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Itt már minden a múlté

- Az önkormányzat tavaly 
komoly takarékossági intézke-
déseket dolgozott ki és hajtott 
végre. Igazolta-e ezeket az el-
telt időszak? Miben jelentke-
zett a hatásuk?

- Hát legelőször is talán fog-
laljuk össze milyen takaré-
kossági intézkedések történ-
tek. Döntéseink egy része több 
esetben az oktatási intézmé-
nyeket érintette. A Szentannai 
Sámuel Gimnáziumot a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium-
nak adtuk át, a Varró utcai 
kollégium (az ún. tanyasi kol-
légium) pedig a református 
egyház kezelésébe került. Az 
épület egyébként már hosz-
szabb idő óta a gimnazisták 
kollégiumi elhelyezését szol-
gálta. Augusztusban megtör-

tént a Györffy, a Kiskulcsosi 
és a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolák összevonása, va-
gyis megalakult a Karcagi Ál-
talános Iskolai Központ. A ne-

gyedik, az Arany János Ál-
talános Iskola pedig a Varró 
István Szakiskolával került 
összevonásra. Megszűnt a Kö-
rös utcai óvoda, egy intéz-
ménybe tömörítettük a mű-
velődési házat, a könyvtárt és 
a Sportcsarnokot, és a PSZI 
is beolvadt a Városgondnok-
ságba. Ezek azok az intézke-
dések, amik az intézmény-
rendszer működésének a ta-
karékossá tételét célozták. A 
szóban forgó időszakban tör-
tént létszámleépítésekkel kap-
csoltban el kell mondanom, 
hogy a 2011-es költségvetés 
már a megalkotás időpontjá-
ban 72 álláshely megszünte-
tését tartalmazta. Ezek meg-
szüntetésre is kerültek, de úgy, 
hogy 20 álláshely üres volt, 18 
álláshely úgy szűnt meg, hogy 
az ott dolgozó nyugdíjba vo-
nult, 35 személy munkaviszo-
nya szűnt meg felmondással. 

Folytatódtak a megkezdett beruházások

Folytatás a 2. oldalon

Beszélgetés Dobos László polgármesterrel
Az elmúlt év számos pénzügyi intézkedés életbe léptetését kí-
vánta meg az önkormányzattól, ugyanakkor az újabb törvé-
nyek az állami és önkormányzati feladatok átszervezése is 
újabb változásokat hozott és hoz a közeljövőben. Dobos Lász-
ló polgármestert az első negyedév tapasztalatai után az ön-
kormányzati gazdálkodás mutatóiról, a változó feladatokról 
kérdeztem.

A Magyar Vöröskereszt 41. al-
kalommal rendezte meg a fel-
menő rendszerű országos el-
sősegélynyújtó versenyt. A ko-
rábban lezajlott városi és terü-
leti fordulók után, 2012. április 
27-én Karcagon került meg-
rendezésre a megyei döntő.

- A helyszín kiválasztása 
nem véletlen – hallottuk Nagy 
Ágnes Ildikó megyei igazgató-
tól. - Szeretnénk, ha vöröske-
resztes munka területi köz-
pontjai is bemutatkozhatnának 
ilyenkor, s éppen ezért tavaly 
Törökszentmiklóson volt a 

döntő, most pedig Karcag a há-
zigazda. Nem véletlen ez azért 
sem, mert itt a Nagy Jánosné 
vezette és felkészítette karcagi 
elsősegélynyújtók már számos 
jó eredményt értek el.

A versengésnek a Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépisko-
la kollégiuma adott helyet, ahol 
az étkezdét tucatnyi Szolnok-
ról, Jászberényből, Tiszafüred-
ről, Mezőtúrról, Szajolból etc. 
érkezett elsősegélynyújtó csa-
pat több mint százötven tagja 
töltötte meg.

A szakemberekből álló zsű-
ri elnöke dr. Kapusi Lajos főor-
vos volt.

- Milyen manapság az átlag-
emberek elsősegéllyel kapcsola-
tos tudása? - kérdeztük a ver-
seny előtt a főorvost.

- Van mit tanulnia az or-
szágnak elsősegélynyújtásból. 
Nagyon nagy szerencsének 
tartom, hogy húsz éve már az 
iskolában, ha nem is tananyag-
ként, de szakkör jelleggel el le-
het sajátítani az ezzel kapcso-
latos tudásanyagot. És ha vala-
ki gyermekkorában elsajátítja, 
akkor felnőttként már bizo-
nyára nem az lesz az első gon-
dolata, ha meglát egy balesetet, 
hogy „jaj, hozzá ne nyúljunk a 
sérülthöz, mert esetleg ártunk 
neki!” Sok életet meg lehetne 
menteni, ha a laikus elsősegély 
magasabb szintű lenne. 

- Karcagon – feltehetően az 
egészségügyi képzés jelen létének 
köszönhetően – régóta van már el-
sősegélyes képzés, sőt verseny is...

Folytatás a 3. oldalon

Egy arany és két ezüst

Az idei tavasz környezetvédő, környezetépítő programjaiból 
a karcagi óvodák is részt vállaltak. A Nagykun Víz- és Csator-
namű környezeti szponzorálása c. programsorozata kereté-
ben volt már palántaültetés, Föld napi program és újrahasz-
nosítási játék. A múlt héten pénteken a fürdőben ültettek fát 
az óvodások.

Telt ház előtt, nagy sikerrel mutatták be a múlt héten Kabai 
László legújabb dokumentumfilmjét. „Ez a film tisztelgés az 
idős ember és az otthonban lakók előtt – olvassuk e film mélta-
tásában -, akik úgy élik életüket, hogy nap mint nap szembe-
sülnünk kell a veszteségeinkkel.” (Az alkotóval készült inter-
júnkat következő számunkban olvashatják.)

Április 26-án a napirend 
előtt hosszas vitát gerjesztett 
Karcagi Nagy Zoltán hozzá-
szólása. A képviselő afelől ér-
deklődött, hogy valóban tör-
tént-e atrocitás a Gyarmati úti 
vasúti átkelőnél dolgozó pá-
lyamunkások és a környéken 
élő kisebbségi lakosság között. 
A hírt a Szebb Jövő jobbikos 
szórólap közölte néhány he-
te. A Karcagi Rendőrkapitány-
ság képviselője válaszában el-
mondta, hogy vizsgálatuk sze-

rint ilyen jellegű atrocitás nem 
történt azon a környéken. 

Ezt követően több fideszes 
képviselő is megkérdőjelezte 
az említett sajtótermék hite-
lességét. Az ebből kialakult vi-
ta során Andrási András (Job-
bik) több más üggyel kapcso-
latban is – például az Ipari 
Parkot érintő beruházások –  
kétkedésének adott hangot.

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

Ültess egy fát!
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Egy kis-, mégis 

nagyfilm 
A népességkutatók már régóta tud-

ják, hogy aggasztó demográfiai folyama-
tok közepében vagyunk. Idősödik a tár-
sadalom, hazánkban fogy a népesség, a 
családszerkezete megváltozott, egyre ke-
vesebb a többgenerációs család, és so-
rolhatnám tovább, akár még adatokkal is 
kiegészítve, vagy anélkül.

Kabai László legújabb rövid doku-
mentumfilmjét megnézve – amelyet a 
karcagi szociális otthonban forgatott né-
hány ott élő idős embert is megszólal-
tatva (nőket és férfiakat egyaránt) – elő-
ször ezek a gondolatok futottak át ben-
nem. Nem igazán értettem a „látvány lo-
gikáját” először. Hiányoltam úgymond a 
„drámaiságot”, hiszen ezek az idős embe-
rek, ebben a környezetben (de nevezhet-
jük élet-térnek is) viszonylagosan jó kö-
rülmények között töltik napjaikat, és még 
közösségben is élnek, lelkiismeretes ápo-
lók segítik a rászorulókat, stb. Szemben 
azokkal a magányos idősökkel, akik kü-
lönböző okok miatt nem kaphatnak eh-
hez hasonló intézeti ellátást.

Aztán rájöttem, hogy ez csak az első 
olvasata a filmnek. S noha a cím („Itt már 
minden a múlté”), amely egy idős férfi-
től kölcsönzött mondat, mégis egy jelen-
ről van szó és a külső és belső kontrasz-
tokról azt a megcáfolhatatlan tény igaz-
ságot boncolgatva: már nincs visszaút a 
múltba. Pontosabban: az idősek jövője 
(ugyanúgy persze, mint a fiataloké is) a 
múltban gyökerezik. S a különböző sor-
sokból egy-egy fölszakadó mondat vagy 
emléksor többnyire fájdalmas emlékeket 
ébreszt, de az egyén ambíciójától függő-
en akár fiatalosan optimista is lehet. B. 
Nagy László a ’60-as évek nagy filmeszté-
tája írja egy helyütt: „…Egy film monda-
nivalója, üzenete – vagy hívjuk bárminek 
– csakis a képek rendjén át közelíthető 
meg. (...) A kép maga nem a szemben ke-
letkezik, hanem látóidegeink számtalan 
ingerületéből az agyunk rakja össze…”

Ám – és ezt már én teszem hozzá – 
agyunk másképp működik, amikor ké-
peket fogad be (ill. képek egymásutá-
niságát), mint amikor betűjeleket, vagy 
szóképeket kell összefűzve megértenie. 
Ezért nehéz elmesélni egy filmet, külö-
nösen rövidfilmet, azaz kisfilmet. Ezt sem 
lehet. Mert ha megkíséreljük, egy idő 
után zsákutcába kerülünk. Mert egy álló-
képen fehér papucs, majd ketyegő órák 
mutatóinak ugrása valójában nem törté-
net, hanem szimbolika és  metafora. Az 
ügyesen vágott képek, a kontrasztok, és 
a fim nagyszerű zenéje indít meg érzel-
meket, gondolatokat, melyeket minden-
ki saját világlátása szerint fordíthat le a 
filmnyelvből.

És a „képek rendjéből” összeáll a fi-
gyelmeztetés: a törődés, a felelősség és a 
tisztelet igenis nagyon fontos (és kihang-
súlyoznám, nem csak az idősek, hanem 
embertársaink iránt) általánosságban is. 
Éppen ezekért a szeretet filmje is ez a kis-
film. Mert az előbbiekben felsoroltak, ha 
kölcsönösen feltételezik egymást, ilyen 
magatartás – együttes kialakítására ad-
nak belső parancsokat. Ezért nagy ez a 
film, noha kisfilm. Meg kell nézni. 

- ács -

HÍREKHÍREK
Vállalkozók ingyenes 

képzése

A „Munkahelyi képzések 
támogatása – ernyőszerve-
zeteken keresztül az IPOSZ 
szervezésében”.

A Karcagi Ipar-
testület részt vesz a 
TÁMOP- 2.1.4-09/1-2010-0007 
számú projektben, melynek 
keretén belül vállalkozók és 
alkalmazottaik 100 %-os tá-
mogatottság mellett részt ve-
hetnek a következő képzése-
ken:
Nyelv (Kommunikációs né-

met) 120 óra
Nyelv (Kommunikációs an-

gol) 120 óra
Vállalkozói ismeretek 60 óra.

Részletekért keresse fel iro-
dánkat, Bajcsy-Zsilinszky u. 
2. Tel.: 59/312-403 vagy 06/70-
314-2461 Kovács Tiborné – 
ügyvezető.

Falugazdász hírek
 Értesítjük a gazdálkodó-

kat, hogy 2012. április 10-
től indul a 2012. évi Egysé-
ges Területalapú támogatá-
si kérelmek beadása, mely-
nek határideje 2012. május 
15. Aki nem rendelkezik sa-
ját ügyfélkapuval, és falugaz-
dász segítséget vesz igénybe 
a kérelem beadásához, hozza 
magával a jelszót (2009-es), 
és ha lehetséges, földhasz-
nálati lapot a helyes helyraj-
zi számok beazonosítása mi-
att. Amennyiben nincs meg 
a jelszó, keresse fel az irodát 
új jelszó igénylése céljából. A 
hosszas várakozás elkerülése 
végett kérjük, hogy időpon-
tot egyeztessenek az alábbi 
telefonszámokon vagy sze-
mélyesen. 

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

Ternovánné Kun Erzsébet: 
06/70-436-4551

A 2012. évi költségvetés a Hi-
vatal létszámának a csökkené-
sét hozta. Igazolta-e ezeket az 
idő és hogyan? Ennek a meg-
válaszolásakor vegyük figye-
lembe, hogy 2012-ben számot-
tevően csökkent az állami fi-
nanszírozás. (A személyi jö-
vedelemadó átengedett része a 
feladatátadás miatt pl. 70 mil-
lió forinttal!) Emellett figye-
lembe kell még venni a 2 %-os 
ÁFA emelkedést, a közüze-
mi díjak jelentős összegű vál-
tozását... A költségvetés ter-
vezésekor már látszott, hogy 
az intézményeknek átlagosan 
10 %-kal alacsonyabb összeg-
ből kell gazdálkodniuk 2012-
ben. Ezt az elvárást időará-
nyosan teljesíteni tudták, és 
ez - véleményem szerint - nem 
lett volna tartható a takaré-
kossági intézkedések nélkül. 
Bár 2012. május 1-jétől állami 
fenntartású lesz a kórház, ám 
a törvénytervezet szerint a fo-
lyamatban lévő beruházáshoz 
a saját forrás részt az önkor-
mányzatnak kell biztosítania. 
De ott van még a Strandfürdő 
építéséhez szükséges pénzügyi 
teljesítés is, ami több mint 130 
millió forinttal terheli meg az 
önkormányzat költségveté-
sét. A megfontolt gazdálko-
dás eredménye, hogy a város-
ban folytatódnak a beruházá-
sok. Ezek azt hiszem igazolják 
az intézkedéseinket.

- A válság nem enyhül, va-
gyis a takarékosság folytató-
dik. Milyen további lépések 
várhatók a későbbiekben?

- Az előző években végre-
hajtott intézkedések nyomán 
az intézmények már a műkö-
dőképességük határán van-

nak. A jelentős létszámleépí-
tés mellett a dolgozók minden 
adható bérpótléka megvonás-
ra került. Ilyen helyzetben na-
gyon nehéz az intézményeknél 
további megszorításokat al-
kalmazni. Ellensúlyozásaként 
viszont az önkormányzat a 
közeljövőben nem kezdhet be-
le olyan beruházásokba, ahol 
jelentős összegű saját forrás 
biztosítása szükséges, hiszen 
így is nagyon hiányzik a költ-
ségvetésből az a több mint 200 
millió forint, amit az imént 
említett két nagy fejlesztéshez 
biztosítanunk kell.

- A közigazgatás jelentős át-
szervezése kezdődött, aminek 
egyik része a járások kialakí-
tása. Ezt erre az évre ígérték az 
előzetesek. Nem nagyon észlel-
jük viszont az előkészületeket? 
Mi újság a járásokkal? Mikor 
indulnak? Mik lesznek a fel-
adataik?

- Erre biztonsággal még 
nem lehet válaszolni. Úgy ter-
vezik, hogy a járás a jelenlegi 
kistérség területén fogja bizto-
sítani az ellátást, és a feladat-
ellátás során intézni a hatósá-
gi ügyeket. De csak kb. őszre 
körvonalazódhat a pontos fel-
építése, a feladatai, és a helye.

- Májustól állami fenntartá-
sú a kórház, januártól az isko-
lák és a járás is bizonyára visz 
el az önkormányzattól felada-
tokat. Mik maradnak az ön-
kormányzatnál?

- Bár az iskoláknál a fel-
adatmegosztás még nincsen 
pontosítva, de az oktatásból 
az óvodák továbbra is az ön-
kormányzatoknál maradnak. 
Itt marad a szociális intézmé-
nyek fenntartása, a bölcsőde, 
az egészségügyi alapellátás (a 
háziorvosi szolgálat), a köz-

művelődés, a sport, a turiz-
mus, a városmarketing. Nyil-
ván az önkormányzatoké lesz 
az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok üzemeltetése, bér-
beadása, a városüzemeltetés 
(piac fenntartása, közterüle-
tek karbantartása, közmun-
kások irányítása és a mezőőr-
ség.) Kötelező marad termé-
szetesen a település egészsé-
ges ivóvízzel való ellátása, az 
önkormányzati bel- és külte-
rületi utak karbantartása, a 
belvízelvezetés, helyi közös-
ségi közlekedés, közvilágítás. 
Továbbra is a Hivatal feladata 
marad a gazdálkodás, a helyi 
adók ügyintézése, a segélye-
zés, a településfejlesztés, a be-
ruházások bonyolítása, az ön-
kormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok és az itt mara-
dó intézmények felügyelete. 
Tehéát továbbra sem leszünk 
munka nélkül.

- És a végén, mivel a két hét-
tel ezelőtti polgármesteri szem-
le nem érintette a strandot, 
jött egy olvasói kérdés, hogy áll 
most a fürdőépítés?

- Megkezdődött a külső me-
dencék burkolásának az elő-
készítése. Folytatódik a fedett 
rész kivitelezése: megrendelés-
re kerültek az ehhez szüksé-
ges építőanyagok, aminek fo-
lyamatos a szállítása és a be-
építése. A kivitelező 2012 au-
gusztusára ígérte a befejezést. 
Ekkor indulhat a három hó-
napos terheléses próbaüzem – 
amikor a teljes terület nyitott 
lesz a vendégek előtt – a külső 
medencéket viszont várható-
an már júniusban lehet hasz-
nálni.

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A képviselő nem csak poli-
tikai témában kért szót. Egyik 
hozzászólásában javasolta, 
hogy a belvároshoz hasonlóan 
a külső kerületekben is érde-
mes lenne kukákat felállítani 
az utcákon. Molnár Pál ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
pénzügyi korlátokba ütközik a 
további szemetesek felállítása. 
Ebben a programban egyelőre 
erre volt elegendő keret. Hoz-
zátette viszont, hogy továbbra 
is keresik a lehetőséget a bőví-
tésre.

Jó néhány napirendi pont 
a városi költségvetéssel volt 
kapcsolatos. Mindjárt az első 
az a könyvvizsgálói jelentéssel 
egybekötött beszámoló volt, 
amely a 2011. évi városi költ-

ségvetés végrehajtásáról szólt. 
A tavalyi költségvetés főössze-
ge 8 486 941 ezer forint volt, 
amely – az évközi változások 
miatt – 195 989 ezerrel keve-
sebb, mint az eredetileg ter-
vezett. A beszámoló összefog-
lalójában az olvasható, hogy a 
2011-es költségvetés végrehaj-
tásáról összességében megál-
lapítható a takarékos gazdál-
kodás. Ezt a könyvvizsgálói 
jelentés is alátámasztja. Emel-
lett a képviselők még elfogad-
ták az önkormányzat tavalyi 
pénzmaradványának és vállal-
kozási eredményének felhasz-
nálásáról szóló előterjesztést 
és szintén az önkormányzat 
2011. évi egyszerűsített beszá-
molójáról szóló előterjesztést 
is, amely tartalmazta a könyv-
vizsgálói jelentést.

Napirendere került a 2012-
es költségvetésére vonatkozó 
rendelet módosítása is. A mó-
dosításra technikai okok mi-
att volt szükség, mivel a költ-
ségvetés januári elfogadása 
idején még nem volt teljes kö-
rű a 2012. évre vonatkozó jog-
szabályi előírás. Időközben 
a szükséges jogszabály meg-
jelent és így maradéktala-
nul meghatározhatóvá váltak 
a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzat közötti felada-
tok.

A képviselők elfogadták azt 
az előterjesztést is, amely a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Parlagfű-mentesítési 
Alaphoz történő önkormány-
zati szándékról szólt.

-dh-

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

FELHÍVÁS
A Kunszövetség, mint köz-
célú szervezet jogosult arra, 
hogy az egyesület részére az 
adózók felajánlhassák szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át. 
Az ügyvivő testület nevében 
kérem mindazokat, akiknek 
fontos a kun hagyományok 
ápolása, személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásá-
val támogatni szíveskedjenek 
a KUNSZÖVETSÉGET.

Adószámunk: 18237106-
1-16

Dr. Fazekas Sándor
elnök 

Folytatódtak a megkezdett beruházások
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Par la men ti Nap ló

A hosszú hétvége miatt csak 
szerdán tartott ülést a par-
lament. Ekkor viszont nem 
akármilyent! Ritka pillanat, 
amikor az Országgyűlés új 
köztársasági elnököt választ, 
most ennek a parlamenti cik-
lusnak megadatott a lehető-
ség. Csak sajnálni tudom az 
MSZP képviselőit, akik mond-
vacsinált okokkal nem vettek 
részt az eseményen. Az igazi 
ok nyilván az volt, hogy nem 
ők jelöltek államfőt, az összes 

többi csak magyarázkodás. Az 
üres padsorokból az az üze-
net áradt, hogy az MSZP még 
mindig nem tudta túltenni 
magát a 2010-es választások 
eredményén. Ennek két éve, 
talán ezért tartanak ott ahol.

De térjünk vissza az új ál-
lamfő személyéhez. Áder Já-
nos régóta meghatározó sze-
replője a magyar politikai 

életnek. Jómagam még 1990 
elején ismertem meg, akkor 
épp a Fidesz első választási 
kampányát szervezte. Alapos, 
pedáns ember, nem szereti a 
meglepetéseket. Jogászként fő-
leg alkotmányozási kérdések-
kel foglalkozott, nagy szerepe 
volt a tavaly elfogadott igaz-
ságszolgáltatási törvények elő-
készítésében. A civil hétköz-
napi életben is közvetlen, a hí-
rével ellentétben barátságos 
ember. Személyes emlékként 

tudom felidézni, amikor egy 
horgász-csapatverseny tagjá-
nak invitált, együtt próbáltuk 
a Fidesz horgász-szerencsé-
jét a Lakitelek melletti vízpar-
ton. (Kevesebb halat fogott, de 
nagyobbakat!) Többször járt 
Karcagon is, ismeri a jó birka-
pörköltet.

A választás kapcsán sokan 
felidézték az egyik előző köz-

társasági elnök, Sólyom Lász-
ló megválasztását 2005-ből. 
Akkor izgalmasabb esemé-
nyek történtek, amiben Áder 
Jánosnak is nagy szerepe volt. 
Két jelölt, Szili Katalin és Só-
lyom László között választ-
hatott a parlament. A hosszas 
egyeztetések után meglepetés-
re Sólyom László kapott bizal-
mat a szocialisták jelöltjével 
szemben. Az akkor szabályok 
szerint három körben szava-
zott az Országgyűlés, amire a 
megfelelő többség meglett. A 
végén, még a titkos szavazás 
előtt Áder azt jósolta, Sólyom 
három szavazattal fog nyerni. 
És így lett.

Most nem mondott ennyi-
re pontos jóslatot. A megvá-
lasztása a hét évvel ezelőttihez 
képest sokkal simábban ment. 
A szavazólapot 307 képviselő 
vette fel. A 302 érvényes voks 
közül Áder János 262-őt ka-
pott, negyvenen nemmel sza-
vaztak. Az ellenzéki pártok 
közül csak a Jobbik vett részt a 
szavazásban, a párt korábban 
azt közölte, hogy képviselői 
nemmel voksolnak. A megvá-
lasztásáról szóló házelnöki be-
jelentés után Áder János letet-
te államfői esküjét. Áder János 
május 10-én lép hivatalába, ő 
lesz az ötödik köztársasági el-
nök a rendszerváltás után.

Varga Mihály

Új köztársasági elnök

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

Május 5-6. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Május 12-13. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

P Á L Y Á Z A T
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: MEZŐŐR.
Betöltéséhez szükséges feltételek:

- 8 általános iskolai végzettség
- Saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak vezeté-

sére feljogosító okmány
- Karcag város külterületének ismerete
- Büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- mezőőri vizsga
- fegyvervizsga.

Illetmény és egyéb juttatás: A Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önélet-

rajz. Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másola-
ta.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2012. június 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 25.
Jelentkezni írásban, 2012. május 18-ig lehet az alábbi cí-
münkön: Városi Önkormányzat Városgondnoksága - 5300 
Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

- Hogyne. Amint mondtam, 
még nem tananyag, hanem 
délutáni szakkörökben törté-
nik az ismeretanyag és a gya-
korlati fogások átadása. Hál’ 
Istennek, egyre több olyan em-
ber van, aki ezt át tudja ad-
ni és vállalja is a feladatot, hi-
szen Karcag az évek során na-
gyon sok területi, országos jó 
helyezést szerzett a versenye-
ken, sőt még nemzetközi verse-
nyen, az ország képviseletében 
is helyt álltak. Megfigyelhető 
egyébként, hogy ma már egy-
egy ilyen „küzdelem” esetén 
sokkal talpraesettebb verseny-
zőkkel lehet találkozni, mint 
húsz évvel ezelőtt. A folytatás 
viszont megtorpanni látszik. 
Nagy szívfájdalmam, hogy 
a legutóbbi városi versenyen 
mindössze két – a Györffy és 
a Kiskulcsosi – iskola csapa-
ta képviseltette magát. Azelőtt 
valamennyi általános iskolánk 
küldte a csapatát, sőt még ar-

ra is emlékszem, hogy valami-
kor Berekfürdőből és Kunma-
darasról is jöttek...

A szakkörösök létszámá-
nak gyérülését Nagy Jánosné 
tanárnő, az igen eredményes 
karcagi csapatok felkészítője, a 
verseny szakmai házigazdája is 
megerősítette.

- Sajnos mi is tapasztal-
juk, hogy az általános iskolás 
korcsoportokban nagyon le-
csökkent az érdeklődők szá-
ma. Hogy ez miért van? Talán 
a felkészítőkhöz nem találják 
meg az utat, felkészítő tanár 
hiányzik, de bizonyára erőtel-
jesen közrejátszik, hogy a ta-
nulók nagyon leterheltek. Na-
gyon sokféle versenyen vesz-
nek részt, és ezt mondhatjuk 
el a középiskolásokról is. A fel-
nőtt kategóriában – legalábbis 
itt nálunk - viszont úgy látom, 
hogy amíg szakképzés lesz, ad-
dig megoldott az utánpótlás.

A három gyermek/általános 
iskolás (10-14 év); ifjúsági (14-
18 év) és felnőtt (18+) kategó-

riában folyó versengéshez négy 
kárhelyet (baleseti, eseményi 
helyszínt) rendeztek be, felké-
szült  imitátorokkal téve ere-
detibbé a balesetet, a kárhelye-
ken végzett beavatkozás bírá-
ló-pontozói pedig mentőtisztek 
voltak. A gyakorlati feladatok 
mellett - egy szakmai totó ki-
töltésével - elméletből is szá-
mot kellett adni.

Eredmények: gyermek/álta-
lános iskolás kategória (10-14 
év): 1. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 
Törökszentmiklós, 2. Györffy 
István Tagiskola, Karcag, 3. 
Lehel Vezér Gimnázium, Jász-
berény. Ifjúsági (14-18 év): 1. 
Törökszentmiklósi Ifjúsági 
Vöröskeresztes Klub, 2. Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium és Eü. Szakközépisko-
la, 3. Lehel Vezér Gimnázium, 
Jászberény. Felnőtt (18+): 1. 
Karcagi Nagykun Református 
Gimn. és Eü. Szakközépisko-
la,2. Vásárhelyi Pál Közgazda-
sági Szakközépiskola, Szolnok.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Egy arany és két ezüst

Felhívás
A Karcagi Nagykun Bajtári Egyesület vezetősége szere-

tettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában szolgálatot 
teljesített katonákat a 2012. május 19-én (szombaton) tar-
tandó rendezvényünkre.
Program:
11:00 Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Kg., Püspökladányi u. 11. Karcagi Ifjúsági 

Ház (volt HEMO) épülete
 Emlékszoba megtekintése (igény szerint)
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület), 

1. emelet
12:00 Bajtársi találkozó – ebéd
 Helyszín: Kg., Varró u. 1. ESSEN Kft. étterme (a kol-

légium épülete)
A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 

2.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2012. május 15.
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen ill. a 

06/70-256-6551 vagy a 06/70-459-7290 telefonszámokon.
Vezetőség

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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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör
A Kunhalom Polgári Kör 

következő összejövetele má-
jus 7-én, hétfőn fél hattól lesz 
a Déryné Kulturális Központ 
első emeleti klubtermében. A 
karcagi református gimná-
zium két tanulója mutatja be 
előadását, amellyel Csurgón, 
a Református Középiskolák 
Természettudományos Diák-
konferenciáján előkelő helye-

zést ért el. Kis Tamás: A ma 
is élő tanyavilág, Kovács Mik-
lós: Tilalmas régen és ma című 
munkáját láthatják és hallhat-
ják a jelenlévők, majd felkészí-
tő tanáruk, Major János vá-
laszol a felmerülő kérdések-
re. Az érdeklődőket szeretet-
tel várjuk!

V. Gy.

A tiszapéterfalvai (Kárpát-
alja) Kokas banda húzta a tán-
cosok talpa alá a jobbnál jobb 
nótákat vasárnap (április 29-
én) Berekfürdőn, ahol a tele-
pülés vezetése hagyományőr-
ző néptánccsoportok műsorá-
val színesítette az ünnepélyes 
téravatót.

Azt már az ősz folyamán ír-
tuk, hogy a település egy si-
keres eus pályázat biztosítot-
ta anyagi forrás segítségével a 
strandbejárat előtti térség szé-
pítéséhez kezdett. A térépítés 
tervezését a  Berekfürdőn szá-
mos műalkotással jelen lévő 
Győrfi Lajos szobrászművész 
és felesége, a kivitelezést pedig 
a  Berekvíz Kft. dolgozói vál-
lalták. A műszaki átadás már 
december 20-án megtörtént, 
dr. Hajdú Lajos polgármester 
és a falu vezetése viszont úgy 
vélte, az 500 m² újraburkolt 

járófelületet és 2275 m² par-
kot eredményező munka vé-
gét a szezonnyitással együtt 
ünneplik meg. Az pedig már 
egy újabb lehetőség volt, hogy 
a szezonnyitó napja - ápri-
lis 29-e - a Tánc Világnapja is. 
Így aztán a faluban nemcsak 
a legnevesebb kárpátaljai ze-

nészbandát látták vendégül, 
hanem kiváló táncosokat is 
delegáltak az ünnepre. 

A téravató táncok után 
Hayde Tibor Ervin építész 
szólt Győrfi Lajos és felesége 
a teret érintő elképzeléseiről, 
a tervező „mesterétől, Bor-
sos Miklóstól kapott mediter-
rán” szellemiségéről és humá-
numáról, amelyet „az ország 
legjobb gyógyvizének” szolgá-
latra állított, hiszen a művész-
nek a településen már számos  
(csak a strandbejárat környé-
kén immár négy) alkotása lát-
ható. Dr. Hajdú Lajos polgár-
mester a munka pénzügyi és 
műszaki mutatóit összegezte, 
s megköszönte ki-ki részvétel-
ét az újabb fejlesztésben, ami 
folytatódik, mert Hayde Tibor 
már készíti a fedett fürdő át-
alakításának a terveit.

És folytatódott a szezonnyi-

tó is, ami a szép időnek kö-
szönhetően igen népesre si-
került: koranyári fürdőző so-
kaságot csalva a strandra, és 
békés nézelődőket a Nótás-
színpad elé, a néptánccsopor-
tok újabb előadására.

Elek György 

Díszkút és dísztér avatás 
Berekfürdőn

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata,

a Karcagi Általános Iskolai Központ
Kováts Mihály Tagiskola,

a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület,
a Kováts Mihály Alapítvány,

Nagykun Hagyományőrző Társulás,
a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár,

a Györffy István Nagykun Múzeum
és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevében

tisztelettel meghívjuk Önt és Családját
a

Kováts Mihály Emléknapok
20. jubileumi rendezvényeire

Ideje: 2012. május 3-19.
Programok:
Május 3-án (csütörtök)
14:30 „Kreativitás a gyakorlatban”
 Előadó: dr. Taskó Tünde Phd. főisko-

lai adjunktus
 Szervező: Kováts – Tehetségpont
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)
Május 7-én (hétfő)
17:00 A Kováts Mihály Általános Iskola 

története
 A kiadványt bemutatja a szerkesztő, 

Elek György helytörténész
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)
 A könyv a helyszínen megvásárolható.
Május 8-án (kedd)
16:30 Kiállítás megnyitó
 Csellengné Márton Klára porcelán-

festő „Színes népdalok”
 Vargáné Györfi Erzsébet keramikus 

„Textil, agyag, bronz”
 című tárlatát megnyitja:
 Katona Mihályné, az iskola ny. igaz-

gatóhelyettese, rajztanár
 Helyszín: Déryné Kulturális Központ 

(Karcag, Dózsa Gy. út 5-7.)
 A megnyitó ünnepségen közremű-

ködnek:
 Koppány Mária zongora,
 Soós Pálné, Vargáné Kovács Erika és 

Vidovics Ferenc vonós trió,
 Kocsis Dorottya fuvola,
 Keserűné Ébner Tünde szavalat
Május 9-én (szerda)
14:30 Váltó-futóverseny
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

előtti tér
Május 11-én (péntek)
11:00 Koszorúzás
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkor-

mányzati képviselő, a Karcag Városi 
Önkormányzat Idegenforgalmi, Tár-
sadalmi és Külkapcsolati Bizottságá-
nak elnöke

 Közreműködnek a Kováts Mihály 
Tagiskola tanulói

 Felvonul a Kováts Mihály Huszár 
Bandérium és az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény trom-
bita triója

 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark 
(Bocskai utca – Liliom utca kereszte-
ződése)

14:30 Ünnepi megemlékezés
 Térzene
 Közreműködik a Nagykun Honvéd 

Banda
 Vezényel: Márki Zoltán
 A Kováts Mihály Huszár Bandérium 

felvonulása

 Köszöntőt mond: Varga Mihály Mi-
niszterelnökséget vezető államtitkár

 Eleni Tsakopoulos Kounalakis az 
Amerikai Egyesült Államok magyar-
országi nagykövete

 Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, a KMBT Egyesület elnöke

 Műsor
 Közreműködnek a Kováts Mihály 

Tagiskola tanulói és a Karcagi Általá-
nos Iskolai Központ egyesített ének-
kara

 Helyszín: Múzeumpark
 Koszorúzás a Kováts Mihály dom-

borműnél
15:45 „Magyar szellem bronzba öntve”
 Győrfi Lajos Magyar Örökség-díjas 

szobrászművész kiállítása
 A tárlatot megnyitja: Prokai Gábor 

művészettörténész
 A kiállítás 2012. július 2-ig látható.
 Helyszín: Györffy István Nagykun 

Múzeum
 Közreműködik: Dusik István zongora
17:00 „A huszárság fénykora” - hadtörté-

neti előadás
 Előadó: dr. Kedves Gyula ezredes, 

hadtörténész
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)
Május 15-én (kedd)
14:00 „Ifjú történészek”
 Megyei történelmi tanulmányi ver-

seny
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)
Május 17-én (csütörtök)
17:00 Műsoros est
 Közreműködnek: a Kováts Mihály 

Tagiskola és az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói

 Helyszín: Déryné Kulturális Központ 
(Karcag, Dózsa Gy. út 5-7.)

Május 19-én (szombat)
18:30 Jótékonysági „Kováts Bál” a 

„Kováts-os Gyermekekért” Közhasz-
nú Egyesület szervezésében

 Helyszín: Déryné Kulturális Központ 
(Karcag, Dózsa Gy. út 5-7.)

 „Ajándékötletek”
 Kiállítás a kézműves szakkör tagjai-

nak alkotásaiból
 Szakkörvezető: Nyíriné Kátai Kata-

lin tanítónő
 Helyszín: Kováts Mihály Tagiskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)

Ünnepi rendezvényeinkre 
szeretettel várjuk!

 A Mátraverebély-Szentkút 
zarándoklat résztvevői

 - Isten áldását kérve Zsolt atyára 
-, köszönik a lelki feltöltődés szép 

napját!
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Iskolánkban 1994 óta ha-
gyomány, hogy az alsó tago-
zatos gyermekek beneveznek a 
szolnoki Napsugár Gyermek-
ház által szervezett országos 
„7 mérföldes csizmában heted 
7 határon át” című mesevetél-
kedőre.

A Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola 4. a osztályos 
csapata megnyerve az 5. for-
dulót, bejutott a megyei dön-
tőbe. 197 csapatból csupán 11 
csapat jutott el a megyei meg-
mérettetésre. A két lányból 
és két fiúból álló Csodapatkó 
csapat nagy izgalommal in-
dult 2012. április 19-én Szol-
nokra, a megyei fordulóra. A 
tervszerű, gondos felkészülés 

meghozta az eredményt. Isko-
lánk csapata megyei 2. helye-
zést ért el.

A Csodapatkó csapat tag-
jai: Seres Erzsébet (4.a), Seres 
Szabina (4.a), Kelemen Gábor 
(4.a), Burai Dezső Armand 
(4.a). Felkészítő nevelők: Ra-
bi Józsefné, Kalocsai Lászlóné.

A szép teljesítményhez gra-
tulálunk a gyermekeknek, s 
a felkészítő pedagógusoknak 
egyaránt! A vidéki versenyek-
re való utazáshoz nyújtott se-
gítséget köszönjük a fenntar-
tó Szerzetesrendnek, külön is 
Misi testvérnek!

Nagy Józsefné
igazgató

Az SNI – Tehetségeket Se-
gítő Tanács januárban orszá-
gos szépíró versenyt hirdetett, 
melyre az országból 4000 ta-
nuló jelentkezett, köztük isko-
lánk, a Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola 5 diákja is. A 
döntőbe jutóknak több fordu-
lón kellett megmérettetniük 
magukat. Először egy iskolai 
selejtezőn februárban, mely-
nek versenyanyagát a szer-
vezők kiküldték az iskolák-
nak, akik lebonyolították azt, 
majd beküldték a szépen meg-
írt csodákat javításra. A szín-
vonalas és szeretetteli megyei 
versenyre a törökszentmikló-
si Bethlen iskolában került sor 
márciusban. Iskolánkból 4 ta-
nuló került a megyei döntő-

be. A II. kategóriában a 3.-4. 
osztályosok között megyei el-
ső helyezést ért el Kabai Ka-
rolina Vanessza 4. osztályos 
tanulónk. A III. kategóriában 
az 5.-8. osztályosok között pe-
dig szintén megyei első helye-
zéssel jutott az országos dön-
tőbe Nobik Alexandra 5. osz-
tályos tanuló. Felkészítőjük: 
Dánielné Kacsó Andrea ta-
nárnő. 

A döntőre és a Tehetség-
napra Szentendrén kerül sor a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
támogatásával.

Gratulálunk a kiemelkedő 
eredményhez!

Nagy Józsefné
igazgató

Kitavaszodott végre a táj-
futóknak is. Míg március kö-
zepén és végén meglehetősen 
zord időben kellett rajthoz áll-
ni, addig a hétvégén már na-
pos, bár szeles időben lehetett 
versenyezni.

Az évadnyitó találkozó Deb-

recenben az Erdős puszták ré-
szen zajlott Csokonai és Alföld 
Kupa néven. Itt Balog Edit Ju-
dit volt eredményes, és a két 
nap után 1. helyen végzett.

A 2. verseny Nógrád al-
só részén, Bér környékén ke-
rült megrendezésre. Itt az Or-
szágos Hosszú távú Bajnok-
ságban Lévainé Kovács Róza 
szerzett 5. helyezést.

Az elmúlt hétvégén újból 
Debrecen volt soron az „Erdei 

Verseny”-ével, ahol Edit a do-
bogó 3., míg Róza a legfelső 
fokára állhatott. 

Tájfutók

Siker a Marista Iskolában

Maristás gyerekek a szépíró 
versenyen

Tájfutás

„A kereszténység nem fér 
össze az antiszemitizmussal! 
Nem fér össze a gyűlöletkel-
téssel és az indulatok szításá-
val semmilyen vallási közösség, 
semmilyen népcsoport ellen.” 

(Erdő Péter bíboros)

A Jobbik, a már ismert poli-
tikájának megfelelően, megint 
az antiszemitizmust és a ha-
mis antiszemita vérvádat vet-
te elő, hogy pártját népszerű-
sítse és a hatalmat megszerez-
ze. Ezt misem bizonyítja job-
ban, hogy a városunkban, 
kérés nélkül a postaládáink-
ba dobált ocsmány iromá-
nyukban, a tiszaeszlári vér-
vádat emlegetik fel. Majd Do-
bos polgármester urat vegzál-
ják azért, mert a holokausztról 
megemlékezett. Aztán a nem-
zeti tantervet is bírálják, mert 
a holokausztról szól egy feje-
zete. 

A vérvád az a babonás hit 
a zsidók ellen, hogy a húsvé-
ti macesz elkészítéséhez szűz 
keresztény lány vére szüksé-
ges. (Gondolom lövése sincs a 
jobbikosoknak, hogy mi az a 
macesz, hogyan készül, és mi-
ért is eszik.) 

III. Pál pápa már az 1540-

ben kiadott bullájában leszö-
gezte: „Azok, akik gyerme-
kek vérének ivásával vádolják 
a zsidókat, a mohóság által el-
vakítottak, csak a pénzüket 
akarják elrabolni.” A törté-
net: 1882-ben eltűnt egy szol-
gálólány a zsidó húsvét körül 
Tiszaeszláron. Egy hónappal a 
lány eltűnése után egy öt éves 
zsidó kisfiú szavaira alapoz-
va vérvád keletkezett. Bary Jó-
zsef az eset vizsgálóbírája any-
nyira elfogult volt, hogy a vér-
vád alátámasztására kikért a 
peéri református templom ar-
chívumából egy anyagot, mely 
egy vérvád 1791-es anyaga volt 
és azt mellékelte a vádirathoz, 
mint bizonyítékot. (Érdekes, 
hogy ez nem szerepel sehol 
a jobbikosok leírásában.) Ez 
csak egy példa arra,, hogy más 
irányba, mint a vérvád, nem is 
folyt nyomozás. A vérvád nem 
állta meg a helyét és Eötvös 
Károly védő jó munkájának 
köszönhetően felmentő ítélet 
született. (A pesti ügyvédi ka-
mara Eötvös Károly díjat ala-
pított. Ennek a díjnak az oda-
ítélése szerintem nem „fenye-
geti” a jobbikos ügyvédeket.)

Tisztelt Karcagiak!
A zsidók 1848-ban kezdtek 

letelepedni a városban. Azóta 
bizony jó pár év telt el és sok 
zsidó húsvét zajlott le. Hány 
karcagi keresztény lány esett 
áldozatul a pászka készítésé-
nek? Ugye egy sem. Nem kell 
bedőlni a Jobbik által közölt 
sületlenségnek. Emlékezze-
nek! A karcagi születésű zsi-
dók megbecsült polgárai vol-
tak és ma is azok a városnak. 
Öregbítették és öregbítik a vá-
ros hírnevét. Csak a díszpol-
gárokat említve: Herskó Fe-
renc Nobel-díjat kapott, a né-
hai Gergely János nemzetkö-
zi hírű akadémikus volt. (Hol 
vannak a Jobbikosok?)

„A gyűlölködés, az antisze-
mita, a rasszista beszéd és cse-
lekvés mindig mérgező. Mind-
egy, hogy ki teszi vagy mond-
ja ezt, és mindegy, hogy miért, 
milyen okból vagy milyen cél-
ból – mindig elfogadhatatlan. 
Ha ebben egyetértünk, ha ezt 
elismerjük – és nemcsak elmé-
letben, hanem a gyakorlatban 
is –, akkor van esélyünk. Ak-
kor megtaláljuk azokat a kö-
zös erkölcsi alapokat, amelyek-
re életünket, országunkat és jö-
vőnket építhetjük.” 

(Erdő Péter bíboros.)
Dr. Molnár Sándor

Van ennél még lejjebb is?

A megyei elődöntő után, a 
Nagykun Református Gim-
názium és Fegyverneki Orczy 
SZKI csapatainak legyőzésé-
vel a Varró SZKI indulhatott a 
megyei döntőn. Két évvel ez-
előtt már sikerült megnyerni, s 
az országos döntőn szerepelni 
az intézmény csapatának. Most 
is nagy reményekkel készülő-
dött a csapat, szorgalmasan vé-
gezték a felkészülési edzéseket 
a fiúk.

Karcagon a Ligeti Sporttele-
pen 6 csapat részvételével ápri-

lis 20-án rendezték meg a dön-
tőt.

A Varró csapata a csoport-
mérkőzéseit magabiztosan 
nyerte meg.

Az első meccsen: Karcag 
Varró - Jászapáti Mészáros L. 
Gimn. 4:0, a második mecs-
csen: Karcag Varró - Kunhe-
gyes Nagy L. Gimn. 5:3.

Az elődöntőben: Karcag 
Varró - Túrkeve Ványai A. 
Gimn. 1:0.

A döntőben: Karcag Varró - 
Szolnok Gépipari SZKI 4:0.

Ezzel a sikerével a Varró 

SZKI csapata továbbjutott a 
2012. május 18-19-20-án Szent-
gotthárdon megrendezendő 
országos döntőre! Cél itt is a 
legjobb helyezés elérése.

A Varró SZKI csapatának 
tagjai: Bakó László, Csatári Jó-
zsef, Csík Szabolcs, Földi Dá-
vid, Kabai Sándor, Kiss Attila, 
Koszta Norbert, Kovács Csaba, 
Lázók Attila, Rózsa Attila.

Tartalékok: Tyukodi Ferenc, 
Duka Gyula, Duka Attila, Ró-
zsa Dezső, Kabai Márk.

Felkészítő: Fodor Csaba 
testnevelő.

„VARRÓ- SPORT” DIÁKOLIMPIA

V-VI. korcsoportos Kispályás Labdarúgó Megyei Döntő
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Tavaly több jelentős – orszá-
gos vagy a kelet-magyaror-
szági régiót érintő – Karca-
gon megrendezett asztalite-
nisz versenyről számolhat-
tunk be. A népes versenyek 
és az év közbeni bajnokságok 
eredményei is igazolják, hogy 
az évtizede még eltűnő félben 
lévő helyi asztalitenisz sport 
ma ismét régi erejében van.

A Kováts DSE szakosztályá-
nak vezetője Csornai Csaba.

- Kicsit furcsa, hogy az asz-
talitenisz szakosztály egy isko-
lai diáksport egyesület része.

- Az elmúlt hét-nyolc évben 
alakult így. Az előzménye-
it valószínűleg ott kell keres-
nünk, hogy amikor Péter La-
ci újjászervezte a szakosztályt, 
akkor a kezdetektől a Kováts 
Mihály Általános Iskolában 
tartottuk az edzéseket, s gon-
dolom ezért is lett a Kováts 
DSE része a szakosztály. Igaz, 
mivel az iskola is takarékosko-
dik, télre átkerültünk a Sport-
csarnokba az edzé-
seinkkel, de ennek 
ellenére nagyon 
jól megvagyunk a 
DSE-ben. Tavasz-
tól ismét tervezzük 
az iskolai edzése-
ket, mert a Sport-
csarnok emelete 
sajnos nem alkal-
mas bajnoki mér-
kőzések lejátszásá-
ra.

- Elég esemény-
dús évet zárhattak december 
31-én, hiszen év közben három 
saját rendezésű versenyük volt, 
de még karácsonykor is szer-
veztek egyet.

- A legnagyobb saját rende-
zésű versenyünk a Csokai Ist-
ván Országos Minősítő Em-
lékverseny. Ez elsősorban ve-
terán korúaknak, tehát 40 év 
felettieknek ad lehetőséget a 
minősítő pontok megszerzé-
sére. Ilyen minősítő verseny-
ből öt van az egész országban, 
az egyik itt nálunk. Rendkívül 
magas színvonalú mezőny és 
ennek megfelelően látványos, 
jó mérkőzések voltak a jel-
lemzők a tavalyi Csokai Em-
lékversenyen. A létszámunk 
is nagyon jó volt, mert az or-
szág minden részéből érkeztek 
a sportolók – több mint szá-
zan. (A munkanapok áthelye-
zése miatt ez a verseny sajnos 
csak egy naposra sikeredett. 
Az idén már két napra ter-
veztük.) Talán még a Csokai 
Emlékversenynél is nagyobb 
volt a Szent István Kupa. Ezt 
a nagyon régi hagyományok-
kal bíró versenyt úgy kaptuk 
meg, hogy Szolnokon – ahol 
eredetileg megrendezték vol-
na – nem tudtak helyet találni 
a lebonyolításához. Így került 
hozzánk. Mi vállaltuk a lebo-
nyolítást – és most már ebből 

is szeretnénk egy hagyományt 
csinálni.

- Átveszik Szolnoktól?
- Eddig úgy tűnik – igen. 

Ezen a versenyen, ami aszta-
liteniszből az első nemzetközi 
megmérettetés volt Karcagon, 
több mint kétszáz induló volt. 
Romániából, Szerbiából, Uk-
rajnából, Szlovákiából, Auszt-
riából és Németországból ér-
keztek versenyzők, s itt láthat-
tuk a teljes román és szerb él-
mezőnyt, és utánpótlásban a 
nagy fővárosi nevelőegyesü-
letek is jelen voltak. Ez a ver-
senyünk három napig tartott. 
Ősszel rendeztük meg a Pé-
ter László Emlékversenyt, 
amiből viszont egészen biz-
tos, hogy hagyomány lesz. Azt 
gondolom az első alkalom és 
a kezdés miatt volt, hogy ez a 
rendezvényünk létszámban 
már nem azt hozta, amit vár-
tunk. Hetven-nyolcvan fő vett 
részt, de nagyon színvonalas 
és baráti hangulatú esemény 

lett. Elsősorban a környékről, 
tizenhét településről érkez-
tek asztaliteniszezők. A ver-
seny elő estéjén megrendeztük 
a karcagi pingpongozók ta-
lálkozóját, amelyen ötven ré-
gi sporttárs vett részt. Köztük 
Horváth Zoli, az egykori válo-
gatott kerettag, Sidó Nóra, aki 
NB. I-es játékos volt, valamint 
régi NB. II-es, NB. III-as játé-
kosok. Másnap megkoszorúz-
tuk Péter László sírját.

- Amiben még új volt ez a 
rendezvény az az, hogy városi 
bajnokságot is meghirdettek. 
Ez hogyan értékelhető?

- Hosszú idő után először 
szerveztük meg csak amatő-
rök részére, jó hangulatú, jó 
szellemű rendezvény. Részben 
azért is sikerült így, mert a ré-
giek közül is többen elindul-
tak, de egyébként küldtünk 
meghívást a város valamennyi 
nagyüzemének, az iskoláknak 
és így tovább. Váratlanul jött 
„terven felüli” lehetőség volt 
az év végén a Karácsony Ku-
pa is. Reméljük idővel ez is ki-
forrja magát.

- De nézzük közelebbről a 
szakosztály versenytevékeny-
ségét. Hol, milyen kategóriák-
ban, csoportokban indulnak a 
karcagi pingpongozók?

- Jelenleg harmincöt fő sze-
repel a szakosztályban. Na-

gyobb részük amatőr verseny-
ző, akik mondhatni kedvtelés-
ből járnak hozzánk, de tiszte-
let és megbecsülés nekik, mert 
feláldozzák a szabadidejüket 
és nagyon sokat segítenek a 
szerezésben, a versenyek lebo-
nyolításában. A versenyzők és 
az amatőrök között nagyon jó 
kapcsolat alakult ki. Ez a szak-
osztály ezzel a létszámmal 
igazán jó kis csapat lett.

- Teljesítmények?
- Az NB. III. Észak-Alföldi 

Régiójában és a megyei baj-
nokságban indítunk csapa-
tokat. Az NB. III-ban a 11-es 
mezőnyben a tavaly őszi for-
dulóban az ötödik helyen vé-
geztünk. Már elkezdődött a 
tavaszi forduló, amelyen belül 
három mérkőzésen vagyunk 
túl és a negyedik helyen ál-
lunk. Úgy gondolom, reá-
lis reményünk van arra, hogy 
dobogós helyen végezzünk. 
A legjobbak ebből a csapat-
ból Skumáth István 97 %-kal, 

Börzsei Krisztián 
88,6 % és Szepe-
si Bence, aki jelen-
leg még nyolcadi-
kos, de 40 %-ot tel-
jesített az NB. III-
ban. Az NB. III-as 
csapatunk 7 fős. A 
Megyei Bajnokság-
ban szereplő 8 fős 
csapatunk a nyol-
cadik helyen vég-
zett. Ebből a csa-
patból sajnos a 

nyáron több játékos is leállt. 
Újabban viszont feltűnt két if-
júsági játékos – Kovács Mik-
lós és Nagy Lajos -, valamint 
a serdülő Dobrai István, akik-
re az NB. III-ban és a megyei 
csapatban is számítunk majd.

Az már a beszélgetés végé-
re maradt, hogy az idei évnek 
van egy újabb eredménye. Ja-
nuárban a Megyei Asztalite-
nisz Szövetség tisztújító köz-
gyűlésén Szepesi Tibort el-
nökségi taggá, Csornai Csabát 
pedig a megyei szövetség el-
nökévé választották.

Elek György

Feltámadott a pingpong
13. forduló
Kováts DSE – Tiszafüred ASE 

13:5
Párosban Kovács Miklós – Nagy 

Lajos 1 győzelem. Egyéniben Ko-
vács Sándor és Kovács Miklós 4-4 
győzelem. Varga Csaba 2 győze-
lem. Nagy Lajos 2 győzelem.

Csornai Csaba: A két Kovács 
vezérletével elsöprő győzelmet 
arattunk.

14. forduló
Újszász VVSE – Kováts DSE 

Karcag 14:4
Egyéniben Kovács Miklós 3 győ-

zelem, Varga Csaba 1 győzelem.
Csornai Csaba: Az élmezőny-

höz tartozó Újszász ellen sima ve-
reséget szenvedtünk.

15. forduló
Kováts DSE Karcag – Jászkisér 

SE 9:9
Párosban Kovács Sándor – Var-

ga Csaba 1 győzelem. Egyéniben 
Kovács Sándor 4 győzelem, Varga 
Csaba 3 győzelem, Csornai Csaba 1 
győzelem.

Csornai Csaba: A rendkívül ru-
tinos és egységes jászkiséri csapat-
tal rendkívül szoros mérkőzésen 
igazságos döntetlen született.

16. forduló
Kováts DSE Karcag – Mezőtúr 

AFC II. 12:6
Párosban Skumáth István – Hu-

bert Attila 1 győzelem. Egyéniben 
Skumáth István és Hubert Attila 
4-4 győzelem. Szepesi Bence 2 győ-
zelem. Dr. Farkas Béla 1 győzelem.

Csornai Csaba: Biztos győzel-

met arattunk az egyébként erős 
Mezőtúr ellen.

17. forduló
TEVA Debrecen SE I. - Kováts 

DSE Karcag 6:12
Párosban Skumáth István – Hu-

bert Attila 1 győzelem. Egyéniben 
Skumáth István és Tóth Balázs 4-4 
győzelem. Hubert Attila 3 győze-
lem.

Csornai Csaba: Kitűnő formá-
ban játszó csapatunk színvonalas 
mérkőzésen győzött a jelenleg har-
madik helyen álló Debrecen ellen.

18. forduló
Szolnoki Honvéd SE II. - 

Kováts DSE 13:5
Egyéniben Kovács Miklós 2 győ-

zelem, Nagy Lajos 2 győzelem, Var-
ga Csaba 1 győzelem.

Csornai Csaba: A két aktív NB. 
III-as játékossal felálló Szolnok el-
len szoros mérkőzésen a kilenc 
döntő játszmás mérkőzésből csak 
kettőt tudtunk nyerni, így a vég-
eredmény nem tükrözi a mérkőzés 
küzdelmességét.

Május 19-én Kisújszállás csapa-
tával mérkőznek meg.

Ifjúsági Megyei Csapatbajnokság

A Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei 2012. évi ifjúsági csapatbaj-
nokságot április 15-én (vasárnap) 
rendezték meg Mezőtúron. A Sze-
pesi Bence, Kovács Miklós és Nagy 
Lajos összetételű csapatunk a har-
madik helyet szerezte meg.

B. I.

Asztalitenisz NB. III. Észak-Alföldi 
Régió „A” csoport

Bolero Turi
Nyári árukészlet érkezett.

Folyamatos Folyamatos 
akciók!akciók!

Az Ady Endre utca és 
a Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól 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, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész 
Jász-Nagykun-Szolnok megye te-
rületén! Tel.: 06/30-450-5723.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szoba 
+ konyha + spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Karcagon eladó teljes közműve-
sített, régi típusú 83 m²-es kertes 
családi ház. Garázs, melléképület 
van. Fűtési lehetőség: gáz + ve-
gyes tüzelésű központi fűtés + 3 
helyiségben cserépkályha. Kisebb 
földszinti tömblakást beszámítok, 
vagy csere is érdekel. Tel.: 06/30-
483-6705.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros 1,5 szobás csalá-
di tégla ház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 18 
órától).
Karcagon főtéri III. emeleti 2 szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Karcag, Kertész J. utcán I. emele-
ti 2. sz. erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-547-9987.
Karcag központjában, a Táncsics 
M. körúton IV. emeleti, felújított, 
klímával felszerelt, 34 m²-es gar-
zon lakás eladó. Tel.: 06/70-411-
2602.

Karcagon családi ház eladó. Gáz, 
csempekályha van benne. Tel.: 
06/70-298-4737.
26 AK szántó eladó kövesút mel-
lett, közel a városház. Tel.: 59/312-
069.
Garázs eladó Karcagon a Kántor 
S. utcai garázssoron. Tel.: 06/30-
272-9853.
Berekfürdői apartman kiadó. Tel.: 
06/30-535-4907.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt (zug-
ban) nádas ingatlan betegség mi-
att sürgősen eladó! I.ár: 3,5 M Ft. 
20 m-es lakóépület, 2 szoba, 2 
konyha, fürdőszoba, spájz. 3 helyi-
ségben beépített jó és szép csem-
pekályha 14 m-es alsóépület 1.127 
m² telekkel. Tel.: 06 59/312-157.
Eladó Karcag, Vasút u. 72/a. sz. 
alatti 2 szoba összkomfortos ház 
nagy udvarral, alsóépülettel. U.itt 
3 szoba összkomfortos + nappa-
li garázzsal ház eladó. Kisebbre 
vagy Budapestire cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.
Kiadó a főtéren a piaccsarnokkal 
szemen az Elit Retro Disco és a 
mellette lévő Söröző. Akár együtt 
vagy külön-külön, vagy megvétel-
re eladó az egész és a hozzá tar-
tozó apartmanházak és egy csalá-
di ház 600-as telekkel. Tel.: 06/20-
548-6729.
A Kisvénkertben a Kékvirág ut-
cában eladó egy másfél szobás, 
konyhás, fürdőszobás kis ház. Van 
benne egy beépített cserépkály-
ha, vezetékes víz és fúrott kút. A 
ház pár éve épült. U.itt a Kékvirág 
utcában van még egy 1 szobás kis 
ház ugyan ezekkel a feltételekkel. 
Tel.: 06/20-399-4484.
Szoba konyhás, spájzos ház alsó-
épülettel eladó. Víz, villany van. 
Beépíthető telekkel. Tel.: 06/70-
257-2045 v. 06/70-275-1937.

Albérlet
Főtéren 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 
06/30-345-2558.

Állat
Vágó csirke eladó. Tel.: 06/70-327-
4657.
Nyereghelyen sütött 4 éves lipicai 
kanca eladó. Tel.: 06/30-985-4098

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Éljen 
egészségesebb életet! Tel.: 06/59-
313-284, www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-
583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kristá-
lyos): 1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.600 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: 06/30-963-5073.
Gumis kocsi, elektromos fűnyíró, 
elektromos kávéfőző helyhiány 
miatt eladó. Tel.: 06/70-423-7568.
Hallókészülék, kaszáló gép után-
futó eladó. Tel.: 06/30-518-7386.
Eladó 50 db 10 cm-es agyag-
cserép; 40 cserép kövirózsa; 
200 db egyéb cserép. Érd.: Kg., 
Kisújszállási út 107.
Eladó 60 db csipkeverő orsó, 1 db 
20 l-es nagy lábas, 2 db ágy, 1 db 
heverő 4 db fotellel, 4 db szék, fér-
fi, női és gyermek ruhák, csizmák, 
régi fali óra. Érd.: Kg., Délibáb u. 
94. (17 h. után).
Női és férf i különböző hasz-
nált szemüvegek és látásjaví-
tó lyuk szemüveg eladó. Érd.: Kg., 
Kisújszállási út 107.
Trapéz és hullámos lemez kapha-
tó 1.800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, te-
tőnek, garázsnak). Kerítésléc kap-
ható mintázott akácfából. Mintát 
küldök! Szállítás megoldható! Tel.: 
06/30-265-4197.
Eladó 1 db jó állapotú Schwinn 
Csepel Cserkész típusú 26-os MTB 
kerékpár, 1 db Schwinn-Csepel 
Ranger ATB női kerékpár (2 éves, 
megkímélt), 1 db Neuzer Bora 21 
sebességes, összteleszkópos fiú 
kerékpár. Fila görkorcsolya X-One 
fiú (bővíthető) 38-40-es méret. 
Tel.: 06/30-627-8613.

Eladó mindenféle edények; szoba, 
konyha bútor; üstház üsttel; kézi 
kocsi; gázpalack; bőrönd; televízió; 
káposztás kád; hús- és mákdará-
ló; zsíros bödönök. Tel.: 59/312-157.

Egy 5 részes barna, fényezett szek-
rénysor (45.000 Ft), 4 részes fe-
hér szekrénysor (44.000 Ft), Siesta 
kályha jó állapotban (15.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/20-505-3467.

FÉG kazán, 3 db különböző mére-
tű radiátor (ebből 1 db öntött vas) 
+ 10 liter cső őr folyadék 30 %-kal 
olcsóbban eladó. Tel.: 59/400-780 
vagy 06/30-399-9285.

Mátrafüred-Pipishegyen nyara-
ló kiadó. Tel.: 598/311-817 vagy 
06/30-455-6995.

Eladó 5 db ekekapa. I.ár: 15.000 Ft/
db. Tel.: 06/30-661-9072.

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

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

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.

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

Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 

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

Vállaljuk lakóházak építését, bon-
tását, bármi nemű kőműves mun-
kákat; tetőtér építését, bontását; 
cserép forgatását; továbbá kapu-
bejárók, útburkolatok javítását; 
udvarok, telephelyek takarítását, 
tisztítását, lomtalanítását; föld- és 
kubikmunka végzését; épületek 
alap ásását. Több éves gyakorlat-
tal rendelkezünk. Mezőgazdasági 
munkákat is vállalunk 50 főtől 
akár 200 főig is. Nyugdíjasoknak 
kedvezményt is tudunk biztosí-
tani. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-605-3521.

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

Egyéni vállalkozók, cégek, alapít-
ványok, egyesületek könyvelését 
vállalom. Visszamenőleg is. Kezdő 
vállalkozóknak ügyviteli és adózá-
si tanácsadás. Törökné. Tel.: 06/30-
373-2331.

Cipzár varrást, függönyszegést, 
párnahuzat varrását rövid határ-
időre vállalom. Tel.: 06/20-451-
2490.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Kapálást, fűnyírást, más egyéb 
munkát vállalok (Berekfürdő, 
Karcag). Tel.: 06/70-350-5308.

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

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

Korának megfelelő állapotban lé-
vő 1.3-as Suzuki eladó. Érd.: Kg., 
Tompa u. 30.

Apróhirdetés
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2012. május 4. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Rocktáv
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
  Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: belpolitikai kérdések
 Karcagi Hírek
 - Sikeres kiskulcsosi est 

után
 - Költészet napi körkép
 - Megnyitott az 

ökocentrum
 - Fagykárok enyhítése
 Háttér – különkiadás
 Nárcisz menet
20.10  III. Szent György-napi So-

kadalom és Ferdinándsütő 
verseny

2012. május 8. kedd
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-
tus istentisztelet

19.10  Karcagi hírek
19.30  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
20.35  Nótacsokor

2012. május 10. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség klub
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Modellkiállítás volt a 

Dérynében
 - Fizikaverseny eredmény-

hirdetés
 - A Szaúd-Arábiai mezőgaz-

dasági miniszter Karcagon
 Háttér – különkiadás
 Kunszövetség gyűlése
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
Házasságkötés

2012. április 28.
Balogh Tímea Viktória – 
Szarka Zoltán

Halálozás

Özv. Földvári Béláné
 Kg., Kertész J. u. 10-12. 

(1934.)
Sz. Kovács János
 Karcag (1912.)
Mátyus Péter
 Karcag (1927.)
Özv. Varga Jánosné
 Karcag (1934.)

Lapzárta: hétfő 14 óra

Labdarúgás

Május 4. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Május 5. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Május 6. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Május 7. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 8. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 9. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Május 10. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Május 11. péntek
 Berek – Kiss A. 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.

Karcag – Törökszent-
miklós 0:1 (0:1)

Karcag, 100 néző. Jv.: Tóth 
P. Segítői: Leitmann A., Do-
bos D.

Karcag: Móga, Lázók A., 
Orosz, Nagy R., Szentannai, 
Bukovszki, Szívós Gy., Er-
dei (Szőke R.), Kovács Cs. 
(Rajcsányi), Balogh R. (Szé-
kely), Szívós G.

Edző: Orosz István
A hatodik percben Kovács 

Cs. vagy 14 méterről centi-
méterekkel laposan a bal ka-
pufa mellé lőtt. A nyolcadik 
percben Polgár nagy helyzet-
ben fölé bombázott. A tizen-
egyedik percben Lázók be-
adását Tóth kapus tisztázta a 
hazai csatárok elől. A tizen-
harmadik percben Földi begu-
rított az ötösre az üresen ma-
radt Rabnak, aki félmagasan 
a hálóba lőtt (0:1). A harmin-
cadik percben Balogh R. jobb-
ról begurított Szívósnak, aki-
nek a lövése centiméterekkel 
ment el a jobb alsó sarok mel-
lett. A hatvanharmadik perc-
ben Kovács Cs-t felvágták a 
16-os sarkánál. A szabadrú-
gást Erdei végezte el, de a lö-
vése levágódott a védőkről. A 
hetvenkettedik percben löké-
sért – második lapja miatt – 

Bukovszkit kiállították. Há-
rom perc múlva szövegelésért 
a csapatkapitányt, Oroszt is 
kizárták a játékból. A nyolc-
vanötödik percben Kovács Cs. 
egy összecsapás után össze-
esett. Percekig ápolták, majd 
mentővel elszállították. 

Jók: Lázók A., Kovács Cs., 
Szívós G. ill. Tóth, Fehér, Ger-
gely, Rab

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak, mert a két jogtalan 
kiállítás miatt és 14 ember el-
len is jobban játszottunk.

Szecsei József: A nagy me-
legben mindkét csapat sokat 
tett a győzelemért, de most 
nekünk sikerült megnyer-
nünk.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – 
Törökszentmiklós 0:1

Góllövő: Ferge
Karcag: Oros, Madarász 

R., Szabó R., Borsi, Lázók S., 
Henk, Kovács L., Hamar, Föl-
di D., Kabai S., Bakó

Cserék: Csik, Berzi, Né-
meth, Botka, Csatári

Faragó Krisztián: A mér-
kőzés megnyeréséhez be kell 
rúgnunk a helyzeteinket.

B. I.

Április 24-én reggel egy 
kunmadarasi polgárőr kísérte 
a rendőrőrs épülete elé azt az 
asszonyt, aki azt megelőzően 
a reptér területéről engedély 
nélkül megkísérelt eltulajdo-
nítani kb. 30 kg súlyú használt 
parkettát. A rendőri intézke-
dése során a tolvajtól a parket-
tát visszatartotta és ellene tu-
lajdon elleni szabálysértés el-
követése miatt 20.000 Ft hely-
szín bírságot szabott ki.

Április 25-én éjszaka a 
kenderesi járőr egy helyi biszt-
ró előtti területen intézke-
dés alá vonta, elfogta, majd a 
rendőrőrsre előállított egy ot-
tani lakost, aki ellen a Tisza-
füredi Városi Bíróság végzé-
se alapján körözés volt kiadva. 
A férfit őrizetbe vették, majd 
a Törökszentmiklósi Rendőr-
kapitányság fogdájára szállí-
tották.

Büntetőeljárás indult egy 
kunmadarasi asszony el-
len, aki április 26-án délelőtt 
a Kossuth téren és az isko-

la épületében is bántalmazott 
egy 13 éves lányt. 

Április 26-án délután a 
rendőrök két eltűntként körö-
zött személyt állítottak elő az 
egyik üzletből, akik azt meg-
előzően sarokcsiszolót és üt-
ve fúrót tulajdonítottak el 
10.480 Ft értékben, azonban 
az üzletből történő távozásuk-
kor a biztonsági őr tetten ér-
te és visszatartotta őket. Meg-
hallgatásukat követően a gyer-
mekotthonba kerültek elszál-
lításra.

Április 26-án éjszaka egy 
karcagi férfi ittas állapot-
ban kerékpározott, mely mi-
att ellene közigazgatási bírság 
– 60.000 Ft – kiszabására ke-
rült sor.

Április 27-én a rendőrök 
körözési akció keretén belül 
elfogtak két helyi lakost, aki-
ket elszállítottak az elrendelő 
szerv elé.

Megyei I. osztályú bajnokság

Újra nyitva 
Karcagon 

a Kerekes István 
utcai

Halbolt. 
Érdeklődni: 

06/20-411-7430.

Három különböző idő-
pontban rendeztük meg a 
városi utánpótlás kézilab-
da bajnokság 4-5. fordulóját. 
Érdekes eredmények szü-
lettek a mérkőzéseken és a 
döntőn való részvétel mind 
a 4 csapat számára elérhe-
tő még. A Györffy botlott a 
Kiskulcsos ellen, amely nagy 
meglepetést okozva nyitottá 
tette a bajnokság állását. A 
mindent eldöntő 6. fordulót 
május 9-én rendezzük meg 
a Városi Sportcsarnokban 15 
órától, a Kisulcsos és a Refi, 
16 órától Györffy-Kováts 
mérkőzésekkel.

Kiskulcsos – Györffy 
14:10 (6:5)

Regényi (3), Baráth (8), 
Mile (1), Mészáros (2) ill. 
Nagy (4), Kisari (2), Bernáth 
(4).

Kiskulcsos – Kováts 19:18 
(9:7)

Mile (6), Baráth (6), Regé-
nyi (7) ill. Nagy M. (1), Nagy 
P. (2), Majláth (1), Sebők (2), 
Ferenczi (12)

Refi – Kováts 19:22 
(10:13)

Tóth (7), Rácz (8), Már-
kus (3), Fenyődy (1) ill. Nagy 
M. (1), Nagy P. (2), Varga 
(1), Majláth (6), Sebők (2), 
Ferenczi (12)

Refi – Györffy 21:27 
(8:13)

Rácz (11), Tóth (7), Fodor 
(1), Márkus (1), Györfy (1) 
ill. Bernáth (7), Kisari (2), 
Nagy (12), Németh (4), Var-
ga (1), Szabolcsi (1)

A bajnokság állása: 1. 
Györffy (8 pont), 2. Refi (4 
pont), 3. Kováts (4 pont), 4. 
Kiskulcsos (4 pont).

A Györffy csapata a Refi 
elleni győzelmével bebizto-
sította magát az utolsó for-
duló eredményétől függet-
lenül a júniusi döntőre. A 
másik 3 csapatnak minden 
esélye meg van a döntőbe ju-
táshoz. Szurkoljunk az utol-
só fordulóban a gyerekek-
nek és biztassuk őket május 
9-én a Sportcsarnokban 15-
17 óráig.

Balog Zoltán
edző

Utánpótlás kézilabda U13


