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Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter, a KSE elnö-
ke, Dobos László polgármester 
és Bardóczy György, a Nemzeti 
Sport Intézet vezetője köszön-
tötte július 14-én az egyesület 
csapatsportágakban kiemelke-
dő teljesítményt elért sporto-
lóit. Amint a bevezetőben el-
hangzott, ez az első alkalom a 
KSE történetében, hogy egy év 
alatt területi, megyei és orszá-
gos szinten ilyen sok csapatunk 
teljesítsen kiválóan. Erre tekin-
tettel kezdeményezte Szepe-
si Tibor, a sportlétesítmény ve-

zetője, hogy az eredmények ki-
hirdetése és az érmek átadása 
ünnepélyes keretek között tör-
ténjen. Ugyanekkor oklevéllel 
köszönték meg és ismerték el a 
karcagi sporttámogatóinak ön-
zetlenségét.

„Szerencsére sohasem szű-
kölködtünk az eredmények-
ben – mondta köszöntőjében 
Dobos László polgármester. - 
Egyéni és csapatversenyekben 
is számtalanszor álltak karca-
gi versenyzők az ország külön-
böző szögletében a bajnoki do-
bogón. Egyszer-egyszer voltak 

nagyobb eredményeink is, de 
arra, hogy egy külön ünnepség 
keretében éremátadást szervez-
zünk sportolóink részére, még 
nem volt példa. Egykori spor-
tolóként tudom, hogy az ered-
mények mögött mi minden áll. 
A fárasztó edzés mellett helyt 
kell állni a tanulásban, a mun-
kahelyen és az élet számta-
lan területén. A mindennapo-
kat a bajnoki edzések, mérkő-
zések lüktetése szabályozza. És 
ez nemcsak a sportolókra, ha-
nem a mögöttük álló sok-sok 
emberre is igaz...”

Dr. Fazekas Sándor a sport 
finanszírozását, a támogatók 
segítségét emelte ki. „Magyar-
országon a sport nagyhata-
lom. Átszövi az életünket, fog-
lalkoztat bennünket és nem-
zetközi porondokon is meg-
álljuk a helyünket. A sikerhez 
azonban sok minden szük-
séges: sportpályák, amelye-
ket fenn kell tartani, verse-
nyek, amelyeket meg kell ren-

Fajtabemutató a Kutató 
Intézetben

Éremeső a Dérynében

Tisztelt Olvasóink!
Beköszöntött a június, vagyis elérkezett a nyá-
ri, augusztus végéig tartó, kéthetes megjelenés 
időszaka. Legközelebbi lapszámunk tehát jú-
lius 6-án jelenik meg. A szerkesztőség a nyári 
megváltozott megjelenés időszakában délelőt-
tönként ügyeletet tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőségRészletes program a 2. oldalon.

A csaknem hét évtizede, a 
szélsőséges viszonyok között 
folyó gazdálkodás előmozdítá-
sára, vagyis a térség mezőgaz-
daságának tudományos alapú 
segítésére létre hozott karcagi 
kutató intézet (DE AGTC KIT 
KIK) az elmúlt években jelen-
tős súlyt fektetett a gazdákkal 
való kapcsolattartásra. A  ki-
alakult gyakorlat szerint éven-
te kétszer, nyár elején és ősszel 

hirdetnek meg bemutatót a gaz-
dálkodók (magánszemélyek és 
társaságok) részére. Nyáron a 
kalászos gabonákkal kapcsola-
tos újdonságokról, lehetőségek-
ről, ősszel az egyéb növények-
kel kapcsolatos eredményekről 

esik szó. Ám nem kizárólag a 
nemesítés a téma, hanem az ag-
rotechnikai eredmények vonat-
kozásában is tájékoztatást ad-
nak ilyenkor. „Vagyis a gazdák 
első kézből értesülhetnek a leg-
újabb termésnövelő eljárások-
ról” - foglalta össze a tanácsko-
zások célját prof. dr. Blaskó La-
jos, az intézet vezetője, s hozzá-
fűzte még, hogy a táj jellemző 
problémái mellett új feladatokat 
jelent a változó időjárás is.

- A klímaváltozás köztudott 
dolog. A száraz meleg jelleg 
erősödését, az időjárási szélső-
ségek gyakoriságának növeke-

dését a bőrünkön tapasztalhat-
juk. Olyan fajokat, fajtákat kell 
előállítanunk, amelyek a lehető 
legjobban képesek tűrni ezeket 
a szélsőségeket. Megfelelő pro-
dukcióra képesek száraz, aszá-
lyos viszonyok között, de elvi-
selik az időnkénti túl nedves vi-
szonyokat is.

A legutóbbi, június 14-én dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter fővédnökségé-

vel megtartott kalászos fajta-
bemutató előadásai a gabona-
termelés és a vetőmagtermesz-
tés helyzetéről, problémáiról 
adtak áttekintést. Benke Zol-
tán, a NÉHIB osztályvezetője 
az őszi kalászos gabonák vető-

mag szaporításáról (és a vető-
magok forgalmáról), Kiss Ró-
bert a JNSz megyei Kormány-
hivatal Földművelésügyi Igaz-
gatóságának vezetője pedig a 
gabonatermelés megyei muta-
tóiról számolt be. Az országos 
ill. megyei körkép után prof. 
dr. Blaskó Lajos és dr. Zsigray 
György kutatásirányító, az in-
tézet vezetői a helyi tapasztala-
tokat elemezték, prof. dr. Balla 
László, Győri Zoltán és Pus-
kás Árpád nemesítők pedig a 
nemesítési eredményekről szá-
moltak be.

Elek György

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Visszatérés 
és győzelem

Az elmúlt hetekben Nagy László vi-
lágklasszis kézilabdázó visszatérése a 
veszprémi csapathoz és a válogatott-
hoz nem csak sport, hanem közéleti 
eseménynek is számított. A 12 évig Bar-
celonában játszó játékos fogadását ün-
neplők között volt ugyanis Navracsics 
Tibor is, amit a balliberális sajtó fanya-
logva tálalt, megfeledkezve arról az 
„aprócska” tényről, hogy Navracsics Ti-
bor annak a körzetnek az egyéni or-
szággyűlési képviselője. Az már más 
kérdés, hogy Nagy példájára hivatkoz-
va, hazatérésre lehet-e inspirálni a több 
tízezer külföldön dolgozó hazánkfiát? 
Ugyanis a játékost itthon biztos mun-
kahely várta. Amit sajnos a kint dolgo-
zók legtöbbje nem mondhat el magá-
ról. Éppen a napokban találkoztam egy 
régi karcagi ismerősömmel, aki szabad-
ságra jött haza Nyugat-Európából és 
elmesélte kinti munkavállalásának vi-
szontagságos állomásait. Öt éve dol-
gozik kint, de talán most van „egyenes-
ben”. Jönne szívesen haza, de itthon 
nem lát semmilyen lehetőséget, bár ál-
landóan keresi az interneten is.

Az elmúlt vasárnap a Görögország-
ban lefolyt parlamenti választást is 
nagyban befolyásolhatta, hogy a Lab-
darúgó EB-n szereplő görög válogatott 
meglepetésre legyőzte az oroszokat, és 
bejutott a legjobb nyolc közé. A szom-
baton lejátszott meccs után athéni-
ak tízezrei ünnepeltek. Így, ha csak né-
hány százalékkal is, de győzött az EU-t 
támogató Új Demokrata párt, s ha úgy 
vesszük, ők is visszatértek az „origó-
hoz”. Ami hatással van – bármennyi-
re fölfoghatatlan néhány laikus számá-
ra – még a magyar forint árfolyamára, 
nem csak az euróra. Persze, attól tar-
tok, egyhamar nem lesz ott még „győ-
zelem”, a szélsőbalosok permanens 
sztrájkokra és tüntetésekre rendezked-
nek be. Arról nem is beszélve, hogy az 
EB-n a németek nagy valószínűséggel 
kiejtik őket a további küzdelmekből, 
ami szintén fölerősítheti az EU-t ellen-
zők táborát. Bár a „labda gömbölyű”, de 
a németek, okulva az oroszok példájá-
ból – a más kárán tanulva –, komolyan 
odafigyelnek az outsiderre. Erről az ál-
talában lóversenyeken használt foga-
lomról jut eszembe egy másik – a na-
pokban bejelentett hír. Az MFB igaz-
gatója, Seregi János bejelentette, hogy 
650 millió Ft-ból kiépítik a franciák az 
on-line lóverseny-fogadás hozzáféré-
sét kis hazánkban. Mintegy 400 helyen 
helyeznek majd ki terminált, ahol a to-
talizatőr jellegű fogadásokat megtehe-
tik az érdeklődők. Hát, nem tudom? Ez 
nem valószínű, hogy akár a győzelem 
vagy a „visszatalálás” kategóriájába fog 
tartozni, mert szerintem Európától eb-
ben a vonatkozásban fél évszázados le-
maradásunk van. Fogalmam nincs, mi-
lyen marketinggel jöhetnek elő, mert 
már Szemere Miklós, a reformkor egyik 
nagy lóverseny fogadója is megmond-
ta: „Nyerni lehet, veszteni muszáj – visz-
szanyerni lehetetlen”.

- ács -

Múzeumpark

 8:00 A főzőverseny kezdete 
 9:15-9:40  Főző show Sági Szilárddal
 9:45 Zenés menet indul az Országzászlótól a karcagi 

mazsorettek és a Nagykun Honvédbanda felve-
zetésével a Múzeumparkba

 9:50 Plósz Csilla tárogatón játszik
10:00 Megnyitó
 A vendégeket köszönti: Kovácsné Kerekes Kata-

lin önkormányzati képviselő, a Déryné Kulturális 
Turisztikai Sport Központ és Könyvtár mb. igaz-
gatója

 A rendezvényt megnyitják:
 dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-

ter, Varga Mihály miniszter, Rafai Emil, 
Székelykeresztúr polgármestere, Dobos László 
polgármester, a rendezvény fővédnökei

10:20 Megbízólevél átadása Horváth László Tiszteletbe-
li Kazah Konzul részére

 A megbízólevelet átadja és köszöntőt mond: 
őexellenciája, Ibrayev Rashid Turarovich, a Ka-
zah Köztársaság magyarországi nagykövete

10:50-11:05  A Nagykun Honvéd Banda és a Déryné Kultu-
rális Központ mazsorett csoportjának fellépése

11:05-11:30  Főző show Sági Szilárddal
11:30-11:50  Dalma Dance Club műsora
11:50-14:30  Folklór műsor
 Közreműködnek:
 Plósz Csilla (tárogató), Szabó Máté János (mese)
 Csokonai Tagóvoda Aprólábak néptánccsoportja
 Kun-Csorgó Citeraegyüttes, Mákvirág Nép-

tánccsoport - Székelykeresztúr Pacsirta Citera-
zenekar, a Déryné Kulturális Központ Topor-
gók, Árendás, Iringó, Bokréta, Pántlika, Kopo-
gók néptánccsoportjai, Nagy Emese (népdal), 
Tóthné Kovács Márta (mese) és a Pipás zenekar

14:30-15:00  Főző show Sági Szilárddal
15:00-16:30  Eredményhirdetés, díjátadás 
 A szakmai zsűri elnöke: Benke László négyszeres 

olimpiai bajnok mesterszakács
16:45-17:30  Kasza Tibor fellépése
18:00-19:30  Nótaműsor
 Közreműködnek: Csala Judit, Kátai Zsuzsa, Bo-

kor János, Koltai László magyarnóta énekesek
 Kísér: Sárközi Béla és cigányzenekara
19:40-20:10  Népszerű operett részletek a Sáray Band előadá-

sában
20:10-21:00  Tóth Vera fellépése
21:30-22:05  Rocktenors együttes műsora
22:15-23:30  Matchboys együttes koncertje 
 Tóth Vera, Sági Szilárd és Kasza Tibor produkció-

ját a Sprint termékcsalád támogatta.
 Konferál: Plósz Csilla, Balogh Andrea
 Belépődíj: felnőtteknek 500.-Ft, gyermekeknek - 

14 éves kor alatt – díjtalan.

 A Birkafőző Fesztivál helyszínén kézműves- és 
népművészeti bemutató, kézműves élelmisze-
rek, hungarikumok vására.

 Györffy István Nagykun Múzeumban Györfi La-
jos Magyar Örökség–díjas szobrász „Magyar 
szellem bronzba öntve” című kiállítása látható. 
Belépődíj felnőtteknek 300.-Ft, diákoknak, nyug-
díjasoknak 150.-Ft

Kossuth téri park

Juhszárnyék 
 - családi - és gyermekprogramok -
 a Bengecseg Alapítvány szervezésében
 - Süveges Csárda – ének- és citeratanulás, juhtej-

ből készült ételek kóstolója
 - Juhász szállás - berendezett nádkunyhó, látófa, 

sajtszárítófa, rekesztékben Karcagon tartott juh-
fajták bemutatása

 - Asszonyszállás - lepénysütés, juhsajtos ostya-
sütés, gyapjú feldolgozása - bemutató, kiállítás a 
gyapjúfeldolgozás eszközeiből

 - Füzes - nád- és vesszőfonás, a réti élet hangula-
tának bemutatása

 - szabadtéri főzés
 - Szilajok rétje - íjászat, dobócsillag, kunkötés, 

pányvadobás, célbadobás 
 - Gyékényes rét - vesszőfonás, gyékénykötés, fo-

nás, szövés, nemezelés, kötélverés, szűrhímzés 

Információ: A nevezésről: www.karcag.hu 

-A főzőversenyről: Kolostyák Gyula, tel.: 06-20/323-5245, e-mail: 
kolostyakgyula @gmail. com

- A színpadi programokról, kirakodóvásárról: Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár, tel.: 59/503-224, e-mail: 

deryne@derynekarcag. hu, www.derynekarcag.hu - -- - 

Juhszárnyékról: Nagy Emese 06-20/263-7444

A Nagykun Látogatóközpontban érdekes, újszerű, attraktív kiállítást 
láthatnak a kunok történelméről, a kun hagyományokról.

Info:+36/30/730-0789

A nap folyamán csoportok részére (11:00 – 18:00 óra között) 
kétóránként, echós szekeres és gyalogos városnéző séta indul 

műemlékeinkhez, nevezetességeinkhez a református templom elől. (A 
szolgáltatás díjtalan, csak a múzeumi belépődíjakat szükséges fizetni.)

Strandfürdőnkben felüdülhetnek és pihenhetnek az idelátogatók. 
Szeretettel és kunsági szíveslátással várjuk Önt és családját, 

barátait Karcagra, egy hamisíthatatlanul jó hangulatú fesztiválra, a 
Nagykunság „fővárosába”!

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Június 23-24. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Június 30-július 1. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

BoleBolero Turiro Turi
Megújult árukészlettel és 

nyitva tartással várjuk kedves 
vásárlóinkat

Az Ady Endre utca és a 
Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 

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!

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban a 

XIV. Birkafőző Fesztivál megrendezése kapcsán a múzeum-
park környékén (Kálvin utca, Püspökladányi utca, József 
Attila utca és Kálmán utca) 2012. június 29-én 7:00 óra és 
2012. június 30-án 24:00 óra között útlezárás és forga-
lomelterelés történik.

A fesztiválra gépjárművel érkezők a járműveikkel a PRO-
FI Áruház, a SPAR Áruház, a Kálvin utca elején kialakított 
parkolókban, valamint a környező utcákban a KRESZ sza-
bályainak megfelelően tudnak megállni.

Felhívjuk további a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
Szabó József utcán (Kálvin utca és a Széchenyi sugárút kö-
zött) forgalmi rend változás lesz. Ezen útszakaszon megáll-
ni tilos lesz, melyet a rendőrség kiemelten fog ellenőrizni.

Kérjük megértésüket és együttműködésüket a rendez-
vény sikeres lebonyolítása érdekében.

Köszönettel:
Rendezők

A sportolók elismerését kö-
vetően a Városháza díszter-
mében Dobos László polgár-
mester, Gyurcsek János és 
Kovács Szilvia alpolgármeste-
rek a tanév folyamán a tanul-
mányi versenyeken kiemelke-
dő eredményt elért tanulókat, 
szüleiket és felkészítő tanára-
ikat köszöntötték. „Ma ver-
seng az egész világ – emelte 
ki beszédében a megmérette-
tés fontosságát a polgármester 
–, valamint versenyben van 
az ember, a természet, a tár-

sadalom. Az biztos, hogy ma 
már senki nem elégedhet meg 
a kötelezően előírt tananyag 
teljesítésével, valami többre 
is szükség van az érvényesü-
léshez. A sok rangos vetélke-
dés alkalmas arra, hogy en-

nek segítője, az ehhez szük-
séges készségek kialakulásá-
nak eszköze legyen. Tanulni, 
gondolkodni, versenyezni! - 
ez az, ami az élethosszig tar-
tó tanulás alapvető eleme. … 
Ma arra törekszünk, hogy a 
legkiválóbb versenyzők szor-
galmát, kitartását megdicsér-
jük, elismerjük a felkészí-
tők munkáját és köszönetet 
mondjunk a szülők anyagi és 
lelki támogatásáért.”

A tanév folyamán több száz 
tanuló vett részt tanulmányi 

és szakmai versenyeken, s kö-
zülük az az ötvenhat diák ré-
szesült most elismerésben, 
akik kiemelkedő teljesítmé-
nyükkel a város és iskolájuk 
hírnevét öregbítették.

Elek György

Elismerés a jó helyezésért

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-

zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanát:
 Karcag, Kossuth tér 5. sz. alatti helyiség
Helyiségei: üzlettér, iroda, raktár, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 111 m2
Közművei, komfortfokozata: víz, villany, gáz fűtés.
A fenti pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 

28. 16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-

gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669).

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Nyári nyitva tartás
Kedves Olvasók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár 2012. júli-

us 16-tól július 29-ig zárva tart.
Nyitás: július 30-án.
2012. július 1. - augusztus 31. között a könyvtár szomba-

tonként zárva.

Figyelem!
A Karcagi Nagykun HE 

2012. június 24-én (vasár-
nap) 7 – 11 óráig társadal-
mi munkát szervez a Tég-
lagyári tavon.

Vezetőség

A május végére beígért esők-
ből néhány zápor megáztatta 
ugyan a karcagi határt, de a 
szárazság továbbra is érezhe-
tő. Nem csoda, hiszen a szo-
kott őszi és a tavaszi csapa-
dék nagyobb része hiányzik 
a földekből. A vetések jelen-
legi állapotáról, a kilátások-
ról Szabó Sándort, a Kutató 
Intézet munkatársát kérdez-
tük.

- Az őszi és a kora tavaszi 
csapadékhiányt az őszi kalá-
szos kultúrák szenvedték meg 
a leginkább. Az már most 
biztosra vehető, hogy az őszi 
búzákban jelentős terméski-
esés várható, de ennek a mér-
téke a májusi csapadéktól is 
függ. Az intézet területein 
vetett egyéb kultúrák közül 
az őszi borsónál és a pannon 
bükkönynél nem okozott ak-
kora gondot a szárazság. Ezek 

elfogadható állapotúak, prob-
lémák mutatkoznak viszont 
az angol perjében.

- A szárazságban kerültek 
a földbe a tavasziak is. Ezek 
esetében mik a tapasztalatok?

- A tavaszi kultúrákból a 
közismerten jó szárazságtű-
rő lednek jól viselte az extrém 
körülményeket. A tavasszal 
vetett napraforgó és a kukori-
ca kultúrák állapota egyelőre 
elfogadható. Amennyiben az 
ezután érkező csapadék meg-
közelíti az ideális vagy opti-
mális mennyiséget, úgy ezek-
ből a kultúrákból viszonylag 
jó termés várható.

- A májusi hideg okozott-e 
problémákat a vetésekben?

- A hideg miatt elsősorban 
a meleg igényes növények, 
például a cirok esetében mu-
tatkozik jelentős probléma. 
Ezekben a kultúrákban vár-

hatóan lemaradást fog okoz-
ni.

- Ami eső esett eddig, az 
mindig annyi volt, hogy át-
áztatta a talaj felső 2-3 centis 
rétegét. Mennyi csapadék len-
ne az ideális, ahogy az előbb 
fogalmazta?

- Csendes, áztató esőre és 
legalább havi 40-50 millimé-
ternyi csapadékra lenne szük-
ség. A talaj felső húsz centi-
méteres rétegében még ta-
lálható némi nedvesség, ami 
ezekkel a kisebb esőkkel ed-
dig még mindig pótlódott is. 
A problémák az ez alatti talaj-
rétegekben kezdődnek, hiszen 
a szárazság miatt két évszak 
csapadékával adós a természet 
és az biztosan megmutatkozik 
majd a termésekben.

Az őszi búza aratása pedig 
június végével megkezdődik.

Elek György

Őszi búzából jelentős lesz a kiesésŐszi búzából jelentős lesz a kiesés
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Június 4-én (hétfőn) a Nem-
zeti Összetartozás Napján a 
kör tagjai a szokott helyen és 
időben rövid és lényegre törő 
megemlékezést tartottak a tri-
anoni diktátum máig fájó év-
fordulóján. A bevezető elő-
adást Szentesi Zoltán refor-
mátus gimnáziumi történe-
lemtanár tartotta vetített képek 
segítségével. Vázolta az I. vi-
lágháborút lezáró, 1920. június 
4-én aláírt ’Trianoni békeszer-
ződés’ előzményeit, tartalmát, 
következményeit, a nagyhatal-
mak és képviselőik szerepét, 
hazánkra vonatkozó hatását, s 
hangsúlyozta a ma élők mind-
erről való tájékoztatásának 
fontosságát. A Kunhalom Pol-
gári Kör jelenlévő tagjai ezután 
részt vettek a református temp-
lom előtt, az Országzászlónál 
rendezett nagy hatású városi 
ünnepségen.

Június 6-án (szerdán) dél-
után a Városi Csokonai 
Könyvtárban került sor a 
Körmendi Lajos irodalmi 
emlékműsorra, amelyet ha-
gyományosan az író, költő, új-
ságíró születésnapján szokott 
minden évben megtartani az 
általa alapított karcagi civil 
szervezet, a Kunhalom Pol-
gári Kör. Ez alkalommal a re-
formátus gimnázium tíz diák-
ja tartott felolvasást Selmeczi 
Edit magyar-angol szakos ta-
nárnő összekötő szövegével, 

aki elmondta, hogy Körmen-
di Lajos iskolájában érettségi 
tétel, amelynek mottója a Régi 
kútba nézek c. vers. Részletek 
hangzottak el az ars poetica-
jellegű Barbaricum és A gyö-
keres állat c. verses kötetekből, 
majd a keleti utazások ihlette 
Kurgán c. – sokféle műfajú – 
műből. Felidézték a napló-jel-
legű Dátumverseket, s a Torok 
Sándor festőművész barátsá-
gát megörökítő A képek árnyé-
ka c. könyvet. Kedves, vidám 
szójátékokat is felvonultató 
részletek hangzottak el a kis-
fia leleményességét tartalma-
zó Telefax a Megváltónak c. 
naplóregényéből. Köszönjük a 
Nagykunság írójának emlékét 
felidéző összeállítást!

A Barbaricum Könyvmű-
hely meghívja az érdeklődőket 
a 2012. június 22-én, pénte-
ken 17 órakor, a Déryné Kul-
turális Központ második eme-
leti termében megrendezendő 
programjára, amelyen Rideg 
István: Körmendi Lajos vilá-
ga első kötetének (1964-1981) 
bemutatójára kerül sor. A kö-
zös rendezvényre szeretettel 
várjuk a közönséget.

A Kunhalom Polgári Kör 
minden tagjának és a prog-
ramjai iránt érdeklődőknek 
kellemes, tartalmas nyarat kí-
vánunk!

Dr. Varga Gyöngyi, 
a kör elnöke

Közös rendezvények

Álláshirdetés

A Kátai Gábor Kórház az alábbi munkaköröket hirdeti meg 
1 fő ápoló, 1 fő műtőssegéd, 1 fő betegszállító.

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szakterület-
nek megfelelő területen végzett szakmai feladatok ellátá-
sa.

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

Az állás betöltésének feltételei: Ápoló – középfokú szakké-
pesítés

 Műtőssegéd – műtőssegéd szakképesítés
 Betegszállító – általános iskola.
Az álláshely betöltésére benyújtandó iratok: részletes 

szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló ok-
irat másolata.

A munkakör betöltésének időpontja: Az elbírálást követő-
en azonnal.

Benyújtási határidő: 2012. június 26.
A benyújtás módja: Postai úton intézményünknek. Kér-

jük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, il-
letve elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: 
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

Az elbírálás határideje: 2012. június 29.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

A játékok és az ember lélek-
tanával foglalkozó kutatók bi-
zonyára kapásból meg tud-
nák mondani, hogy a lom-
pos, cammogó járású raga-
dozó medvéből hogyan lett 
mindenki által kedvelt mese-
figura. Előttem sajnos rejtély 
ez, bár a titok - lehet - köny-
nyen feloldható, hiszen a mac-
kó kerek fülei, sűrű, tömött 
barna bundája mellett igen 
jó alvókával rendelkezik. A 
hús és halfélék mellett a mál-
nát és a mézet is szereti, te-
hát édesszájú, s ez akár gyer-
meki tulajdonságokat kölcsö-
nöz neki. No, de akár marke-
ting munka, akár „személyes 
vonzerő” áll a háttérben, le-
tagadhatatlan, hogy a legnép-
szerűbb játékok egyike a ma-
ci és minden háztartásnak, 
régi gyermekszobának, gye-
rekkori lomtárnak megvan 
a maga házi medvéje, amitől 
nem lehet – szabad megválni. 
Azt pedig csak utoljára írom 
ide, hogy e kultikus figurának 
Rákóczifalván már múzeuma 
is van.

Játékmackókból nyílt kiállí-

tás júniusban a Városi Könyv-
tár emeletén lévő klubszobá-
ban. A kiállítás rendezői Né-
meth Zoltánné gyűjtemény-
tulajdonos és Szabó Péterné 
könyvtáros a tárlatnak, a 
Mackó Kuckó címet adták. A 
medvebarlanggá lett teremben 
valóban százával tanyáztak a 
különböző formájú, ruhájú, 
méretű, életkorú játékmacik. 

- Többségük – több mint 
320 darab – Németh Zoltánné 
Editke gyűjteménye – mondta 
a kiállítás bontása előtt a gyer-
mekkönyvtár vezetője. - Ő hét 

saját gyermeket nevel és a gye-
rekek mellett rengeteg macija 
gyűlt össze. (Dolgozatot is írt 
e játékfajta történetéről.) Mi 
vendégmacikat is hívtunk, va-
gyis az olvasók behozhatták a 
saját macijaikat, és azok is he-
lyet kaptak a kiállításban. Így 
értük el a 450 darabos tétel-
számot.

A kiállítás, amelyet még 
medvékről szóló meseköny-
vekkel is kiegészítettek, mél-
tán aratott nagy sikert, főként 
az óvodások körében.

Elek György

Mackó Kuckó
Kiállítás a könyvtárban

dezni, bajnokságok, amelyek-
re el kell utazni, felszerelések, 
amelyeket meg kell vásárol-
ni – és még sorolhatnám a pél-
dákat. Ezekhez viszont egyet-
len, de nagyon lényeges dolog 
szükséges: pénz. Mindig voltak 
mecénások, támogatók, szpon-
zorok, akiknek nagylelkűsé-
ge nélkül valószínűleg eddig 
sem működött volna a magyar 
sport és a karcagi sport sem. 
A kormány célja, hogy a tár-
sasági adótörvény módosítá-
sával minden sikeres vállalko-
zás számára megengedje a tá-
mogatás lehetőségét, amellyel 
élhetnek a sportegyesületek és 
bízunk abban, hogy élnek is 
ezzel. Természetesen átlátha-
tó, költséghatékony és ellen-
őrizhető módon kell mindezt 
megtenni, úgy, hogy a felaján-
lott pénz valóban oda kerül-
jön és arra fordítsák, ahová azt 
szántuk. Jelenleg öt sportág-
ban – amelyekből városunkat 
három érinti – van lehetősége 
a vállalkozásoknak, hogy tár-
sasági adójuk egy részét, szigo-
rú feltételek mellett sportegye-
sületeknek juttathassák. Ez a 
példa, ez a megoldás egyedül-
álló a nemzetközi sportfinan-
szírozásban. Tehát újra mu-
tattunk egy jó példát a nagy-
világnak.” A KSE emléklappal 
köszönte meg több cégvezető-

vállalkozó – Fülöp Gábor és fe-
lesége, Nagy János, Kun Péter, 
Laboncz János és Laboncz Ist-
ván, dr. Fazekas Miklós és dr. 
Fazekas Miklósné, Hajdú Sza-
bolcs, Mészáros Zsolt és felesé-
ge, dr. Kovács Adrienn, Feny-
vesi Beáta és Nagyné László 
Erzsébet ügyvezető igazgatók – 
segítségét és támogatását.

Az ünnepségen kitüntetett 
csapatok pedig: a Bozsik al-
központ bajnokcsapatai: U7 
bajnokcsapat – edző: Var-
ga László, U9 bajnokcsapat – 
edző: Antal Lőrinc, U11 baj-
nokcsapat – edző: Moga Ló-
ránt, U13 futballcsapata Me-
gyei Labdarúgó Bajnokság I. 
helyezettje – edző: Moga Ló-
ránt és Kemecsi László, U13 
korosztály NB II. Labdarúgó 
Bajnokság I. helyezett csapata 
– edző: Kemecsi László (gólki-
rály: Györfi György /25/), NB 
II. Labdarúgó Bajnokság U15 
korosztály II. helyezett csapa-
ta – edző: Varga László (gól-
király: Kupai Krisztián /52/); 
Gyermek Megyei Kosárlabda 
Bajnokság III. helyezett leány 
csapat – edző: Örlős Zoltán; 
Megyei Felnőtt Férfi Kézilab-
da Bajnokság II. helyezett csa-
pat – edző: Major János; Asz-
talitenisz Felnőtt NB III. Baj-
nokság III. helyezett és sakk 
NB II. bajnokságon I. helye-
zett sakkcsapat.

Elek György

Éremeső a Dérynében KÖZLEMÉNY

Segítség bajba jutott hi-
teleseknek és eladósodott 
családoknak
- Ha belekerült az adós-

ságcsapdába,
- ha nem tudja fizetni hi-

teleit,
- ha közüzemi tartozásai 

miatt már végrehajtási 
eljárás indult Ön ellen,

- ha otthonának elveszté-
se reális veszélyt jelent,

- ha vitás ügyei vannak 
bankkal, végrehajtóval,

- ha jogi képviseletre van 
szüksége:
Vegye igénybe ingyenes 

tanácsadásunkat az új kor-
mányzati intézkedésekről, 
az Eszközkezelőről és az 
adósság mérséklési lehető-
ségekről.

Banki elszámolások 
szakirányú ellenőrzése.

Pertársaság „a tiszta lap-
pal történő kezdés” érde-
kében.

Banki és Végrehajtási 
Károsultak Fogyasztóvé-
delmi Egyesület
Információk +36 70 253 
2910
valsagkezeles2008@gmail.
com
www.bankikarosultak.hu

Folytatás az 1. oldalról
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A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Intézet 
2012. május 31-én, Szolnokon 
rendezte meg a Bacsó Nándor 
Megyei Földrajz Verseny ez évi 
döntőjét. A tanulók 4 kategóri-
ában versenyeztek 9. és 10. év-
folyamokon, gimnáziumi és 
szakközépiskolai osztályok-
ban. A döntő helyszíne a Ver-
seghy Ferenc Gimnázium volt, 
amely a Tehetségnap Program 
keretén belül vállalta a házi-
gazda szerepét. Az írásbeli for-
duló után a szóbeli döntőre ka-
tegóriánként a megye 10 leg-
jobb tanulóját hívták be. A 

Karcagi Nagykun Református 
Gimnáziumot 4 tanuló képvi-
selte. A szóbeli döntőn komp-
lex feladatokat kellett megol-
daniuk a tanulóknak. A kilen-
cedik évfolyamos diákoknak 
kőzetfelismerés, időjárás-elő-
rejelzés, elméleti tétel, szöveg-
elemzés és a versenyre készített 
médiatermék rövid bemutatá-
sa volt a feladat. A tizedik évfo-
lyamon adott valutaárfolyam-
változással kapcsolatos felada-
tok, egy nemzetközi szervezet 
bemutatása, elméleti tétel, szö-
vegelemzés és ugyancsak a ver-
senyre készített médiatermék 
bemutatása szerepelt a döntőn.

Szabó Liza 9.H osztályos 
tanuló a szakközépiskolai ka-

tegóriában 2. helyezést ért el. 
Rózsa Imre 10.B osztályos ta-
nuló (ebben a tanévben Im-
re szerepelt a Less Nándor és 
a Kovács János Országos Föld-
rajz Versenyek döntőjében 
Miskolcon és Szeghalmon) a 
gimnáziumi kategóriában 2. 
helyen végzett. Ugyanebben a 
kategóriában Kovács Miklós 
10. B osztályos tanuló (Mik-
lós a KutDiák országos 2. he-
lyezettje, különdíját a Magyar 
Tudományos Akadémián ve-
hette át Tilalmasról szóló ta-
nulmányáért) ugyanebben a 
kategóriában 4. helyen zárt. A 

legjobb helyezést, mindenkit 
maga mögé utasítva, Koncz 
Tibor, 9. C osztályos tanuló 
érte el, aki toronymagasan lett 
győztese évfolyamának a gim-
náziumi kategóriában. Gra-
tulálunk valamennyi tanuló-
nak a kiváló eredményekért, 
köszönjük a szülői támogatá-
sokat, valamint hálával tarto-
zunk a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnáziumnak és 
fenntartójának, a Karcagi Re-
formátus Egyházközségnek is.

Kiváló eredménnyel zártak 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium diákjai a me-
gyei Bacsó Nándor Földrajz 
Verseny döntőjében

MAJOR

Áprilisban nagy felhaj-
tás mellett zajlott a Guns ’n 
Roses zenekar A Rock and Roll 
Nagyjainak Csarnokába tör-
ténő beiktatása. Természete-
sen senki sem lepő-
dött meg azon, hogy 
az egykori énekes, Axl 
Rose nem jelent meg 
a ceremónián. Az ön-
törvényű frontember 
képtelen volt felfogni, 
hogy ez a szakma és a 
rajongók iránta tanú-
sított megtisztelteté-
se, így az a minimum, 
hogy viszonozza a 
gesztust. Na, de mind-
egy, hiszen épp kéznél volt 
Myles Kennedy, aki felugrott 
Rose helyett a színpadra, és 
hibátlanul énekelte el azt a há-
rom dalt, amellyel az őstagok 
megköszönték a kitüntetést.

Kennedy és a gitáros Slash, 
már néhány éve együtt zenél-
nek, így kézenfekvő volt hogy 
ő segítse ki a csapatot. Az éne-
kes Slash 2010-es első szóló le-
mezén szerepelt olyan elő-
adók mellett, mint Fergie, Kid 
Rock, Ian Astbury és még so-
kan mások. Azon az albumon 
a Back from Cali, és a zseni-
ális Starlight című dalokban 
brillírozott a fickó. Egy évvel 
később, már együtt turnéz-
tatták az albumot. Ezen a tú-

rán rázódott össze az a csa-
pat, amelyet a jó öreg Slash 
ma már zenekarának tekint, 
és amivel nemrég Apocalyptic 
Love címmel egy új albu-

mot is összekalapált. Slash és 
Kennedy mellett Todd Kerns 
basszer és Brendt Fitz do-
bos alkotja a ritmusszekci-
ót. Az album egyik érdekessé-
ge, hogy a mai stúdiótrendek-
kel ellentétben szinte teljesen 
élőben vették fel az anyagot, 
mindössze néhány szóló és 
az ének sávok kerültek fel kü-
lön. Slash nemrég nyilatkozta 
is, hogy nagyon kemény pró-
bákat tartottak annak érdeké-
ben, hogy minden zökkenő-
mentesen menjen a felvételek 
idején. Meg is lett az eredmé-
nye!

Az Apocalyptic Love egy 
igazi, kőkemény rock and roll 
album lett, jó néhány klasszi-

kus rock hatással fűszerezve. 
Zakatol és dübörög az egész. 
Stabil alapok, király gitárszó-
lók és fogós énektémák. Azt 
hiszem, hogy Robert Plant óta 

kevés olyan énekes ke-
rült a mainstream vi-
lágába, mint Myles 
Kennedy. A 42 éves 
kölyökképű fazon 
mindent el tud éne-
kelni, nem csak a sa-
ját dalokat, hanem a 
Guns korszakának és 
az első szóló album 
másokra írt dalait is 
hitelesen tudja előad-
ni, sőt még kiválóan 

gitározik is.
Slash, mintha nem örege-

dett volna egy napot sem az 
elmúlt 20 év folyamán. Ma 
már káros szenvedélyek nél-
kül, csak a családjának és a 
zenének él. A játéka kiegyen-
súlyozottabb lett – már ami 
az élő fellépéseket illeti – de 
emellett megmaradt benne az 
a megfogalmazhatatlan nyer-
sesség és a tipikus blues-os ér-
zésvilág. Átjön a szólóin, hogy 
lubickol az ötletekben és most 
érzi talán a legjobban magát a 
bőrében.

Slash Apocalyptic Love-ja 
kötelező album a nyári bulizá-
sok idejére!

-dh-

2012. június 2-án 10. alkalommal csengettek a 
karcagi Szent Pál Marista Általános Iskolában, 
az 1954-ben ballagott diákoknak az 58. osz-
tálytalálkozójára. A találkozó kezdetén csopor-
tos fotó készült a résztvevőkről, majd az üdvöz-
lés után egyéni beszámolókra került sor „… ho-
gyan élek, mit csinálok” címmel, ahol szó esett 
az átélt eseményekről, örömökről és az esetleges 
gondokról. A találkozón részt vett az egykori 
osztályfőnök, Kádár Pál tanár úr, annak ellené-
re, hogy ma már mozgásában kerekes székéhez 
kötött. Az elhangzott beszámolók meghallga-
tása és a csoportos beszélgetést követően közös 
ebéden vettünk részt, ahol már a karcagi birka-
pörkölt kapta a legfőbb szerepet. A hangulatot 

csak fokozta az, hogy mindenki kiválaszthat-
ta magának, hogy milyen itallal zárja a tájjelle-
gű, nemes eledelt. Az újra látott pajtások közös 
élményű hangulata és a tele gyomor késztette a 
csapatot egy kis nótázásra, mely megkoronázta 
ezt a júniusi szombati napot. A résztvevők úgy 
döntöttek, hogy nem lesz vége ennek a közös, 
jó hangulatú eseménynek, de tartanak egy kis 
szünetet pihenésképpen és jövőre itt folytatják.

A búcsúzás közben elhangzott a retrós elkö-
szönés: „Jövőre veletek ugyanitt … de itt le-
gyetek!”

Viszontlátásra 2013-ban!
T. Szabó Pál

az osztálytársak nevében

Apokaliptikus szerelemBacsó Nándor Földrajz 
Verseny megyei döntő

A Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

a 2012 / 2013. tanévre
az alábbi érettségi utáni szakképzésekre hirdet 

felvételt
Középfok: 
Mezőgazdasági gépésztechnikus szak 2 éves
Természet- és környezetvédelmi technikus szak 2 éves
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus szak 2 éves

Felsőfok:
Műszaki informatikai mérnök-asszisztens 2 éves (4 félév)
(a Debreceni Egyetem Informatikai Karával közös szakkép-
zés, tanulói jogviszony)
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 21.
Jelentkezési korhatár: 21 év
Jelentkezés személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeken.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
Telefon: 06-59/312-744 
Fax: 06-59/312-451
E-mail: sztannai@externet.hu
Honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu
OM azonosító: 036005
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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 

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, betegkártyájával, 
orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,

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

Rózsa Sándor
jegyző

16. forduló: Kováts DSE Kar-
cag – Szolnoki Honvéd SE II. 
6:12

Karcagi győzelmek: Kovács 
Miklós 3, Varga Csaba 2, Nagy 
Lajos 1 győzelem.

Csornai Csaba: A két NB. 
III-as játékossal felálló Hon-
véd rendkívül szoros mérkőzé-
sen ()9 döntőjátszmás mérkő-
zésen) nyert.

17. forduló: Kováts DSE Kar-
cag – Jászkun Volán SC III. 
10:8

Karcagi győzelmek: Kovás 
Sándor – Varga Csaba páros-
ban győzelem, egyéniben: Ko-
vács Sándor 4, Kovács Miklós 
3, Varga Csaba 1, Nagy Lajos 1 
győzelem.

Csornai Csaba: Kovács Sán-
dor vezérletével színvonalas és 
küzdelmes mérkőzésen sike-
rült itthon tartani a pontokat.

18. forduló: Kováts DSE Kar-
cag – Kisújszállás SE II. 11:7

Karcagi győzelmek: Kovács 
Miklós – Nagy Lajos párosban 
1 győzelem. Egyéniben: Csor-
nai Csaba 4, Kovács Miklós 3, 
Nagy Lajos 2, Varga Csaba 1 
győzelem.

Csornai Csaba: A bajnokság 
utolsó fordulójában az 5. hely 
megszerzése volt a tét. Jó játék-
kal az erős Kisújszállás ellen 
biztos győzelmet arattunk.

19. forduló: Kováts DSE Kar-
cag – Várda ASE Kisvárda 11:7

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Tóth Balázs 
párosban 1 győzelem. Egyéni-
ben: Skumáth István 4, Tóth 
Balázs 4, Szepesi Bence 2 győ-
zelem.

Csornai Csaba: Az egységes 
kisvárdai csapat ellen jó játék-
kal, biztos győzelmet arattunk.

20. forduló: Kováts DSE Kar-
cag – Jászkun Volán SC II. 13:5

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Hubert Atti-
la párosban 1 győzelem. Egyé-
niben: Skumáth István 4, Tóth 
Balázs 4, Hubert Attila 3, Sze-
pesi Bence 1 győzelem.

Csornai Csaba: A szenzációs 
formában játszó karcagi csa-
pat elsöprő győzelmet aratott 
a jó erőkből álló Volán ellen. A 
mérkőzés különlegessége volt, 
hogy Karsai Ferenc személyé-
ben köszönthettük az országos 
elnökség tagját, az osztrák vá-
logatott szövetségi kapitányát. 

Április hónapban 12 csapat 
részvételével beindult a városi 
amatőr asztalitenisz csapatbaj-
nokság, amelyek mérkőzése-
it keddi napokon folyamatosan 
rendezik meg.

B. I.

Itt az év vége, és eljött az 
idő a városi bajnokság utol-
só két mérkőzésének leját-
szásához. 2012. május 30-
án játszotta le a bronzmecc-
set a Kováts és a Kiskulcsosi 
Tagiskola. Mindkét csa-
pat játékán látszott, hogy a 
bronzérem szépen csillogna a 
nyakukban, és mindent meg-
tettek azért, hogy győzzenek. 
Ferenczi Zoli hátán vitte a 
csapatát és 15 góljának kö-
szönhetően megnyerték a 
„bronzcsatát”

Kováts - Kiskulcsos: 23:20 
(12:10)

Sebők (2), Majláth (2), 
Ferenczi 815!), Nagy P. (4), ill. 
Baráth (6), Regényi (7), Mé-
száros K. (6), Mészáros J. (1).

2012.június 06. a döntő 
napja volt. Nagy erővel, el-
szántan, szurkoló szülők kí-
séretében érkezett meg mind-
két csapat a sportcsarnokba. 
A sípszó után rémálom sze-

rűen kezdődött a mérkőzés 
a Refi számára 7. perc: 5:0. 
Időkérés után rendezte a so-
rokat Orosz István, és a gól-
gyártást Fodor Viktor kezdte 
meg. Egy gól itt, egy ott, és a 
20. perc környékén Nagy Sza-
bolcs is azt érezte, hogy fá-
radnak a gyerekek és ő is ki-
kérte az idejét. Ezek után 
Kisari és Németh szélről, 
Nagy és Bernáth mezőnyből 
volt eredményes a Györffy 
csapatából,15:12 a félidőben. 
Mintha az első félidőt másol-
ta volna le a Refi. 7. perc: 8 
gólos hátrány, időkérés. Ek-
kor beindult a Rácz, Tóth, 
Márkus trió és 7 perc leforgá-
sa alatt 2 gólra csökkent a kü-
lönbség. Ettől kezdve egy gól 
itt, egy ott. A mérkőzés haj-
rájában többször meg volt a 
lehetősége az egyenlítéshez 
a refinek, de Székely a vég-
hajrában lehúzta a rolót, és 4 
bravúros védést mutatott be 

az utolsó 3 percben, mellyel 
megpecsételte a Refi sorsát.

Györffy - Refi: 26:25 (15:12)
Kisari (2), Németh (5), 

Keserű B. (1), Szabolcsi (3), 
Nagy (4), Bernáth (11), ill. Fo-
dor (1), Tóth F. (1), Márkus 
(5), Tóth Z. (8), Rácz T. (9), 
Györfi Gy. (1).

Végeredmény: 1. Györfi, 2. 
Refi, 3. Kováts, 4. Kiskulcsos

Gólkirály: Ferenczi Zoltán 
70 gól. Legjobb Kapus: Széke-
ly Tamás. A döntő legjobbja: 
Bernáth Gergő

Az év felfedezettje, legtö-
bbet fejlődő játékos: Márkus 
Atilla.

Győztes csapat tag-
jai: Czinege, Székely (ka-
pus), Kisari, Németh, Pat-
kó, Keserű B., Keserű B., 
Bajarsaikhan, Szabolcsi, 
Nagy, Varga, Bernáth.

Balog Zoltán
szervező edző

Asztalitenisz

NB. III. Észak-alföldi Régió

Kézilabda városi bajnokság U13 döntő

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi 

Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény szakács munkakör betöl-
tésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, három hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye: Karcag, Horváth F. u. 1.
A munkakörbe tartozó feladatok: Intézetünkben az étlap alapján előírt 

ételek, ételféleségek előírt mennyiségekben és minőségben, előírt időre 
történő elkészítése.

 Irányítja és vezeti a termelési munkát, összehangolja és ellenőrzi a 
konyhai dolgozók tevékenységét. HACCP élelmiszerbiztonsági rend-
szerünket maximálisan felügyeli, előírt higiénés szabályok betartásáról 
gondoskodik, betartatását ellenőrzi és irányítja.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: szakács képesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkaterületen szerzett 

tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettsé-

get igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, erkölcsi bi-
zonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 28.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok el-

bírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Karcagi 

Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény 
címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth F. u. 1.). Elektro-
nikus úton Hodos Bálintné részére a kgszoc@enternet.hu e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: három tagú bizottság előtti sze-

mélyes elbeszélgetés.
 Hodos Bálintné
intézményvezető
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-
es kertes családi ház tulajdonostól al-
kuképesen eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 
06 70/310-1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház melléképü-
letekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszi-
getelt családi ház Szolnokon korsze-
rű központi fűtéssel, hagyományos 
fűtésre is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az udvar-
ban. 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. alat-
ti 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.
Bucsán, a Lehel utcában ház eladó. 
Állattartása kiválóan alkalmas, hatal-
mas téglából épült alsóépülettel, bel-
víz mentes területen. Tel.: 06/30-985-
4098.
Karcagon a Kertész J. utca 1. sz. alatt 
I. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás el-
adó. Tel.: 06/30-547-9987 vagy 06/30-
287-6790.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
Kétszintes, 3 szobás + étkezős, 2 fürdő-
szobás 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.
Eladó karcagi ingatlanok nagy válasz-
tékban. www.nagykuningatlan.com
2 szobás, összkomfortos kertes csalá-
di ház eladó. Kg., Zrínyi u. 14. sz. alatt. 
Tel.: 06/20-482-4608.
Tehermentes, II. emeleti garzonlakás 
a Kertész J. utcán eladó. Tel.: 06/30-
419-4171.
Eladó Budapest belvárosában egy 58 
m²-es 2 szobás igényesen felújított 
földszinti öröklakás. Tel.: 06/20-548-
6729.
Eladó Karcagon városközpontban két 
lakásos kertes családi ház vagy 2,5 – 3 
szobás lakásra cserélhető I-II. emele-
tig a központban. Tel.: 06/30-939-4433.
26 AK aranykorona szántó eladó. Tel.: 
59/312-069.
Eladók a Kisvénkertben 1 és 1,5 szo-
bás,  fürdőszobás k is lakóházak . 
Vezetékes víz, benti WC van. Tel.: 
06/20-548-6729.
Karcagon Kossuth téri III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, tehermentes lakás el-
adó. Tel.: 06/30-385-4300.
Eladó Karcagon a vásárcsarnoknál ud-
vari lakások. Egy és két szobás lakások 
hozzátartozó kis telekkel. Csak a bejá-
rat közös. Kedvező ár, azonnal költöz-
hető. Tel.: 06/20-548-6729.
2 szobás tégla családi ház lakható al-
sóépülettel eladó. Kg., Zádor utca 28. 
Tel.: 06/70-391-4295.

Eladó Karcag főterén 250 m²-es üzlet. 
Két utcai bejárat, nagy kirakat, gazda-
sági bejárat, telekrész, de akár 3 üzlet 
is működtethető kiváló műszaki álla-
potban. Mosdók, öltöző, raktár van ki-
alakítva. Klíma és riasztóval felszerelt. 
Megfelelhet vendéglátás, kereskede-
lem, egészségügy ill. irodának is. Saját 
parkol és nagy forgalmú gyalogos ill. 
gépjármű forgalom van. Tel.: 06/20-
548-6729.
Kertes családi ház eladó a főtér közelé-
ben, rendezett udvarral. Kis- és nagy-
családosok részére. Tel.: 06/70-426-
4852.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben 
egy 60 m²-es ház, 13 sor kertfölddel. 
Gazdasági épület és fúrott kút van. Az 
épület sérült, rongálódott. Az ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06/20-548-6729.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt (zugban) 
nádas ingatlan betegség miatt sürgő-
sen eladó! I.ár: 3,5 M Ft. 20 m-es lakó-
épület, 2 szoba, 2 konyha, fürdőszo-
ba, spájz. 3 helyiségben beépített jó és 
szép csempekályha 14 m-es cserepes 
melléképület 1.127 m² telekkel. Tel.: 06 
59/312-157.
Eladó Karcag főterén 2006-ban épült 2 
szobás családi ház, 600 m² telekkel. A 
ház belső udvari, utcáról nem látható. 
Igényes belső és külső megjelenés, és 
faház is van a telken. Alkalmi ár, azon-
nal költözhető. Tel.: 06/20-548-6729.
Karcagon a Pipacs utcában építési te-
lek eladó. Tel.: 06/30-349-4316.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi tégla ház sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 órától).
Karcagon a Hunyadi utcában 3 szobás 
családi ház eladó, vagy értékegyez-
tetéssel I. emeletig lakást beszámí-
tok (Berekfürdő is érdekel). Tel.: 06/30-
349-4316.
Családi ház (szoba, konyha, spájz), 
ólakkal eladó. Víz, villany van, be-
építhető telekkel áron alul eladó. Tel.: 
06/70-275-1937 vagy 06/70-257-2045.
Szántóföldet vásárolnék Karcag hatá-
rában! Gyenge minőségűek és apró te-
rületek osztatlan közösből is érdekel-
nek! Tel.: 06/30-985-4098.
Karcagon a Jókai u. 23. sz. alatt 62 m²-
es, 2 szobás házrész kerttel, tárolóval 
eladó. Tel.: 06/20-415-0765.
Főtér közeli 2,5 szobás kertes ház el-
adó. Kg., József Attila utca 23.
Karcagon – rendezett telken, teljes 
közműves – kisebb kertes ház beteg-
ség miatt eladó. (Utcafronti rész bon-
tás nélkül beépíthető.) Lakáscsere is 
érdekel. Tel.: 06/70-273-7268.

Albérlet
Kiadó Karcag főtéri 2 szobás kere-
tes házrész. Azonnal költözhető. Tel.: 
06/20-548-6729.
Albérlet kiadó a Kisvénkertben 200 
m-re a fürdőhöz egy személynek. Egy 
szoba, fürdőszobás, külön bejáratú kis 
ház. Víz, villany, kövesút van. 15.000 Ft 
lakbér. Tel.: 59/312-562.

Állat
Nagyon kedves kiscicák szerető, jó 
gazdit keresnek. Tel.: 59/300-515.
Kis súlyú fehér hússertések 600 Ft/kg 
áron eladók. Tel.: 06/30-566-8044.
Nagy testű vágógalamb fiókok eladók. 
Tel.: 06/30-324-0522.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csend, 
nyugalom, béke. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örököl-
hető, cserélhető. Tel.: 06/59-312-005 v. 
06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 
06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 
1 db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza íróasztal, 
franciaágy, 2 db új fekete ezüst díszíté-
sű szekrény. Tel.: 06/70-300-9730.
TRAPÉZ és CSEREPES lemez kapható 
1800 Ft/m²-től. (Kerítésnek, tetőnek, 
garázsnak.) Tel.: 06/30-265-4197.
T U T I  T U R I  a  Te s c o  ü z l e t s o -
ron. Világmárkák széles választé-
ka! Árainkból: nadrágok 300 Ft, pó-
lók 300 Ft, női felső 300 Ft, kabátok 
500 Ft, gyerekruha 100-500 Ft-ig, ci-
pők és kiegészítők széles választéka. 
Minden héten kedden teljes árucse-
re. Szombat, vasárnap, hétfőn minden 
250 Ft. Nyitva tartás: hétfőtől vasárnap 
9 – 20 óráig. Különböző akcióinkban 
várjuk kedves vásárlóinkat!
Kiárusítás! Gyermek, felnőtt ruha 50-
100-200-500 Ft és egyéb sok minden. 
Szafari matrica csere-bere Kg., Reggel 
utca 33. sz. alatt, a nagykapuban vasár-
naponként 8-16 óráig.
Üstház üsttel, konyhaszekrény, ablak-
szárnyak, 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.
Falbontásból eredő föld törmelék zsá-
kokba szedve elvihetők. Kg., Hunyadi 
u. 6/a. U.itt üvegezett szobaajtók el-
adók. Tel.: 59/400-654.
Eladó gáztűzhely, automata mosógép, 
vasvázas kerti bútor, üveges virágtar-
tó, szobai WC, 4 db kárpitos szék. Tel.: 
06/30-363-7951.
Működőképes 100 l-es bojler eladó. 
Tel.: 06/30-578-8299.
Új állapotú Bergon babakocsi, Kiddy 
babahordozó, Cybex gyerekülés (9-36 
kg-ig) eladó. Tel.: 06/20-560-6226.
Eladók komplett szoba, konyha búto-
rok; új és használt edények; üstház üst-
tel; kézi kocsi; káposztás kádak; zsíros 
bödönök; mosógép; sarok fém pán-
tos bőrönd; porszívó; televízió. Tel.: 
59/312-157.
Jó állapotban lévő 160 l-es hűtő reális 
áron eladó. Tel.: 06/30-813-3062.
Újszerű Hajdú mosógép, centrifuga, 
gyermek etetőszék, 160 l-es hűtőszek-
rény, gáztűzhely palackkal vagy anél-
kül, kisméretű fa mázsa súlyokkal, 
használt bútorok eladók. Tel.: 06/30-
566-8044.
Keresek 5-6 sor kertet, gyümölcsfákat 
karbantartásért cserébe. Tel.: 06/30-
327-5124.
Parasztbútorhoz illő, ablakra való dra-
périák, nagy, horgolt terítők eladók. 
U.itt írásos konyhai falvédőket vásárol-
nék. Tel.: 59/312-562.
Zepter levegőtisztító pótszűrőkkel és 
51 cm-es színes tévé eladó. Tel.: 06/30-
570-4898.

Két nagy focikapu, rokkant kocsi eladó 
vagy cserélhető. Tel.: 06/30-327-5124.
Gurulós, szétszedhető ruhaállványt ke-
resek. U.itt régebbi kártyafüggetlen 
mobilt vásárolnék 3-4 ezer forintig. 
Tel.: 59/312-562.
1 db cserépkályha, 1 db terményda-
ráló, 15 fm 120-as, mart fenyőfa fes-
tett kerítés riglivel eladó. Tel.: 06/20-
358-2348.
Kukorica, búza, fekete napraforgó el-
adó. Tel.: 06/70-275-1937 vagy 06/70-
257-2045.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Karcag, Füredi 
utca 3. Vegyes (kristályos) 1.300 Ft/kg, 
akác (folyékony) 1.800 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.
Armatúrák, 10 és 20 literes lapos lábas, 
kávéfőző (elektromos), tükör, zsíros-
bödön, fateknő, fa függönytartó, női 
bicikli, asztal 8 székkel, Dolce Gusto 
Krups kávéfőző eladó. Tel.: 06/70-611-
5013 vagy 06/70-423-7568.
Eladó szekrénysor, könyvek, 3 db szék, 
szétnyitható asztal, dohányzó asztal, 
20 literes zománcos lábas, 6 literes fa-
zék, 2 db zománcos tepsi, egy mű-
anyag kád, 110x2 méteres középsző-
nyeg, 1 db vasaló, 250 db hódfarkú 
cserép. Tel.: 06/70-282-6961.
Utánfutó, répa szeletelő, veranda ab-
lak, járókeret, szoba WC, hallókészülék, 
Varta akkumulátor 12 N-5-3B, Seleks 
12N 6 ak akkumulátor eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 57.
Szafari matrica és Dzsungel má-
nia csere-bere; gyerek és felnőtt ru-
hák 100-500 Ft-ig vasárnaponként 8-16 
óráig Karcag, Reggel utca 33. sz. alatt a 
nagykapuban.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom ker-
tes házamban. Tel.: 06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 06/59-311-477.

Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 

Vállaljuk lakóházak építését, bontását, 
bármi nemű kőműves munkákat; te-
tőtér építését, bontását; cserép forga-
tását; továbbá kapubejárók, útburko-
latok javítását; udvarok, telephelyek 
takarítását, tisztítását, lomtalanítását; 
föld- és kubikmunka végzését; épüle-
tek alap ásását. Több éves gyakorlattal 
rendelkezünk. Mezőgazdasági munká-
kat is vállalunk 50 főtől akár 200 főig 
is. Nyugdíjasoknak kedvezményt is tu-
dunk biztosítani. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-605-3521.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok. (30 éves gyakorlat-
tal rendelkezem.) Tel.: 06/30-447-3918.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-
289-5103.

Régebbi tárgyait, bútorait, forgalom-
ból kivont pénzeket, régi pénzeket, 
bármilyen nemű hagyatékait felvásá-
rolom. Régi 200 Ft-ost is vásárolok. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-605-
3521.

Lakáshitel állami támogatással! Tel.: 
06/70-632-8304.

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

Gyümölcsszedést (felében is), takarí-
tást és gyermekfelügyeletet vállalok. 
Tel.: 06/30-327-5124.

ÁHI jóga Karcagon is! Június 27-től 
könnyen elvégezhető tibeti jóga indul 
minden érdeklődő és gyógyulni vá-
gyó számára! Mindenkit szeretettel vá-
runk! Tel.: 06/30-221-0917 vagy este: 
59/950-729.

A  v i l á g h í r ű  s z í n v o n a l ú 
Hajdúszoboszlón 4-5 fő részére nyara-
ló kiadó. Tel.: 06/30-659-0827.

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

1.3-as Suzuki jó állapotban eladó. Érd.: 
Kg., Tompa u. 30.

E-514-es kombájn gabonaadapterrel 
eladó. Tel.: 06/30-985-4098

Apróhirdetés
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2012. június 22-25. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Romanap 2012
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kunné Nánási Mó-

nika
 Téma: városi elismerésben 

részesült
 Karcagi Hírek
 - Tüdőszűrés
 - Interjú Koncz Tiborral
 - Bicskei nyugdíjasok voltak 

Karcagon
 - Utolsó tanítási napon…
 Háttér 
 Mini Morris találkozó után
20.10  Sportolók köszöntése

2012. június 26. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet
19.07  Karcagi hírek
19.37  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise

21.07  XIV. Kevi Juhászfesztivál 
összefoglaló 2.rész

2012. június 28. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ballagás 2012
 A Györrfy István Tagiskolá-

ban
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szitár Ferenc r. ka-

pitány
 Karcagi Hírek
 - Presbiteri konferencia
 - Parkgondozás
 - Konferencia a kutatóban
 - Macikiállítás
 Háttér 
 Népművészek tervei 
20.10  Ballagás 2012
 A Kováts Mihály Ált. Iskolá-

ban

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 9.
Horváth Andrea Klaudia és 
Pintér Zsolt
2012. június 15.
Palotai Szilvia és Balogh Ti-
bor Pál
2012. június 16.
Kovács Éva és Timár Zoltán

Születés

Varga Renáta – Kentési Imre
Kg., Kertész J. u. 3. 
 Mira Emma
Lázók Julianna – Horváth 
Roland
Kg., Daru u. 3. 
 Arabella Julianna
Kanalas Klaudia – Varga 
Ferenc
Kg., Pacsirta u.  Noel Joel
Bohus Katalin – Kiss Tibor
Kg., Albert u. 35. 
 Jázmin Éva
Balogh Claudia – Kelemen 
Olivér
Kg., Szélmalom u. 3. 
 Klaudia
Kerék Kitti – Szarvas Zoltán
Kg., Baross u. 42/b.  Zénó
Andrási Erika – Szilágyi Já-
nos
Kg., Baross u. 10. János 
 Gergő

Halálozás

Dániel Jánosné (Lajtos Juli-
anna)

 Karcag (1940.)
Kovács Józsefné (Ökrös Re-

beka)
 Karcag (1925.)
K. Nagy Gábor Miklósné 

(Balogh Vilma)
 Karcag (1965.)
Vajó Sándor
 Karcag (1927.)

Lapzárta: 
2012. július 2., hétfő 14 óra

Labdarúgás

Június 23. szombat
 8 – 13 óráig Berek – Kiss 

A. utca
 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)
Június 24. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán – 

Kórház úti
Június 30. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár (Tesco)

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Nagyiván 2:1 
(0:1)

Karcag, 70 néző. Jv.: Mik-
lós M. Segítői: Varga B., Kor-
mos G.

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

Edző: Orosz István
A második percben egy 

vendégszöglet után Angyalos 
fejjel tovább csúsztatott Csehi-
hez, aki közelről a bal sarokba 
fejelt (0:1). A huszadik perc-
ben Bukovszki egyedül tört a 
kapu felé, majd ütközött egy 
védővel, de a bíró továbbot in-
tett. Az ötvennegyedik perc-
ben Szívós Gy. beemelte a 
labdát a védők mögé és a jó-
kor érkező Bukovszki kapás-
ból a bal felső sarokba bom-
bázott (1:1). A nyolcvankilen-
cedik percben Balla egyedül 
kiugrott, de nem tudott kö-
zépre adni. Rajcsányi elé ke-
rült a labda, aki Nagy R. elé 
passzolt, majd 25 m-ről a bal 
alsó sarokba lőtt (2:1).

Jók: Nagy R., Szívós Gy. ill. 
Pekó, Nagy, Kiss, Angyalos.

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak és elnézést a múlt 
heti nyilatkozatomért.

Illés Rudolf: Ezzel a vere-
séggel tönkretettük az egész 
tavaszi idényünket.

Fegyvernek – Karcag 2:2 
(0:2)

Fegyvernek, 200 néző. Jv.: 
Györfi Gy. Segítői: Sklultéti 
Cs., Halgat J.

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

Edző: Orosz István
A harminchatodik perc-

ben Balogh R. szögletet ívelt 
be az ötös vonalára és Kovács 
Cs. fejjel a jobb sarokba továb-
bította a labdát (0:1). A negy-
venharmadik percben Szívós 
Gy. megszerzett egy labdát 30 
m-re a kaputól, majd Székely 
elé passzolt, aki kb. 20 m-ről 
a jobb alsó sarokba lőtt (0:2). 
A hatvanhatodik percben 
ifj. Héder Cs. versenyt futott 
Lázók A.-val, majd 14 méter-

ről laposan a jobb sarokba lőtt 
(1:2). A hetvennyolcadik per-
ben ifj. Héder Zs. jobbról be-
ívelt és az üresen hagyott Fa-
ragó A. fejjel a bal felső sarok-
ba továbbított (2:2).

Jók: Kormány, Gyáni, 
Náhóczki, Bonár ill. senki

Orosz István: A mérkőzés 
hűen tükrözte az egész évi tel-
jesítményünket.

Faragó Attila: A II. félidei 
küzdeni tudásunkkal bebi-
zonyítottuk, hogy méltók va-
gyunk a negyedik helyhez.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Nagyiván 5:0
Karcag: Oros, Szabó, Henk, 

Borsi, Daróczi, Brczi, Kovács, 
Csatári, Hamar, Erdei, Földi

Cserék: Balla, Csík, Kabai, 
Bakó, Horváth

Edző: Faragó Krisztián
Faragó Krisztián: A sok 

gólhelyzet kihagyás ellenére 
tetszetős, magabiztos játékkal 
győzelmet arattunk.

Fegyvernek – Karcag 4:5 
(1:3)

Karcag: Oros, Németh, 
Henk, Borsi, Kabai, Földi, Ko-
vács L., Csatári (Berczi), Ha-
mar, Erdei, Kupai

Góllövők: Szász (2), Barai, 
Karikó ill. Erdei (4), Kupai

Faragó Krisztián: Ha elfe-
lejtjük, hogy egy mérkőzés 90 
percig tart, akkor nagy baj is 
érhet bennünket.

Alarm-Matic műfüves 
bajnokság

Június 17-én játszották le a 
VII. fordulót az Alarm-Matic 
műfüves bajnokságban.

Eredmények: Ökodízel 
– Rózsa 4:14, AgroSprint – 
Origo 4:1, Roli Sped – Blades-
Zsoan 8:1, Szuperinfó – VGT 
Brigád 3:5, Multi-Tec – Ho-
Ri-Ko 7:7, Família – DKV 4:3, 
Devils – Armacomp-Aqua 5:0.

A bajnokság állása: I. 
Agrosprint (21 pont), II. Fa-
mília (21 pont), III. RoliSped 
(16 pont).

Góllövő lista: I. Kovács Zol-
tán (Origo) 13 gól, II. Mogyo-
rósi Csaba (RoliSped) 12 gól, 
III. Mészáros Imre (Família) 
11 gól.

B. I.

Június 7-én az esti órák-
ban két főt szállítottak le a 
karcagi vasútállomáson a vo-
natról, mert tetten érték őket 
lopáson. A helyszínre érke-
ző rendőrök megállapították, 
hogy egy karcagi férfi figyel-
metlenségét használták ki a 
tolvajok és a táskáját – ben-
ne iratokkal, ruhaneművel és 
más tárgyakkal – elrejtették a 
vagon lépcsőfeljárójánál, ami 
kiesett a vonatból. A lopá-
si kár 50.000 Ft, mert nem si-
került a táskát megtalálni. A 
rendőrök két helyi férfit állí-
tottak elő, akik elszámoltatá-
suk során beismerték tettüket 
és még egy korábbi tyúklo-
pást is elismertek. Az ügy bí-
róság elé állítással van folya-
matban.

Június 10-én éjszaka a 
kunmadarasi rendőrök kér-
tek segítséget, mivel az ottani 
Művelődési Házban megtar-
tott romabálon verekedés tör-
tént. A helyszíni intézkedés 
során az egyik férfi elmond-
ta, hogy a romabálon szóra-
kozott, majd később össze-
szólalkozott három személy-
lyel. Dulakodni kezdtek, és az 
illető a dulakodás során meg-
sérült. Ezt követően a három 

fő előállításra került, a sértet-
tet beszállították a kórházba, 
ahol az orvosi vizsgálat sze-
rint nyolc napon túl gyógy-
uló sérülése, orrcsonttörése 
keletkezett.

Június 14-én a 
kunmadarasi volt repülő-
tér területén négy tolvajt csí-
pett fülön a szolgálatban lé-
vő rendőr. Az elkövetők 
fémlemezt próbáltak meg 
eltulajdonítani, azonban elfo-
gásukkal ez meghiúsult, és a 
lopott zsákmány visszakerült 
jogos tulajdonosához. 

Nem sokkal később szintén 
ugyanitt újabb társaság pró-
bált meg közel 1 mázsa meny-
nyiségű hulladék vassal ke-
reket oldani, amit a szemfü-
les rendőrök ismét meghiúsí-
tottak. Mindkét tolvajbanda 
tagjait helyszíni bírsággal is 
sújtották a rend éber őrei.

Június 15-én egy karca-
gi boltban bolti lopás történt, 
melynek során 2 fő elszámol-
tatásra került. A lopott érté-
kek visszaadásra kerültek. A 
két tolvajjal szemben az in-
tézkedők szabálysértési eljá-
rást kezdeményeztek.

Megyei I. osztályú bajnokság


