vonat helyett Kisúj-
szállás - Püspökladány állomások között vonatpótló autóbusz köz-
lekedik. A vonatpótló autóbuszokon együttes elhelyezést, élőállat- 
és kerékpárszállítást, valamint kerekesszékes utaztatást nem tu-
dunk biztosítani!

A módosítás érinti a Karcag – Tiszafüred között közlekedő vo-
natok menetrendjét is!

A vonatok pontos menetrendjéről a http://elvira.mav-start.hu/ 
weblapon, vagy a 0640-494949-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlenségekért 
szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Évfordulók és 
„korfordulók”

Valószínűsíthető, hogy idén ápri-
lisban eggyel szaporodott azoknak 
az évfordulóknak a száma, amelyek-
re évenként megemlékezünk majd. 
A Költészet napjára (amely József 
Attila születésnapjáról, 1905. április 
11-éről kapta az emlékező dátumot) 
1964 óta emlékezik az ország. Az egy 
nappal előtti dátumon pedig most 
Újbudán tartottak megemlékezést, a 
2010-ben repülőgép-szerencsétlen-
ségben odaveszett lengyel Köztársa-
sági Elnök, Lech Kaczynski és kísérete 
(összesen 96 fő) emlékére. 

A magyar–lengyel barátság jegyé-
ben Újbudán (Bp. XI. kerületében) 
egy emlékparkban fát ültettek erre a 
napra emlékezve, és az idén Simicskó 
István tartott beszédet a résztvevők-
nek. Bizony, elég szomorú történet 
ez, hiszen néhányan az egykori el-
nök hozzátartozói közül nem akarják 
még ma sem elfogadni az orosz hiva-
talos jegyzőkönyveket a szerencsét-
lenség körülményeiről. Sajnos a tra-
gédia rendkívül rossz időjárási viszo-
nyok közepette történt, ami alapo-
san megnehezítette a vizsgálatokat, 
és a lengyel kivizsgálók pedig megle-
hetősen későn érkeztek a helyszínre. 
A szerencsétlenségről kiadott kom-
münikék alapján nagyon valószínű, 
hogy a lengyel légierő pilótái hibáz-
tak. Hiszen a nagy ködben – minden 
szakértő szerint – nem kellett vol-
na próbálkozniuk a többszöri leszál-
lással, tovább kellett volna repülniük 
Minszkbe…

Ez a megemlékezés volt az egyik 
heti hír, majd egy másik hírben hal-
hattuk a WHO (az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete) jelentését, mellyel 
az idei évet az „idősek évének” is el-
nevezik.

A WHO jelentése szerint 2050-re 
megduplázódik a 65 év felettiek ará-
nya, a becslések szerint akár a kétmil-
liárdot is elérheti. A nyolcvan éven fe-
lüliek száma pedig meg fog négysze-
reződni 2050-re. És most fog meg-
történni a történelem során először, 
hogy a 65 éven felüliek aránya nem 
csak az 5 éven, hanem a 14 éven fe-
lüli gyermekek számát is meg fogja 
haladni. Ami kétség kívül nagy nép-
egészségügyi eredmény (ezért tet-
tem idézőjelbe a címben a korfordu-
lót, mert életkorokra értettem), vi-
szont Európában nem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy nő a krónikus 
betegségek száma. Ugyanis a kon-
tinensen élők között magas az alko-
holt fogyasztók és a dohányzók szá-
ma is. Az időskori aktivitást növel-
ni kellene – erre is fölhívja az ENSZ 
jelentése a döntéshozók figyelmét, 
hogy már most fontolják meg az ez-
zel kapcsolatos stratégiákat. Amely-
lyel el lehetne kerülni a korosztály-
ok közötti konfliktusokat, sőt lehet-
ne növelni még a szolidaritás érzését 
is, ha az aktív időskor csökkentené az 
egészségügyi- és a nyugdíjfizetési 
költségeket…

- ács -

HÍREKHÍREK

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

Április 14-15. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Április 22. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Csoportos 
keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre 

lesz lehetőség. 
A csoportos keresztelés 

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

Helye: a Karcagi Református 
Nagytemplom.

A kereszteléshez csak a jelent-
kezési adatlap kitöltése szüksé-
ges, amit a Lelkipásztori Hivatal-
ban (Kálvin u. 3.) lehet megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a Hiva-
talban vagy Konczné Lehoczky 
Krisztina lelkipásztornál a 06/30- 
627-8613-as telefonszámon le-
het.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky  Krisztina

református lelkipásztor

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az érdeklődő-

ket szerdánként 17 órakor a Csoko-
nai Könyvtárba.

A foglalkozásokon ismertetésre 
kerülnek az ország területén fellel-
hető ehető és mérges gombák.

Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.

Információ: 59/503-224 vagy 
06/30-325-7724.

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szövetsége Karcagi Szervezete és a „MIN-
DIG VAN REMÉNY” Daganatos Betegekért alapítványa szeretet-

tel 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 Szellemében, a 

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

sek Otthonához. A séta elindítója és a rendezvény fővéd-
nöke Dobos László polgármester

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

szimbolizáló nárcisz átadása az otthon lakóinak

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 Kollégium - 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

kutatást, a szellemi műhelyek 
kialakítását. A nagy odafigye-
lést, időt, kitartást igénylő ku-
tatómunkát is felvállaló ver-
senyzőkből lehetnek a jövő ku-
tatói, tudósai, amik előtt olyan 
jelentős tudósok életútja szol-
gál példaként, mint a karca-
gi Avram Hershko, Gergely Já-
nos, Györffy István és Németh 
Gyula”.

A Györffy István Tagiskola 
ötödik alkalommal látta ven-
dégül a verseny döntőseit. Az 
idei megmérettetésre öt isko-
lát vártak, ám végül csak négy 
csapat, a karcagi Györffy, a 
Kiskulcsosi és a Kováts, vala-
mint a DE Kossuth Gyakorló 
Gimnázium versenyzői mér-
ték össze tudásukat. (A ver-
seny kétfordulós, jelentkezni 
saját megfigyelést, kísérletet 
vagy kutatást tartalmazó esz-
szével lehetett – a fentebb fel-
sorolt tudományokból.)

Az általános iskolák ered-
ményei: 1. Györffy István 
Tagiskola. A csapat tagjai: Hi-
dasi Dorottya, Patócs Dóra, 
Krausz Zsolt. Felkészítő ta-
nár: Vass György. 2. Debrece-
ni Egyetem Kossuth Gyakor-
ló Gimnázium. A csapat tag-
jai: Bereczki Anna, Komlósi 
Eszter, Tóth Borbála. Felkészí-
tő tanárok: dr. Futóné Monori 
Edit, Krakomperger Zsolt. 3. 
Kiskulcsosi Általános Isko-
la. A csapat tagjai: Lippai An-
na, Székely Alexandra, Pus-
kás Bence. Felkészítő tanár: 
Vass György. 4. Kováts Mi-
hály Tagiskola. A csapat tag-
jai: Kocsis Nikoletta, Lázár 
Bettina, Ujj Petronella. Felké-
szítő tanár: Hunyadi Ildikó.

A középiskolások versenyét 
a Szentannai Sámuel Gimná-
ziumban rendezték meg. Or-
szágosan 24 csapat nevezett, 
s Kovács Szilvia alpolgármes-
ter hivatalos megnyitója után a 
döntőbe jutott 18 csapat kezdte 

meg a feladatok végrehajtását. 
Az első fordulóban laboratóri-
umi gyakorlatot hajtottak vég-
re a versenyzők. Előadás, a be-
adott dolgozatok védése volt a 
második feladat, a végén pedig 
30 perc alatt 50 tesztkérdésre 
kellett válaszolni.

Eredmények (az első há-
rom helyezett): 1. Karca-
gi Nagykun Református 
Gimnázium. A csapat tag-
jai: Koncz Tibor, Makó Do-
rottya, Cs. Szabó Bence. 2. 
Kecskeméti Humán Közép-
iskola Szentgyörgyi Albert 
Eü. Szakközépiskola. A csa-
pat tagjai: Keresztes Ger-
gő, Strázsi Bianka, Sipos Ben-
ce. 3. Hunyadi János Gim-
názium és Szakközépisko-
la, Bácsalmás. A csapat tagjai: 
Gugán Alex, Müller Brigitta, 
Vidákovics Laura.

Minden résztvevőnek, 
győztesnek és nem győztesnek 
gratulálunk!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Makettkiállítás
2012. április 20-án (péntek) 

10:00 órától MAKETTKIÁLLÍTÁS a 
Déryné Kulturális Központ földszin-
ti klubtermében.

Kiállításra kerülnek II. világhábo-
rús és modern kori repülőgépek, 
harci járművek stb. makettjei.

Megtekinthető április 25-ig, 
munkanapokon 10-18 óra között.

További információ a 30/850-
2158-as telefonszámon kérhető.

A belépés ingyenes!

Dallal, tánccal köszöntötte a tavaszt a Kiskulcsosi Tagisko-
la április 4-én délután. A mozgalmas, jó hangulatú műsor az 
osztályközösségek és a tanárok produkciójából épült fel. Nagy 
siker volt.

Az Avram Hershko Természettudományi Verseny
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Par la men ti Nap ló

Kinek a felelőssége? – hang-
zik a kérdés. A parlament 
múlt heti ülésén a köztársasá-
gi elnök kifejtette álláspont-
ját, majd beszéde végén lemon-
dott. Schmitt Pál személyes 
döntést hozott, melyet a parla-
ment ugyanaznapi szavazása 
fogadott el. A feladat ezzel újra 
az Országgyűléshez került, az 
átmeneti időszak után új köz-
társasági elnököt kell választa-
ni. A feltett kérdés mégis meg-
válaszolatlan eddig: Hogy ju-
tott el a lemondásig a köztársa-
sági elnök, kinek a felelőssége a 
húsz éve nem tapasztalt hely-
zet?

Az egyszerű választ ked-
velő egyszerű emberek köny-
nyű magyarázatra találhat-
tak a bulvársajtóban. Ezek sze-
rint Schmitt csalt, indokolat-
lanul sok részt vett át korábbi 
tanulmányokból, ez most kide-
rült, nincs mese, mennie kel-
lett. Vagyis Schmitt Pál a fele-
lős mindezért. Ha tényleg eny-
nyi volna, kár lenne ezt a né-
hány sort a dologra szánni. 
Csakhogy ha valóban így len-
ne, akkor miért adta be lemon-
dását a doktori címet megadó 
egyetem rektora? Akkor mi-
ért mentek a hivatal elé tünte-
tők – akik Schmitt lemondását 
követelték –, és ellentüntetők – 
meglepő módon fiatalok, akik 
Schmitt maradása mellett ér-
veltek? Az ügyben nyilatkozó 
budapesti főpolgármester ar-
ról beszélt, hogy nem is tudja 
milyen károkat okozott az or-
szágnak az, aki az egész ügyet 

kirobbantotta. Lehet, hogy 
Schmitt csak eszköz volt abban 
a lejárató kampányban, ami 
Magyarország ellen már hóna-
pok óta megy külföldön?

De említsük meg a doktori 
címet húsz évvel ezelőtt jóvá-
hagyók felelősségét is. Gondol-
junk bele, milyen meglepetést 
okozna bárkinek, ha évekkel, 
évtizedekkel ezelőtti sikeres 

érettségije után most azzal ke-
resnék meg: Igaz, hogy akkor 
átengedtük matematikából, de 
most rájöttünk, hogy Ön meg-
bukott. Hoppá! Valahogy így 
érezhette ezt Schmitt Pál is, aki 
1992-ben summa cum laude 
minősítést kapott, jelenleg pe-
dig a közvélemény előtt meg-
bélyegzett ember. Ráadásul 
olyan szakmában marasztalták 
el, ahol kevés sikeresebb ember 
van nála. Kétszeres olimpiai 
aranyérmes, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke évtize-
dekig, alelnöke a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságnak, szóval 
nehéz lenne neki újat monda-

ni az olimpiák és a sport terü-
letén. Mégis, most hetvenéves 
fejjel – igazi sportemberként 
– újra bizonyíthat, ha valóban 
nekivág a doktori cím meg-
szerzésének.

A Schmitt-ügy a magyar 
közélet, a mai magyar belpoli-
tika hamisítatlan tükrét adta. 
Az, hogy ki hogyan reagált az 
eseményekre, sokszor nagyobb 

tanulsággal szolgált, mint amit 
Schmitt tett. A jó és a rossz 
minták – amelyeket közszerep-
lők sugároztak az átlagember 
felé –, még évekig itt marad-
nak velünk. Hirtelen tudósok-
ból lettek politikusok, és poli-
tikusok váltak értelmiségiekké 
(ha ez az utóbbi szó, a számító-
gép fölé hajló homo sapiens ko-
rában még jelent egyáltalán va-
lamit). Hogy védettséget szer-
zett-e az ország a hasonló bot-
rányok elkerülésére, ebben 
nem vagyok biztos. Talán ezért 
is kevesebb most az önként je-
lentkező.

Varga Mihály

Schmitt-ügyben a kérdések maradtak

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).

 Értesítjük a gazdálkodó-
kat, hogy 2012. április 10-től 
indul a 2012. évi Egységes Te-
rületalapú támogatási kérel-
mek beadása, melynek határ-
ideje 2012. május 15. Aki nem 
rendelkezik saját ügyfélkapu-
val, és falugazdász segítséget 
vesz igénybe a kérelem beadá-
sához, hozza magával a jelszót 
(2009-es), és ha lehetséges, 
földhasználati lapot a helyes 
helyrajzi számok beazonosítá-

sa miatt. Amennyiben nincs 
meg a jelszó, keresse fel az iro-
dát új jelszó igénylése céljából. 
A hosszas várakozás elkerülé-
se végett kérjük, hogy időpon-
tot egyeztessenek az alábbi te-
lefonszámokon vagy szemé-
lyesen. 

Asztalosné Csikós Ildikó: 
06/30 -326-5821, 06/59-503-
044

Ternovánné Kun Erzsébet: 
06/70-436-4551

Elszállítás:
- A szállítást a kommunális hulladékszállítással egyezően végez-

zük, naponta mindig azokon az utcákon, ahol a rendszeres hul-
ladékszállítás történik. 

- Az Északi külvárosi részen 2012. április 17-én kedden, a Déli kül-
városi városrészen 2012. április 19-én csütörtökön történik a 
lomtalanítás.

- Az elszállítás reggel 700 órakor kezdődik, és a hulladékszállítás a 
szokott útvonalon halad. Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy a kihelyezett elszállításra váró hulladéko-
kért az elszállítás pillanatáig a hulladék tulajdonosa fe-
lel. Ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki napokkal korábban a lom-
talanításra szánt hulladékot! Aki az adott napon nem tartózkodik 
otthon, illetve a hulladék felügyeletét egyéb módon (pl. szomszéd 
által) sem tudja megoldani, kérjük jelezze felénk az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén: 59/503-317, 59/503-318, info@nkkft.hu. Így 
elkerülhetjük a felesleges munkával és a közvetlen lakókörnyeze-
tünk szennyezésével járó kellemetlenségeket!

Elszállításra kerülő anyagok: 
- A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált eszközö-

ket, illetve udvar, kert, alsóépület takarításából származó hulla-
dékokat szállítunk el: bútordarabok, műanyag eszközök, fahulla-
dék, ruhanemű, textíliák, üveghulladék, zsákba rakott biológiai-
lag lebomló hulladékok, egyéb nem veszélyes anyagok.

Nem szállítunk el:
- olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőpontokon díjmente-

sen átveszünk, illetve a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott enge-
délyünk nem tesz lehetővé. Ezek:

- veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések (hűtőgépek, mosógépek, televí-
ziók, rádiók, porszívók, konyhai elektromos berendezések, 
egyéb elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök), 
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, nagyméretű 
fémhulladékok, akkumulátorok, olajhulladékok és folyékony 
üzemanyagok hulladékai, autógumik, gépalkatrészek, állati 
eredetű hulladékok. 

- építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a konténeres 
szállítás lehetősége adott. 

- fák, cserjék, szőlők metszéséből, gallyazásából származó nagy-
méretű hulladékokat. Ezeket a biológiailag lebomló hulladéko-
kat hulladéklerakó telepnél erre a célra létesített területen kell 
elhelyezni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált eszközei-

ket ezek figyelembevételével legyenek szívesek a lakóingatlanuk 
elé kihelyezni!

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Elektronikai hulladékgyűjtés

Tisztelt Lakosság!
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2012. április 14-én 8 órától 

11 óráig ingyenes elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez. 
Az elhasznált, szükségtelen elektromos készülékeiket térítésmentesen át-
vesszük és elszállítjuk. Az elektronikai hulladékaikat a város több pontján 
kialakított gyűjtőhelyen vesszük át.
Az átvevő helyek az alábbiak:
- Kórház utca – Oroszlán Gyógyszertár előtt,
- Polgármesteri Hivatal parkolója, /Profi felől/
- Püspökladányi út – Maros út sarok,
- Bethlen G. út - Kisújszállási út sarok,
- Sajó utca – Kisújszállási út sarok /Kiskulcsosi Ált. Isk. parkolója/
Az alábbi típusú elektronikai hulladékot vesszük át:
- televízió, rádió, mikrohullámú sütő, porszívó, konyhai elektromos háztar-

tási készülékek, számítástechnikai eszközök: számítógép, monitor, fax-
gép, hűtőszekrény, mosógép, egyéb elektromos készülékek.
Kérjük Önöket, hogy a selejtezésre váró elektronikai eszközeiket a meg-

adott helyen és időpontban helyezzék el. Kizárólag csak a háztartás-
ban feleslegessé vált, egy egész egységet alkotó (bontatlan), 
elektronikai készülékeiket vesszük át. A konténereket 11 óra után 
elszállítjuk.

A konténerek mellett felügyelő személyzet lesz, az elhelye-
zett hulladékban „turkálni”, elektromos berendezést elvinni TI-
LOS és balesetveszélyes!

Egészségünk és környezetünk érdekében kérjük éljenek a 
fenti lehetőséggel!

Köszönjük támogató együttműködésüket!

Lomtalanítás
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2012. április 16-tól 20-ig lomtalanítást végez a város területén.

Falugazdász hírek
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör
Páncéloscsata a magyar Alföldön

A Kunhalom Polgári Kör 
kitüntető felkérésére 2012. áp-
rilis 2-án, hétfőn nyílott lehe-
tőségem az érdeklődő közön-
ség előtt bemutatkozni és elő-
adást tartani az „1944. ok-
tóberi alföldi páncéloscsata 
Karcag környéki harcai” cím-
mel. Előadásomat személyem-
hez kötődő néhány gondolat-
tal kezdtem: Karcagon szü-
lettem és itt élek, a Kováts 
Mihály Általános Iskolában 
tanultam, majd a Gábor Áron 
Gimnáziumban érettségiz-
tem. Ezt követően a Debreceni 
Egyetem történelem-földrajz 
szakán végeztem, ezen évek-
ben foglalkoztam a bemuta-
tott témával.

Az előadás jellege szerint 
a hely- és hadtörténet sajátos 
keveréke, amely a Magyaror-
szág területén zajló 2. világ-
háborús harci cselekmények 
alföldi eseménysorát hívatott 
bemutatni, különös tekintet-
tel a Karcag város környékén 
zajló események ismertetésére. 
A korábban helytelenül kizá-
rólag „debreceni páncéloscsa-
ta”-ként definiált, a rendszer-
váltás után születő publikáci-
ókban „alföldi páncéloscsata” 
megnevezésű eseménysor tu-
lajdonképpen csekély magyar 
erőket magába foglaló, így 
többnyire a szovjet és német 
haderő harcaiból álló, had-
színtere alapján a magyar Al-
föld területén zajló közel egy 
hónapos ütközet. Jellege sze-
rint dinamikus, és változé-
kony sikerű, többnyire gépe-
sített és páncélos egységeket 
magába foglaló harcok sora.

Az előzmények rövid is-
mertetése során szót ejtettem 
a háborúba sodródás, illetve 
a szovjet Vörös Hadseregnek 
az Árpád-védvonal elleni fel-
vonulásáról, harcairól. Az elő-
adásban kitüntetett szerep ju-
tott a városunkat, Karcagot 
érintő hadiesemények ismer-
tetésének. Október 8-11. kö-
zött a harcok a város területét 
és táji környezetét közvetle-
nül érintik. Minthogy a szem-
benálló felek stratégiai tervei-
ben szerencsétlen módon vá-
rosunk birtoklása – noha el-
lentétes érdekek miatt – , de 
fontos szerepet játszik, így a 
nagy tömegben támadó szov-
jet és német közepes és nehéz 
harckocsik, rohamlövegek, az 
azt biztosító légierők, és a job-
bára páncélgránátos gépesí-
tett gyalogság harcai a városi 
lakosság, illetve infrastruktú-
ra és vagyon tekintetében óri-
ási károkat okoznak. A jobb 
érthetőség kedvéért próbál-
tam mindezt animált térképi 
segédlettel, illetve a téma fel-
dolgozása során rendelkezésre 
álló irodalom és forrásjegyzék 
ismertetésével, a kutatás mód-
szereivel és nehézségeivel ki-
egészíteni.

Az előadást annak hallgató-
sága kitüntető figyelemmel, és 
a végén számos hozzászólás-
sal, érdekes történettel és kér-
déssel gazdagította. Hálás fi-
gyelmükért, és a bemutatko-
zási lehetőségért köszönetet 
mond: 

Pintér Zoltán, 
a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium tanára

Határtalanul boldog volt 
negyven hetedikes Kováts-
os diák, amikor a „Határtala-
nul!” pályázat keretében öt cso-
dás napot tölthetett Szerbiában, 
Bácskossuthfalván és környé-
kén. A pályázat célja, hogy tanu-
lóink kapcsolatot létesítsenek a 
határainkon túl élő magyarok-
kal, megismerjék közös múltun-
kat, történelmünket. A kiutazást 

március 14-18. közöttre szer-
veztük, így az 1848-49-es ese-
ményekre együtt emlékeztünk 
a Délvidéken élőkkel. Délelőtt 
a moravicai iskolásoknak meg-
mutattuk, mi hogyan ünnepe-
lünk, majd megnéztük a szín-
játszó kör műsorát. Délután a 
központi ünnepségen koszorúz-
tunk, este pedig a gyönyörűen 
felújított színházteremben mu-
tattuk be a Háry János című ze-
nés, táncos darabot. A falu apra-
ja-nagyja lelkesen tapsolta végig 
a huszártáncot, derült Háry tör-
ténetein. A szép estéért köszö-
netül a falu elöljárói vacsorán 
látták vendégül csapatunkat. 

A két iskola diáksága közös 
játékos sorversenyen, „Ki mit 
tud?”-on, táncesten ismerkedett. 
Ez a programelem olyan jól si-
került, hogy már mindkét fél a 
következő találkozást tervezi.

Az értékelő- és a bemutató 
óra egyaránt azt igazolta, hogy a 
kiutazók nagyon sokat tanultak. 
Fantasztikus részletességgel be-
számoltak a Zomborban, a Me-
gyeházán látott Zentai csata cí-
mű festményről, Bács váráról. 
Topolyán a tájházban és a bog-
nár-kovács házban felfedezték, 
a mi nagyszüleink, dédszüleink 
is hasonlóan éltek, laktak. Meg-

vizsgáltuk, melyik eszköz ho-
gyan működött, mit készítettek 
a segítségével. A szabadkai Vá-
rosháza dísztermében és tornyá-
ban kattogtak a fényképezőgé-
pek.

Zobnaticán a kastélyparkban 
az egykori tulajdonosra, Törley 
báróra emlékeztünk egy (alko-
holmentes) pezsgős koccintás-
sal. A Palicsi-tó körül és a park-
ban tett séta során megcsodál-
tuk a szecessziós építményeket. 
Az állatkertben egy nap is kevés 
lett volna a nézgelődésre.

A szabadprogramok alkal-
mával lehetőség volt vásárlásra, 
kötetlen sétára. A gyerekek jól 
bántak a szokatlan fizetőeszköz-
zel, ügyesen számoltak dinárról 
forintra.

Moravicán megnéztük a „Ta-
vaszi zsongás” kézműves kiállí-
tást és a Zabhegyező kör veze-

tésével diákjaink is készítettek 
dísztárgyakat, játékokat.

Az ellátásról, a szállásról is el-
ismerően írtak tanulóink az úti-
naplójukban. Moravicán ab-
ban a felújított épületben lak-
tak, amely egykor az Ungár csa-
lád tulajdonát képezte (Ungár 
Piroska történetét írta meg Mik-
száth Kálmán, „A Noszty fiú 
esete Tóth Marival” című regé-
nyében).

A „Közös múlt – közös ün-
neplés” jegyében szervezett szí-
nes, változatos programot a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
949.100.- Ft-tal támogatta.

Köszönet Ráczné Kovács Éva 
és Vassné Szűcs Edit tanárnő-
nek a színdarab betanításáért, 
dr. Kovácsné Mikola Éva tanár-
nőnek a „Ki mit tud?”-ra való 
felkészítésért, Jobbágyné Ung-
vári Sára tanárnőnek a sorver-
seny megszervezéséért, levezeté-
séért. A kolléganők betegápolás-
ból is jelesre vizsgáztak, amikor 
az influenzások mellett virrasz-
tottak éjszaka.

Utunkat ajándéktárgyak biz-
tosításával segítette Karcag Vá-
ros Önkormányzata, a Déry-
né Művelődési Ház, dr. Kovács 
László, az Iskolaszék elnöke, a 
Kováts – Tehetségpont, Lévai 
Kálmán, a Kováts Mihály Ba-
ráti Társaság Egyesület, Szabó 
Józsefné, Chrappánné Papp Ág-
nes.

Köszönöm minden közremű-
ködő, segítő munkáját, aki hoz-
zájárult ahhoz, hogy a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
Kováts Mihály Tagiskola hetedi-
kesei egy életre szóló élménnyel 
gazdagodjanak.

Lévainé Kovács Róza
szervezőtanár

Határtalanul!

- Karcagi szakaszon három 
helyen keresztezi út a vasútvo-
nalat a 4. sz. főút felé. Mind-
háromnál új átjáró készül. Mi-
lyen sorrendben adják át ezeket 
a forgalomnak?

- A Gyarmati úti átjáró áp-
rilis 15-ére elkészül. Tehát itt, 
ahol ma még csak vágányo-
kat látunk, néhány nap múlva 
már vasúti átjáró lesz. Amikor 
ezt 15-én átadjuk, párhuzamo-
san lezárjuk a Püspökladányi 
úti átjárót, ahol közúti aluljá-
ró épül.

- És az addig ott áthaladó 
forgalmat majd a Gyarmati út-
ra helyezik át?

- Így van. Az alapvető cél 
volt, hogy az építkezés ide-
je alatt egy vasúti átjáró folya-
matosan használható legyen. 
Olyan építési fázis nem fordul-
hat elő, hogy a városból a 4. sz. 
főút ne legyen megközelíthető. 

A közúti aluljáró építése jelen-
tősen hosszabb folyamat, mint 
egy szintbeli átjáró elkészítése. 
A Püspökladányi úti átjáró egy 
év múlva, 2013-ban fog olyan 
szintre elkészülni, hogy azt a 
közúti forgalom igénybe veheti.

- És a felüljáró Karcag-
pusztánál?

- A város nagyon szerencsés, 
mert a vonalon sehol nem épül 
annyi műtárgy, mint itt. A már 
mondottak mellett lesz egy pe-
ronaluljáró, ami a peronok 
megközelítését teszi biztonsá-
gossá, és hát Karcaghoz köthe-
tő a teljes projekt egyetlen felül-
járója is Karcagpusztánál. En-
nek április 5-én indultak meg 
a cölöpözési munkái. A kivite-
lezés egy évet vesz igénybe. A 
felüljáró jövő nyárra lesz hasz-
nálható állapotban. Viszont 
Karcagpusztánál a régi közúti 
átjáró jelenleg is használható, 
csak a felüljáró forgalomba he-
lyezésével kerül kiiktatásra.

- A vasútállomás forgal-
mát mennyiben érintik majd a 
munkák?

- Az állomás átépítése feb-
ruár utolsó napjaiban meg-
kezdődött. Az idei év végére 
be is fejeződik. Azok a létesít-
mények, amik az utasforgalom 
számára lényegesek – tehát a 
teljes pályahálózat, a peronok, 
a peronaluljárók – az év végé-
re, november 30-ra el fognak 
készülni. Ehhez kapcsolódik 
még a felvételi épület homlok-
zatának felújítása, illetve az ál-
lomás előterének a rendezése. 
Ennek a befejezési határideje 
a jövő év nyara. Az idén tehát 
a vágányhálózat és az állomá-
si létesítmények fognak meg-
valósulni.

- Tartani tudják a határidő-
ket?

- Természetesen. Eddig is az 
ütemezés szerint haladtak/ha-
ladnak a munkák.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Ismét megnyílik a Gyarmati út

2012. március 30-31-én rendezték meg Törökszentmiklóson a 
III. Nemzetközi Zongora Fesztivált. 14 magyar mellett 6 ha-
táron túli (kárpátaljai, szlovák, cseh, lengyel, szerb, román) 
művészeti iskola tanulói álltak színpadra tehetségüket, tu-
dásukat megmutatni a zsűrinek és a közönségnek. A Laurus 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei: Vass Már-
ton a  III., Reszegi Máté a IV. korcsoportban lépett színpadra. 
Mindketten nagyon szépen szerepeltek, II. helyezést értek el, 
és Vass Márton elnyerte a zsűri egyik különdíját is. Tanáruk 
Kocsisné Halák Éva, aki már hosszú évek óta dolgozik együtt 
növendékeivel.
Gratulálunk mindannyiuknak a szép eredményhez!
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Tájékoztató
Társaságunk a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. az 

Észak-Alföldi Operatív Programban támogatott
„A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című, 

ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0007 azonosító számú pályázat 
keretében a társadalmi környezet számára szervezett 

környezettudatos tanulással kapcsolatos, a Víz világnapja 
alkalmából meghirdetett rajzpályázat díjazottjairól, és az 

Ünnepélyes díjkiosztó időpontjáról az alábbi tájékoztatást adja:
Kategória Díjazott neve, életkora Intézmény neve

Óvodás 4 – 5 éves
Balajti Boglárka 5 év
Tóth Zsófi a 5 év

Kuthen úti óvoda
Táncsics krt. 17.

Óvodás 6 – 7 éves
Décsei Dorka 6,5 év
Dániel Emese 6 év

Csokonai úti óvoda
Táncsics krt. 19. sz. óvoda

Általános iskola alsó Balogh Bálint 10 év Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola

Művészeti iskola alsó Emődi Réka 8 év Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Általános iskola felső Johnson Kerubina 14 év Kováts Mihály Tagiskola
Művészeti iskola felső Csizmadia Csilla 11 év Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
Külön díj Balogh Dóra 12 év Györffy István Tagiskola

A rendezvény időpontja: 2012. április 14. (szombat) 1000 óra.
Helyszíne: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
5300 Karcag, Kisújszállási út 24.
Email: nkvizkft@externet.hu
www.nkvizkft.hu

Sajtóközlemény
Fürdő fejlesztés az Európai Unió támogatásával, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfi nanszírozásával

Karcag város legfőbb célkitűzései közé tartozik az 
emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges 
élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. 
Ehhez kapcsolódóan kiemelten fontos a környezet – 
egészségügyi feltételek teljesülése. Ezen célkitűzés 
eredményeként valósul meg Karcag város természeti 
adottságait fi gyelembe vevő fürdő fejlesztés, az Észak-
Alföldi Operatív Program keretén belül meghirdetett, 
Versenyképes turisztikai termék-, és attrakciófejlesztés 
elnevezésű pályázatban való részvétellel.
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft., mint üzemeltető 
által nyert pályázat megvalósításával közvetett célként 
a város, és a kistérség fenntartható fejlődése is 
biztosítható.

Projekt címe: „A város gyógyvizű termálfürdő fejlesztése”
Kedvezményezett: Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Közreműködő Szervezet: ÉARFÜ Nonprofi t Kft.
A projekt nettó összköltsége: 591.500.000 Ft
Az elnyert támoga tás összege: 291.500.000 Ft
Saját forrás: 300.000.000 Ft

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
5300 Karcag, Kisújszállási út 24.
Email: nkvizkft@externet.hu
www.nkvizkft.hu

Az ember már mereven bá-
mul a képernyőre, és alig vár-
ja, hogy vége legyen a reklám-
blokknak, mert elege van ab-
ból, hogy rendszeresen át 
akarják verni. Hatalmas ere-
jű vízkőoldók, a baktériumok 
99,99%-át elpusztító fertőtle-
nítőszerek és olyan mosópor-
ok csodáiról mesélnek nekünk, 
melyeknek intelligens részecs-
kéi (!) megkeresik (!) és teljesen 
eltávolítják a foltokat. Aztán, 
amikor jó pénzért megvásá-
roljuk valamelyiket, leshetjük 
a hatásukat – legfőképp a nem 
vártakat. Ilyen például a lég-
úti allergia, vagy a bőrkiütés. 
Itt csak megjegyzem, hogy soha 
nem tapasztalt módon megnőtt 
az asztmás és allergiás kisgyer-
mekek száma, amelyért a le-
vegőszennyezés mellett az egy-
re „modernebb” tisztítószerek 
is bizonyítottan felelősek. Szét-
néztem hát az interneten és a 
szakirodalomban, hogy mi-
lyen alternatív megoldások is 
léteznek, hiszen a természet-
ben mindenre megtalálható a 
megoldás.

Mindjárt ott van a háziszap-
pan, ami nem csak tisztálko-
dásra alkalmas, hanem kivá-
lóan megfelel az erősen szeny-
nyezett ruhák mosására is. A 

receptje számos internetes ol-
dalon megtalálható, házilag is 
könnyen elkészíthető. Egy nap 
alatt akár egy család egész éves 
szükségletét is le lehet gyárta-
ni, ráadásul könnyen illatosít-

ható. Csak az időt kell rászán-
ni meg az energiát. De ha már 
az előbb említettem a vízkövet, 
akkor folytassuk ott, hogy ecet, 
víz és konyhasó keverékével az 
is könnyen feloldható. Az ece-
tet és a vizet, mondjuk úgy 2-2 
decilitert forralás után egy te-
áskanálnyi sóval, összekever-
jük, és a vízköves folton elosz-
latjuk. Egy óra múlva bő víz-
zel lemosható, majd szárazra 
törölhető. Ez sem kerül pár fo-
rintnál többe.

A konyha még egy olyan te-
rület, ahol a kifröccsent és 
odaégett zsírt, olajat kell rend-
szeresen takarítani. Konyhai 
súroláshoz a legegyszerűbb a 
szódabikarbóna, amit kevés 
vízzel összekeverve lehet hasz-
nálni. Nem csak remekül oldja 

a zsírt, de nem is hagy karcos 
nyomot így üveg és műanyag 
felületek tisztítására is megfe-
lel.

A portalanítás, padlóápolás 
és a bútorfényezés is lehet ol-
csó és vegyszermentes. Kifeje-
zetten ott érdemes erre odafi-
gyelni, ahol kisgyerek is van a 
családban. Erre a lenolaj, glice-
rin, vagy a teafa olaj a legjobb. 
Például egy liter melegvízhez 
adunk egy teáskanál lenolajat 
és szintén annyi citromlevet. 
Ezzel eredményesen lehet bú-
tort és padlót ápolni. Nem be-
szélve arról, hogy a citrom ter-
mészetes fertőtlenítő és még 
friss illatot is biztosít.

Néhány hónapja egy fiatal 
anyuka beszélt arról egy tévé-
műsorban, hogy amióta termé-
szetes anyagokból, házilag ké-
szített tisztítószereket használ, 
az egyébként allergiás kisfia tel-
jesen tünetmentes, ráadásul 
ezekkel a módszerekkel kemény 
ezreseket spórol meg havonta.

Akit érdekel a téma és szán 
erre egy kis időt és fáradságot, 
az egyszerűen írja be az inter-
netes keresőbe, hogy természe-
tes tisztítószerek és máris tucat-
nál is több találat között válo-
gathat.

-dh-  

Olcsó és természetes
A múlt hétvégi 

polgármesteri be-
járás egyik állo-
mása volt a Csa-
ládsegítő Köz-
pont a Püspökla-
dányi úton. Akik 
ismerik ezt az 
épületet, tudják, 
hogy régen meg-
érett már a felújí-
tásra. Hála a sikeres pályázat-
nak, az ősz folyamán, és a té-
len ez is megtörtént. Rend-
be tették a beavatkozásra 
szoruló falszakaszokat festet-
tek, meszeltek kívül és belül, 
nyílászárócsere történt és a fű-
tést is korszerűsítették. Az ön-
kormányzat tulajdonában szá-
mos régi épület van, kommen-

tálta az eredményeket Dobos 
László polgármester. Ezek fel-
újításának lehetőségeit az eb-
ben a körben megjelenő pá-
lyázatok jelentik, amiket rend-
szeresen figyelemmel kísér-
nek. Az egyik közelebbi cél a 
családsegítővel szomszédos 
ÉNO felújítása lesz majd.

Elek György

Felújított Családsegítő
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Március 31-én a mogyoró-
di Szent László Általános Isko-
la tornacsarnokában rendezték 
meg a junior kötöttfogású ma-
gyar bajnokságot. A résztve-
vő birkózók – 1992-1993-1994-
ben, valamint az 1995-ben szü-
letettek – külön engedéllyel 
szerepelhettek. Az ország min-
den jelentős klubja benevezett. 
Ezt bizonyítja az a tény, hogy 
100 fiatal lépett a szőnyegre. A 
karcagi Fekete Antal szenzá-
ciósan birkózott, és a 96 kg-os 
súlycsoportban országos bajno-
ki harmadik lett.

Szintén ezen a napon ren-
dezték meg a püspökladá-
nyi Városi Sportcsarnokban a 
2012. évi területi serdülő diák 
I. és diák II. korcsoport meg-
hívásos gyermek szabadfo-
gású nemzetközi bajnokság 
– Bihari Lajos emlékverseny-
ét. A nemzetközi versenyen is 
több neves klub részvételével 
254 nevezés történt – Nógrád, 

Heves, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Haj-
dú-Bihar megyékből, valamint 
külföldről is.

A karcagi birkózó szakosz-
tályt 11 fiatal képviselte. Gyer-
mek I. korcsoport (2003-2004-
ben születettek): 23 kg-os súly-
csoport: Balajti Gábor II. he-
lyezés, 26 kg-os súlycsoport: 
Balajti Alex V. helyezés, 32 kg-
os súlycsoport: Balajti Anton 
III. helyezés, 42 kg-os súlycso-
port: Kis János III. helyezés, 
Szabados Zalán III. helyezés. 
Diák I. fiú korcsoport (1999-
2000-ben születettek): 42 kg-os 
súlycsoport: Rostás Kornél V. 
helyezés, 50 kg-os súlycsoport: 
Somolóczki Béla III. helyezés. 
Serdülő fiú (1997-1998-ban szü-
letettek): 54 kg-os súlycsoport: 
Somolóczki Sándor III. helye-
zés, 50 kg-os súlycsoport: Nagy 
András II. helyezés.

Felkészítők voltak: ifj. 

Kurucz István, Martin Zoltán, 
Kiss Attila.

A KSE birkózó szakosztálya 
várja a birkózás iránt érdeklő-
dőket a Pap Béla u. 4. sz. alat-
ti termébe. Már három éves 
kortól lehet jelentkezni. Edzé-
si időpontok: hétfőn és szerdán 
16:30 – 18:30-ig, pénteken 16 – 
18 óráig.

B. I.

Birkózás

Eredményes karcagi fiatalok

Április 1-jén Tiszakécskén 
folytatódtak a megyei fér-
fi kézilabda bajnokság mér-
kőzései. A karcagi fiúk mérle-
ge: egy győzelem, egy vereség. 
Mivel a Törökszentmiklós KE 
II. csapata mindkét mérkőzé-
sét megnyerte, így megköze-
lítette együttesünket 5 pont-
ra, amely még mindig tart-
ja ezüstérmes pozícióját a baj-
noki tabellán. Reméljük, hogy 
a hátralévő 4 bajnoki mérkő-
zés során - Törökszentmiklós, 
Tiszakécske, Szolnok és 
Rákóczifalva csapatai ellen - si-
kerül megtartani a KSE csapa-
tának jelenlegi helyezését. 

Eredmények:
Karcagi SE - Rákóczifalva 

30:28 (19:12)
Karcag: Nagy J., Lajtos L. 

(7), Sebők K., Vályi N. (10), 

Ferenczi Cs. (1), Pápai Á. (1), 
Örsi P. (4).

Csere: Fábián P. (2), Papp I., 
Hamar L., Nagy P., Major J. (5).

Hátradőltünk a félidőben a 
biztos vezetés tudatában, pedig 
mindenki tudja, hogy a mienk 
egy hektikus csapat. A lényeg 
a győzelem, ez volt most a leg-
fontosabb, felesleges azt néz-
ni, hogy mennyivel vezettünk 
a mérkőzés folyamán, úgy sem 
ez a lényeg.

Karcagi SE - Túrkvei VSE 
29:33 (19:18)

Karcag: Nagy J., Lajtos L. (6), 
Sebők K. (4), Vályi N., Ferenczi 
Cs., Pápai Á., Örsi P. (6). 

Csere: Fábián P. (3), Papp I. 
(1), Hamar L., Nagy P., Major 
J. (9).

Túrkeve jött, látott, végig-
rohant csapatunkon és győ-
zött. Mindvégig jól tartot-

tuk magunkat, többször ve-
zettünk több góllal, de a lelkes 
túrkevei csapat jobban bírta fi-
zikailag a mérkőzés végkime-
netelét. Megérdemelt győzel-
met aratott, így esélye maradt 
a bronzérem megszerzésére is. 
Kár, hogy éppen a mi csaptunk 
adta ilyen olcsón a bőrét. Töb-
ben közülünk mélyen a tudá-
suk alatt kézilabdáztak.

Április 22-én vasárnap 10 
és 15 órai kezdettel együtte-
sünk hazai mérkőzéseket ját-
szik a városi sportcsarnokban. 
Szeretettel várunk mindenkit. 
Ugyanezen a hétvégén pedig a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium fiú csapata Békés-
csabán szerepel a diákolimpia 
országos döntőjében. Nekik is 
elkel a támogatás, a biztatás.

MAJOR
szakedző

Férfi kézilabda

Megyei bajnokság

Résztvevő csapatok:
Hölgyek: Békés, Nyíregyháza, Szolnok, Karcag
Urak:  A csoport: Dunaharaszti, Szolnok, Karcag
 B csoport: Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, 
Székecs (Székesfehérvár+Kecskemét)
Helyszín: Karcag Városi Sportcsarnok (Karcag, 
József A. u. 1-3.)
„A” Pálya
9:00 1. mérkőzés Karcag – Szolnok ffi.
9:45 Megnyitó
 Megemlékezés a torna névadójáról
 Megnyitó beszédet mond Dr. Fazekas Sán-

dor Földművelésügyi és Vidékfejleszté-
si miniszter, a Karcagi SE elnöke, valamint 
Dobos László Karcag Város polgármeste-
re (Megkérünk minden résztvevő csapatot, 
hogy az ünnepségre sorakozzanak majd fel!)

10:00 2. mérkőzés Szeged - Miskolc ffi.
10:45 3. mérkőzés Szolnok - Dunaharaszti ffi.
11:30 4. mérkőzés Nyíregyháza - Székecs ffi.
12:15 5. mérkőzés Karcag - Dunaharaszti ffi.
13:00 6. mérkőzés 2. mérk. - 4. mérk. győztesei ffi.
13:45 7. mérkőzés 2. mérk. - 4. mérk. vesztesei ffi.
15:00 8. mérkőzés 6. mérk. vesztese - „A” csop. 1. ffi.
15:45 9. mérkőzés 6. mérk. győztese - „A” csop. 2. ffi.
16:30 10. mérkőzés 5-6. helyért „A”csop. 3. - 7. 

mérk. győztes ffi.
17:15 11. mérkőzés 3-4. helyért (8. mérk. - 9. 

mérk. vesztesei) ffi.

18:00 12. mérkőzés 1-2. helyért (8. mérk. - 9. 
mérk. győztesei) ffi.

A mérkőzések közben Gasztroprogram a hely-
színen – zöldségszobrászat, gulyásparty                               
Rácz Lajos mester szakács vezénylésével!

„B” Pálya
9:00 Békés - Nyíregyháza női
10:00 Karcag-Szolnok női
10:45 Karcag Mini OB92 - KSE BK
 Nosztalgia mérkőzés ffi
11:30 Karcag - Békés női
12:15 Szolnok - Nyíregyháza női
13:00 KSE BK - Karcag Mini OB92
 Nosztalgia mérkőzés ffi
15:00 KSE/Fáklya – SZ.OLAJ ”+50”
 Nosztalgia mérkőzés ffi
16:00 Békés - Szolnok női
17:00 Karcag - Nyíregyháza női
20:00 Eredményhirdetés. Zenés-táncos-műsoros 

vacsora
 Helyszín: Lovagudvar (Varró út 2.)

Minden kedves sportbarátot 
várunk!

Tisztelettel: 
Karcagi SE Kosárlabda Szakosztály

Szepesváry Gábor Senior Kosárlabda Emléktorna
2012. április 14. (szombat)

2012. március 23-án került 
megrendezésre az általános 
iskolás lányok kézilabda baj-
noksága 3 iskola részvéte-
lével: Karcagi Nagykun Re-
formátus Ált. Isk. és Gimn., 
Kováts Mihály Tagiskola, 
Györffy István Tagiskola.

A lányok rendszeresen jár-
nak keddi (16:30-17:30) és 
pénteki (14:30-16:00) kézi-
labdaedzésekre, de nagyon 
kevés versenyzési lehetősé-
gük adódik. Célunk a sport-
ág népszerűsítése mellett, 
hogy minél több játéklehető-
séghez juttassuk a sportoló-
kat. Továbbra is várjuk az al-
só és felső tagozatos lányo-
kat egyaránt edzéseinkre. 
Edzők: Halászné Tollas Ildi-
kó, Bánhegyiné Bakó Éva

Mérkőzések eredményei:
Györffy I. Tagisk. - 

Kováts M. Tagisk. 10:10 (6:3)
Györffy I. Tagisk.: Var-

ga L. (2), Ferenczi N., 
Rauschengerger Zs., Szőke E. 
(1), Perge P. (2), Varga K., Fo-
dor K. (4), Nagy L., Gánya K., 
Molnár K., Papp A. (1)

Kováts M. Tagisk.: Kovács 
O. (3), Dobos F. (4), Varga N., 
Sipos V., Péntek T. (2), Szakál 
Á. (1)

Kováts M. Tagisk – Refor-
mátus Ált. Isk. 12:5 (3:3)

Kováts M. Ált. Isk.: Kovács 
O. (1), Dobos F. (9), Varga N., 

Sipos V., Péntek T. (2), Szakál 
Á.

Református Ált. Isk.: Ba-
kó N. (3), Kovács D., Rapi R., 
Poczók É. (2), Nagy J., Pan-
dúr Á., K. Nagy R., Laczi B.

Református Ált. Isk. - 
Györffy I. Tagisk. 2:15 (1:7)

Református Ált. Isk.: Ba-
kó N. (1), Kovács D., Rapi R., 
Poczók É. (1), Nagy J., Pan-
dúr Á., K. Nagy R., Laczi B.

Györffy I. Tagisk.: Var-
ga L. (1), Ferenczi N., 
Rauschengerger Zs., Szőke E. 
(2), Perge P., Varga K. (2), Fo-
dor K. (8), Nagy L., Gánya K. 
(1), Molnár K. (1), Papp A.

Bajnokság állása: 1. 
Györffy I. Tagisk. (3 pont), 2. 
Kováts M. Tagisk. (3 pont), 3. 
Református Ált. Isk. (0 pont).

A városi kézilabda bajnok-
ság következő összecsapása 
április 27-én lesz, majd má-
jusban az utolsó körmérkő-
zéses forduló, ahol kihirdet-
jük a kupagyőztest, jutalom-
ban részesítjük a legjobb ka-
pust és a gólkirályt.

A Megyei Női Kézilabda 
Bajnokság legközelebbi for-
dulója Karcagon lesz ápri-
lis 15-én, 9:00 órakor Fegy-
vernek, 16:00 órakor Szol-
nok csapatával játszanak a 
lányok. Várjuk sportszerető 
szurkolóinkat!

Városi lány kézilabda 
bajnokság
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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 
eladó. 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 csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben,  ér ték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-
3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi 
fűtéssel, hagyományos fűtés-
re is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az 
udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 
17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
területén! Tel.: 06/30-450-5723.
Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses 
+ cserépkályha, 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 szoba 
+ 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 közpon-
ti fűtés + 3 helyiségben cserép-
kályha. Kisebb földszinti tömb-
lakást beszámítok, 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. Karcagon kertes családi 
ház lakható melléképülettel el-
adó. Kertes családi ház csere is 
érdekel. Tel.,: 06/30-422-8334.

2 szobás, összkomfortos ker-
tes családi ház eladó. Kg., Zrínyi 
u. 14. sz. alatt. Tel.: 06/20-482-
4608.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M 
Ft. Tel.: 59/300-462.
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 kertes családi ház 
lakható melléképülettel eladó. 
Kertes családi ház csere is érde-
kel. Tel.: 06/30-422-8334.
Szent L. úton 3 szobás ház és a 
Dózsa Gy. úton ház + telek el-
adó vagy I. emeleti lakásra cse-
rélhető. Tel.: 06/20-230-1202.
Kertes családi ház eladó. Kg., 
Rimaszombati u. 7. Tel.: 06/30-
249-1350.
Kertes családi ház eladó. Gáz + 
víz + villany + telefon + kábel 
TV van. 776 m²-es telek, építés-
re is alkalmas. Karcag, Kerekes I. 
u. 21. Tel.: 06/70-770-4933 vagy 
06/30-485-0044.
Régi típusú 1,5 szoba összkom-
fortos kettős fűtésű kertes csa-
ládi ház áron alul sürgősen el-
adó. I.ár: 2,2 M Ft. Tel.: 06/70-
326-7291.
Kg., Madarasi u. 9-11. sz. alat-
ti IV. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-249-1350.
Karcagon, a Jókai u. 23. sz. 
alatt 2 szobás, összkomfortos, 
galériás házrész eladó szepa-
rált kerttel, tárolóval. I.ár: 3,5 M 
Ft. Hívjon, megegyezünk! Tel.: 
06/20-415-0765.
A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/30-567-3947.
Eladó részletfizetési kedvez-
ménnyel Karcag központjában 
2 szobás, bútorozott ingatlan. 
Rendezett udvarral. Bővíthető. 
Szoc. pol. igényelhető. Tel.: 
06/70-426-4840.

Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros 1,5 szobás tég-
la ház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 
18 órától).
Az I. sz. Tégláskertben 14 sor 
hereföld éves használatra ha-
szonbérbe kiadó. Érd.: Kabai 
Gábor Karcag, Ketel u. 40.
Karcagon főtéri III. emeleti 2 
szobás, erkélyes lakás eladó. 
Tel.: 06/30-385-4300.

Albérlet
Karcag központjában 1,5 szobás 
teljesen felszerelt, bútorozott 
földszinti lakás igényes, meg-
bízható, nemdohányzó(k)nak 
kiadó. 40.000 Ft albérleti díj + 
rezsi + közös költség + kaució. 
Kölcsönös bizalom. Tel.: 06/20-
379-4800 (19 óra után).
Külön bejáratú 1 szoba össz-
komfortos házrész albérletbe 
kiadó. Tel.: 59/300-564.

Állat
Vágó birka (400 Ft/kg) eladó. 
Süldőt beszámítok. Tel.: 06/70-
262-5583. (17-18 óra között).
Tenyésztésre is alkalmas hízók 
eladók, terményre is cserélhe-
tők. Tel.: 59/300-875.
Tyúkokat folyamatosan vásáro-
lok. Tel.: 06/20-340-8072; 06/20-
207-1723; 06/54-452-071.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
É l jen egés z ségesebb é le -
tet! 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.
H i d e g - m e l e g  k o n y h á s 
büfékocsi (lángos, hot-dog, kol-
bász stb.) eladó érvényes mű-
ködési engedéllyel. Tel.: 06/70-
426-4840.

Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúrko-
csi, Bonanza íróasztal, francia-
ágy, 2 db új fekete ezüst díszí-
tésű szekrény. Tel.: 06/70-300-
9730.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: 06/30-963-
5073.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, terein-
ket. Seprűimmel vegyen részt a 
tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a piacokon vagy 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál. Közületeket kiszolgálok!
Eladó Pedroló szivattyú (17.000 
Ft), búza (6.500 Ft), Husqvarna 
láncfűrész (38.000 Ft), kézi 
gumiskocsi (12.000 Ft), szőlő-
prés (7.000 Ft), halasi ajtószárny 
(2.000 Ft/db), öntvény radi-
átor 600-as (6 tag – 8.000 Ft), 
ITT DVD lejátszó (5.000 Ft). Tel.: 
06/70-262-5583 (17-18 óra kö-
zött).
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.
P á l i n k a  f ő z ő  é s 
tangóharmónika eladó. Tel.: 
06/30-422-8334.
Faragott ülőgarnitúra, réz asz-
tal, 2 ebédlő asztal, konyha-
szekrény, ágyneműtartó, fa-
gyasztóláda, fali melegítő, tele-
vízió, 2 db hentes asztal, szek-
rény. Tel.: 06/20-230-1202.
Trapéz és hullámos lemez 
k a p h a tó  1. 8 0 0  Ft /m ² - tő l . 
(Kerítésnek, tetőnek, garázs-
nak). Kerítésléc kapható min-
tázott akácfából. Mintát kül-
dök! Szállítás megoldható! Tel.: 
06/30-265-4197.
Gumis kocsi, elektromos fűnyí-
ró, elektromos kávéfőző hely-
hiány miatt eladó. Tel.: 06/70-
423-7568.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, 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 
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 rendel-
kezünk. Mezőgazdasági mun-
kákat is vállalunk 50 főtől akár 
200 főig is. Nyugdíjasoknak 
kedvezményt is tudunk bizto-
sítani. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-605-3521.
4 órás munkát vállalnék dél-
előtt 8-12 óráig. Tel.: 06/30-422-
7719.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok. (30 éves gyakorlattal 
rendelkezem.) Tel.: 06/30-447-
3918.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-325-7724.
Egyéni vállalkozók, cégek, ala-
pítványok, egyesületek könyve-
lését vállalom. Visszamenőleg 
is. Kezdő vállalkozóknak ügy-
viteli és adózási tanácsadás. 
Törökné. Tel.: 06/30-373-2331.

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

Apróhirdetés
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2012. április 13. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Segíthetünk
 Mozgássérültek megyei el-

nökének az előadása
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

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

molót
 Karcagi Hírek
 - Polgármesteri bejárás
 - Húsvétoló volt Karcagon
 - Bolondozó sportoló
 - Avram Hershko verseny
 Háttér
 Fiatal gazdák
20.10  Önkormányzati ülés

2012. április 17. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19.15  Karcagi Hírek 
19.45  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise

2012. április 19. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség klub
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Miniszteri bejárás a határ-

ban
 - Állománygyűlés a tűzoltó-

ságon
 - Csipkeverő állványok át-

adása
 Háttér
20.10  Lakossági fórum Pánti Ildi-

kó önkormányzati képvise-
lőnő körzetében

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

Kovács Mariann Eszter – 
Bene Péter
Kg., Szövetkezet u. 4/b. 
 Tamás Máté

Halálozás

Sebők János
Karcag (1947.)

Lapzárta: 
hétfő 14 óra

Labdarúgás

Április 13. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Április 14. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Április 15. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Április 16. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Április 17. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 18. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Április 19. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Április 20. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

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.

Karcag – Újszász 2:2 (0:0)
Karcag, 120 néző. Jv.: Ágo-

tai T. segítői: Csontos D., Do-
bos Zs.

Karcag: Móga, Székely, Szí-
vós G., Kovács Cs., Lázók 
(Szőke R.), Szentannai, 
Bukovszki, Nagy R., Szívós 
Gy., Balogh R. (Rajcsányi), Er-
dei

Edző: Orosz István
A huszonegyedik percben 

Szentannai 30 m-es lövését 
védte Kovács. Az ötvennyol-
cadik percben egy gyors ven-
dégtámadás során Varga K. 25 
m-es lövése a védőkről meg-
pattanva a jobb felső sarok-
ban kötött ki (0:1). Az ötven-
kilencedik percben egy bal-
oldali vendégtámadás során 
Kovács Cs. szerelését szabály-
talannak ítélte a játékvezető. 
A büntetőt Sípos a bal sarok-
ba lőtte (0:2). A  hatvanhete-
dik percben Nagy R. a kapu 
elé ívelt Szívós G.-nek, akinek 
csúsztatott fejese a kapusról 
Kovács Cs. elé esett, aki fej-
jel a hálóba továbbított (1:2). 
A hetvenegyedik percben Szé-
kely balról végzett el egy be-
adást, amit Szentannai kapás-
ból a bal felső sarokba bombá-
zott (2:2). 

Jók: Székely, Kovács Cs., 
Szentannai, Erdei ill. Kovács, 
Varga K., Szurmai, Sípos

Orosz István: Nagy dolog 
volt 0:2-ről felállni, gratulálok 
a csapatnak.

Antal Elemér: Nem titkolt 
szándékkal, győzni jöttünk, 
2:0-ra vezettünk is. A jól haj-

rázó hazaiak egalizálták a 
mérkőzést.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Újszász 5:1 (1:1)
Góllövők: Csatári, Kabai, 

Hamar, Földi, Madarász ill. 
Ágoston

Faragó Krisztián: Vég-
re kijött a csapatból, ami ben-
ne volt. Remélem elindultunk 
egy jó úton.

U 13-as korosztály

Gyulai Thermál – Karcag 3:1 
(1:1)
Karcag: Fekete (Binder), Mé-
száros, Nábrádi, Mester, Sipos, 
Katona (Balajti), Terjék, Tóth 
F., Tóth R. (Bencsik), Balla, 
Györfi
Góllövő: Balla G.
Kemecsi László: A vezető gó-
lunknál még nem gondol-
tuk volna, hogy ilyen rosz-
szul fog sikeredni a mérkőzés. 
A legjobban működő csapat-
részünk a védelem volt – ed-
dig. Hibát hibára halmoztunk 
hetek óta. Mély gödörbe ke-
rültünk sajnos, amiből csak 
együttes erővel tudunk kiká-
szálódni.

U 15-ös korosztály

Gyulai Thermál – Karcag 0:3
Góllövők: Daróczi, Kupai (2)
Varga László: Könnyű mér-
kőzésen magabiztos győzel-
met arattunk.

B. I.

Április 2-án dél körül egy 
helyi férfit a háza előtti terü-
leten előzetes szóváltás követ-
keztében minden ok és indok 
nélkül egy alkalommal ököl-
lel hason ütötte egy férfi. A 
támadó ellen garázdaság mi-
att büntetőeljárás indult.

Április 3-án délelőtt az 
egyik üzletben egy helyi fér-
fi a ruházatába rejtve próbált 
meg eltulajdonítani egy 1.339 
Ft értékű fél literes sampont, 
mely a rendőri intézkedés so-
rán visszaadással megtérült. 
A férfi ellen szabálysértési el-
járás indult.

Április 3-án este a 
Tescoban egy helyi fiatalem-
ber különböző édességet pró-
bált meg eltulajdonítani, de a 
biztonsági szolgálat észlelte, 
ezért a rendőrök előállították 
a kapitányságra. Ellene sza-
bálysértési eljárás indult.

Vannak még becsületes 
emberek…

Egy helyi asszony április 
4-én délelőtt egy pénztárcá-
val, benne pénzzel és iratok-
kal jelent meg a rendőrségen, 
mondván: találta. A talált tár-
gyakat tőle jegyzőkönyvön 
átvették, és jogos tulajdono-
sának átadták.

Április 4-én késő este a 
karcagi rendőr két helyi fia-
talembert állított elő a kapi-
tányságra, akik egy kerékpá-
ron 10 db egyenként 3 m-es 
fagerendát toltak, amit el-
mondásuk szerint a MÁV Ál-
lomás építési területéről lop-
tak. A kár 12.000 Ft, mely 
visszatartással megtérült. A 
tolvajok ellen szabálysértési 
eljárás indult.

Április 6-án az esti órák-
ban rendzavarás szabálysér-
tés elkövetése miatt indult el-
járás két berekfürdői férfival 
szemben, akik az udvarukon 
előzetes szóváltást követő-
en kölcsönösen bántalmazták 
egymást, mely során egyikük 
nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedett.

Április 6-án egy tiszanánai 
nő ellen indult tiltott kéjel-
gés szabálysértése miatt eljá-
rás, mert Kisújszállás külte-
rületén a 4. sz. fkl. út 149 km 
szelvényében fizetés ellené-
ben szexuális szolgáltatást kí-
vánt nyújtani az arra járók-
nak.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon a Kerekes 

István utcai 

Halbolt. 
Érdeklődni: 

06/20-411-7430.

13. Bolondozó Sportoló
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-

szolgálat Testnevelés és Gyógytestnevelés Szakmai műhe-
lye március 31-én 13. alkalommal szervezte meg a Bolondo-
zó Sportoló játékos sportdélutánját az intézményünk dolgo-
zói és a tanító nénik részére.

Ezen a délutánon Kun Marianna, intézményünk 
gyógytestnevelőjének aerobik gyakorlataira mozoghattunk, 
majd pedig a Floorball nevezetű labdajáték következett, ahol 
a csapatok vidáman küzdöttek egymás ellen. Természetesen 
nem maradhattak ki a jó kedvet hozó, humoros játékok sem.

A sportdélutánt támogatta Karcag Város Önkormányza-
ta nevében Dobos László polgármester, Kurucz Istvánné a 
Gyermekünk mosolya–Egészséges gyermekekért alapítvány 
kuratóriumának elnöke, Kurucz István vállalkozó, valamint 
Szepesi Tibor a Sport Szolgáltató Központ vezetője. Köszön-
jük minden kedves vendégünknek, hogy eljött és rendezvé-
nyünket támogatta.

A játékos sportdélutánon jelenlevő sportolók, érdeklődők 
jól érezték magukat és felfrissülve, kellemesen elfáradva tér-
tek haza, s talán arra gondolva, jövőre ugyanitt találkozunk.

Gyulainé Nagy 
Zsuzsanna

szakmai műhelyvezető


