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Az idei TeSzedd! nap a 
VFM, a BM, a nemzeti par-
kok, a vízügyi igazgatóságok 
szervezésében és az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügy-
nökség finanszírozásában zaj-
lott. Az ország 700 településén 

több mint 2000 ponton vár-
ták az önkénteseket, Karcagon 
a Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft. munkatársai fogták 
össze a jelentkezőket és mér-
ték fel a megtisztítandó hely-
színeket.

- Az előzetes regisztráci-
ók során mintegy 750 fő je-
lentkezett, de itt a megnyitón 
további 80 fő iratkozott fel – 
hallottuk Balajti Józseftől, a 
kft. vezetőjétől, aki szerint vá-
rosunkra nem jellemző a sze-
metelés.

- Hál’ Istennek Karcagon 
nem olyan könnyű megtaka-
rítandó területet találni, ami 
részben a szemétszállítás meg-
szervezésének is köszönhető. 
Az illegális hulladékelhelyezés 
tehát itt nem annyira jellem-
ző, de persze aki keres, az ta-
lál. A Városgondnokság me-
zőőreinek a segítségével derí-
tettük fel azokat a helyszíne-
ket, amelyeket a mai napon 
megtisztítunk. Tavaly is volt 
ilyen szemétszedés. Akkor né-
hány százan jöttek segíteni és 
800 kilogrammnyi hulladé-
kot sikerült összegyűjtenünk. 
Ennek a 800 kilogrammnak 
örülnünk kell, mert azt mu-
tatja, hogy legnagyobbrészt 
tiszta a város.

TeSzedd!
A ligeti sportpálya volt a helyszíne a június 2-ára meghirdetett 
városi Gyermek- és Családi Napnak. Az időjárás ugyan boron-
gós, komor és hűvös maradt egész nap, de a pályán zavartala-
nul folyt a futballtorna, a néptánccsoportok bemutatkozása, a 
főzőverseny, de volt arcfestés, kirakodóvásár, aszfaltrajzverseny, 
akadályverseny és sok más gyereknapi vigasság is.

Az erdei futópálya első pihenőjéről élőben közvetítette a te-
levízió a TeSzedd! Összefogás a tiszta Magyarországért mozga-
lom országosan meghirdetett szemétszedő akciója megnyitó-
ját. „Tavaly nagyon sikeres volt az országos akció – mondta rö-
vid üdvözletében dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. 
- Akkor több ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkén-
tesek.” A miniszteri köszöntő után Dobos László, Karcag város 
polgármestere kívánt jó munkát. Az akció nálunk az Erzsébet 
liget és térsége megtisztításával kezdődött.

Országos megnyitó Karcagon

Folytatás a 2. oldalon

Május 31-én huszonhárom 
napirendi pontot tárgyaltak a 
képviselők, de ezek nagy ré-
szét zárt ülés keretében. Napi-
rend előtt dr. Kapusi Lajos szó-
lalt fel és a városszerte elszapo-
rodott guberálások ellen emelt 
szót. Mint mondta, ez legin-
kább kukaürítések idején törté-
nik és a szemét elszállítása után 
is sok hulladék marad a házak 
előtt a guberálók miatt. A kép-
viselő kérte az ide vonatkozó 
városi rendelet szigorúbb alkal-
mazását és a megfelelő szankci-
onálást.

Elsőként a városban műkö-
dő gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót tárgyalta a testület. 
Molnár Pál és Pánti Ildikó is 
méltatta az ezen a területen dol-
gozók áldozatos, nem egyszer 
kreatív munkáját, amely sok-
szor rendkívüli helytállás igé-

nyel. A képviselők kivétel nél-
kül elfogadták a beszámolót.

Napirendre került a városi 
strandfürdőhöz kapcsolódó fej-
lesztés helyzetéről és a szezon-
kezdésre történő felkészülésről 
készült tájékoztató is. Az anyag 
2008-tól részletezi a strandot 
érintő fejlesztések menetét a pá-
lyázat benyújtásától kezdve az 
eddig megvalósult beruházá-
sokig. Az idei szezonra meg-
történt a medencék és a műtár-
gyak karbantartása, festése, a 
szükséges vegyszerek beszer-
zése és úgy általában minden 
olyan feladat elvégzése, amely 
évente szokásos.

A testület elfogadta azt az elő-
terjesztést is, amely az idei vá-
rosi költségvetésről szóló önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról szólt. A jelenlegi módosítás 

Másfél éves munka végét je-
lentette az a május 31-én dél-
után rendezett ünnepség, ami-
kor dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési és Varga Mihály tár-
ca nélküli miniszter, a térség 
országgyűlési képviselője, a 
város vezetői és az intézmény 
dolgozói jelenlétében dr. Nagy 
Mihály főigazgató bejelentette 

a Kátai Gábor Kórház új labo-
ratóriumának elkészültét.

A 2010 őszén indult 
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 je-
lű Kátai program a kórház-fel-
újítási munka harmadik üte-
meként a szakrendelő épü-
letének belső átalakítását, a 
gyógyító munkát szolgáló gép-
park, a központi sterilizáló és a 
patológia valamint a betegirá-
nyító rendszer teljes moderni-

zálását irányozta elő, amelyre 
a közel két évre tervezett prog-
ram, az 1,4 milliárd forint ösz-
szegű uniós forrás és a 10 %-os 
önkormányzati önerő igénybe-
vételével, mintegy 1,5 milliárd 
forintot biztosított.

2012 májusára, a terveknek 
megfelelően elkészültek a ren-
delőintézet földszintjének épí-

tészeti munkálatai, a patológia, 
a központi sterilizáló befeje-
zés előtt áll, május végétől pe-
dig beüzemelésre került az új 
laboratórium. Itt a teljes körű 
belső átalakítás mellett új gép- 
és műszerparkot, ezen belül a 
kórházban eddig nélkülözött 
berendezéseket állítottak mun-
kába, amelyek segítségével ed-
dig nem végzett vizsgálatok is 
lehetővé váltak.

Trianon, 92 éve

Az 1920. június 4-én aláírt békeszerződésre és következménye-
ire emlékeztek országszerte június 4-én. Karcagon az ország-
zászlónál összegyűltek előtt Koncz Tibor református lelkész 
mutatta be a békekötés korabeli fogadtatását, politikai értéke-
lését, s közel száz év múltán sem feloldható igazságtalanságát.

Tisztelt 
Olvasóink!

Beköszöntött a júni-
us, vagyis elérkezett 
a nyári, augusztus 
végéig tartó, kéthe-
tes megjelenés idő-
szaka. Legközeleb-
bi lapszámunk tehát 
június 22-én jelenik 
meg. A szerkesztő-
ség a nyári megvál-
tozott megjelenés 
időszakában délelőt-
tönként ügyeletet 
tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Testületi ülés

Átadták az új labort

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Bundák és 
bojkottok

(avagy változnak-e az 
idők?)

Idestova már három éve, hogy a bochu-
mi ügyészség nyomozni kezdett egy egész 
Európát behálózó nemzetközi futball bun-
dabotrány ügyében. Állítólag 200 mérkő-
zést vizsgáltak, ám eddig csak két főt ítél-
tek el jogerős börtönbüntetésre – ha jól tu-
dom. Azokat is csak tavaly. Az ember azt 
gondolná, ha a bochumi ügyészség nyo-
moz egy ilyen ügyben, akkor annak ko-
moly következményei lesznek, és elretten-
ti a későbbiekben azokat, akik ezzel pró-
bálnának trükközni, hogy enyhén fejezzem 
ki magam. De téved a laikus futball-szur-
koló, mert ennek dacára Olaszországban 
az elmúlt héten ismét 39 fő került gyanú-
ba bundaügyben, akik közül 19-et előzetes 
letartóztatásba is helyeztek. Magyar szálak 
is voltak, ezért öt magyar futballistát is le-
tartóztattak. Egy olasz sportlap név szerint 
meg is nevezte őket, míg az itthoni hírpor-
tálok csak nevük monogramját említették.

Az egyszerű laikus nem nagyon érti az 
egészet. Egyrészt azt, hogy miért csigalas-
súságú a bochumi ügyészség, másrészt 
azt, hogy mindezek dacára hogyan vehe-
tik a bátorságot – főleg az olasz játékosok 
(mert még a profi B-osztályban is elég jól 
meg vannak fizetve) –, hogy csaljanak el 
mérkőzéseket. (Még a 2007-es magyar–
olasz 3-1-re végződő mérkőzésen is felte-
hetően néhány olasz védő benne lehetett 
egy bundában, mert az első gólt ők rúg-
ták – utána pedig jelzett az UEFA monitor-
ing rendszere, hogy nagy összegű fogadá-
sok érkeztek az olaszok vereségére, amit a 
fogadóirodák magas oddsokkal adtak ter-
mészetesen.)

Szóval, nem nagyon érti az ember azt 
sem, hogyha fölmerült a gyanú, akkor mi-
ért öt (!?) évre rá kezdenek el vizsgálód-
ni? Amikor néhány nap és kezdődik az eu-
rópai nemzeti tizenegyek Európa Bajnok-
sága, Lengyelország és Ukrajna közös ren-
dezésében, amit néhány ország államfője, 
köztük az új francia elnök azzal akar boj-
kottálni, hogy nem megy el a díszpáholy-
ba, a nyitómérkőzésre. (Ugyanis az uk-
rán kormány nem engedte ki a börtönből 
Julia Tyimosenkó, volt miniszterelnököt.) 
Ami kissé komikus bojkott (mert lehet nem 
is szereti a futballt), és semmi eredményt 
nem fognak vele elérni. (Mint ahogy annak 
idején a Los Angeles-i és a moszkvai olim-
pia bojkottjával sem ért el semmit egyik fél 
sem. Csupán annyit, hogy néhány kiváló 
sportoló pályafutását kettétörték.)

Úgy tűnhet talán néhány olvasónak, 
apró ügyek ezek az EU gazdasági válságá-
hoz képest. Ám azt jelzik, hogy nem csak 
gazdasági, hanem óriási morális válságban 
is van a kontinens. Ugyanis a kettő szoro-
san összefügg, és még azt sem lehet bizto-
san tudni: melyik a nagyobb.

Lóránt Károly közgazdász a Lánchíd rá-
dió egyik műsorában némi iróniával meg-
jegyezte: a szovjet „gyarmati függőség” 
sokkal jobb volt a jelenlegi EU gyarma-
ti függőségtől. Nem szóltak ennyit bele a 
belügyeinkbe, mint mostanság teszi pl. az 
IMF. És még a rubelt sem akarták ránk eről-
tetni…

- ács -

HÍREKHÍREK

NYÁRI 
NAPKÖZI

Tisztelt Szülők! Kedves 
Gyerekek!

Ebben az évben a Karcagi 
Általános Iskolai Központ 
biztosítja a nyári szünet ide-
jére a hagyományos nyári 
napközit a dolgozó szülők 
alsó tagozatos gyermekei 
számára.

Időpont: 2012. június 18. 
- augusztus 10. között 8 hé-
ten át. Hétköznapokon 800 
órától 1600 óráig 

Helyszín: Karcagi Ál-
talános Iskolai Központ 
Kossuth tér 4. szám alatti 
telephelye.

A napközibe jelent-
kezhetnek a város általá-
nos iskoláskorú gyerme-
kei (akiknek a szülei dol-
goznak) - elsősorban az alsó 
tagozatosok - az iskolákban 
igényelhető jelentkezési la-
pon. A jelentkezési lapokat 
az iskolákban gyűjtik össze.

Leadási határidő: 2012. 
június 8.

A napközi étkezési díját 
a Karcagi Általános Iskolai 
Központban kell befizetni 
2012. június 25-én.

A jelentkezett gyerme-
kek szüleinek tájékoz-
tató megbeszélést tart 
Veres Lászlóné a napközi 
projektvezetője.

Szülői értekezlet idő-
pontja: 2012. június 12. 16 
30 óra, helyszíne: Karcagi 
Általános Iskolai Központ  
Kossuth tér 4. szám 

A napközihez a nyár 
 folyamán is lehet csatlakoz-
ni, e szándékot szívesked-
jenek a helyszínen, vagy a 
06-30/605-8054 telefonszá-
mon időben jelezni.

Veres Lászlóné
Karcagi Általános Iskolai 

Központ

Kedves Szülők és Gyerekek!

Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
Felvételt hirdet az alábbi tan-
szakokra: zongora, ütőhang-
szer, hegedű, cselló, trombi-
ta, harsona, furulya, fuvola és 
magánének.

A beiratkozás helye: Erkel 
Ferenc AMI ( Szabó József ut-
ca 1.)

Ideje: 2012. június 11. hétfő 
és 12. kedd 14:00 – 18:00 órá-
ig.

Szeretettel várjuk a zenét ta-
nulni vágyó gyerekeket.

Plósz Csilla
igazgató

- Önnek tágabb terepről, 
úgymond országrésznyi te-
rületről lehetnek tapasztala-
tai: mennyire szemetes az or-
szág? - tettük fel a kérdést Ka-
pocsi Istvánnak, a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgató-helyettesének.

- Vannak helyek, amelyek 
elviselhetetlenül szemetesek, 
vannak viszont olyan környe-
zetek is, ahol a lakók, a gaz-
dálkodók nagyon szép ren-
det tartanak. Ezeket példa-
ként lehetne említeni, ahogy 
azokat az embereket is, akik 
már a gyerekeiket is a környe-
zet tisztán tartására nevelik. 
A mai alkalom is elsősorban 
szemléletformálási lehetőség 
inkább, hiszen a hulladékok 
eltakarítása, a környezetünk 
megtisztítása nem évi egyna-
pos, hanem folyamatos fel-
adat. Nagyon sokat jelent ez is, 
de a megoldást a szemléletfor-
málás, az oktatás, a nevelés je-
lenti.

- A megszervezett sze-
métszállítás, kezelés mel-
lett mi okozza a környezet 
elszemetesedését?

- Nagyon röviden összefog-
lalva: az igénytelenség. Ami-
kor természetvédelmi őr vol-
tam, találkoztam olyan em-
berekkel is, akik a szemetet a 
szemétlerakó teleppel ellenté-

tes irányba vitték és aztán va-
lamelyik árok partján szaba-
dultak meg tőle. Ezeket nem 
tudom mivel magyarázni. Ép 
ésszel felfoghatatlan dolgok.

- A védett területeken is gon-
dot jelent ez?

- Azokon, sőt a nemze-
ti parkon belül is előfordul. 
Az egyik legriasztóbb jelenség 
például, hogy pótkocsiszámra 
szállítanak ki építési törme-
léket. A nemzeti parkon belül 
is találunk ilyen helyszíneket, 
ezekkel kapcsolatban is meg-
van a feladatunk. Elsősorban 
az elkövető vagy elkövetők 
kilétének a felderítése, ha ez 
nem lehetséges, akkor a sze-
mét eltakarítása az állam, va-
gyis az adófizetők költségén.

- Pár éve külföldről – illegá-

lisan – kezdtek szemetet hor-
dani a Kiskunságra. Erre fe-
lénk előfordult-e ilyesmi?

- Ilyen mértékű kommuná-
lis és ipari hulladék elhelyezé-
séről nincsen tudomásunk. A 
jelenség esetében viszont tud-
nunk kell, hogy a hulladék 
üzlet is egyben. Üzlet azok-

nak, akik megpróbálnak tő-
le olcsón megszabadulni, más-
részt viszont – jó értelemben – 
azoknak is üzlet, akik az újra-
hasznosítással foglalkoznak. 
A szelektív gyűjtés és az is-
mételt felhasználás egyébként 
mindenképpen figyelemre 
méltó lehetőség, mert azzal ha 
nem is oldódik meg, de kezel-
hetőbbé válik a hulladék prob-
lémája.

Dr. Fazekas Sándor az or-
szágos megnyitó után segí-
tett kiosztani a szemétszedő 
kesztyűket és a hulladékgyűj-
tő zsákokat és elindult a többi-
ekkel megtakarítani az erdőt.

- A szemetelés sajnos or-
szágos, sőt európai problé-
ma – mondta a miniszter ké-
sőbb, a munka végén. - Ma 

már mindent előre csomagol-
nak és a rengeteg csomagoló-
anyag megjelenik a környezet-
ben is, mert az emberek eldob-
ják. Dániától Franciaországig, 
Magyarországtól Romániá-
ig mindenfelé láttam, igen je-
lentős probléma ez. A kérdés, 
akarunk-e és tudunk-e raj-
ta változtatni? A mai TeSzedd 
akció – aminek a jelmondata, 
hogy Vedd fel a kesztyűt! - jó 
példa arra, hogy az emberek 
szeretik a tiszta környezetet. 
Több száz településen mint-
egy százezren jelentkeztek és 
hát a regisztráció folyamatos. 
Megszerveztük az összegyűj-
tött hulladék elszállítását is. 
Az akcióhoz a Vidékfejlesztési 
Minisztérium és a Belügymi-
nisztérium adja a keretet és ré-
szesei többek között a vízügyi 
igazgatóságok, a természetvé-
delem, a nemzeti parkok és a 
Magyar Polgárőr Szövetség is. 
A program teljes költsége 130 
millió forint, ezt az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügy-
nökség adja.

Nagyon hasznos akció, hi-
szen Karcagra nem jellem-
ző, hogy a város szélén nagy 
mennyiségű hulladék lenne 
látható, de még itt is lehet ösz-
szeszedni.

Lehetett is. A déli külváro-
son, ahol a kisebbségi önkor-
mányzattal közösen szintén 
megszervezték a gyűjtést, 101 
fő 170 zsák szemetet gyűjtött 
össze. A szemetes helyeket, a 
városból kivezető utakat be-
járó csoportok összesen 3670 
kilogramm hulladékot raktak 
a zsákokba és utóbb a teherau-
tókra.

Nem hiába húztak kesztyűt!
Elek György

Országos megnyitó Karcagon
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Debreceni mézeskalács, 
hegykői petrezselyemgyö-
kér, Erős Pista, böszörményi 
dübbencs, miskolci krump-
lis kenyér. Mi a közös ben-
nük? Mindegyik jogosult a 
HÍR védjegy használatára, 
ami egyet jelent a hungarikum 
megjelöléssel. Ezen a hétvégén 
ugyanis az országgyűlési cso-
magba került a hungarikumok 
védelméről szóló korábbi par-
lamenti határozat végrehajtá-
sáról szóló jelentés. Ritka pil-
lanat, meg kell becsülni, ami-
kor a parlament olyan üggyel 
foglalkozik, amelyre vissza 
akar tekinteni. Most ez törté-
nik majd.

Lassan négyéves folyamat-
ról van szó, hiszen először 
2008 júniusában döntött erről 
az Országgyűlés. A döntésben 
az is szerepelt, hogy kétéven-
te be kell számolni arról, hol 
is tart a hungarikumok fellel-
tározása, védelme. Bár az első 
mondatból úgy tűnhet, mint-
ha csak ételekről lenne szó, a 
törvény ennél sokkal tágabb. 
A hungarikum ugyanis ne-

kem elsősorban értéket jelent, 
olyan értéket, ami ránk ma-
gyarokra jellemző, és érdemes 
támogatni, védeni is. Példá-
ul: a művészeti élet területén 
ott szerepel a magyar cigány-
zene, a Kodály Zoltán nevével 
jelzett zenepedagógiai mód-
szer, a magyar népzenekuta-
tás. Sok-sok ipari terméket is 
számba lehet venni, ami egye-
di és magyar. Ilyen a heren-
di porcelán, de ebbe a sorba il-
lik a hollóházi, vagy a Zsolnay 
porcelángyártás is. Itt van a 
Rubik kocka, de történelmi 
példa lehet a Kandó villany-
mozdony, vagy a Csonka féle 
porlasztó.

Vessük szemünket ismét 
a kézműves dolgokra: hala-
si csipke, kalocsai hímzés, csi-
kóbőrös kulacs, karikás ostor, 
soroljam még tovább? Ezek 
még csak nekünk, de más dol-
gok már a világnak is fonto-
sak. Az UNESCO már tizen-
egy elemet tart nyilván Ma-
gyarországról, mint a szellemi 
kulturális örökség része. Igen, 
közte van 2009 óta a kunsá-

gi birkapörkölt karcagi ha-
gyománya is, legyünk rá büsz-
kék! Mellette a matyó örök-
ség, a mezőtúri fazekasság, a 
magyar solymászat, a mohácsi 
busójárás is jegyzékre került. 
Kíváncsiság felkeltésére ide-
írom, hogy a listán van a tik-
verőzés Mohán, az emmausz 
Bólyban, és a pünkösdi temp-
lomdíszítés Mendén. Érdemes 
utána olvasni, mik is ezek?

Vagyis van mit védenünk 
bőven. Észre sem vesszük né-
ha, milyen egyedi és külön-
leges tárgyak, hagyományok, 
eljárások vesznek körül ben-
nünket. Én például megle-
pődve láttam a listán, hogy ott 
van a pálpusztai sajt is. Hiá-
ba is riogattuk ezzel régebben 
egymást, bizony ott a helye! 
Akárcsak a rongyos kiflinek, 
a szilvalekváros hájas tésztá-
nak, vagy a kürtőskalácsnak. 
De nem is folytatom! Elég lesz 
ezekről a parlamenti vitát vé-
gighallgatni ahhoz, hogy ösz-
szefusson a nyál a szánkban.

Varga Mihály

Étvágygerjesztő vita előtt a Házban

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

Június 9-10. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Június 16-17. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Június 23-24. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

BoleBolero Turiro Turi
Megújult árukészlettel és 

nyitva tartással várjuk kedves 
vásárlóinkat

Az Ady Endre utca és a 
Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 

Új szakma! Könnyű és gyors elhelyezkedés!
Nem mindegy, hogy hol végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS 
KIKÉPZŐ
KÖZPONT

BIZTONSÁGI ŐR
Intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést 

indít
június 9-én és 16-án

KARCAGON, KISÚJSZÁLLÁSON 
ÉS PÜSPÖKLADÁNYBAN.

+36-30-981-19-83
Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu 

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
 NE HIGGY az átverőknek, ÓVAKODJ az olcsó 

tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő és 
Kemping meghirdeti 

a 

Karcag, Fürdő u. 3. sz. alatt 
lévő 2 db, egyenként 16m2- es 
üzlethelyiséget bérbeadásra.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 
2012. június 15.

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
5300 Karcag, Kisújszállási út 24.

Tel.: 06 59-400-488

Városi Pedagógusnap

A karcagi iskolák és óvodák tanárait, tanítóit, óvónőit kö-
szöntötték június 1-jén. A Déryné Kulturális Központ szín-
háztermében Dobos László polgármester ünnepi emlékezését 
követően dr. Sütő Mihályné vehette át aranyoklevelét, majd a 
központ színjátszói és tánccsoportjai műsorát láthatták a pe-
dagógusok.

tartalmazza a központi költség-
vetésből lebontott támogatáso-
kat, hozzájárulásokat, az egyes 
feladatokhoz átvett pénzeszkö-
zök előirányzatosítását. A mó-
dosító javaslatok alapján összes-
ségében 306 850 ezer forint be-
vételi- és kiadási előirányzat nö-
vekedést tartalmaz a tervezet.

A testület ez alkalommal 
döntött arról, hogy meghirde-
ti a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sportközpont és Könyvtár 
igazgatói állásának pályázatát. 
Az intézmény vezetői feladatait 

jelenleg Kovácsné Kerekes Ka-
talin látja el a pályázati eljárás 
eredményes befejezéséig. Ezzel 
az intézménnyel kapcsolatos az 
a döntés is, amely a Magyar Tu-
rizmus Zrt.-vel fenntartott név-
használati szerződést felbont-
ja. Ennek értelmében a Karcagi 
TURINFORM IRODA befeje-
zi a működését. Az iroda tavaly 
29%-os teljesítményt produkált 
és az intézményvezető jelezte, 
hogy a jelenlegi költségvetési 
keretek ismeretében nem tudja 
felvállalni az iroda további mű-
ködtetését.

-dh- 

Testületi ülés

SZENT 
IVÁN-ÉJI 

TŰZUGRÁS 
ÉS TÁNCHÁZ

a Nagykun 
Látogatóközpont 

udvarán

(Karcag, Táncsics krt.46.)
2012. június 23-án, 

szombaton 20 – 24 óráig.

Vezeti: Nagy Emese
A talpalávalót a Pipás 

népzenei együttes húzza.

Jegyárak: 
felnőtt: 500Ft.

gyermek (3 éves kortól), 
diák, nyugdíjas: 200 Ft.

Jegyek válthatók elővétel-
ben a Déryné Kulturális 

Központban, vagy a hely-
színen.

MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐT 
SZERETETTEL 

VÁRUNK!

Folytatás az 1. oldalról
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Télen írtunk arról, hogy 
vagy hetven év halogatás után 
kipótolták, renoválták a re-
formátus templom karzatán 
lévő padozatot, az ősz másik 
eseménye pedig a régi minták 
alapján újra elkészített bejá-
rati ajtó helyére állítása volt. 
Akkori beszélgetésünkkor 
Koncz Tibor vezető lelkipász-
tor  jelezte, az egyházközség 
újabb munkákat tervez.

-Ami az idei terveinkből 
közérdeklődésre tarthat szá-
mot – mondta a nagytiszteletű 
úr immár tavasszal megismé-
telt beszélgetésünkkor – az az, 
hogy egy pályázati támogatás-
sal elnyert összeg se-
gítségével szeretnénk 
hőszigeteltekre lecse-
rélni a nagytemplom 
homlokzatának és 
palástjának ablakait. 
Azt mindenki láthat-
ja, hogy a homlokzat 
viszonylag jó állapot-
ban van, az ajtókat is 
kicseréltettük, ám az 
ablakok még a régi-
ek. Sok helyen betör-
ve bennük az üveg, 
néhol egyes részeik hiányoz-
nak. Tehát több helyen életve-
szélyesek, arról nem beszélve, 
hogy ebben az állapotban télen 
sem tartják vissza a hideget – 
vagyis mindössze jelképesnek 
tekinthetők. Éppen ideje lesz 
tehát a felújításuknak. Most a 
felső szint ablakait szeretnénk 
kicserélni, már csak azért is, 
mert a templomnak nagyon 
nagy a légtere. Nagyon-nagyon 
nehezen tud lehűlni, de ha le-
hűlt, akkor nagyon nehezen 
tud felmelegedni, – főleg úgy, 
hogy az ablakai semmiféle hőt 
nem tartanak vissza. A tervek 
szerint  hőszigetelt vagy akár 
hangszigetelt nyílászárók ke-
rülnek fel.

- Ismerve valamelyest a té-
li templomot biztos vagyok ben-
ne, hogy óriási lesz a javulás...

- Reméljük, de  van még egy 

elképzelésünk, mégpedig a 
templom padlófűtésének a ki-
alakítása. A második félév első 
etapjában várhatóan azt is el-
indítjuk. Jó volna, ha a követ-
kező adventi időszakra, a kö-
vetkező adventi hangversenyre 
már ott tudnánk tartani az al-
kalmakat. Ide kívánkozik még  
valami. Bizonyára sokaknak 
feltűnt már az orgonánk hall-
gatása. Harmadik nagy ter-
vünk ezzel kapcsolatos: az or-
gona temporális rekonstrukci-
óját szeretnénk kiviteleztetni. 
Ez esetben pályázatról egyelőre 
sajnos nem tudok, de keressük 
a lehetőségeket, mert a javítta-

tás még a szerényebb számítá-
sok szerint is legalább egymil-
lió forint.

- Vannak tennivalók bőven, 
és eddig még csak a nagytemp-
lomot érintettük. Van itt azon-
ban még egy pár évvel fiatalabb 
– jövőre kétszáz éves – iskola, 
és egy fele ennyi idős gimnázi-
um is ...

- Az intézményeinkkel kap-
csolatban is vannak fejleszté-
si szándékaink. Két iskolánk-
nál is jelentkeznek a templom 
esetében már érintett problé-
mák, ezeknél viszont hatvá-
nyozottabban, hiszen a min-
dennapos használatnál kide-
rül, hogy a nyílászárók rendkí-
vül elavult állapotban vannak. 
Ez sok más szempont mellett a 
jelentős fűtési (közüzemi) költ-
ségek mellett sem megenged-
hető. Most várunk egy pályá-

zatot, ami előreláthatólag rö-
videsen megnyílik, – ám ha 
esetleg elmarad, az iskoláknál 
akkor is beiktatjuk a nyílászá-
rók cseréjét. A gimnáziumnál 
a főépület utcára néző részei-
nél, az általános iskolánál pe-
dig a boltíves folyosón akarunk 
hő- ill. hangszigetelt ablakokat 
beállítani. És hát nyilván elvé-
gezzük, ami még majd adódik, 
hiszen mi is szeretnénk minél 
komfortosabbá tenni az intéz-
ményeinket. Az értékmegőr-
zéshez, és az értékteremtéshez 
ugyanis megfelelő környezet 
szükségeltetik.

- Az ősszel Szentesi Lajos fő-
gondnokkal volt sze-
rencsém bejárni a déli 
temetőt. A főgondnok 
úr akkor megmutatta 
azokat a helyszíneket, 
ahol már akkor „va-
lami készült”, hozzá-
téve azt is, a java er-
re az évre marad. Mi-
lyen munkák követ-
keznek?

- A várakozás, az 
érdeklődés érthe-
tő, hiszen réges-ré-

gi probléma a temető, a teme-
tők. A jelenlegi elképzelésünk 
szerint szeretnénk megépíteni 
azt az utat, ami leghátul van, 
és ami eddig járhatatlan volt. 
Nem feledtük a kapu illetve a 
kerítés megcsináltatását sem. 
A korábbi tervünk viszont, 
hogy egy új ravatalozót épít-
sünk, a jelenlegi viszonyok kö-
zött nem látszik reálisnak. Ez 
lesz az álláspontunk egészen 
addig, amíg a megfelelő pá-
lyázat kiírásra nem kerül. Ní-
vósabb, modernebb ravatalozó 
kell – ez biztos is, de pályázat-
ra várunk. Évek óta semmifé-
le díjat nem emeltünk, és a je-
lenlegi helyzetben sem szeret-
nénk a fejlesztés terheit a hoz-
zátartozókra hárítani, vagyis 
várjuk a kormányzat segítsé-
gét.

Elek György

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

1. Helye: Karcag belterület, Laktanya út 1.
Helyrajzi száma: 5376/30
Megnevezése: épület és udvar
Alapterülete: 1 ha 9317 m²

2. Helye: Karcag, Kálvin u. 5.
Helyrajzi száma: 20
Területe: 2881 m²
Megnevezése: általános iskola

A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2012. június 
20. napja 16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában (I. 
emelet 23. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-635).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).”

Templom, iskolák és temető

A képen láthatók a május 26-ai 50 éves jubileumi találkozó 
résztvevői, a Karcag, Kálvin u. 9. sz. Állami Általános Leány-
iskolában végzett „A” (of. Cs. Németh Lászlóné) és „B” (of. 
Arató Ferencné) osztály volt tanulói és megjelent kedves taná-
raik: Szabó Sándorné, Kádár Pálné és Kárpáti Jenőné. A há-
rom évvel ezelőtti sikeres összejövetelük után most is kitűnő-
en érezték magukat a már jórészt nyugdíjas nagymamák az 
osztálytermi tartalmas beszámolók, a finom közös ebéd és a 
kötetlen beszélgetések során. Megemlékeztek azokról, akik 
már nem lehettek közöttük, s mindenkinek jó egészséget, to-
vábbi tevékeny, boldog éveket kívántak.

KÖSZÖNET
A Gyermeképség Alapítvány kuratóriumának nevében ezúton mon-

dok köszönetet a HELLS ANGELS HUNGARY MC és a futamhoz csatlakozó 
egyéb motoros klubok tagjainak, hogy 2012. 05. 26-án ismételten Karca-
got választották jótékonysági vonulásuk célpontjának. Ahogy növekedik 
ezen rendezvény ismertsége, úgy erősödik itt Karcagon annak közösség-
teremtő, ereje.

Megköszönöm Varga Mihály Miniszter Úrnak, hogy jelenlétével meg-
tisztelt minket. Köszönöm dr. Fazekas Sándor Miniszter és Dobos László 
Polgármester uraknak biztató levelüket. Karcagi Nagy Zoltán önkormány-
zati képviselőnek a köszöntést, valamint Pánti Ildikó, Csányi Sándor, Mol-
nár Pál képviselőknek a megtisztelő részvételt, a kórház vezetésének tá-
mogatását. Dr. Farkas Béla orvos-igazgató helyettes, dr. Kapusi Lajos or-
vos-igazgatónak, dr. Szabó Mária profilvezető főorvosnak a házigazdai 
vendégfogadást.

Ebben az évben 660.000 Ft lett a rendezvény hozománya.
Munkájukkal segítették a rendezvény sikerét: Nagykun Víz- és Csator-

namű Kft. Kálmánné Nagy Mária igazgatónő; Andrási István műszaki ve-
zető, valamint a kemping és a strandfürdő dolgozói; Városgondnokság 
Molnár Pál igazgató; Andrási Márton csoportvezető és munkatársai; BF 
Security Bt. Balogh András és munkatársai; Déryné Művelődési Központ 
Mulicz Zoltán technikus és munkatársai; Polgárőrség: Rigó Zoltán, Ara-
di Attila, Gyökeres Péter; Kovács István, Németh Nikoletta. Ferenczi Béla, 
Panduné Tóth Ildikó; Gyermekosztály és Újszülött részleg dolgozói; Lukács 
Edit, Ágostonné Doma Magdolna.

Az ételekről és italokról gondoskodtak: Sántha László és felesége, Ács 
Ilona, Nagyné Györfi Eszter, Juhász János, Kacsándi István, Szatmári Péter, 
Essen Kft. Mészáros Zsolt, Mészáros Zsoltné, Orosz Andrea, Szabó Katalin 
és Karsai Katalin, Euro Kft. Szatmári János úr és családja, Kiss Lajos egyé-
ni vállalkozó.

A szórakoztató programokról gondoskodtak: Karcagi Talpas Íjász Egye-
sület tagjai, Karcagi Kunlovarda Mészáros Zsolt és munkatársai, Senor Ze-
nekar, Retrock Zenekar, History Zenekar.

Médiatámogatók: Karcag Televízió Pengő Ferenc és Papp István, 
Karcaginfo Halmai György és Gulybán Róbert, Karcagi Hírmondó Dede Gé-
za és Ruzicska Ferenc, TISZA-PART Média Kft. Kenyeres Gyula, Daróczi Er-
zsébet újságíró, Karcag FM Rádió Balogh Andrea és Czinege Csaba.

Játékadományokat örömmel vettünk át a beteg gyermekek számára, 
Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata, 
Varró István Szakközépiskola és Szakiskola Diákönkormányzata, Mátyásföl-
di Fecskefészek Óvoda, Karcagi Általános Iskolai Központ: Kiskulcsosi Tagis-
kola, Kovács Mihály Tagiskola, Györffy István Tagiskola, Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola, Karcagi Nagykun Református Szakközépiskola és 
Gimnázium, Karcagi Talpas Íjász Egyesület, Bacsa Tímea Tiszafüred.

A Gyermeképség Alapítvány számlájának összegét növelték az alábbi 
vállalkozások átutalásai: Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Kálmánné Nagy 
Mária igazgatónő, Szabóné Péter Éva, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., 
Karcagi VG Kft., Karcagi Erőforrás Kft.

Köszönetet mondunk és kérjük további segítségüket is.
Dr. Aradi Erzsébet

Gyermeképség Alapítvány
Kuratórium Elnöke

Köszönet
Megköszöni a Karcag 

Rendőrkapitányság Vá-
rosi Baleset-megelőzési Bi-
zottsága és a Karcag Rallye 
Sport Szövetség a 2012. jú-
nius 3-án megrendezett 
„Lassan és Biztonságosan” 
KRESZ vetélkedő meg-
rendezéséhez nyújtott ön-
zetlen segítségét: Karcag 
Város Önkormányzatá-
nak, Szuperinfónak, Info-
Karcag.hu–nak, Szervó Bt.-
nek és dolgozóinak, Kurucz 
Istvánnak, Örsi Zoltán Ke-
rékpár szerviznek, Kar-
cag Polgárőr Egyesületnek, 
Karcag Tv-nek.
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Tájékoztatás
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kátai 
Gábor Kórház TIOP-2.2.4 pályázatával kapcsolatban a 
telefonközpont áthelyezési munkálatait 2012. június 
9-10-én (szombat, vasárnap) végzi a kivitelező cég. 
Ezért az intézmény területén szombat reggel 8:00 
órától 11:00-óráig a teljes telefonhálózat ki lesz kap-
csolva.

A Kórház a fenti időpontban az alábbi mobilszámokon 
érhető el. Kérjük, hogy csak sürgős esetben használ-
ják ezeket a vonalakat.
Porta, rendészet: 30/644-9373.
Sürgősségi Betegellátó osztály: 30/644-9378.
Intenzív osztály: 30/644-9362.
Traumatológia: 30/644-9385.
Sebészet: 30/644-9387.
Szülészet-nőgyógyászat: 30/644-9377.
Belgyógyászat: 30/644-9371.

Ezek a telefonszámok csak a fenti időpontban élnek. 
Szombaton 11:00 órától vasárnap estig fokozatosan 
visszakapcsolásra kerülnek az osztályok eddig meg-
szokott fő- és mellékszámai.

Megértésüket köszönjük:

A Kórház Vezetése

A Kutató Diákok Orszá-
gos Szövetsége 2012-ben tize-
dik alkalommal hirdette meg 
az Országos Kutdiák Esszé-
író Pályázatát, melynek ün-
nepélyes eredményhirdetésé-
re 2012. június 2-án került sor 
a Magyar Tudományos Aka-
démia patinás épületében, 
amely méltó rangra emelte a 
rendezvényt. Dr. Szegedi Nó-
ra, az MTAK munkatársa kö-
szöntötte a vendégeket, majd 
a 2011-es Nobel-díj átadásá-
ról és a nemzetközi kapcsola-
tokról hallhattak előadást a je-
lenlévők. A KutDiák részéről 
Szenczi András elnök, vala-
mint Urbán Eszter természet-
tudományos tagozatvezető 
mondott köszöntőt. Az esszé-
pályázaton közel 60 középis-
kolai diák versenyzett 8 kü-
lönböző kategóriában.  

Kovács Miklós, a Refor-
mátus Gimnázium 10. B osz-
tályos tehetséges tanulója ki-
emelkedő sikert ért el az or-
szágos versenyen. A föld-
rajz-helytörténet szekcióban 
országos második, egyben a 
szekció különdíjasa lett. Pálya-
munkájának címe: „Tilalmas 
régen és ma, a paradicsom 
kapujában és a pokol torná-
cán”. Harminc oldalas pálya-
munkáját a zsűri a következő-
képpen értékelte: „A dolgozat 

szerzője Tilalmas tanyaköz-
pont múltjával, jelenével és jö-
vőképével foglalkozik. A má-
sodlagos irodalom mellett le-
véltári forrásokat is felhasz-
nált a dolgozat elkészítéséhez, 
amelyek a helytörténeti kuta-
tások kiindulópontját jelentik. 
A történelmi múlt ápolása ki-
emelkedő jelentőségű, megfe-
lelően használta és hivatkozta 
a képeket, saját kutatási ered-
ményeit beépítette a dolgo-
zatba. A munka a szerző saját 
gyűjtőmunkáját mutatja /tér-
képek, fényképek, jegyzőköny-
vek, filmek, levéltári gyűjte-
mény/. A dolgozatíró áttekin-
ti a település gazdaságtörté-
netének egy jelentős időszakát, 
elemzi a településnek a XX. 
század gazdaságtörténetében 
játszott szerepét. Az esszé szé-

pen beszél a mostani nehéz 
helyzetről is. A szerző ripor-
tokat is csatol, a képanyag na-
gyon komoly munkával ké-
szült, a stílus világos, szép. A 
helytörténeti kutatás mélysé-
ge feltétlenül meghaladja a kö-
zépiskolás szintet, amelynek 
következtében feltétlenül díja-
zásra javaslom a dolgozatot”. 

A Református Gimnázium 
tantestülete és a tanuló felké-
szítő tanára nevében szívből 
gratulálunk az országos ered-
ményhez és a különdíjhoz, to-
vábbi sikereket kívánunk.

Kovács Miklós a Magyar 
Tudományos Akadémián ün-
nepélyes keretek között vehet-
te át a KutDiák 2012. évi kü-
löndíját

MAJOR
földrajz-orosz szaktanár

A Nemzedékek Biztonságá-
ért Közhasznú Alapítvány az 
Országos Baleset-megelőzési 
Bizottsággal együttműködve 
2012. május 25-én Budapesten 
rendezte meg, immár 8. alka-
lommal a „Pindur-Pandúr Ki 
mit tud” Mini KRESZ orszá-
gos vetélkedőt a nagycsopor-

tos óvodások és az első-máso-
dik osztályos kisiskolások ré-
szére. 

A program célja a helyes 
közlekedésre nevelés, a köz-
lekedési ismeretek bővítése, a 
balesetmentes közlekedés elő-
segítése, valamint az, hogy a 
gyermekek játékos eszközök-
kel elsajátítsák a közlekedés 
alapvető szabályait, életko-
ruknak megfelelő feladatokkal 
elméleti és gyakorlati ismere-
teik bővüljenek.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola első 
és második osztályosokból ál-
ló csapata vett részt a múlt hét 
pénteken a 121 csapatot felvo-

nultató országos döntőben. A 
karcagiak az elméleti fordu-
lóban maximális pontszámot 
értek el. Ezt koronázta meg a 
kerékpáros gyakorlati teljesít-
mény a berendezett pályán, 
ahol a csapat minden egyes 
tagja pontlevonás nélkül, hi-
bátlanul teljesített.

A karcagi siker tehát meg-
kérdőjelezhetetlen. A karcagi 
Refi csapata így gazdagította 
iskoláját a könyveken, sport-
szereken túl egy teljesen fel-
szerelt kerékpárral is.

Köszönjük a felkészítők se-
gítségét és gratulálunk a Pin-
dur Pandúroknak a város hír-
nevének öregbítéséhez!

A sikeres csapat tagjai bal-
ról jobbra haladva:

Guggol: Balogh Gréta Judit, 
Simon Dzsenifer Éva, Mészá-
ros Nikolett, Varga Noémi Re-
beka, Mihály Kata, Vinis Dóra

Áll: Papp Levente, Szalai 
Máté, Oláh Ferenc, Nagy Ist-
ván Ferenc, Béres Anna.

Egy nap, ami nem érted 
van, de igazán Rólad szól-
hat! Ez a szlogenje a Magyar 
Református Szeretetszolgálat 
Szeretethídról szóló 2012-es 
kampányfilmjének.

A Magyar Református Egy-
ház 2009 óta negyedik alka-
lommal rendezte meg a Kár-
pát-medencei Református Ön-
kéntes napokat, a Szeretet-
hidat. 2012. május 18-19-én 
több, mint 10.000 ember vég-
zett önkéntes szolgálatot. A 
Szeretethíd lényege, hogy mi-
nél több emberen segítsünk 
hidat építve egymás felé sze-
retetből.  A Szeretethíd nem 
csupán önkéntes szemétszedé-
si akció, hiszen a fizikai segít-
ségnyújtáson túl generációk 
és közösségek között akar hi-
dat építeni. 

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium diákjai és tanárai idén 
harmadjára egyre növekvő 
létszámban vettek részt ezen 
a programon. Bár 2011 volt 
az Önkéntesség Éve, mi nem 
hagytuk abba a munkát, mert 
nem kampányszerűen, hanem 
rendszeresen és szívből vég-
zünk önkéntes szolgálatot.

Pénteken az első két tan-
óra után közös áhítaton való 
részvétellel és egy finom reg-
geli elfogyasztásával készül-
tünk fel arra, hogy „Ne csak 
szóval szeressünk, hanem 
cselekedettel és valóságosan” 
(Jn. 3. 18.).

Ezen a napon, Karcagon 
100-nál több diák és 10 ta-
nár építette a Szeretethidat 
egymás felé, a gimnázium, a 
gyülekezet és a város felé.

Az iskolánkban több cso-
portban folyt a munka: a tor-
natermet, és az udvart, a fo-
lyosón lévő tárlókat, a fizi-
kai, kémia és biológia szertá-
rakat, előadótermeket tettük 
rendbe. 

Hidat építettünk a helyi re-
formátus általános iskolához 
is, hiszen színjátszóink két 
osztálynak adtak elő vidám 
színdarabot.

A templom karzatainak ta-
karításával és a díszburkolat 
kigyomlálásával a gyülekezet 
felé végeztünk szolgálatot.

Idén is, hasonlóan az el-
múlt három év gyakorlatá-
hoz, minden ünnep előtt hi-
dat építettünk a gimnázium 
és a kórházi betegek, dolgo-
zók között. Diákjaink szép 

számban egy-egy jó szót, mo-
solyt, vittek a kórházban fek-
vőknek. Az apró kis ajándék 
és igés könyvjelző mellett ta-
lán ez volt a legkedvesebb 
ajándék számukra. 

A kollegákkal példát mu-
tatva irányítottuk diákjain-
kat a feladatok végzése köz-
ben. Öröm és büszkeség töl-
tött el bennünket, amikor a 
gyerekek boldogan mesél-
ték, hogy megszépült az isko-
la, a templom; hogyan nevet-
tek a kisiskolások a színdara-
bon; ahogyan könnybe lábadt 
a szemük a kórházi betegek-
nek búcsúzáskor.

A mai önző, anyagi siker-
ről szóló világunkban mi 
megmutathattuk a diákjaink-
nak, hogy milyen nagy érték 
önmagunkból adni, s meg-
ismerhették a közösségben 
végzett önkéntes szolgálat 
örömét is.

Hálás köszönettel tarto-
zunk a Szeretetszolgálatnak 
a feliratos pólókért és a Kar-
cagi Református Egyházköz-
ség vezetőinek a szervezés-
beli segítségért, valamint az 
anyagi támogatásért.

Nagy Éva

X. KutDiák Országos Esszéíró Pályázat

Kovács Miklós országos sikere

Szeretethíd

Újabb országos karcagi siker
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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 

A Varró SZKI V-VI. kcs. fiú 
kispályás labdarúgó csapa-
ta a Megyei Elődöntő, majd a 
Megyei Döntő megnyerésével 
még áprilisban kivívta a jogot 
a Diákolimpia Országos Dön-
tőjén való részvételre, ponto-
sabban a minél jobb helyezés 
elérésére.

Lelkesen és szorgalmasan 
készülődött a csapat, mint 
két éve, amikor Szentgotthár-
don képviselték a Varró SZKI 
sportolói nem csak az intéz-
ményt, hanem Karcag városát 
és Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyét .

A Diákolimpia Döntőjét eb-
ben a tanévben a Szombathely 
melletti városka, Vép rendez-
te. Május 18-án, pénteken reg-
gel indultak a „Varrósok” és 
volt idő ismerkedni Magyar-
országgal, míg az ország egyik 
legnyugatibb városába érkez-
tek. Útközben Budapest neve-
zetességeinek és a Balatoni táj 
szépségének megcsodálása is 
élmény volt. No,de mi is az a  
450 km! Szíves örömest cserélt 
volna csak a megyéből 19, az 
országból közel 300 iskola csa-
pata a „Varróval”! Ide azon-
ban csak 18, és köztük a Var-
ró SZKI jutott most el. 

Késő délutáni megérkezés 
után, rövid ismerkedés volt a 
program a városkával, a mér-
kőzések a szállás és az étke-
zések helyszíneivel. Rövid, de 
színpompás megnyitó után a 
csapatvezetők a sorsolással, a 
sportolók izgalmas várakozás-
sal, a szálláshelyek elfoglalásá-
val töltötték az estét.

Május 19-én szombaton 6 
csoportban, 3 pályán kezdőd-
tek meg a csoportmérkőzé-
sek. 1. mérkőzés: Karcag Var-
ró – Szombathely, Kereskedel-
mi SZKI 4:4. A „nyitómeccs” 
a házigazdák ellen rendkívül 
nehéz volt, a harmatos-csú-
szós „hazai pályán„! 2. mér-
kőzés: Karcag Varró – Csong-

rád, Batsányi János Gimná-
zium 4:3. Ezen a mérkőzé-
sen végig vezetve, egy nagyon 
küzdős csapat ellen sikerült 
győzni! A Varró SZKI így az 
„A” csoportban csoportgyőz-
tes lett. Ez más labdajáték-
ok (röplabda, kézilabda) diák-
olimpiai döntőjében azt jelen-
tette volna, hogy a Varró csa-
pata az 1-6.helyezettek közé 
került. Itt azonban alig ért vé-
get a csoportmérkőzés, foly-
tatódott a döntő a „keresztjá-
tékkal”, ahol a csoportok el-
ső és második helyezettjei az 
első 6 közé kerülésért kellett 
hogy játszanak még egy mér-
kőzést. 3. mérkőzés: Karcag 
Varró – Debrecen, Ady Endre 
Gimnázium 0:2. Sajnos a Deb-
recen korán talált egy gólt, mi 
viszont nem találtunk a kapu-
ba, pedig volt helyzet bőven! 
Az utolsó percekben a vész-
kapus megoldásból sem talál-
tunk be, sőt a meccs lefújásá-
nak pillanatában mi kaptunk 
még egy potyagólt! Nagy volt 
a tét, s az első két meccs is so-
kat kivett a játékosokból. Nem 
volt szerencsénk, így a 7-12-ig 
helyért játszottunk tovább.

Május 20-án vasárnap a 
helyosztó mérkőzések követ-
keztek. 4. mérkőzés: Karcag 
Varró – Kisvárda, Bessenyei 
Gy. Gimnázium 3:5. A „csa-
lódott csapatok” mérkőzésén 
kezdésként sikerült benézni 
egy-két potyát a kora reggeli 
meccsen, de miután felébred-
tünk, remek játékkal legyőz-
tük a Győrt! 5. mérkőzés: Kar-
cag Varró – Győr, Lukács Sán-
dor MG.SZKI 3:1. 

6. mérkőzés: Karcag Varró 
– Budapest, Móricz Zs. Gim-
názium 3:0. A helyosztókon a 
9. helyért Budapest csapata el-
len a biztos előny megszerzé-
se után a cserék is pályára lép-
tek, sőt gólt is szereztek. SZÉP 
VOLT FIÚK!

Végeredmény: 1. Veszprém, 

Táncsics Mihály Szakközépis-
kola, 2. Vác, Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gim-
názium, 3. Kiskőrös, Általá-
nos Iskola és Középiskola és 
Szakiskola. 9. Karcag Varró 
István Szakiskola, Szakkö-
zépiskola.

A csapat tagjai voltak: Ba-
kó László, Csatári József, Csík 
Szabolcs, Duka Attila, Duka 
Gyula, Földi Dávid, Kabai 
Sándor, Kiss Attila, Koszta 
Norbert, Kovács Csaba, Lázók 
Attila, Rózsa Attila, Tyukodi 
Ferenc. Felkészítő: Fodor Csa-
ba.

Az eredmény sajnos elma-
radt a várakozástól, de vala-
mennyi csapattag dicséretet 
érdemel. A pályán és azon kí-
vül sportszerű és tisztességes 
magatartásával sikerült csa-
patunknak sok barátot sze-
rezni, és olyan kapcsolatot ki-
alakítani más tanintézettel, 
akik szívesen meghívják a jö-
vőben tornákra, mérkőzések-
re a Varró István SZKI spor-
tolóit. Jövőre újra megpróbál-
juk, hiszen a csapat nagyjá-
ból együtt marad, mivel kevés 
végzős-ballagó van a játéko-
sok között,  viszont a fiata-
lok beépülhetnek a jelenlegi 
együttesbe.

Megköszönjük a támoga-
tását mindenkinek, akik se-
gítették a csapat felkészülé-
sét, az utazás és étkezés költ-
ségeinek csökkentését bármi-
lyen módon, s ezáltal részesei 
voltak a sikeres szereplésnek. 
Karcag Város Önkormányza-
tának, Szepesi Tibornak, Sza-
ki 2000 Alapítványnak, Mé-
száros Zsoltnénak-Essen Kft., 
Kovács Lászlónak-Lahnbau 
Kft., Laboncz Jánosnak, Szen-
tesi Imrének-Agip Karcag, 
Karcagi SE Labdarúgó Szak-
osztályának.

Fodor Csaba
Varró SZKI DSE elnök

K Ö Z H Í R E L É S
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerv megyei tiszti főorvosa 
a IX-R-062/00467/2012. sz. határozatával elrendelte a Jász-
Nagykun-Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tar-
tózkodó 30 éves és ennél idősebb lakosok kötelező tüdő-
szűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2012. június 12-től augusztus 09-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak sze-
rint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:

Hétfő:  12:30 – 16:30-ig
Kedd:  08:30 – 12:30-ig
Szerda:  12:30 – 16:30-ig
Csütörtök:  08:30 – 12:30-ig
Péntek:  08:30 – 12:30-ig
augusztus 09. Csütörtök  8:30 – 12:00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 
egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, ille-
tőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványá-
val és betegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló érte-
sítésen megjelölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton 
részt venni.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a kötelező tü-
dőszűrésre kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy 
távolmaradását nem igazolja, akkor szabálysértést követ 
el, mely a II/ 2012. évi törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben fog-
laltak alapján pénzbírsággal sújtható.

A 30 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy ta-
nulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az 
alábbiak szerint történik: 

18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájá-
val, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megje-
lenni,

14-30 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni 
kell. Postai csekket a szűrés helyén lehet kérni. 

Rózsa Sándor
jegyző

VARRÓ-SPORT

Kispályás labdarúgó diákolimpia 
országos döntő

HIRDETMÉNY
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2012. június 2-től 

2012. augusztus 21-ig Szajol - Törökszentmiklós és Karcag 
- Püspökladány állomások közötti pályafelújítási munkák 
miatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. 
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a 6008 és a 6009 sz. 
vonat helyett Kisújszállás - Püspökladány állomások között 
vonatpótló autóbusz közlekedik. A vonatpótló autóbusz-
okon együttes elhelyezést, élőállat- és kerékpárszállítást, va-
lamint kerekesszékes utaztatást nem tudunk biztosítani!

6008-as vonat helyett autóbusz:
 Kisújszállás Karcag Püspökladány
 0:19 0:46 1:07
6009-es vonat helyett autóbusz:
 Püspökladány Karcag Kisújszállás
 2:48 3:09 3:36
A módosítás érinti a Karcag – Tiszafüred között közleke-

dő vonatok menetrendjét is!
Vonatpótló autóbuszok:
 Karcag Tiszafüred
 6:10 7:07
 14:43 15:40
 Tiszafüred Karcag
 8:03 9:10
 16:08 17:15
A vonatok pontos menetrendjéről a http://elvira.mav-

start.hu/ weblapon, vagy a 06/40-494-949-es telefonszámon 
érdeklődhetnek.

Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlensé-
gekért szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.
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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 kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész Jász-
Nagykun-Szolnok megye területén! 
Tel.: 06/30-450-5723.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alatti 
1874 m²-es portán 1 szoba + kony-
ha + spájzos ház eladó. Tel.: 06/70-
613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
Eladó Karcag főterén egy szobás 
komfortos, igényes kertes ház-
rész, 43 m² gázfűtés + cserépkály-
ha. Budapesti csere is érdekel. Tel.: 
59/311-055 vagy 06/30-243-0673.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
06/30-263-1504.
Bucsán, a Lehel utcában ház eladó. 
Állattartása kiválóan alkalmas, ha-
talmas téglából épült alsóépület-
tel, belvíz mentes területen. Tel.: 
06/30-985-4098.
Karcagon a Kertész J. utca 1. sz. 
alatt I. emeleti, 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-547-9987 
vagy 06/30-287-6790.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
Összkomfortos, két szobás csalá-
di ház gázfűtés + csempekályha 
nagy udvarral sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-505-3467.
Kétszintes, 3 szobás + étkezős, 2 
fürdőszobás felújított családi ház 
eladó. Kg., Diófa u. 7. Tel.: 06/30-
254-9237 vagy 06/20-582-5467.
3 szobás kertes ház eladó. Kisebb 
csere is érdekel. Tel.: 59/312-258.
Sürgősen eladó a Tanya áruházzal 
szemben, a Kungát utcában 83 m²-
es, gázfűtéses ház 840 m² telken, 
műhellyel, alsóépületekkel, fúrott 
kúttal. Ideális egy önellátó éltre 
berendezkedő családnak. I.ár: 7,4 
M Ft. Tel.: 59/311-426.

Eladó karcagi ingatlanok nagy vá-
lasztékban. www.nagykuningatlan.
com
2 szobás, összkomfortos kertes csa-
ládi ház eladó. Kg., Zrínyi u. 14. sz. 
alatt. Tel.: 06/20-482-4608.

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tég-
la ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órától).
Karcagon főtérhez közel 712 m² 
telken lebontásra szoruló ház el-
adó. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. sz. Tel.: 
06/30-478-2714.
A Kinizsi u. 81. sz. alatti ház eladó. 
Érd.: a helyszínen.
Tehermentes, II. emeleti garzon-
lakás a Kertész J. utcán eladó. Tel.: 
06/30-419-4171.
Eladó Budapest belvárosában egy 
58 m²-es 2 szobás igényesen felújí-
tott földszinti öröklakás. Tel.: 06/20-
548-6729.
Karcag, Rimaszombati utca 7. sz. 
alatti kertes családi ház eladó. 
Minden megoldás, pl. részletfize-
tés is érdekel. Tel.: 06/30-249-1350.
Eladó Karcagon városközpontban 
két lakásos kertes családi ház vagy 
2,5 – 3 szobás lakásra cserélhető 
I-II. emeletig a központban. Tel.: 
06/30-939-4433.
26 AK aranykorona szántó eladó. 
Tel.: 59/312-069.
Karcag, Madarasi út 9-11. IV. emele-
ti lakás eladó. Tel.: 06/30-249-1350.
Eladók a Kisvénkertben 1 és 1,5 
szobás, fürdőszobás kis lakóházak. 
Vezetékes víz, benti WC van. Tel.: 
06/20-548-6729.
Karcagon Kossuth téri III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, tehermentes lakás 
eladó. Tel.: 06/30-385-4300.
2 szobás tégla családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Kg., Zádor utca 
28. Tel.: 06/70-391-4295.
Eladó vagy kiadó Karcagon a 
Vásárcsarnoknál egy vegyes ingat-
lan, amely áll 250 m²-es üzletből, 
1 és 2 szobás lakóházból valamint 
új 2 szobás családi házból. Mindez 
1200 m²-es telken. További építési 
lehetőség. Befektetésnek is jó lehe-
tőség. Most az értéke alatt hozzá-
juthat. Tel.: 06/20-548-6729.
Kertes családi ház eladó a főtér kö-
zelében, rendezett udvarral. Kis- 
és nagycsaládosok részére. Tel.: 
06/70-426-4852.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben 
egy 60 m²-es ház, 13 sor kertföld-
del. Gazdasági épület és fúrott kút 
van. Az épület sérült, rongálódott. 
Az ár megegyezés szerint. Tel.: 
06/20-548-6729.

Albérlet
Kiadó Karcag főterén egy 2 szobás 
komfortos igényes kertes lakás jú-
niustól. Tel.: 06/20-548-6729.

Állat
Fajta felszámolás miatt eladó 1 db 
fajtatiszta angol coccker spániel fe-
kete szuka 5.000 Ft-ért, és 1 db faj-
tatiszta shit-zu szuka 15.000 Ft-ért. 
Tel.: 06/30-292-6008 (15 óra után).
1 db 150 kg-os, jó minőségű fehér 
hússertés eladó. 400 és 600 Ft/kg-
os áron. Tel.: 06/30-266-2859.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Problémamentes társadalom kiala-
kítása. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. ext-
ra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
06/59-312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tisz-
ta városunkért mozgalomban. 
Kapható a piacokon vagy Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál. 
Közületeket kiszolgálok!
Eladó 5 részes fényezett szekrény-
sor és 4 részes fehér szekrénysor 
megkímélt állapotban. Tel.: 06/20-
505-3467.
TRAPÉZ és CSEREPES lemez kapha-
tó 1800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, te-
tőnek, garázsnak.) Tel.: 06/30-265-
4197.
Eladó régi típusú háttámlás szék (4 
db), ágyneműtartó, sötét dohány-
zóasztal, szétnyitós asztal, falra 
akasztós üveges könyvespolc. Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
Kis képernyős színes TV (fél éves) 
eladó. I.ár: 13.000 Ft. Tel.: 06/30-
318-9250.
Szőlőprés, 25 l-es üvegballon, mo-
sogató kagyló, 16-os gyermek-
kerékpár újszerű állapotban el-
adó. U.itt garázs eladó vagy kiadó 
(Városudvarban). Tel.: 06/30-249-
4115.
2 db nagy foci kapu 5.000 Ft/db, 
rokkant kocsi 10.000 Ft eladó vagy 
hasznos dologra cserélhető. U.itt 
Tornádó elektromos biciklihez ke-
resek vezérlő egységet vagy rossz 
állapotú Tornádót. Tel.: 06/30-327-
5124.
Eladó 2 db faláttöréses FÉG konvek-
tor és egy franciaágy. Tel.: 59/313-
093.
TUTI TURI a Tesco üzletsoron. 
Világmárkák széles választéka! 
Árainkból: nadrágok 300 Ft, pó-
lók 300 Ft, női felső 300 Ft, kabá-
tok 500 Ft, gyerekruha 100-500 Ft-
ig, cipők és kiegészítők széles vá-
lasztéka. Minden héten kedden tel-
jes árucsere. Szombat, vasárnap, 
hétfőn minden 250 Ft. Nyitva tar-
tás: hétfőtől vasárnap 9 – 20 óráig. 
Különböző akcióinkban várjuk ked-
ves vásárlóinkat!
Kiárusítás! Gyermek, felnőtt ru-
ha 50-100-200-500 Ft és egyéb 
sok minden. Szafari matrica csere-
bere Kg., Reggel utca 33. sz. alatt, 
a nagykapuban vasárnaponként 
8-16 óráig.

Üstház üsttel, konyhaszekrény, ab-
lakszárnyak, egy db ajtólap eladó. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 58.
Megkímélt állapotban eladó támlás 
szék, többfunkciós robotgép, gyü-
mölcs centrifuga, olajsütő, vitrines 
konyhaszekrény. Tel.: 59/610-141 v. 
06/30-587-7608.
Kiárusítás! Új és használt bútorok, 
asztal, ágy, szekrény, fotel, porszí-
vó, csillár, telefon, ablakklíma, ab-
lakszárnyak, írógép, gumislag, vil-
lanymotor, fürdőszobai berendezés 
eladók – cserélhetők. Tel.: 06/20-
318-0875.
Eladó 1 db vadonat új ezüst szí-
nű 43 1/3-as férfi Adidas cipő. I.ár: 
10.000 Ft. Tel.: 06/30-292-6008 (15 
óra után)
Falbontásból eredő föld törme-
lék zsákokba szedve elvihetők. Kg., 
Hunyadi u. 6/a. U.itt üvegezett szo-
baajtók eladók. Tel.: 59/400-654.
Eladó 1 db 5 sebességes Olimpia 
20-as MTB gyermekkerékpár. Tel.: 
06/30-292-6008 (15 óra után)
Eladó gáztűzhely, automata mosó-
gép, vasvázas kerti bútor, üveges 
virágtartó, szobai WC, 4 db kárpitos 
szék. Tel.: 06/30-363-7951.
Jó állapotban lévő 28-as női kerék-
pár eladó. Tel.: 06/30-499-9237.
Kaszáló területet bérelnék. Tel.: 
06/30-244-0682.
Eladó egy régi Csepel varrógép, 
egy Nova gáztűzhely, egy fabur-
kolatú morzsoló. Tel.: 06/30-244-
0682.
Működőképes 100 l-es bojler eladó. 
Tel.: 06/30-578-8299.
S51-es Simpson, robbanó motoros 
fűnyíró eladó. Vásárolnék műsza-
ki hibás Robi kapát. Tel.: 06/30-261-
0785.
Új állapotú Bergon babakocsi, 
Kiddy babahordozó, Cybex gyerek-
ülés (9-36 kg-ig) eladó. Tel.: 06/20-
560-6226.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
06/70-314-4403 vagy 06/30-647-
7324.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
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 ked-
vezményt is tudunk biztosítani. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-605-
3521.
FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
(30 éves gyakorlattal rendelkezem.) 
Tel.: 06/30-447-3918.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Régebbi tárgyait, bútorait, forga-
lomból kivont pénzeket, régi pén-
zeket, bármilyen nemű hagyatéka-
it felvásárolom. Régi 200 Ft-ost is 
vásárolok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-605-3521.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: 06/30-599-9238.
Lakáshitel állami támogatással! Tel.: 
06/70-632-8304.

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

Apróhirdetés
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2012. június 8. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Nyugdíjas pedagógusnap
18.45  Grillfesztivál Hajdúszobosz-

lón
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia al-

polgármester
 Téma: Konyhakert program 

Karcagon
 Karcagi Hírek
 - Felgyújtották a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetet
 - Átadták a Jókai úti tag-

óvodát
 - Mezőgazdasági körkép
 - TeSzedd
 - Csőtörés volt szombaton
 Háttér 
 Átadták a Kórház új labora-

tóriumát
20.10  Városi Pedagógusnap

2012. június 12. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet 
19.22  Karcagi hírek
19.55  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
21.00  XIV. Kevi Juhászfesztivál

2012. június 14. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Toy Run
18.50  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Birkafőző fesztivál
 Karcagi Hírek
 - Csipkeverők nyári tervei
 - Kun hagyományokat ápol-

nak
 - Interjú Király Ferenccel
 Háttér 
 Téma: Sakk szakosztály 

eredményei
20.10  Kováts Mihály Bál 2012

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2012. június 2.
Somodi Tünde és Vadai 
Zsolt

Halálozás
Kovács Sándor
 Karcag (1932.)
Nagy Sándor
 Karcag (1940.)

Lapzárta: 
2012. június 18.,

hétfő 14 óra

Labdarúgás

Június 9. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)
Június 10. vasárnap
 9 – 12 óráig Betána – 

Széchenyi sgt.
Június 16. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)
Június 17. vasárnap
 Főtér gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Június 2-án szombati na-

pon 20 óra után, valamint 
június 3-án vasárnap 12 
óra után a betegek ellátása 
indokolt esetben az orvosi 
ügyeleten történik.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Kisújszállás – Karcag 1:0 
(1:0)

Kisújszállás, 150 néző. Jv.: 
Kóródi F. Segítő: Kerepesi J., 
Dobos D.

Karcag: Móga, Rajcsányi, 
Orosz, Kovács Cs., Szívós 
G., Szívós Gy., Szentannai 
(Balla), Bukovszki, Nagy K., 
Balogh R. (Székely), Szőke R. 
(Lázók A.)

Edző: Orosz István
A tizedik percben 

Bukovszki betört a jobbolda-
lon a 16-oson belülre de egy 
védő az utolsó pillanatban 
szögletre hárított. A huszon-
ötödik percben egy balról 
beívelt beadás a védőkről le-
pattant, majd Kui 16 méter-
ről a léc alá bombázta (1:0). 

Jók: Láng, Furka, Balogh, 
Kui ill. Szívós Gy.

Orosz István: Sok ember 
sokat tanulhatna Angliában.

Csillag László: Ma nem 
játszottuk a megszokott játé-
kunkat, csak küzdelem volt, 
melyben egy jól eltalált lö-
véssel mi bizonyultunk jó-
nak.

Ifjúsági mérkőzés
Kisújszállás – Karcag 2:1 

(0:1)
Karcag: Oros, Szabó, 

Henk, Német, Borsi, Hamar, 
Kovács L., Kabai, Csatári, 
Erdei, Földi

Góllövő: Földi
Faragó Krisztián: Saj-

nos nem sikerült a győzelem, 
mert a sok kihagyott helyzet 
megbosszulta magát. Három 
perc alatt fordult a kocka, de 
nagyot.

U 13-as korosztály: Karcag 
– Szeol Szeged 4:0 (1:0)

Karcag: Fekete (Binder), 
Mészáros, Mester (Papp), 
Terjék, Tóth G. (Kupai), 
Katona (Bencsik), Ör-
si, Nábrádi, Tóth F. (Sipos), 
Balla (Móga), Györfi

Góllövők: Györfi (3), Papp
Kemecsi László: Nehezen 

lendültünk játékba. Jobbá-
ra a mezőnyben folyt a játék. 
Györfi Gyuri gólerősségének 
köszönhetően sikerült győ-

zelemmel zárni a szezont. 
Ezzel befejeződött a bajnok-
ság, melyet végül 11 ponttal 
megnyertünk. Györfi Gyuri 
személyében 25 góllal gólki-
rályi címet is szereztünk.

Pünkösdi torna
Amint azt Antal Lőrinc 

edzőtől megtudtuk, az U9-
es karcagi csapat Pünkös-
di tornán szerepelt vasárnap 
Abonyban, majd hétfőn Kis-
újszálláson.

Az abonyi tornán nem 
tudtak bejutni a döntőbe.

Eredmények: Karcag – 
Jászberény 0:0, Karcag – 
Szajol 0:1, Karcag – Kecs-
kemét 1:0 (góllövő: Baja S.), 
Karcag – Nagykőrös 7:1 (gól-
lövők: Koczka Gy. /3/, Ma-
gyar L., Baga L., Baga S., Er-
dei T.).

Kisújszálláson körmérkő-
zések formájában vetélked-
tek a csapatok a helyezése-
kért. Az igen erős és neves 
élcsapatok között az előke-
lő második helyet szerezték 
meg a karcagiak.

Eredmények: Karcag – 
Kisújszállás 4:0 (góllövők: 
Balajti T., Bernáth Á. /2/, 
Baga L.), Karcag – DVSC 
4:3 (góllövők: Balajti T. /3/, 
Bernáth Á.), Karcag – Békés-
csaba 7:2 (góllövők: Bernáth 
Á. /2/, Baga L. /2/, Balajti T., 
Erdei T., Pekár G.) Karcag – 
Bp. Honvéd 1:4 (góllövő: Ba-
lázs).

A torna legjobb kapusa a 
karcagi Balázs Balázs lett.

Alarm-Matic műfüves 
bajnokság

Június 3-án játszották le az 
V. fordulót.

Eredmények: Ökodízel 
– Aqua 8:5, Agrosprint – 
Szuperinfó 9:4, RoliSped – 
Nagykunsági VGT-Brigád 
2:2, Devils-Armacomp – 
DKV 5:1, MultiTec – Blades-
Zsoan 8:1, Família – Rózsa 
4:1, Ho-Ri-Ko – Origo 2:7.

B. I.

Május 29-én a karcagi körzeti 
megbízott elfogta azt a fiatalkorú 
lányt, aki ellen garázdaság bűn-
cselekmény miatt elfogató pa-
rancs volt kiadva. Meghallgatását 
követően édesanyjának átadták.

Május 30-án éjszaka egy helyi 
férfit az egyik útkereszteződésben 
egy család három férfi tagja kü-
lönböző támadó eszközökkel (ka-
pa, lapát, kalapács) megtámadta, 
és ütlegelni kezdte, majd egy má-
sik helyszínen folytatódott a bán-
talmazás, ahol az előző sértett 
testvérét támadták meg. A bán-
talmazás során mindkét sértett 
sérülése nyolc napon belül gyó-
gyuló. Az intézkedő rendőrök két 
támadót előállítottak, akik közül 
az egyik beismerte a bűncselek-
mény elkövetését, valamint egy 
egy hónappal korábban elköve-
tett bűncselekményt is. A bántal-
mazás eszköze lefoglalásra került.

Június 02-án 04:10 órakor a 
karcagi rendőrök a város egyik 
utcasarkáról előállítottak egy 
helyi férfit, aki intézkedésük 
előtt ittas állapotban az árok-
parton ülve szerelt egy kerék-
párt, melynek tulajdonjogáról 
érdemben nyilatkozni nem tu-
dott, a neki feltett kérdésekre ki-
térő választ adott.

Június 02-án az esti órákban 
egy helyi férfi ellen indult bün-
tetőeljárás, mert az egyik áru-
ház kozmetikai osztályán egy 
borotvakészülék dobozát kibon-
totta, róla a kemény áruvédel-
mi etikettet eltávolította, majd 
a terméket kivette, és a ruhá-
jába rejtette, a dobozt pedig az 
etikettel együtt az áruház má-
sik részlegén hagyta. Távozá-
sa során a pénztárnál a borotva-
készletet „elfelejtette” kifizetni, 
de a biztonsági személyzet meg-
állította és ellenőrzés alá vonta, 
mely során ruhájának belső zse-
béből előkerült a lopott tárgy, 
így a 10.110 Ft kárból 5.455 Ft 
megtérült, mert a 4.655 Ft érté-
kű borotvakészülék dobozának 
megrongálása miatt a termék 
további forgalomba nem hozha-
tó. 

Június 04-én a hajnali órák-
ban az egyik helyi üzem bizton-
sági őre tett bejelentést, hogy 
egy elszabadult szamár sza-
lad az egyik bevásárlóközpont 
irányába. Az állatot egy közel-
ben lakó férfit meg tudta fogni 
és bevitte a telkére. Az intézke-
dő rendőr a tulajdonost – kilé-
tének megállapítását követően – 
10.000 Ft helyszínbírsággal súj-
totta.
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18. születésnapod alkalmából 
szeretettel köszöntünk: Anya, 
Apa, Attila, Patti, Tibike és 
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