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Az Országos Rendőr Főka-
pitányság 2012-ben rendel-
te el, hogy a kapitányságok-
nak a működési területükhöz 
tartozó településeken lakos-
sági konzultációs fórumokon 
kell ismertetniük az elvégzett 
munka mutatóit. A fórumra, 
amelynek célja a szorosabb 
együttműködés kialakítása, 
az önkormányzat, az iskolák, 
a civil szervezetek képviselő-
it hívják meg.  Az első fóru-
mot – tavaly nyáron – Szitár 
Ferenc alezredes tartotta, a 
múlt héten – május 28-án dél-
előtt – Teleki Zoltán r. őrnagy 
beszámolóját hallgathatták 
meg a jelenlévők.

A kapitány a 2012-es és a 
2013-as év első négy hónapjá-
nak rendőrségi statisztikáját 
összehasonlítva mutatta be az 
elmúlt egy év, de leginkább a 
január-április hónapok közöt-
ti időszak eredményeit. Beve-
zetésként a létszámadatokra 
tért ki, amely szerint a Karcagi 
Rendőrkapitányság állomány-
táblában rögzített hivatalos 
létszáma az év elejétől 100 fő, 
a tényleges létszám jelenleg 98 
fő. A bűnügyi osztály vezetője 
Szendrey Kálmán r. hadnagy, 
a Felderítő Alosztályt Ferenczi 

Gyula r. alezredes, a Vizsgála-
ti Osztályt Laboncz Sándor r. 
őrnagy irányítja.

Amint elhangzott, 2013. 
1-4. hónapjában 241 bűncse-
lekmény vált ismertté, 2012. 
hasonló időszakában 419 bűn-
cselekmény jutott a rendőr-
ség tudomására. A csökke-
nés 42,48 %-os. Ezeken belül 
a személy elleni bűncselekmé-
nyek száma az előző évhez ké-
pest 52-ről 25-re, azaz 51,92 
%-kal csökkent. A vagyon el-
leni bűncselekmények 281-
ről 160 esetre csökkentek, ami 
43,06 %-os apadást jelent (ará-
nyaiban azonban megtartot-
ta vezető szerepét, hiszen az 

összes bűncselekmény között 
2012-ben 67,06, 2013-ban pe-
dig 66, 39 %-ot tettek ki a va-
gyon elleni esetek).

Kedvezően alakult a köz-
rend elleni bűncselekmé-
nyek száma is – az ide sorol-
ható cselekmények 54-ről 31-
re csökkentek, ami 42,59 %-os 
mérséklődést jelent.

A regisztrált események 
csökkenése a rendőrségi mun-
kában bekövetkezett változá-
soknak tudható be, mondotta 
Teleki őrnagy, mert a bűncse-
lekmények bejelentését, is-
mertté válását követően a 

Konzultációs fórum a Városházán

A terület évtizede tartó „töret-
len népszerűsége” miatt dön-
tött úgy a NEFAG ZRT. veze-
tése, hogy jelentősen, mintegy 
800 méteres új ösvény kiépíté-
sével bővíti az Erzsébet-lige-
ti „erdei tornapályát”. A rövi-
desen befejeződő fejlesztés so-
rán ötmillió forintot költöttek 
az új pálya elkészítésére.

- A munka most arról szólt, 
hogy az Erzsébet-liget még érin-
tetlen részében kialakítottunk 
egy közel 800 méteres séta- és 
futópályát, amely szorosan il-
leszkedik a korábban átadott 
tornapályához. A (kocsányos 
tölgy) erdőben ösvényt alakí-
tottunk ki, vagyis az útvona-
lat négy méter szélességben ki-
cserjéztük, 20 centiméter mé-
lyen lezúztuk, lehengereltük és 
a végén faaprítékkal, végül fa-
kéreggel (erdei fenyő mulccsal) 
terítettük le – tájékoztatta la-
punkat a múlt héten Donkó 

Károly, a NEFAG Zrt. szolno-
ki erdészeti igazgatója. - Azt a 
lehetőséget is figyelembe vettük, 
hogy óvodás- és iskoláscsopor-
tok látogatnak majd ki ide, hi-
szen a pálya délután sportolá-
si célokat szolgál, délelőtt vi-
szont tanösvényként is funkcio-
nálhat, ezért hat táblát fogunk 
elhelyezni, amiken ismertetők 
lesznek majd a Karcag környéki 
erdők világáról, a jellemző élő-

lényekről – vagyis akár egy ter-
mészetismereti óra anyagát is 
fel lehet innen építeni.

A munkálatok egy részével 
a tornapálya régi szakaszait 
tették kényelmesebbé. A kar-
cagi erdészet munkacsapata e 
héten befejezi a még szükséges 
beavatkozásokat. Az ünnepé-
lyes átadás június 14-én 9:30 
órakor lesz.

Elek György

Az „Érted és a közössé-
gért – karcagi fiatalok tár-
sadalmi integrációját segítő 
programok” című (TÁMOP-
5.2.5/B-10/2-2010-0110 jelű) 
projekt egyik fontos célkitű-
zése a Karcagon évekkel ez-
előtt megszűnt, a városi szin-
tű diákképviselet újbóli meg-
szervezése. Ezzel kapcsolatban 

már hetekkel ezelőtt megkez-
dődtek az egyeztetések, ame-
lyek eredménye az április 29-
én tartott fórum volt. Ezen 
a szervezők és a fiatalok el-
mondták a maguk elképzelé-
seit, majd elkészítették a Kar-
cag Városi Diákönkormányzat 
szervezeti és működési sza-
bályzatát.

Május 27-én délután a Vá-
rosháza nagy tanácstermében 
– az Általános Iskolai Köz-
pont tagiskoláiból, a Szent Pál 
Marista Általános Iskolából, a 
Református Általános Iskolá-
ból, valamint a városban mű-

ködő három középiskolából 
érkezett diákok részvételével 
– megtartották a Városi Diák-
önkormányzat alakuló ülését, 
amelyen – a jelöltek bemutat-
kozása után – sor került a di-
ákelnök és helyettesei megvá-
lasztására.

A titkos szavazás végered-
ménye szerint a városi diák-

önkormányzat elnöke Balog 
Dóra (Györffy István tagisko-
la) lett, az alelnökök: Fazekas 
Adél (Györffy István tagisk.) 
és Szendrei Bianka (Nagykun 
Református Gimnázium).

Az elnökválasztás után elfo-
gadták az új testület szervezeti 
és működési szabályzatát. 

Az esemény levezetője Ko-
vács Ilona tanárnő (Nagykun 
Református Gimnázium) volt, 
aki a Déryné Kulturális Köz-
pont felkérésére a későbbiek-
ben a Városi Diákönkormány-
zat segítő pedagógusa lesz.

Elek György

Bővítik az erdei tornapályát

Megalakult a Városi 
Diákönkormányzat

Tisztelt Olvasóink!
Beköszöntött a június, vagyis elérkezett a Karcagi Hír-

mondó szokásos nyári, augusztus végéig tartó, kéthetes 
megjelenésének időszaka. Legközelebbi lapszámunk tehát 
június 21-én jelenik meg. A szerkesztőség a megváltozott 
megjelenés időszakában délelőttönként ügyeletet tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Május 30-án a napirend 
megtárgyalása előtt bemutat-
kozott Balog Dóra 7. osztá-
lyos tanuló, a nemrég felállt 
Városi Diákönkormányzat el-
nöke. A Györffy István Tagis-
kola diákja röviden összefog-
lalta a DÖK településünk ta-
nuló ifjúságának érdekében 
kitűzött céljait, és megköszön-
te az önkormányzat támoga-
tását. Szintén a napirend előtt 
Dobos László polgármester be-
jelentette, hogy aznap Karca-
gon tartott kihelyezett ülést a 
Hungarikum Bizottság, amely 
megszavazta, hogy a karca-
gi birkapörköltet felvegyék a 
hungaricumok listájára. 

Ez alkalommal harmincegy 
napirendi pont került a képvise-

lők asztalára, de ezek nagyobb 
részét személyes adatok mi-
att zárt ülés keretében tárgyal-
ták. Az ülés nyilvános részében 
több városi rendelet módosítá-
sára, valamint hatályon kívül 
helyezésére került sor. Ezt jog-
szabályi változások miatt kellett 
megtenni. Így hatályukat vesz-
tették a vásárokról és piacokról 
szóló, és az állattartás és lóger 
használat helyi szabályairól szó-
ló rendeletek, a parkolás rendjé-
ről szóló rendeletek, valamint a 
Polgármesteri Hivatalban fog-
lalkoztatott köztisztviselők dí-
jazásáról és más juttatásairól 
szóló rendelet is megszüntetés-
re került.

Testületi ülés

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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Kuszább

a kép
Az elmúlt héten, pontosan május 

26-án volt hét éve, hogy az ominózus 
őszödi beszéd elhangzott az MSZP ki-
helyezett frakcióülésén. A nagyérdemű 
választópolgárok pedig szeptember 17-
én délután hallhattak először részlete-
ket Gy. F. akkori miniszterelnök beszédé-
ből a Kossuth Rádió jóvoltából, mert va-
laki, vagy valakik „kiszivárogtatták.” Az 
elmúlt héten - bármennyire is képzavar-
nak tűnik - még a vízcsapból is a feltéte-
lezett újabb „kiszivárogtatók” és a kiszi-
várogtatás körülményei folytak.

Újabb nevek és körülmények kerül-
tek napvilágra, de nem lett világosabb, 
sőt még jobban homálylik, és kuszább a 
kép. A „Kapu” c. folyóirat főszerkesztője, 
Brády Zoltán egyenesen politikai krimi-
be illő történetet adott elő: véleménye 
szerint a lap egykori munkatársát, Rosa 
Flores Eduárdót is ezért gyilkolta meg 
Bolíviában egy kommandós csapat.

Neveket és beosztást persze „nem 
említhetek” – mondta a tv kérdező ri-
porterének, így aztán a médiafogyasz-
tók fantáziájára bízta, ki-ki hogyan foly-
tatja a történetet, ill. most már a „rém-
képeket”. Szóval, az eddig komédiába il-
lő történet tragikomédiába fordult.

Az egykori szónok, Gy. F. is újabb 
„szálakra” bukkant, amelyek szerinte Fi-
deszes vezetőkhöz vezetnek, akiknek 
érdekükben állt, hogy a „kazettákat” el-
juttassák a sajtóhoz. Amit nem lehet az 
akkori ellenzék szemére vetni – mondta, 
„mert fordított esetben ők is ezt tették 
volna”. (Ami egyrészt azért is érdekes, 
mert annakidején ő elfogadta párttár-
saink azt a minősítését, hogy ez „igaz-
ságbeszéd” volt. Másrészt pedig MP3-
as CD lemezek voltak – nem „kazetták” 
– amik az MR1-hez, az RTL Klub-hoz és 
az Origó hírportál főszerkesztőjéhez kü-
lönböző módon eljutottak.) Valószínű-
leg néhány átlagos médiafogyasztó azt 
is érdekesnek tarthatja, hogy vajon mi-
ért nem készült eddig semmiféle inter-
jú pl. azzal a rádiós főszerkesztővel, aki 
engedélyezte, hogy adásba kerüljön 
az anyag? Mert valakinek csak engedé-
lyeznie kellett, magától egy CD lemez 
nem pattan föl a stúdió keverőpultjára. 

Ugyanis az elképzelhetetlen, hogy 
egy „mezei hírszerkesztő” talál az asz-
talán egy ismeretlen eredetű CD-t, be-
lehallgat, „érdekesnek” találja, és saját 
szakállára leadja, nem kérdezve meg a 
főnökét, még ha vasárnap is van?! (Azért 
lehetetlenség ez, mert vannak tökéletes 
hangutánzó parodisták és hangátala-
kító szoftverek is, nehéz megállapítani, 
hogy nem szimpla provokációról van-e 
szó. Különösen egy miniszterelnöki be-
szédnél?!) 

Máskülönben most dőreség egy-
általán erről a beszédről beszélni. A 
Gyurcsány beszéd alábbi mondatai-
val teljesen egyetérthetünk: „Gyere-
kek. Nem vagyunk tökéletesek. Egyál-
talán nem. Nem is leszünk.” Most nem 
a kiszivárogtatás, hanem a gátak átszi-
várgása a gond. Nem tudom Gy. F. ott 
lesz-e majd a gáton?

- ács -

Gyermek 
és ifjúsági 

horgásztábor
Időpont: 2013. augusztus 4. – 

augusztus 10.
Táborba érkezés: 2013. au-

gusztus 4. 8:00 – 9:00 óráig.
Első étkezés: 2013. augusztus 

4. ebéd.
Távozás: 2013. augusztus 10. 

reggeli után.
Helyszín: Szajol Godó Pan-

zió (www.godopanzio.hu) 
a szajoli Holt Tisza partján.

Utazás: egyénileg.
Részvételi díj: 16.000 Ft/fő.

A táborban megrendezésre 
kerül a horgász négy tusa ve-
télkedő, két korcsoportban:

- gyermek: 2000. január 1. 
- 2003. december 31. között 
született 10-13 évesek,

- ifjúsági: 1997. január 1. 
- 1999. december 31. között 
született 14-16 évesek.

Lehetőleg a fenti korosztály-
ok jelentkezését várjuk!

Jelentkezés és részvételi díj 
befizetése a Nagykun Horgász 
Egyesület irodájában legké-
sőbb június 27-ig.

Horgászegyesületenként 3 
főt lehet küldeni a horgász tá-
borba, abban az esetben foga-
dunk el többet, ha a meghir-
detett létszám nem töltődik 
fel.

A tábor létszáma: 20 fő.
Bővebb információt Nagy 

Róbert táborvezetőnél: 06/30-
451-5202 telefonszámon kér-
hetnek.

Nagy Gyula
KTV HE Szöv. Ügyvezető 

elnök

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0110 azonosító szá-
mú „Érted és a közösségért - karcagi fiatalok társadal-
mi integrációját segítő programok” című nyertes projekt-
je keretében az

Ugrópont Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda

szeretettel vár minden érdeklődő fiatalt!

NYITVA TARTÁS:
 Kedd – Péntek: 14:00 – 19:00 óráig
 Szombat: 14:00 – 18:00 óráig
 Hétfő: ZÁRVA

ELÉRHETŐSÉG:
 Városi Sportcsarnok  (5300 Karcag, Kálvin u. 6.)
 Telefon: 06-59/311–954
 E-mail:  ugropont@gmail.com
 Honlap: www.ugropont.hu

A projekt célcsoportja (12-29 év közötti fiatalok) az 
alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe térítésmentesen:
 internet és számítógép használat, információadás, 

olvasó sarok.
INGYENES TANÁCSADÁSAINK:
Párkapcsolati tanácsadás: 
 Páros héten pénteken 16:00 – 18:00 óráig
Pszichológiai tanácsadás: 
 Páratlan héten szerdán 16:00 – 18:00 óráig
Munkaerő-piaci, pályaorientációs, pályaválasztási, to-

vábbtanulási tanácsadás:
 Páros héten csütörtökön 16:00- 18:00 óráig
Jogi tanácsadás: 
 Páratlan héten pénteken 16:00- 19:00 óráig

Immár hat évtizede, 1954-
ben ballagott el a Zádor úti 
Általános Iskolának az a fiú 
és leányosztálya, amelyek már 
régóta közösen, mostanában 
pedig már évenként tartják 
meg az osztálytalálkozót.

Az idei, június 1-jére szer-
vezett összejövetel a szokásos 
programokon túl kis ünnep-
séget is tartogatott. Az egyko-
ri diákok ugyanis – a múltra, 
a jelenre és a jövőre gondol-
va - emlékhelyet alapítottak. 
„Úgy gondoltuk, hogy egy már-
ványtáblával tisztelgünk a ré-
gi iskola nevelői, a mi tanára-
ink előtt. Legyen ez emlékhely 
a többi visszatérő diák számá-
ra is”- mondta a szép elhatáro-
zásról T. Szabó Pál, aki a talál-
kozók legfőbb szervezője.

Az intézmény folyosóján el-
helyezett márványtáblát - le-
leplezése után - Gulyás Zsolt 
plébános szentelte meg, s rö-
vid emlékezésében kitért az 

évtizedek során itt tanító ne-
velőkre, köztük az 1930-ban 
az oktatást megindító Salvator 
nővérekre. Az emlékhelyet 
alapító diákok hálával mond-
tak köszönetet egykori tanító-
iknak, akik közül már csak az 
akkor legfiatalabb iskolai tan-
erő, Kádár Pál tanár úr lehe-
tett jelen.

Kovácsné Kerekes Katalin 
és Pánti Ildikó képviselők az 
önkormányzat jókívánsága-
it hozták el az öregdiákoknak 

valamint a ma már Marista 
Általános Iskolaként működő 
intézmény tanárainak és ta-
nulóinak. Pánti Ildikó beszé-
de végén Tóth Árpád Köszön-
tő című versét idézte: „ Jó isko-
lánk! még sok-sok ötven évet /
Érj meg, virulj, légy fénylő, 
tiszta, nagy, /Köved közt lük-
tessen az ifjú élet, /Ezer meleg 
szív, ezer büszke agy,/Nemes 
tanárok, sok nemes tanítvány /
Hírét növeljék e tisztes falak „ 

Elek György

Zeneiskolai beíratkozás
Kedves szülők és gyerekek!
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény felvételt hirdet az alábbi tan-
szakokra: zongora, hegedű, trombita, furu-
lya, magánének.
A beiratkozás helye: Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (Szabó J. u. 1.)
Időpontja: 2013. június 13. (csütörtök) 14 és 
18 óra között.
Szeretettel várjuk a zenét tanulni vágyó 
gyerekeket.

„Legyen ez emlékhely”

Márványtábla a régi iskolának 
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Par la men ti Nap ló

Három éve alakult a jelenle-
gi kormány, ilyenkor készülnek 
az összesítések arról, mennyi 
teljesült a vállalásokból, med-
dig jutottak a programok. Csi-
nált ilyet a Századvég kutatóin-
tézet is, összevetették a 2010-es 
kormányprogramot az intézke-
désekkel. Arra jutottak, hogy a 
kormány a vállalásait tekintve 
69 százalékos teljesítésnél tart, 
azaz az ígéretek több mint fe-
le teljesült, de maradt még jócs-
kán tennivaló. A parlament ha-
sonló kérdéseket vitatott ezen a 
héten, sokszor előkerültek gaz-
dasági témák is. Hétfőn több 
felszólalás érintette a kérdést, 
hogy is áll az ország?

2010-hez képest sokkal job-
ban állunk, de még messze va-
gyunk attól, hogy elégedet-
tek lehessünk. Nem emleget-
nek bennünket csődközeli or-
szágként – ez három éve még 
így volt -, nem kell 10 százalé-
kos kamatot fizetnünk a hitele-
kért, nincs egekben az infláció, 
az államkassza hiánya pedig 
egyre kisebb lett, tavaly már 2 
százalék alattira sikerült szorí-
tani. Munkahelyteremtésben 
sikerült megállítani a munka-

nélküliség növekedését, sőt, 
a három évvel ezelőttihez ké-
pest 140 ezerrel több ember-
nek van munkája. Átalakult az 
adórendszer, kisebb lett a mun-
ka adója, a munkából származó 
jövedelemé is, nőtt viszont a fo-

gyasztást terhelő ÁFA mértéke.
Magyarország tehát a saját 

lábára állt, külső hitel nélkül 
tudja magát finanszírozni. Ten-
nivaló viszont van még bőven. 
Fizetni kell a lejáró adósságain-
kat, további segítség kell a devi-
zahitelbe szorult adósoknak, új 
munkahelyekre is szükség van. 
Meg kell olyan vállalásainkat 
oldani, mint a pénztárgépek 
összekötése a NAV-val, vagy 
az elektronikus útdíj beveze-

tése. Apropó, útdíj. Szlovákiá-
ban és Ausztriában már évek 
óta működik az útdíjrendszer, 
ebből fakadóan a teherforga-
lom Magyarországra tevődött 
át, lerontva a közútjainkat. Jú-
lius elsejével nálunk is elindul 

a rendszer, de saját érdekünk, 
hogy a hazai fuvarozók ne ke-
rüljenek versenyhátrányba a 
külföldiekkel szemben. Ezért 
írtam alá a kormány képvise-
letében megállapodást a hazai 
fuvarozók három legnagyobb 
képviseleti szervével. A meg-
állapodás segít abban, hogy a 
magyar fuvarozókat részben 
kompenzáljuk az útdíj beveze-
tése miatti tehernövekedésért.

Varga Mihály

Kijutva a gödörből

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Június 8-9. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Június 15-16. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Június 22-23. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

„Együtt az egészségért!” 
a jelmondata a CO-OP Zrt. 
idei közösségi programjának, 
amelynek propagálására a ma-
gyar tulajdonú kereskedelmi 
cég tizennyolc rendezvényből 
álló programsorozatot szerve-
zett. A tizenegyedik alkalomra 
pénteken Karcagon került sor.

A Dózsa György út főté-
ri torkolatánál, a Co-op Áru-
ház elé színpadot állítottak, s 
az áruház parkolójában ha-
marosan munkába állt az or-
vosi szűrőkamion, amelyben 
az egészségügyi állapotot tisz-
tázó vizsgálatokra, a szemben 
felállított sátrakban pedig az 
egészség megóvását szolgáló 
szaktanácsadásra is lehetőség 
nyílt. A lehetőség igen népsze-
rű volt, mert, amint elhang-

zott,  a kamionban a délután 
közepéig 6500 vizsgálatot vé-
geztek. 

A szórakozás egyik fe-
lét a streetball, és a gyerekek-
nek felállított légvár jelentet-
ték, de pl. sakkozni is lehetett. 
A színpadon elsősorban kar-
cagi csoportok és előadók – a 
mazsorettek, a Dalma Dance 
Stúdió táncosai, az ÁHI jóga 
művelői, a karatecsapat etc. - 
mutatkoztak be.

A délelőtti eső utáni boron-
gós időben is szép számmal 

gyülekező közönséget előbb a 
házigazdák, a szervező cég ve-
zetői: dr. Rédei István és Cse-
peli Lajos vezérigazgatók, a 
vendégként pedig dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter, dr. Kállai Mária kor-
mánymegbízott (JNSZ Me-
gyei Kormányhivatal) és Ko-
vács Szilvia alpolgármester 
köszöntötték.

A köszöntők után a CO-
OP által meghirdetett rajzpá-
lyázat eredményhirdetése kö-
vetkezett. Az országosan hét-
ezer gyermeket megmozgató 
verseny JNSZ megyei győzte-
se Varga István, a tiszaföldvári 
Papp Bertalan Ószőlői Általá-
nos Iskola tanulója 20 ezer fo-
rint értékben sporteszközöket 
vehetett át Csepeli Lajos ve-

zérigazgatótól, de 200 ezer fo-
rintos sportszertámogatással 
jutalmazták a Papp Bertalan 
iskolát is. Az elismeréshez a 
műsor vendégeként jelen lévő 
Benedek Tibor, a vízilabda vá-
logatott szövetségi kapitánya 
és Kammerer Zoltán, három-
szoros olimpiai és világbajnok 
kajakozó is gratulált.

Az nap záróeseménye 
Cserpes Laura (a Dal 2013 
döntőse), és Kökény Attila, „az 
év férfihangja” fellépése volt.

Elek György

Felhívás
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedé-

si rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott, vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tá-
jékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06/1-342-6355, 06/70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Az egészséges családért

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek júniusi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  június 25-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  június 12-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  június 19-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  Városháza 5. szoba

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  június  10-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  június  12-e 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  június 19-e 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Június 3-án szép élményben 
volt része a kör programján 
résztvevőknek. A karcagi kór-
ház 23 tagú énekkara, a Kátai 
MediSong kórus volt a meghí-
vott vendég. Először három év-
vel ezelőtti megalakulásuk és 
eddigi szerepléseik rövid tör-
ténetét hallgatták meg a jelen-
lévők, amelyet Kátainé Nyakó 
Edit, a kórus karvezetője is-
mertetett. Ez után Márkiné 
Bihari Anita segítségével dia-
képes beszámoló következett 
négy napos londoni útjuk szín-
helyeiről, majd a kórus tagjai – 
osztályvezető főnővérek, ápo-
lók – egyenként bemutatkoz-
tak és felidézték a nekik legjob-
ban tetsző angliai emlékeket.

A közös éneklés népdalok-
kal, népszerű dallamokkal in-
dult, majd egyre több ismert 
művet sajátítottak el. A he-
lyi szakmai programokon való 
szereplést hazai és nemzetkö-
zi fellépés követett, amelyeken 
felfigyeltek rájuk. Támogatást 
is kaptak, pl. a Gyermeképség 
Alapítványtól. Hetenkénti pró-
bájuk ma is szellemi felüdülést, 
kellemes együttlétet jelent. Fő-
ként hallás után tanulják meg 
a jól ismert dallamokat, ame-
lyekből a közönség örömére el-
hangzott többek közt Bárdos 
Lajos Dana-dana, Giardini Él-
jenek a víg nők! és Balázs Ár-
pád Tavaszébresztő című mű-
ve.

Nagyszerű lehetőség adó-
dott számukra a közelmúlt-
ban, amikor az Asklepios Med 
egyesület szervezésében a je-
lenleg Londonban lévő ma-
gyar egészségügyi dolgozók 
vándorkiállításának megnyi-
tóján énekelhettek nagy siker-
rel. Megjelenésükkel is hazán-
kat képviselték a fehér nyak-
kendőjükre hímzett magyaros 

motívummal. Beszámolóik 
alapján rengeteg maradandó 
élménnyel gazdagodtak ang-
liai útjuk során. Már a repü-
lés is izgalmas volt legtöbbjük 
számára. Kedves, vidám epi-
zódokat elevenítettek fel, s ve-
lük együtt megcsodálhattuk a 
kivetített fényképeiket. Kinéz-
hettünk a felhők fölött szálló 
repülőgépből, sétát tehettünk 
London számos utcájában és 
terén, pl. a Chelsea városré-
szen és a Trafalgar téren. Lát-
tuk a a Parlamentet az Erzsé-
bet-toronnyal, a Szt. Pál Szé-
kesegyházat, a Buckingham-
palotát, a Towert, a London 
Eye nevű óriáskereket, amely-
re fel is ülhettek. Tapasztal-
hattuk a baloldali közlekedés 
sajátosságait a jellegzetes piros 
buszokkal, a (már nem csak 
fekete) taxikkal, sőt egy mo-
dern utcai kerékpár-kölcsön-
zőnél is megállhattunk. Min-
denről pontos és részletes is-
mereteket szerezhettünk ’ide-
genvezetőnktől’. Felvillant egy 
mosolygó bobby (rendőr) ké-
pe, s megkapó volt a hagyo-
mányőrzés, a tisztaság, a gyö-
nyörű virágos parkok, az őr-
ségváltás a királyi palota előtt. 
Szó esett arról is, hogy milyen 
hasznos (volna) a nyelvisme-
ret, az angoltudás! Köszönjük, 
hogy mindezeket a maradan-
dó élményeket együtt felidéz-
hettük!

Június 10-én, hétfőn fél hat-
tól lesz a Déryné Kulturális 
Központ első emeletén a kör 
nyári szünet előtti utolsó ösz-
szejövetele, amely hagyomá-
nyosan Körmendi-emlékülés 
lesz, főként Körmendi Lajos 
útirajzait idézzük fel diák elő-
adók segítségével. Mindenkit 
szívesen látunk!

V. Gy.

A MediSong kórus

rendőrség a legnagyobb erő-
ket mozgósítja a felderítés ér-
dekében, a prevenciót pe-
dig a legszigorúbb intézkedé-
sek alkalmazásával juttatják 
érvényre. Ennek köszönhe-
tő, hogy a bűncselekmények 
a tavalyi év közepe óta foko-
zatosan csökkennek. A kapi-
tány a gyors rendőri reagálást 
egy utazó bűnözők által elkö-
vetett karcagi lopás gyors fel-
derítésével mutatta be, és Be-
rekfürdő bűnügyi statisztikája 
kapcsán is ismertetett egy ha-
sonló esetet, itt hozzáfűzte vi-
szont, hogy a megelőzés érde-
kében minden fórumot és he-
lyi médiumot fel kell használ-

ni a lakosság tájékoztatására, 
és erre az ilyen alkalmak jó le-
hetőséget jelentenek.

A Városháza nagy tanács-
termében megtartott fórumon 
az önkormányzat, az iskolák, a 
Szociális Szolgáltató Központ, 
a Gyámhivatal, a munkaügyi 
központ, valamint a Kataszt-
rófavédelem képviselői hallgat-
ták meg a kapitány tájékoztató-
ját, amelynek végén többek kö-
zött a munkaügyi központtal a 
helyszíni bírságok átváltoztatá-
sa kapcsán jelentkező problé-
mákat egyeztettek, a Gyámhi-
vatallal a családon belüli erő-
szakkal, a kiskorú veszélyezte-
tésekkel kapcsolatban a közös 
teendőkről váltottak szót.

Elek György

Június 4-én a trianoni bé-
kediktátum 93. évfordulóján 
a karcagi református temp-
lom adott helyet annak a 
megemlékezésnek, amelyen 
dr. Takaró Mihály író, iroda-
lomtörténész beszédét köve-
tően karcagi polgárok gyúj-
tottak mécsest az országzász-
lónál.

A Versailles-hoz tarto-
zó Nagy Trianon kastély-
ban 1820. június 4-én írták 
alá a magyar állam és az an-
tant országok képviselői azt a 
békeszerződést, amely meg-
állapította Magyarország új 
határait. Ezzel a történel-

mi Magyarország elveszítet-
te területének 2/3-át és la-
kosságának felét, több mint 

3.000.000 magyar nemzeti-
ségű ember került az ország-
határokon kívülre.

K Ö Z H Í R E L É S
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház–Rendelőin-

tézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgá-
ló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 
szóló 51/1997. NM. rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot 
tart a Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tar-
tózkodó 40 éves és ennél idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdő-
gondozó Intézet 

2013. június 17-től – 2013. augusztus 09-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:
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, illetőleg a tüdőgondo-
zó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és be-
tegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megje-
lölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányai-
nak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik: 

-  18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvo-
si beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,

-  14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, 
postai csekket a szűrés helyén lehet kérni a tavalyi nem megfele-
lő.

-  Felbélyegzett borítékot kell vinni és kiküldik az eredményt. 
Rózsa Sándor

jegyző

Az ülés legfontosabbnak 
mondható tájékoztatója a vá-
rosi strandfürdő fejlesztésé-
nek helyzetéről és a szezon-
kezdésre történő felkészülés-
ről szólt. Mint minden évben, 
most is lezajlott a medencék és 
a műtárgyak festése, javítása 
és az általában ilyenkor szo-
kásos más karbantartási mun-
kák is elvégeztettek. A tájé-
koztató röviden kitér a beru-
házásra is, amely hamarosan 
befejezéséhez ér, és melynek 

eredményeképp szolgáltatás-
bővítésre is sor kerül (pl. finn 
szauna, infra szauna, szolári-
um, jakuzzi). A testület tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül 
fogadta el a tájékoztatót.

A strandfürdő kapcsán még 
egy pontban, a komplexum 
parkolóhelyeinek kialakítását 
is megszavazták a képviselők.

Ezen az ülésen dr. Nagy 
Molnár Miklós újra átvehet-
te a Györffy István Nagykun 
Múzeum igazgatói feladatá-
nak ellátására vonatkozó ki-
nevezését. Mint köztudott, 

az év elejével önkormányza-
ti üzemeltetésbe került a ko-
rábban megyei kézben lévő in-
tézmény, ezért a törvényi elő-
írásnak megfelelően meg kel-
lett pályáztatni az igazgatói 
állást. Dr. Nagy Molnár 1995 
óta látja el a múzeum irányí-
tását – ez idő alatt megtörtént 
az épület külső és belső felújí-
tása, fűtéskorszerűsítése, va-
lamint nemrég egy teljesen új 
állandó kiállítás átadására is 
sor kerülhetett. 

-dh-

TÁJÉKOZATÓ

A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai Sport Központ 
és Könyvtár tájékoztat-
ja a XV. Karcagi Birkafő-
ző Fesztiválon résztvevő 
főzőket, hogy a verseny-
felhívásban és az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatban 
előírt 6 kg-os ABC tűzol-
tó készülék bérlésére nyí-
lik lehetőség a verseny ide-
je alatt.
Amennyiben 20 db készü-
lék bérlésére érkezik igény, 
a bérleti díj: 1.000.-Ft / db 
+ ÁFA / nap (az ár tartal-
mazza a kiszállítási költsé-
get).
Kauciós költség a készülé-
kek átvételekor: 4.000.-Ft / 
db + ÁFA.
További felvilágosítás kér-
hető: 
Ratkai Szerviz Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Kft. – 
5000 Szolnok, Daru u. ga-
rázstömb 
Ratkai Mihály - telefon: 
+36-20/941-6309
E-mail: ratkaiszerviz@
gmail.com

A Nemzeti Összetartozás Napja

Folytatás az 1. oldalról

Konzultációs fórum a Városházán

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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A „Karcag Testvérvárosai-
ért” Közalapítvány pályáza-
tot ír ki a karcagi lakhelyű ál-
talános és középiskolás tanu-
lók határon túli testvérváros-
unkba, Bácskossuthfalvára 
történő kiutazáson való rész-
vételére. A „Karcag Test-
vérvárosaiért” Közalapít-
vány kirándulást szervez 
Bácskossuthfalvára 20 fő ta-
nuló és 5 fő felnőtt kísérő 
részvételével. 

A Közalapítvány vállalja a 
tanulók kíséretét, az autóbusz-
szal való utazás megszervezé-
sét, a kirándulás programjá-
nak összeállítását. Az utazás, 
utasbiztosítás költségeihez 
anyagi támogatást nyújt, azt 
teljes összegben átvállalja. Az 
egyéb költségek: szállás, étke-
zés maximum 8.000.-Ft ösz-
szegben a résztvevőket terhe-
li, melyet a helyszínen egyéni-
leg kell fizetni. 

„A testvérvárosi kapcsolat a 
településeket összekötő szoros 
kapocs”.

A Közalapítvány célja, hogy:
Lehetőséget biztosítson test-

vérvárosunk megismerésére, 
azoknak a tanulóknak is, akik 
még nem jártak testvérváros-
unkban. 

A karcagi tanulók megis-
merjék az ott lakókat, az otta-
ni tanulókkal találkozhassa-
nak, személyes kapcsolatok, új 
barátságok alakuljanak ki.

Egymás hagyományait, kul-
túráját megismerjék.

Testvérvárosi kapcsolataink 
tovább erősödjenek.

A kirándulás időtartama: 
2013. augusztus 9-10-11. 

2013. augusztus 9-én való 
indulással kezdődik, és 2013. 
augusztus 11-én való hazaér-
kezéssel végződik. 

Pályázati feltételek: A ki-
ránduláson való részvétel-
re pályázatot nyújthatnak be 
a karcagi lakhellyel rendelke-
ző 7. és 8. évfolyamot befejező 
általános iskolai tanulók, illet-
ve 9. évfolyamot befejező kö-
zépiskolás (gimnázium, szak-
középiskola, szakképző iskola) 
tanulók, akik még nem voltak 
Bácskossuthfalván.

A pályázat benyújtásának 
a módja: 

A pályázat kizárólag a „Kar-
cag Testvérvárosaiért Köz-
alapítvány” által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon 
nyújtható be, mely beszerez-
hető a Karcagi Polgármeste-
ri Hivatal (5300 Karcag, Kos-
suth tér 1.) Emelet 32. sz. iro-
dájában.

A pályázati adatlap sem tar-
talmában, sem formájában 
nem változtatható! A pályáza-
ti adatlapot a szülőnek és a ta-
nulónak is alá kell írnia!

A pályázati dokumentáci-

ót a pályázati kiírásban közöl-
teknek megfelelően hiányta-
lanul, azaz a pályázati forma-
nyomtatvány minden kérdé-
sére választ adva, és az előírt 
dokumentumok becsatolásá-
val kell benyújtani. 

A pályázat mellékleteként 
papíralapon az alábbi doku-
mentumokat kell csatolni:

A tanulói jogviszonyról az 
iskola hivatalos igazolását kell 
benyújtani, mely tartalmaz-
za a tanuló nevét, születési he-
lyét, idejét, évfolyam számát.

Tanulmányi eredménynek 
legalább 4,0-nek kell lennie 
2012/2013. tanév I. félévben

Előnyben részesülnek azok 
a diákok, akik az iskolai kö-
zösségi életben, illetve más te-
vékenységben is részt vesznek 
(sport, néptánc, énekkar, stb.), 
díjakat, kitüntetést kaptak.

A tanuló részéről motiváci-
ós levél 4-5 mondatban, hogy 
miért szeretne részt venni a 
kiránduláson.

Az iskola igazgatójától, vagy 
a tanuló osztályfőnökétől tá-
mogatói nyilatkozat a kirán-
duláson való részvételhez, 
melyben igazolni kell a tanul-
mányi átlagot, illetve az is-
kolai közösségi életben való 
részvételt, valamint azt, hogy 
miért támogatja a tanuló ki-
utazását.

Szülői nyilatkozat ar-
ról, hogy gyermeke még nem 
járt testvérvárosunkban, 
Bácskossuthfalván.  

A pályázatot a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalhoz (5300 
Karcag, Kossuth tér 1.) eme-
let 32. sz. irodájába kell be-
nyújtani. A borítékon fel 
kell tüntetni „PÁLYÁZAT 
BÁCSKOSSUTHFALVÁR A 
TÖRTÉNŐ KIRÁNDULÁ-
SON VALÓ RÉSZVÉTELRE”. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. június 17.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2013. június 24. 

A pályázatok elbírálását, 
értékelését, rangsorolását a 
„Karcag Testvérvárosaiért” 
Közalapítvány Kuratóriuma 
végzi. 

A pályázat elbírálásáról a 
pályázat elbírálását követő 5 
napon belül írásban értesül a 
pályázó.

Kérjük, hogy a pályázati ki-
írásnak megfelelően nyújtsák 
be a pályázatot, hiánypótlásra 
nincs lehetőség. 

A pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítás kérhető a „Kar-
cag Testvérvárosaiért” Köz-
alapítvány alelnökétől. (06/59-
500-646 telefonszámon).

„Karcag 
Testvérvárosaiért” 

Közalapítvány Kuratóriuma

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJ EGYEDI MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE 
VALÓSULHATOTT MEG ORSZÁGOS TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT ÉPÍTÉSHEZ 
2013.05.31.

A Karcag város telephelyű 1996-ban alakult Föl’d Pörgető Kft. főként távközlési há-
lózat építését, szakkivitelezését végzi. Szolnok és Békés megyékben jelenleg is foly-
nak a vasút korszerűsítési munkák távközlési alépítmény építései, amelyek még a 
jövő évben is tartanak majd. Az ilyen jellegű munkák során elkerülhetetlen a mi-
nősített betonkeverő használata. Uniós támogatással lehetőségünk nyílt egy ilyen 
igen egyedi munkagép beszerzése, amelyből egész Magyarországon csupán pár da-
rab van. Fejlesztésünk további tárgya egy hidraulikus multifunkciós kotró rakodógép 
volt, amellyel hatékony és környezetkímélő kiszolgáló munkavégzés kivitelezése va-
lósítható meg. 
 Az eszközök beszerzésével várhatóan növekszik a cég teljesítménye és bővül a vál-
lalható munkák köre, amely hosszú távú munkák elnyerését eredményezhetik és 
egyben jelentős stabilitást is hoz a cég életébe. A fejlesztéssel természetesen együtt 
járt, hogy több munkahely is megtarthatóvá vált, és még új munkahelyek teremté-
sére is lehetőség adódott. 
A cégről bővebb információt a www.foldporgeto.hu oldalon olvashatnak. 

A Föl’d Pörgető Kft. 24,9 millió forintos uniós támogatást nyert az „Innová-
ciós eszköz beszerzése” című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. 
A 38 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak 
a cég eszközparkja bővült, hanem új munkahelyeket is teremtett. 

Föl’d Pörgető Kft.
Székhely: 1188 Budapest, Damjanich u. 111.
Telephely: 5300 Karcag Laktanya út 1.
Telefon: +36 (30) 952-0013
E-mail: info@foldporgeto.hu
Honlap: www.foldporgeto.hu

„Karcag Testvérvárosaiért” 
Közalapítvány pályázati felhívása

Tizenegyedik alkalommal 
szólalt meg a csengő a karcagi 
Zádor Úti Iskolában 2013. júni-
us 1-én, az 1954-ben végzett és 
ballagott diákok részére, akik az 
59. évfordulójukra gyűltek össze 
szép számban, immár a XI. Osz-
tálytalálkozóra.

A találkozó előtt Emlékhely 

avatási ünnepségre került sor, 
melynek során egy emléktáblát 
helyeztek el az egykori diákok a 
volt Tanáraik, Nevelőik és az Is-
kola tiszteletére a „zárda épület” 
folyosóján. Az öregdiákokkal és 
a meghívottakkal megtelt folyo-

són érdeklődő tekintettel és nyi-
tott fülekkel követték végig ezt a 
szép, nemes eseményt a tisztelgő 
ceremóniát.

Ezen rendhagyó programot 
követve, kezdetét vette az 59. év-
forduló és a XI. Osztálytalálko-
zó. Az egyéni beszámolók, elbe-
szélések kellemes hangulatban 

teltek, melyen nagy örömünkre 
egykori tanárunk Kádár Pál Ta-
nár Úr (volt osztályfőnökünk) és 
Nagy Józsefné az iskola jelenlegi 
igazgatónője is részt vett. Meg-
emlékeztünk az elhunyt tanára-
inkról, osztálytársainkról.

A jó hangulatú, vidám be-
számolókat és beszélgetést a 
Kaiser étteremben folytattuk, 
ahol többek között az immár 
Hungarikumként nyilvántartott 
Karcagi Birkapörköltet fogyasz-
tottuk el. A hangulatos zeneszó 
mellett, amit Tőkés József osz-
tálytársunk szolgáltatott, gyor-

san repült az idő.
Búcsúzkodáskor abban min-

denki határozottan egyetér-
tett, hogy a következő találkozót 
2014-ben is megtartjuk. „Jövőre 
ugyanitt…”

T. Szabó Pál

A tizenegyedik csengetés…
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Tisztelt Érdeklődők!
A Magyar Államkincstár já-

rási hivatalokban történő meg-
jelenéssel bővíti állampapír for-
galmazói hálózatát annak érde-
kében, hogy leendő és meglévő 
ügyfelei részére az ország több 
pontján legyen elérhető.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyében 2013. május 2-től a Kar-
cagi Járási Hivatalban kialakí-
tott Értékesítési Pontban (Kar-
cag, Kossuth tér 1., fsz. 40.) is 
lehetőség van értékpapír szám-
la nyitására, illetve meglévő 
számla esetén azzal kapcsolatos 
ügyintézésre.

A Magyar Államkincs-
tár a Karcagi Értékesítési Pon-
ton 2013. 05. 02-től értékpa-
pír-számlanyitási és kezelési 
szolgáltatással (például érték-
papírszámla, Start-értékpapír-
számla és egyéb forgalmazói 
csatornákra vonatkozó szerző-
déskötések) várja az érdeklődő 
ügyfeleket. 2013. június hótól a 
szolgáltatás bővítésével a befek-
tetési tranzakciók végrehajtásá-
ra is lehetőség nyílik. 

A Magyar Államkincstár az 
állam által kibocsátott, állami 
kezességvállalással garantált 
értékpapírokat forgalmaz.

A magyar állampapírok ket-
tős biztonságot nyújtanak, az 
egyik legbiztonságosabb befek-
tetési lehetőségnek számítanak 
ma Magyarországon. Lejárat-
kor a tőke teljes összegére, va-
lamint az esedékes kamatok-
ra - értékhatártól függetlenül - 
teljes körű visszafizetési állami 
garancia vonatkozik, mely nem 
évül el.

Nincs forgalmazói kockázat 
sem, hiszen a forgalmazó a Ma-
gyar Államkincstár 100 %-ban 
állami tulajdonú szervezet.

A vásárolt értékpapírok Ál-
lampénztári Irodáinkban bár-
mikor visszaválthatók, a lejá-

ratot megelőző 2 munkanap 
kivételével. Ezen napokra a 
Kincstár vételi árfolyamot nem 
jegyez, visszaváltásra nincs le-
hetőség.

Az értékpapír-nyilván-
tartási számla megnyitásá-
ért és vezetéséért a Kincs-
tár nem számol fel díjat.
WebKincstár és Telekincstár 
szolgáltatás igénybevételével 
akár otthonról is rendelkezhet 
számlája felett.

Online időpont-foglalási le-
hetőséggel, hosszabbított nyit-
va tartással várjuk kedves ügy-
feleinket.

A Magyar Államkincstár 
2010. januárjától kedvezmé-
nyes adózást eredményező le-
hetőséget biztosít ügyfeleinek 
tartós befektetési állományuk 
kezelésére.

2013. február 1-jétől a 
WebKincstár fejlesztése követ-
keztében általános SMS küldé-
si funkció került bevezetésre. 
Ezáltal lehetővé vált a Kincstár 
értékpapír számlatulajdonos 
ügyfelei teljes körében a mobil-
telefonra küldött SMS üzene-
tekben történő informálása.

(Folytatjuk)

A Kincstár által forgalmazott állampapírokról, az értékpapír-
ral kapcsolatos általános tudnivalókról, értékpapír ügyintézés-
ről, elérhetőségről tájékozódhat személyesen a Kincstár Állam-
pénztári Irodáiban, telefonon a Központi Ügyfélszolgálatunkon a 
06-1/452-2900, 06-30/344-0040, 06-70/460-9000, 06/20-881-9530 
telefonszámokon, vagy interneten a Kincstár  honlapján www.
allamkincstar.gov.hu eléréssel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári 
Irodája Szolnokon, a Magyar u. 8. szám (5002 Szolnok, Pf.: 90.) 
alatt várja ügyfeleit, telefonon az 56/372-806 számon lehet érdek-
lődni, vagy e-mailben az api.jas@allamkincstar.gov.hu elérhető-
séggel.

Hivatali nyitva tartás és elérhetőségeink: Karcag, Kossuth tér 1., 
fsz. 40.

Telefon: 06/30/815-9069 
Hétfő  8:00 - 16:00
Kedd  Ügyfélfogadás szünetel
Szerda  8:00 - 16:00
Csütörtök  8:00 - 16:00
Péntek  8:00 - 12:00

Levelezési cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, Ál-
lampénztári Iroda, Számlavezetési- és Értékkezelési Osztály, 5002 
Szolnok, Pf.: 90.

Általános állampapír-információ (8:00 - 20:00)
(+36-1)452-2900, (+36-20)881-9535, (+36-30)344-0045, (+36-

70)460-9005
Honlapok és további elérhetőségeink: www.allamkincstar.

gov.hu, www.allampapir.hu, api.jas@allamkincstar.gov.hu
Szolgáltatásainkkal tisztelettel várjuk meglévő és leendő Ügy-

feleinket Szolnokon az Állampénztári Irodánkban és a Karcagon 
megnyitott Értékesítési Pontunkon is.

Magyar Államkincstár

Megnyitotta karcagi állampapír forgalmazási 
pontját a Magyar Államkincstár

I. rész

A harmadik forduló eredményei: Együtt Karcagért FVV – 
Kelemen 7:0, AgroSprint – VGT-Brigád 4:2, Devils – DKV 3:3, 
Profix-Bituman – Arizóna Sport 4:3, MultiTec – Blades-Zsoan 
9:1, Szuperinfó – Ökodízel 2:3, RoliSped – Família 1:1.

1. MultiTec (9 pont), 2. RoliSped (7 pont), 3. DKV (7 pont), 4. 
Família (7 pont), 5. Devils (7 pont).

4. forduló (június 9-én kerül megrendezésre): Profix-
Bituman – Kelemen, Szuperinfó – VGT-Brigád, AgroSprint 
– Blades-Zsoan, Együtt Karcagért FVV – Família, RoliSped – 
Arizóna Sport, MultiTec – DKV, Devils – Ökodízel.

B. I.

Református általános isko-
lánk tanulói ebben a tanévben 
is eredményesen szerepeltek a 
sportversenyeken.

Kiskulcsos Kupa III. korcso-
port labdarúgás 2012.04.22.: 1. 
helyezés

Csapat tagjai: Tóth Gergely, 
Balázs Balázs, Kiss László, An-
tal Atilla, Balajti János, Cson-
tos György, Erdős Róbert, Sza-
bó Viktor, Kovács Gergő, Farkas 
László

Szent Pál Kupa IV: korcsopor-
tos labdarúgás 2013.04.25.: 1. he-
lyezés

Csapat tagjai: Bajusz Sza-
bolcs, Tóth Ferenc, Szabó Erik, 

Nábrádi Krisztián, Györfi 
György, Tóth Gergely, Rácz Ta-
más, Szabó Valentin. Legjobb 
kapus: Bajusz Szabolcs. Gólki-
rály: Györfi György

Labdarúgó Diákolimpia 
I. korcsoport megyei döntő 
2013.05.04. (Szolnok): 3. helyezés

Csapat tagjai: Csontos Ger-
gő, Erdei Tamás, Ling Norbert, 
Bernáth Ákos, Kardos Kevin, 
Balajti Tamás, Ökrös Máté

Labdarúgó Diákolimpia 
II. korcsoport megyei döntő 
2013.05.05. (Szolnok): 4. helyezés

Csapat Tagjai: Balázs Balázs, 
Erdei Tamás, Szabó János, Nagy 
Dániel, Laboncz Dávid, Bernáth 

Ákos, Bernáth Sándor, Mészá-
ros Szabolcs, Kovács Gergő, Sán-
ta Máté, Magyar Levente, Kállai 
Marcel

III. Korcsoportos Megyei At-
létika döntő fiú 2013.05.06.(Szol-
nok): 5. helyezés

Csapat tagjai: Papp Tibor, 
Tóth Gergely, Kiss László, Sza-
bó Viktor, Balajti János, Ferenczi 
Tamás, Mihály László. Egyéni: 
2. hely: Papp Tibor

Gratulálok minden diáknak 
az elért eredményhez, továb-
bi munkájukhoz kitartást kívá-
nok.

Orosz István
testnevelő

Mesébe illően szép eredmé-
nyek születtek az idei zenei ver-
senyeken. Azok a tanulók, akik 
a különféle megmérettetése-
ken részt vettek és kedvet érez-
tek egy koncertlátogatáshoz, ju-
talmul megnézhették Szolnokon 
a Csipkerózsika című művet. A 
gyerekekkel együtt gyönyörköd-
hettünk Csajkovszkij zenéjében, 
melyet a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar szólaltatott meg, és él-
vezhettük a balett-táncosok cso-
dás mozdulatait. Az időjárásnak 
köszönhetően a nap végén még 
egy fagyi is belefért a Tiszavi-
rághídon sétálva. Öröm volt eny-
nyi tehetséges gyerek között len-
ni, akik nagyon sok gyakorlás-
sal, kitartó szorgalommal érték 
el a kiváló eredményeket. Melyek 
is ezek?

A versenyek sorát a Megyei 
Fafúvós Verseny nyitotta, még 
február végén. Itt Varga Petra fu-
volista növendék - felkészítő ta-
nára Tóth Rita - az I. korcsoport-
ban I. helyezést szerzett. 

Április 12-én került megren-
dezésre a VII. Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kamarazenei 
Verseny, ahol iskolánkat 6 cso-
port képviselte. I. díjban része-
sült a Zongoratrió, azaz Fátyol 
Norbert – hegedű, Kovács Luca 
– cselló és Tóth Luca – zongora, 
tanárnőjük Székelyné Szabados 
Annamária. Szintén I. helyezést 
érdemelt a Csellóegyüttes, mely-
nek tagjai: Czinege Lajos, Czinege 
Orsolya, K. Nagy Rebeka, Kohári 
Mónika, Kovács Balázs, Kovács 
Luca, Nagy Blanka, Németh Csil-
la, Tóth Tina és Tótkomlósiné Ba-
logh Eszter csellisták, a produk-
cióban közreműködött Darók 
Illés Dávid zongorán, Faze-
kas Enikő és Urbán Andrea ütő-
hangszereken, felkészítő taná-
rok Urbánné Tóth Klára, Zbiskó 
Zoltánné és Dudás Enikő. Fa-
zekas Enikő és Urbán Andrea a 
Marimbaduó tagjaként II. díjat 
kaptak, tanárnőjük Dudás Eni-
kő. A zongoranégykezesek kö-
zött Zbiskó Zoltánné tanárnő 
növendékei Darók Illés Dávid 
és Tóth Luca III. helyezett lett, 
ugyanebben a kategóriában a 
Mihály Kata, Mihály Panna test-
vérpár oklevelet kapott, tanáruk 
Dusík István. A zsűri különdíj-
jal jutalmazta az Ütni jó együt-

test, vagyis a Csanádi Zádor, Er-
dei Krisztina, Fazekas Enikő, 
Fenyődi Robert, Kovács Gergely, 
Nagy Zsófia, Sipos Patrik, Soós 
Judit, Székely Lea, Urbán And-
rea alkotta ütőegyüttest, felké-
szítő tanáruk Dudás Enikő. A 
gyönyörű eredmények megko-
ronázásaképpen az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola nyer-
te a „legeredményesebb iskola” 
címet. 

A következő hétvégén már 
rézfúvósainkért szoríthattunk, 
hiszen Tiszafüreden zajlott a Me-
gyei Rézfúvósverseny. Itt is nagy-
szerű eredmények születtek: a 
3. korcsoportban Fenyődi Atti-
la Botond trombitaszakos nö-
vendék I. helyezést ért el, taná-
ra Hidi János. A 2. korcsoport-
ban Vinis Máté harsonás szintén 
I. díjat kapott, felkészítő tanára 
Soós Pál. Vincze Péter trombitás 
emléklapot vehetett át, ő is Hidi 
János tanár úr tanítványa.

A naptárban a Kunhegyesen 
megrendezésre kerülő Kistérségi 
Népdaléneklési Verseny követke-
zett. Iskolánkat két tanuló kép-
viselte, akik Vas megyei népdal-
csokrokat adtak elő, tanárnőjük 
Sáray Mária. Szólóének kategó-
riában Sz. Nagy Nóra Janka az 1. 
korcsoportban I.díjat, Egyed Ju-
dit a 2. korcsoportosok versenyé-
ben II. helyezést ért el.

Végül a IV. Kisvárdai Regio-
nális Csellóverseny eredményei: 
Tótkomlósi Edina Eszter 1. o. – 
kiemelt nívódíj, Czinege Lajos 2. 
o. – dicséret, Kovács Balázs 2. o. 
– kiemelt nívódíj, Tóth Tina 4. o. 
– kiemelt nívódíj és Kovács Luca 
5. o. – nívódíj. Felkészítő taná-
ruk Urbánné Tóth Klára.

A versenyeken Dusík István és 
Zbiskó Zoltánné zongorakísérők 
segítették a pedagógusok és a ta-
nulók munkáját.

Bízom benne, hogy ezek a szép 
sikerek ösztönzik a gyerekeket 
a további gyakorlásra és a többi 
növendéket is inspirálják a zene-
tanulásra. Ezek a tehetséges ta-
nulók megmutatták, hogy a sok 
munka remek eredményekhez 
vezet, dicsőséget szereztek szüle-
iknek, tanáraiknak, iskolánknak 
és elsősorban önmaguknak. Re-
mélem, a jövő tanévben is hason-
lóan szép sikerekről írhatunk.

Urbánné Tóth Kára

Sportsikerek a Refiben Csipkerózsika álma

Kispályás labdarúgás
Alarm-Matic műfüves bajnokság 2013.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. 
Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz kö-
zel, reális áron, sürgősen eladó. Karcag, 
Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.
Széchenyi sgt. 13. szám alatt magas-
földszinti 3 szobás, felújított lakás el-
adó. I.ár: 8,9 M Ft. Tel.: 06/70-773-
4582.
Eladó Kg., Kátai G. u. 24. sz. alatti 1,5 
szobás családi ház. Tel.: 06/30-645-
1845.
Karcag csendes utcájában 100 m²-es 
családi ház több generációnak is ga-
rázzsal, műhellyel, 3 fázis, összközmű, 
gázkonvektor + 3 cserépkályha alku-
képesen, akár fizetési könnyítéssel el-
adó. Tel.: 06/20-533-8934.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, 
kertes családi ház külső és tetőszi-
geteléssel, gazdasági épületekkel, 
2 garázzsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 
06/70-940-9398.
Kis tégla családi ház gáz és cserépkály-
ha fűtéssel, központhoz közel (Zádor 
u. 28.) eladó. Tel.: 06/70-391-4295.
Karcagon Kossuth téri, 2 szobás, 56 
m²-es, III. emeleti lakás tehermente-
sen eladó. Tel.: 06/30-385-4300.
Sürgősen eladó városközponti II. 
emeleti, 2 szobás, azonnal költözhe-
tő lakás. Tel.: 06/70-456-7746 vagy 
06/70-316-3615.
Karcagon, a Kántor S. utcában új épí-
tésű, kétszobás, földszinti lakás eladó. 
I.ár: 5,6 M Ft. Tel.: 06/20-805-2338.
Közel a városközponthoz (1,4 km) 2 
szobás, nappalis, hőszigetelt, kertes 
családi ház két fűtési lehetőséggel, 
felújítva és rendezett udvarral eladó. 
Tel: 06/70-773-8015.

Karcagon főtéri sátortetős, összkom-
fortos, 3 szobás, jó állapotú ház el-
adó. I.ár: 12 M Ft. Tel.: 06/20-459-
6396.
Karcagon, a Kisvénkert, Kékvirág ut-
cában található 10 sor kertföld eladó. 
Tel.: 06/30-295-7437.
Karcagon, a Koppány u. 30. sz. alat-
ti komfortos, kertes családi ház eladó. 
Tel.:  06/30-295-7437.
Összkomfortos családi ház lakható al-
sóépülettel eladó. Társasházi lakás 
beszámítható. Kg., Reggel u. 31. Tel.: 
06/30-363-7951.
Varró utca 16/a. sz. alatti családi ház 
eladó. Tel.: 06/30-467-8696.
Régi parasztház nagy telekkel eladó 
Kg., Akácos u. 51. sz. alatt. Tel.: 06/30-
414-8261, 06/30-421-1862, 06/20-204-
3813.
Két szobás családi ház eladó Kg., Erkel 
F. u. 9. sz. alatt. Tel.: 06/30-414-8261, 
06/30-421-1862, 06/20-204-3813.
Eladó 2 szobás összkomfortos ker-
tes ház, akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvar-
ban. Érd.: Kg., Rába u. 51.
Eladó Karcag, Kossuth téren III. eme-
leti felújított 57 m²-es lakás. I.ár: 7,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-298-0276.
Karcagon ház eladó. Kg., Akácos utca 
47. Tel.: 06/30-440-4715.
Karcagon összkomfortos családi 
ház eladó. Gazdasági épület, garázs 
van. Fűtés háromféle lehetőséggel. 
Földszinti lakás csere érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Kis családi ház eladó. Kg., Cserepes u. 
26. Tel.: 59/311-090.
Karcagon, a Györffy I. u. 22. sz. alatt 
az udvarban az utolsó lakás igénye-
sen felújítva eladó. Tel.: 59/313-564.
Karcagon alkuképesen eladó 50 m²-
es, fürdőszobás, cserépkályhás kertes 
ház. Tel.: 59/313-674.
Karcagon 3 szobás, összkomfortos 
családi ház eladó. Értékegyeztetéssel 
II. emeletig lakást beszámítok. Tel.: 
06/30-349-4316.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 1 szo-
bás, konyhás, spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti ingat-
lan eladó. Tel.: 06/20-323-9901.
Leáraztuk! Kertes családi ház eladó. 
Összkomfortos. Betonozott udva-
rú. Szocpolra előkészítve. Gazdasági 
épületekkel. Tel.: 06/70-426-4852.
Karcag, Erdei u. 12. sz. alatti ház el-
adó. I.ár: 10 M Ft. Csere nem érdekel! 
Tel.: 06/30-229-8630.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Mátrafüred-Pipishegyen családi nya-
raló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 06/30-
455-6995.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház úti 
lakótelepen. Áram, akna van. Tel.: 
06/30-272-9853.
A Bikás ház háta mögött garázs hosz-
szú távra kiadó. Tel.: 06/30-324-0871.

Vegyes
Tr a ns z ce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s ,  s t r e s s z -
menedzsment, életművészet. 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, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 06/59-312-
005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db függöny karnis, 1 db 
ufo lámpa, 1 db vasalódeszka, 2 db 
Schwinn Csepel bicikli. Tel.: 59/314-
094 (délután).
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
494-7993.
Karcagi devizások találkozzunk! 
Minden héten csütörtökön 18 órakor 
az ADU-ban (Püspökladányi u. 14.). 
Tel.: 06/30-236-5858.
Villanypásztor, 1 db betonkeverő el-
adó. Tel.: 06/30-336-6142.
Új elektro moped rokkant kocsi el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.
Eladó egy kifogástalan állapotú táro-
ló, vagy lakókonténer (580x230x230 
cm). Kertbe, horgász helyre, hobbi te-
lekre. Tel.: 06/70-414-2622.
Búza van eladó. Érd.: Kg., Györffy I. u. 
38. Tel.: 06/70-625-3138.
Komplett Erzsébet bútor eladó. Tel.: 
06/30-467-8696.
Bioptron nagy lámpa eladó. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-1862, 
06/20-204-3813.
Eladó 1 db zongora, 70-es kaszáló-
gép utánfutó, 4 db veranda ablak. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 57. Tel.: 06/30-
518-7368.
Szemes kukorica, búza és napraforgó, 
valamint kis körbálás búzaszalma el-
adó. Tel.: 06/30-985-4098.

Eladó 1 db aggregátor: Zuni, Tip: H2F 
906, 3x380 V – 1500 W, 1440 1/mp, 1,5 
kW motorral, keverőtárcsával, ékszíj-
jal. Barkácsolóknak is bármilyen célra, 
kedvező áron. Tel.: 06/70-300-9730.
Reális áron, értéknek megfelelő-
en eladó: 1 db nagyméretű francia-
ágy, exkluzív kézzel szőtt fűzfa + fe-
nyőfa kerettel; 1 db egyedi előszo-
bafal tükörrel; 1 db kovácsoltvasból 
előszobafal; 5 részből álló, alig hasz-
nált újszerű konyhabútor (mosoga-
tó nélkül); 1 db tölgyfa gurulós zsúr-
kocsi; 1 db Lehel fagyasztós kombi-
nált hűtőszekrény üzemképesen; 1 
db vitrines, 3 ajtós szekrény; 1 db vit-
rines bárszekrény; 1 db szobaasz-
tal; 1 db kihúzhatós gyermekheve-
rő; 1 db kombinált olasz babakocsi; 1 
db működőképes, vezetékes gáztűz-
hely. Csak vevőszándékú vásárlók-
nak! Viszonteladók kíméljenek! Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladó 2 db ágy; 1 db szemetes kuka; 
férfi öltönyök, kabátok, csizmák (42-
es, 43-as); 1 db gázpalack; 4 db fotel; 
heverő; 2 db szék. Érd.: Kg., Délibáb 
u. 94.
Új bio színterápiás lámpa; mikro; hű-
tő; 26-os női kerékpár; palackos gáz-
tűzhely; 43-as gumicsizma; páraelszí-
vó eladó. Érd.: Kg., Madarász I. u. 19. 
Tel.: 06/30-503-0516.
EL-GO rokkantkocsi; 3 kerekű mo-
ped (160.000 Ft); 2 db gyógymatrac 
(200x90x15) (10.000 Ft/db) eladó. 
Érd.: Kg., Hunyadi u. 34.
Használt bútorok, szőnyegek eladók. 
Tel.: 59/313-674.
Eladó fehér kályhacső (3 m), Dacia 
csomagtartó, sötét dohányzó asztal, 
kerek asztal, Karancs gáztűzhely (kis 
javítás kell rajta). Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
36. (10-17 óráig).
Morzsolt kukorica eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 06/30-856-6978.
Keresem azt a becsületes két hölgyet, 
akik elveszett telefonomat május 29-
én szerdán esete visszajuttatták. A cí-
met tudják, jutalmukat átvehetik.
Nagy képernyős színes TV, bejára-
ti ajtóra való új szúnyogháló keret 
(205x90 cm), Babetta smkp. eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.
Eladó 1 db 62 cm széles és 170 cm 
magas félszekrény, 2 db heverő 2.500 
Ft-ért, műanyag harmónika ajtó 3.000 
Ft-ért. U.itt eladó a birkafőző verseny-
hez szükséges paprika őrlemény – 
erős is. Tel.: 06/30-500-1841.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását 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.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje,  bádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ  IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! (Több 
mint 30 éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Angol nyelvből alap-, közép- és felső-
fokú nyelvvizsgára és érettségire való 
felkészítést vállalok, olcsó óradíjban! 
Tel.: 06/30-682-8185.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: kő-
műves munkát, épületek építését, 
aláfalazást, vakolást, simítást, burko-
lást, betonozást, épületek bontását, 
alapok ásását; udvarok, terepek ta-
karítását, tisztítását; bármilyen ne-
mű földmunkákat, ácsmunkákat; te-
tő építését, bontását, cserép forga-
tását; járdák, kapubejárók helyreállí-
tását, újjáépítését; sírok gondozását, 
takarítását. Jól képzett, gyakorlat-
tal rendelkező emberekkel dolgo-
zunk. Kedvezményt tudunk biztosí-
tani. Tel.: 06/30-865-5593 vagy 06/30-
727-6022.
Nagymama lakásán gyermekfel-
ügyelet vállal, akár alkalmilag is. Tel.: 
06/30-522-5218.

Apróhirdetés

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 
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2013. június 7. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Városi Diákön-

kormányzat alakulása
18.30  COOP Egészségnap
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Csontos György
 Téma: Karcagi Birkapörkölt Wa-

shingtonban
 Karcagi Hírek
 - Aszfaltozás Kovács Sándor 

körzetében
 - Hungarikum bizottság gyűlése
 - Burgonya osztás Kunhegyesen
 - Kettős jubileum
 Háttér
 Vendég: Kolostyák Gyula
 Téma: Birkafőző fesztiválra ké-

szülve
20.10  Karcagi Tükör - Önkormányzati 

ülés 

2013. június 11. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet

19.15  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.50  XV. Kevi Juhászfesztivál össze-

foglaló I. rész

2013. június 12. szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  XV. Kevi Juhászfesztivál össze-

foglaló I. rész 
19.35  Lédy és az útonállók – amerikai 

film (12)
21.05  XV. Kevi Juhászfesztivál össze-

foglaló II. rész 

2013. június 13. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Torok Sándor ki-

állítása
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Karcagi Hírek
 Háttér
20.10  Karcagi Tükör - Karcagi 

Szimfónikus Zenekar hangver-
senye

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

2013. május 31.
Fátyol Nikoletta – Lázók Jó-
zsef
2013. június 1.
Major Olga – Madarász Ro-
bin

Születés

Andrási Judit – Balogh Béla
Kg., Széchenyi sgt. 60. 
 Zita Erzsébet
Gazsó Anikó – Szekrényesi 
József
Kg., Kálmán u. 10.  Boglárka
Szabó Katalin – Bodnár Jó-
zsef
Karcag  Karina
Tyukodi Róza – Kabai László
Kg., Gyep u. 4.  Vanessza

Halálozás

Csécsei Sándorné (Mészáros 
Erzsébet)

 Karcag (1928.)
Györfi Juliánna
 Karcag (1953.)
Mándoki Imréné (Kövecses 

Mária)
 Karcag (1930.)
Tőkés József
 Karcag (1935.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 2013. június 17. (hétfő) 12 óra

Június 8. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Június 9. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

Június 15. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Június 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

Június 22. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. u.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Június 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. u.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Martfű – Karcag 3:7 (0:4)
Martfű, 100 néző. Jv.: Feke-

te T.
Karcag: Moga (Oros), Lázók 

A., Orosz (Bukovszki), Ko-
vács Cs., Rajcsányi, Szívós G., 
Szentannai, Szívós Gy., Nagy 
R., Székely, Erdei (Daróczi)

Edző: Orosz István
A hatodik percben Nagy R. 

jobboldalról elvégzett szöglet-
rúgása a hazaiak kapujának a 
jobb felső sarkában kötött ki 
(0:1). A tizenhatodik percben 
Szentannai szabadrúgását az 
előrelopakodó Orosz a bal fel-
ső sarokba fejelte (0:2). A ti-
zenhetedik percben Nagy R. 
hatalmas lövését a kapus kö-
zépre ütötte és a szemfüles Er-
dei közelről a jobb sarokba 
gurította (0:3). A negyvenhar-
madik percben Erdei középen 
vezetett támadást, majd Szé-
kely elé került a labda, aki egy 
csel után fordulásból a bal sa-
rokba lőtt (0:4). A negyvenha-
todik percben gyors vendég-
támadás során Szentannai a 
16-oson belülről a jobb sarok-
ba lőtt (0:5). Az ötvenkettedik 
percben Szívós Gy. indítot-
ta a jobboldalon Bukovszkit, 
aki a kifutó kapust megelőz-
ve a kapu közepébe lőtt (0:6). 
Az ötvenhetedik percben Szé-
kely Erdeit középen kiugratta, 
aki kicselezte a védőket, majd 
a kifutó kapust is és az üre-
sen álló kapuba bombázott 
(0:7). A hatvanegyedik perc-
ben Merczel lövésébe Kovács 
Cs. belenyúlt és a lábáról a há-
lóba pattant a labda (1:7). A 
hetvenharmadik percben La-
dányi fordulásból 25 m-ről a 
bal alsó sarokba lőtt (2:7). A 
nyolcvannyolcadik percben 
Ladányi 30 m-ről váratlanul 
kapura lőtt és a labda a jobb 
felső sarokba vágódott (3:7).

Jók: Szakali, Picikász, Ladá-
nyi, ill. Szentannai, Szívós G., 
Erdei

Pálinkás Tibor: Kár, hogy 
így búcsúzunk az osztálytól, 
de ekkora különbség nem volt 
a két csapat között.

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak, köszönjük a támo-
gatóink segítségét.

Ifjúsági mérkőzés

Martfű – Karcag 2:3 (0:2)
Karcag: Oros, Szabó, Sző-

ke N., Varga, Horváth G., Ko-
vács L., Németh, Kabai, Ha-
mar, Berczi, Földi

Cserék: Fábián, Balogh Cs., 
Ungi, Magyari

Góllövők: Földi, Hamar, 
Kovács L.

Edző: Varga László
Varga László: Nehezen is, 

de nyertünk.
U15-ös korosztály: DVSC – 

Karcag – 5:1 (3:0)
Karcag: Bajusz (Fekete), 

Szabó E., Mester, Majláth, 
Tóth F., Németh (M. Tóth), 
Farkas I., Kovács, Seres (Pes-
ti), Balogh J., Balogh D.

Góllövő: Majláth
Kemecsi László: A végére 

elfogytunk. Több meghatáro-
zó játékos nem tudott velünk 
elutazni. A teljesen felforgatott 
csapatunk sajnos ennyire volt 
képes, így az 5. helyet sikerült 
megszereznünk.

U13-as korosztály: DVSC – 
Karcag 5:2 (1:0)

Karcag: Binder, Csontos, 
Nagy D., Tóth G., Sípos, Papp, 
Moga, Balajti, Tóth R., Kato-
na, Farkas A.

Cserék: Karsai, Kiss, 
Czinege, Fábián, Szabó, Ta-
kács T.

Góllövő: Tóth R. (2)
B. I.

Labdarúgás

A Concordia Zrt. kisújszállási 
telephelyre keres silókezelőt. 

A munkakör betöltésének 
feltétele villanyszerelő 

képzettség. Nehézgépkezelő 
végzettség előnyt jelent. 

Jelentkezés: 06/30-998-5968.

Asztalitenisz

Hatalmas siker az Európa Bajnokságon
Skumáth István – a Kováts DSE sportolója – egyéni ver-

senyszámban az 50-60 éves korosztályban részt vett a Bré-
mában megrendezett veterán Európa Bajnokságon. Ezen-
kívül a páros versenyszámban bejutottak a legjobb 32 kö-
zé, ami igencsak nagy sikernek számít. Az egyéni versenyen 
a vigaszágra került, ahol szenzációs játékkal megnyerte a 
mérkőzéseit és így a vigaszág győztese lett.

Következő időszak eseményei: június 16-án 10 órakor Ke-
let-magyarországi utánpótlás ranglistaverseny, június 22-én 
9 órától országos asztalitenisz verseny amatőr és igazolt ver-
senyzők részére minden korosztályban. A versenyek színhe-
lye a Városi Sportcsarnok. Nevezési lehetőség: Csornai Csa-
ba tel.: 06/30-963-2828.

B. I.

Május 27-én rendőrök ál-
lítottak elő egy 15 éves kisúj-
szállási lakost, illetve 16 éves 
karcagi társát, akik egy karca-
gi lakóházba jogtalanul beha-
toltak még május 25-én az éj-
szakai órákban, ahonnan kü-
lönféle női és férfi ruhane-
műket loptak el. A fiatalok a 
bűncselekmény elkövetését 
elismerték, az eltulajdonított 
ruhák nagy részét megtalálták 
és visszaadták a sértettek ré-
szére. Megállapítást nyert to-
vábbá, hogy egyiküket eltű-
nés miatt kereste a rendőrség. 
Őt meghallgatását követően a 
lakásotthonba visszaszállítot-
ták.

Kifosztás vétség miatt indí-
tott nyomozásban május 30-
án a rendőrök előállítottál L. 
Pál 25 éves és U. Zoltán 27 
éves karcagi lakosokat, akik 
megalapozottan gyanúsítha-
tók a bűncselekmény elköve-
tésével. Az elkövetőket őrizet-
be vették, a nyomozási bíró 
pedig elrendelte előzetes letar-
tóztatásukat.

Csokoládét szeretett volna 
lopni egy 15 éves fiú az egyik 
karcagi üzletből június 1-jén. 
Terve nem sikerült, mivel a 
biztonsági berendezés jelzésé-
re az őrök a helyszínen visz-
szatartották. A fiatal az el-
múlt időszakban több hason-
ló jogsértést követett el, így 
ellene lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított nyomozást a Kar-
cagi Rendőrkapitányság. A 
gyermeket visszaszállították 
a gyermekotthonba, ahonnan 
korábban engedély nélkül tá-
vozott.

Negyvenöt perc alatt elfog-
ták a kerékpártolvajt Karca-
gon június 1-jén. A 36 éves 
Gy. László egy lakóház udva-
ráról tulajdonította el a két-
kerekűt, de a járőrök a beszer-
zett adatok alapján rövid időn 
belül a nyomára akadtak. A 
biciklit lefoglalták, és a sér-
tettnek visszaadták. A férfi el-
len lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás


