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A múlt héten, pénteken reggel 
erdei váltófutó verseny vezette 
be az erdei tornapálya új sza-
kaszának hivatalos átadását. 
Az ünnepségen Dégi Zoltán 
vezérigazgató (NEFAG Zrt.), 
Poprády Géza államtitkár (Vi-
dékfejlesztési Minisztérium) 
és Dobos László polgármester 
üdvözölték az új létesítményt.

Az erdei tornapálya első, 850 

méteres szakaszát 2005-ben 
alakították ki az Erzsébet-li-
get déli oldalán. A nagyon ha-
mar közkedveltté lett pálya bő-
vítésének tekinthető a most át-
adott újabb – 900 méteres – ös-
vény a liget nyugati részében. 
Itt a klasszikus módszerrel ki-
épített, hánccsal borított erdei 
út mellett ismertető táblákat 
helyeztek el a térségre jellem-

ző növény- és állatvilágról, a 
pálya tehát a sportolás mellett 
akár oktatási célokra is hasz-
nálható.

„Kedves gyerekek! - zárta be-
szédét Dégi Zoltán vezérigaz-
gató. - Ti fogjátok a legtöbbet 
használni a most átadott er-
dei tornapályát. Kívánom, hogy 
sok örömöt leljetek benne. Mit 
is kívánhatnék még nektek az 
utolsó tanítási napon, mint jó 
vakációt, sok játékot, pihenést, 
és hogy szeptemberig felejtsétek 
el az iskolát!” 

A beszéd végén felhang-
zó ováció tehát egyszerre szólt 
a vakációnak és a kétszeresére 
bővült erdei tornapályának.

(Az erdei váltó futóverseny he-
lyezései: az alsósok korcsoport-
jában 1. Refi, 2. Györffy Tagisk., 
3. Kiskulcsos. A felsősök kor-
csoportjában: 1. Kiskulcsos, 2. 
Kováts M. Tagisk., 3. Refi.)

Elek György

Átadták az erdei tornapályát

A Karcagi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás négy települését 
érintette az az Európai Uni-
ós támogatással, a Széche-
nyi terv keretében végrehaj-
tott program, amelynek ered-
ményként öt, már régebben 
lezárt szilárdhulladék-lerakó 
rekultivációja történt meg.

A rekultiváció azt jelenti, 
hogy az évtizedekkel koráb-
ban, minden környezetvédel-
mi és hulladékkezelési előírás 
nélkül nyitott, majd megte-
lésük után lezárt és elhagyott 
kommunális hulladéktároló-

kat felnyitják, a bennük fel-
halmozott hulladékot átrostál-
ják és az uniós szabványoknak 
megfelelően kialakított tároló-
ban helyezik el ismét. A táro-
lót lefedik, füvesítik, tájjellegű 
növényekkel ültetik be, vagyis 
esztétikailag is visszaillesz-
tik a tájba. Ezzel a lerakó nem 

szennyezi a környezetet és a 
benne létesített monitoring le-
hetőség jóvoltából a későbbi-
ekben még évekig megfigyel-
hető-ellenőrizhető lesz. 

Véget ért a rekultiváció

Részletes program a 2. oldalon.

Folytatás a 3. oldalon

Közszolgálati Tisztviselők Napja
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselők-

ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93.§ (2) bekezdése alap-
ján minden évben július elseje a Közszolgálati Tisztvise-
lők Napja, amely a köztisztviselőknek munkaszüneti nap.

A jogszabályban foglaltak figyelembevételével a Karcagi 
Járási Hivatalban az ügyfélfogadás

2013. július 1-jén, hétfőn szünetel.
Köszönöm megértésüket.
Tisztelettel:

Hodos Julianna
hivatalvezető

Tisztelt 
Olvasóink!

Elérkezett a Karcagi Hírmondó 
szokásos nyári, augusztus vé-
géig tartó, kéthetes megjelené-
sének időszaka. Legközelebbi 
lapszámunk július 5-én jelenik 
meg. A szerkesztőség a megvál-
tozott megjelenés időszakában 
délelőttönként ügyeletet tart.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Bizonyára a várostörténet 
első olyan lakossági fórumá-
ra került sor kedden délelőtt, 
amit a városháza díszterme 
helyett a beruházás helyszí-
nén jelesül a Városi Strand-
fürdő egyik üres medencéjé-
ben tartottak. A fürdő mun-
kálatai ugyanis befejeződtek, 
s már csak az átadásra készü-
lődő kertészeti, tereprendezé-
si munkálatok folytak. Az ér-
deklődés természetesen nagy, 
ezért gondolta úgy az önkor-
mányzat, valamint a Nagykun 
Víz- és Csatornamű Kft. veze-
tése, hogy lakossági fórum ke-
retében mutatja meg az új für-

dőt a karcagiaknak. A hely-
színen Dobos László polgár-
mester adott tájékoztatást az 
újrateremtett fürdőről. Amint 

tudjuk, a könnyűszerkezetes 
sátorborítás alatt három me-

Lakossági fórum a fürdőben

Folytatás a 4. oldalon
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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 22-23. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Június 29-30. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

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

Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe ve-
hető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. ren-
delet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél idősebb la-
kosok számára. A Megyei Tüdőgondozó 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 tüdőgondozó intézet-
ben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és beteg-
kártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megjelölt idő-
pontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak foly-
tatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik: 

-  18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi be-
utalóval, 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 megfelelő.

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

jegyző

TÁJÉKOZATÓ
A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai Sport Központ és 
Könyvtár tájékoztatja a XV. 
Karcagi Birkafőző Feszti-
válon résztvevő főzőket, 
hogy a versenyfelhívásban 
és az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban előírt 6 kg-
os ABC tűzoltó készülék 
bérlésére nyílik lehetőség a 
verseny ideje 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

Györffy István Nagykun Mú-
zeum (Kálvin u. 4.)

 Látogatható: 10-18 óráig
 Belépőjegy: felnőtt: 300 Ft, 

kedvezményes (diák, nyug-
díjas): 150 Ft

Kántor Sándor Fazekasház 
(Erkel Ferenc u. 1.)

 Látogatható: 10-16 óráig
 Belépőjegy: felnőtt: 300 Ft, 

kedvezményes (diák, nyug-
díjas): 150 Ft

Szélmalom (Vágóhíd út 22.)
 Látogatható: 10-18 óráig
 Belépőjegy: felnőtt: 300 Ft, 

kedvezményes (diák, nyug-
díjas): 150 Ft

Kövesdaráló (Kerekes I. u.)
 Látogatható: 10-16 óráig
 Belépés díjtalan.
Orvos- és Patikatörténeti ki-

állítás (Széchenyi sgt. 45.)
 Bejelentkezés a múzeumban 

(Kálvin u. 4.).
Nagykun Látogatóközpont 
 (Táncsics krt 46.)
 Látogatható: 10:00 - 20:00 

óráig
 Belépőjegy: Felnőtt 600.-

Ft, Diák, nyugdíjas 300.-Ft, 

Csoportos jegy (min 20 fő) 
300.- Ft, Családi jegy (2 fel-
nőtt, 3 gyermekig) 1. 600.-
Ft

Szélmalmi Fogadóház (Vágó-
híd u 1.)

 Látogatható:10:00 - 18:00 
óráig

 Belépés díjtalan.
DE AGPC KIT Karcagi Ku-

tatóintézet Arborétuma - 
Nagykunság védett termé-
szeti értékei kiállítás (Kis-
újszállási u. 166.)

 +36/59/500-360
 Csoportoknak előzetes beje-

lentkezés alapján.
 Belépés díjtalan.
Görögkeleti templom (Hor-

váth Ferenc u 2.)
 Látogatható:16:00 – 20:00 

óráig
 Belépés díjtalan. 
Karcagi Kunlovarda (Ménte-

lepi u. 1.)
 Csoportoknak előzetes beje-

lentkezés alapján.
 Látogatható: 10:00 – 18:00 

óráig
 Belépés díjtalan.

Kiállítások:
Györffy István Nagykun Múzeumban
A kunok öröksége című állandó kiállítás,
 az UNESCO Világörökség listáján és a Szellemi Kulturális 

Örökség Nemzeti Jegyzékén lévő matyó hímzés bemutatása 
„A Matyóföld népművészete” című időszaki kiállításon

 Belépődíj felnőtteknek 300.-Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
150.-Ft

Nagykun Látogatóközpontban 
 A Jászkun kapitányok nyomában című állandó kiállítás
 A juhászélet relikviái című emlékkiállítás, Karcagi 

vertcsipkék és kunhímzések – A Déryné Kulturális Központ 
csipkeverő- és kunhímző szakkörének időszaki kiállítása 

Városnézés
2013. június 29-én (szombat) 16. 00 és 18. 00 órától ekhós sze-

keres városnézés műemlékeinkhez, nevezetességeinkhez. 
Indulás a Kossuth térről, a református templom elől. (A 
szolgáltatás díjtalan, csak a múzeumi belépődíjakat szüksé-
ges fizetni.) Jelentkezni szombaton a Múzeumparkban, az 
Információs Pontban 15. 00 óráig lehet.

A helyszínen alkalmi postabélyegzés lesz, a fesztivál logójával 
ellátott bélyegzővel.

Információ: www.karcag.hu, www.derynekarcag.hu

Kiállítóhelyek nyitva tartása 
a Birkafőző Fesztivál alkalmával

Turisztikai ajánló

Kedves Szülők!
A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 

ÖKO Refis-ovival bővül 2013. szeptember 1-jétől. 
A Refi- Tehetségpont napközis tagóvoda (Karcag, 
Csokonai u. 24.) nem körzeti óvodaként működik, 
hanem a város minden részéről fogad gyermeke-
ket, az induló kis-, közép- és nagycsoportjába.

A tiszta forrásra épülő művészeti óvodai neve-
lés, az iskolaelőkészítő feladatokon, valamint a 
Kreatív-kuckók beindításán túl a következő fakul-
tatív foglalkozások indítását tervezzük október 
hónaptól - igény szerint.
- Népi hagyományok ápolása néptánc
- Népi játékok bábozás
- Más népek nyelve játszva angolul 
- Testi kinesztetika gyermek aerobic
- Örökmozgók ovi foci
- Alkot-lak kreatív foglalkozások
- „Fülemüle” zeneovi

- Tündérpalota interaktív mesevilág
- JátszhasSakk sakk, matematika/

- Iskola előkészítő foglalkozások
- Erdei ovi
A művészeti, valamint az Óvoda, iskola, te cso-

dás! komplex óvoda-iskola program megvalósítása 
kreatív óvónők, tanítónők közreműködésével való-
sul meg.

A Csokonai és a város más óvodáiból való át-
iratkozásra biztosítunk lehetőséget a Refis-ovi 
iránt érdeklődő szülőknek.

Az Igényfelmérő lapok átvehetők a református 
általános iskola titkárságán (Kálvin u.2.) munka-
időben: 800 - 1600- óráig. Tel.: 59/400-577, 06/30-
627-8612

A további tájékoztatás reményében személyesen 
várjuk a kedves szülőket.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

A Környezet és Ener-
gia Operatív Program kere-
tében nyert pályázat 2010-
től 1.354.091.824 forint visz-
sza nem térítendő támoga-
tást biztosított a munkához, 
amelynek keretében a karca-
gi kistérségben Kisújszállá-
son két, Kunmadarason, Be-
rekfürdőn és Karcagon pedig 
egy-egy lerakó rekultivációja 
történt meg. A rekultivációs 
területkezelés mindösszesen 
22 hektárt érintett, s a mun-
ka során 1,2 millió köbméter 
hulladék átrostálása történt 
meg.

Karcagon tavaly ősszel a 
Kistéglagyár egykori agyag-

bányájában - az 1970-es évek-
ben kialakított és az 1980-
as évek végén lezárt - hul-
ladéklerakó területén kezd-
te meg a munkát a kivitelező 
Geohidroterv Kft. (Budapest) 
munkacsoportja. A rekultivá-
ció 71 ezer négyzetméternyi 
területet érintett, a hatalmas 
tömegű hulladék átrostálása 
egész télen (minden időjárási 
helyzetben) folyt.

A több hónapos munka vé-
gén az átrostált, tömörített 
hulladékot többrétegű taka-
rással, kiegyenlítő, szigetelő, 
szivárgó és fedőréteggel zár-
ták le. Amint Magyari Kla-
udiától, a Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás mun-
katársától megtudtuk, a te-
rületen három talajvízfigyelő 

monitoring kutat létesítettek, 
a depóniában képződő (ma 
már csekély mennyiségű) gáz 
kiszellőzését szintén kutak 
teszik lehetővé, a belül lezaj-
ló, a hulladék további bom-
lása és roskadása miatt bekö-
vetkező változásokat a süllye-
désmérő ponthálózat létesíté-
sével tudják majd ellenőrizni. 
A rekultivált területre ugyan-
is a környezetvédelmi hatóság 
öt év utógondozás ír elő.

Képünkön látható milyen 
lett az egykori szeméttelep és 
környezete. A ma még csu-
pasz területen rövidesen ki-
nő a fű és végre valóban mél-
tó szomszédja lesz a pár mé-
terre található zártkerteknek 
és a Kunlovardának. 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Véget ért a rekultiváció

TÁJÉKOZTATÓ

Véradás
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit váradásra 2013. június 24-
én (hétfőn) 8:00 – 13:00 óráig a karcagi Déryné Művelődési Házba.

„Adj vért, adj esélyt”
Segítségüket előre is köszönjük!
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Körmendi Lajos író 1946. 
06. 06-án született, így szü-
letésnapja körül az általa ala-
pított Kunhalom Polgári Kör 
a diákok közreműködésével 
évente megemlékezik róla írá-
sai felidézésével. Idén júni-
us 10-én, hétfőn került sorra a 
kör nyár előtti záró program-
jaként ez a hagyományos iro-
dalmi műsor.

Mivel Körmendi Lajos fel-
karolta a művészetekben te-
hetséges fiatalokat, a Gábor 
Áron Gimnázium – ahol taní-
tott is – s a mai Nagykun Re-
formátus Gimnázium egy di-
ákja minden iskolai év végén 
Körmendi Lajos-emlékdíjat 
kap az évzárón. 2013-ban Pat-
kó Dóra érettségiző diák ré-
szesült ebben a kitüntetésben. 
Az emlékülés közönsége elő-
ször meghallgathatta Patkó 
Dóra szavalatát: Túrmezei Er-
zsébet A titokarcú ifjúság cí-
mű versét, amelyet a reformá-
tus templomban, a gimnázi-
um évzáróján adott elő.

Körmendi Lajos utazni is 
nagyon szeretett, főként roko-
naink földjére, keletre. Ezért 
válogatás következett Kör-
mendi Lajos útirajzaiból, A 
kilenc kínzás földjén című kö-
tetéből, amelyeket öt diák ol-
vasott fel: Patkó Dóra, Ri-
maszombati Fruzsina, Hida-
si Dorottya, Tóth Barna és 

Nagy Péter, a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium-
ból. Elhangzott a Jóban-rossz-
ban című székely témájú úti-
rajz, az Egy este az ujguroknál, 
az angliai élményeket felidé-
ző Shakespeare-ország, Ángli-
ushon hűvöse, Térdig a törté-
nelemben, a kazáni tatárokat 
megörökítő A vár és a kínai 
témájú A nagy fal, valamint a 
Táltosból gebe című írások.

A Kunhalom Polgári Kör 
ezen ülésén jelképes Elismerő 
oklevelet kapott köszönetkép-
pen Dobos István úr, aki a kör 
titkáraként, gazdasági ügyinté-
zőjeként tizenhét éven át szer-
vezte az egyesület programjait 
a vezetőség tagjaival, s akit to-
vábbra is szívesen látunk ösz-
szejöveteleinken! Befejezésként 
– az elkövetkező nyári utazá-
sokat előrevetítve – diaképes 
összeállítást láthattunk egzoti-
kus, távoli szigetekről, különle-
gesen szép tájakról.

Mindenkinek élményekben 
gazdag nyári pihenést kívá-
nunk! Egyúttal hívjuk a Kun-
halom Polgári Kör érdeklődő 
tagjait, hogy csatlakozzanak 
a Nyugdíjas Pedagógus Klub 
látogatásához a Karcagi Ipa-
ri Parkba, ahová június 24-én, 
hétfőn 14.30-kor indul a busz 
a Déryné Kulturális Központ 
parkolójából.

V. Gy.

Körmendi emlékezete
Mátyusné Kiss-Pál Róza az 
elmúlt néhány év alatt - nyug-
díjas pedagógusként - két kö-
tet verset tett közzé. Mint 
egyszer elmondta, a közép-
iskolában voltak kisebb-na-
gyobb prózai kísérletei is, de 
később már nem volt ideje 
az ilyen irányú munkára. Két 
éve kezdte újra, és most egy 
versekből, mesékből, igaz tör-
ténetekből összeállított gye-
rekeknek szánt verses és pró-
za kötettel lepte meg az olva-
sókat.

„A gondolat, és a szándék, 
ami elindította ezt a mun-
kát az volt, hogy foglalkoz-
zunk minél többet a gyerekek-
kel. Úgy éreztem és úgy ér-
zem ugyanis, hogy az internet 
és a ma már minden házban 
megtalálható, szórakoztatás-
ra szánt technikai környezet 
rendkívül lerövidíti a családra, 
a gyerekekre fordított időt, és 

ezzel együtt megszűnnek azok 
az alkalmak, amikor a felnőt-
tek mesét mondanak. Ennek a 
könyvnek az egyik célja, hogy 
segítsen mesélni, illetve segít 
abban, hogy legyen mit mesél-
ni. Fontos ugyanis, hogy meg-
teremtődjenek ismét azok a 
meghitt alkalmak a beszélge-
tésre, amit a gyerekek, elsősor-
ban az óvodások ma is nagyon 

szeretnek és várnak”- mond-
ta a szerző a Városi Könyvtár 
olvasótermében rendezett be-
mutatón.
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városi eseményének szánt 
könyvbemutatón a szerző 
mellett Szabó Péterné könyv-
táros ajánlotta az új könyvet 
az érdeklődők figyelmébe. 

Elek György

KÖZLEMÉNY

Tűzvédelem az aratás idején is
A gazdák felelőssége az aratás tűzbiztonsága-erre figyelmeztet a megyei katasztrófavédel-

mi igazgatóság. 
Különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az ara-

tásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartá-
sa. (Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartal-
mazza.) Egyebek között fontos a gépszemlék jegyzőkönyvezése, a hatalmas gépek megfelelő 
tűzoltókészülékkel történő ellátása, és az alkatrészek tisztítása, karbantartása. 

Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett 
legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell ké-
szíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól 
legalább 15 méter távolságban leállítani. Gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek 
vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell 
dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet egyértelműen tiltja a lá-
bon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt 
téri égetését. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal 
sújtható. Amennyiben jogszabály mégis lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűz-
veszélyes tevékenységnek minősül, és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi 
kirendeltségen írásban be kell jelenteni.

Szigorú szabályok vonatkoznak a terményszárítása, szellőztetésre is. A szárítást végző sze-
mélyeket minden esetben ki kell oktatni a betartandó tűzvédelmi szabályokról.

Szolnok, 2013. június 4.
S. Tóth Anikó tű. zls.

szóvivő

Kalodás tűzifa rendelhető! 

Tölgy, bükk, és akác 1x1x1,20 m kalodákban sorosan sorba 
rakva (nem dobálva) konyhakészen. 
Az árak tartalmazzák a fuvardíjat is. 

Ár: tölgy, bükk 15 500 Ft/kaloda, akác 16 500 Ft/kaloda. 
Tel: 06 70 214 40 07

Mindig van remény
Szepsi Bódva Kupa Nemzetközi országúti futó- és 

kerékpárverseny Ozsváth Lalika gyógyulásáért

Mozdulok, hogy segíthess
Laboncz Sándor vagyok Karcagról. Célom, hogy a 

Szepsi Bódva Kupa futó- és kerékpárverseny résztvevője-
ként, 2013. június 28-án Karcagról a szlovákiai Szepsibe 
kerékpározva, majd másnap a félmaratoni versenyt lefut-
va pénzadományokat gyűjtsek a leukémiában szenvedő 9 
éves kunmadarasi kisfiú, Ozsváth Lalika részére.

Az így megtett 433 km-es távot km-enként 500 forintos támo-
gatói hozzájárulással vásárolhatják meg.

A támogatást a „Mindig van remény” Daganatos Betege-
kért Alapítvány alábbi számlaszámára lehet befizetni: 11745073-
20109802, közleménybe: Ozsváth Lajos, Kunmadaras.
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Mátyusné Kiss-Pál Róza: Mesél az idő

dence: egy 400 m²-es felüle-
tű szabvány úszómedence, 
egy tanmedence és egy kétte-
rű gyógymedence található. A 
fedett rész épületében az öltö-
zők mellett két szaunával, szo-

láriummal és pezsgőfürdővel 
ellátott wellness termet alakí-
tottak ki, az emeleten majdan 
konditermet rendeznek be. A 
fedett fürdőből és az öltözők-
től (télen fűthető) zárt folyo-
só vezet a szabadtéri gyógy-
medencékhez, amelyekbe él-

ményelemeket (nyakzuhanyt, 
hát- és derékmasszázst, dögö-
nyözőt stb.) is építettek. A lá-
togatás sikeres volt, hiszen az 
újdonságra közel százan vol-
tak kíváncsiak. A fürdő átadá-
sa június 21-én lesz.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Lakossági fórum a fürdőben
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Családi Nap
A Kunsági Cukorbetegek Egyesülete szervezésében

2013. július 13-án 10 órától
Karcagon, a Rákóczi u. 3. sz. alatt

Programok: Szimfónikus zene, Nótacsokor, Táncbemutató, Zsong-
lőr, Kutyabemutató, Citerazene, Retro buli, Hagyományőrző mes-
terségek utcája, Családi segítő vásár, Tombola, Büfé.

Gyerekműsorok: Kisállat bemutató, Gyerek szépségverseny (nevezés 
a helyszínen), Ügyességi játékok, Találd ki mit eszel? Teke, Sítalp 
és medvetalp, Lovas bemutató és póni lovaglás, Henna arcfestés.

Mint köztudott, a Györffy 
István Nagykun Múzeum ja-
nuártól önkormányzati keze-
lésbe került, ezért a törvény-
nek megfelelően pályázati 
úton meg kellett hirdetni az 
intézmény igazgatói állását. 
A megbízatást újból dr. Nagy 
Molnár Miklós nyerte el, aki 
az elmúlt, közel húsz évben 
is vezette a múzeumot. Ez al-
kalomból, valamint a tulajdo-
nosváltás kapcsán ültünk le 
egy rövid beszélgetés erejéig.

– Igazgató úr, kezdjük mind-
járt azzal, hogy a napokban ve-
hette át az újbóli kinevezését! 
Ugye tudjuk, hogy közel két év-
tizede igazgatja a múzeumot. 
Mondana néhány szót erről 
az időszakról? Mire emlékszik 
vissza a legszívesebben, mit tart 
a legnagyobb eredménynek az 
intézmény újkori történetében?

– Gyakorlatilag 1995. már-
cius elseje óta vagyok Karca-
gon, akkor kerültem ide múze-
umigazgatónak. Ezalatt az idő-
szak alatt nagyon sok minden 
történt a múzeumban. Akko-
riban nagyon rossz állapotban 
volt az épület, leginkább kívül-
ről, de 1998-ban már sikerült 
egy külső felújítást elvégezni, 
melynek keretében a pince is ki 
lett takarítva és a vízelvezetését 
is sikerült megoldani. Szeret-
tük volna raktárnak, vagy kiál-
lító helyiségnek berendezni, de 
a vízelvezetésen kívül a teljes 
páramentesítést nem sikerült 
megoldani. Kellene még egy 
párátlanító berendezés, azon-
ban ehhez nem áll rendelke-
zésre megfelelő összeg, de a gé-
pek üzemeltetése is igen költsé-
ges lenne.

Aztán 2000-ben sikerült fel-
újítani az 1972-ben kialakí-
tott akkori állandó kiállítást. 
Kicsit leporoltuk – hogy fino-
man fogalmazzak – és ez volt 
látható 2010-ig. Akkor a Jász-
kun Kapitányok projekt kere-
tében megtörtént a múzeum 
teljes felújítása, melynek so-
rán megújult a fűtésrendszer, 
az elektromos hálózat, és a vi-
zesblokk is. 2012-ben pedig si-
keres pályázat eredményeként 
lecseréltük a negyven éves ál-
landó kiállítást egy vadona-
túj tárlatra, amely talán a leg-
fontosabb eredménye ennek 

az időszaknak. Egy szisztema-
tikus folyamat végéhez értünk 
ezzel. Emellett természetesen 
működtetjük a tájházat és a 
fazekasházat is. Az utóbbiban 
tervezünk egy úgynevezett élő 
tájház koncepciót, ami azt je-
lenti, hogy szeretnénk kialakí-
tani egy műhelyt és egy új kiál-
lítást is. Nem az anyaggal van 
ott probléma, hanem az instal-
lációs rendszerrel, ami szintén 
elöregedett.

– A tulajdonosváltással tör-
tént-e jelentősebb változás a 
múzeum működésében?

– Jelentős változás nem tör-
tént, hiszen itt helyben eddig is 
nagyon sok intézménnyel mű-
ködtünk együtt és ez tovább-
ra is így marad. Hiába voltunk 
mi megyei fenntartású intéz-
mény, azért ide dolgoztunk, 
hiszen elsősorban a város és a 
környék lakosságára számít-
hatunk, mint látogatókra. Fi-
nanciális téren sem történt iga-
zi változás, hiszen a városi bü-
dzsé sem teszi lehetővé, hogy 
emelkedjen a költségvetésünk. 
De bízunk benne, hogy idővel 
az anyagi lehetőségeink job-
bak lesznek. Látjuk és érezzük, 
hogy oda figyel ránk az önkor-
mányzat, szoros az együttmű-
ködés és ez nagyon jó. Jelenleg 
két szakmuzeológus van állo-
mányban, továbbá egy műve-
lődésszervező és egy gondnok-
takarító a munkatársunk. A 
felsorolásból hiányzik a terem-
őr, ami fontos lenne, de ezt 
egyelőre önkéntesekkel old-
juk meg. Azért bízunk benne, 
hogy távlataiban ez változni 
fog és akkor történészt, vala-
mint egy gyűjteménykezelőt is 
tudunk majd alkalmazni, amit 
egyébként a törvény elő fog ír-
ni a számunkra.

– Önálló költségvetésű intéz-
ményként olyan pályázatokon 
is részt vehetnek, amelyeken 
egyébként nem. Ezen a terüle-
ten mi a helyzet?

– Ha ez nem lenne, akkor 
szakmai programokra, gyűj-
teménybővítésre, kiállítások-
ra nem tudnánk pénzt költe-
ni, hiszen a költségvetés szin-
te csak a bért és a rezsiköltsé-
get tartalmazza. Tehát, ha nem 
lennénk önállóak, akkor példá-
ul a Nemzeti Kulturális Alap-

nál sem tudnánk pályázni. De 
most ebben az évben is sikerült 
beadni két pályázatot, melyek-
nek köszönhetően szeretnénk 
egy saját honlapot kialakítani 
– eddig ez sem volt – valamint 
szeretnénk egy Szűcs Sán-
dor emlékkonferenciát is meg-
rendezni. Ő volt az aki 1952 és 
1962 között igazgatta a múzeu-
mot. Az újjászervezésben igen 
fontos szerepet játszott és hát a 
születésének 110. évfordulóját 
is most ünnepeljük.

Hozzá teszem, hogy más 
múzeumokkal is könnyebb így 
a kapcsolattartás. Ennek kö-
szönhetően, valamint számít-
va arra, hogy sikerrel járnak 
a pályázataink, már a jövő évi 
programtervezetünk is szinte 
elkészült. Szakmai feladatként 
még az idén a Birkafőző Fesz-
tivál alkalmával egy matyóföl-
di népművészeti kiállításunk 
nyílik, továbbá sikerült egy na-
gyobb mennyiségű Kántor-ke-
rámiát megszerezni a múze-
umnak. Augusztusban nyitjuk 
a Szűcs Sándor emlékkiállítást, 
októberben pedig megrendez-
zük az emlékkonferenciát. No-
vember-december folyamán 
Kabai László fotókiállítására 
kerül sor, és szintén december-
ben Szűcs Ilona festményeiből 
rendezünk kiállítást Ezután 
jön az adventi vásár a népmű-
vészeti egyesülettel, majd pe-
dig januártól Kabai László fest-
ményeiből nyílik egy tárlat.

Aztán jövőre, ha minden jól 
megy sikerül egy Györffy Ist-
ván emlékkiállítást is össze-
hoznunk, hiszen Györffy em-
lékév is lesz. Továbbá terve-
zünk egy kitelepítésekkel kap-
csolatos tárlatot is, mert ugye 
a Hortobágyra történt kitele-
pítések itt is zajlottak az ’50-es 
években. Nagyjából ezek lesz-
nek a legfontosabb feladataink 
a közeljövőben. Menet közben 
szépen megszaporodott a lá-
togatóink létszáma is, és ezért 
természetesen dolgozunk azon 
is, hogy az ő kiszolgálásuk is 
még jobb legyen. Ehhez az inf-
rastruktúránk minden tekin-
tetben megvan. Örömmel ta-
pasztaljuk az egyre nagyobb 
érdeklődést, továbbra is szere-
tettel várunk mindenkit.

-dh-   

Gazdagodó programkínálat 
a múzeumban

A karcagi Varró István 
Szakiskola, Szakközépisko-
la, Általános Iskola és Kollé-
gium 14 szakközépiskolás ta-
nulója utazott Erdélybe, ahol 
a székelykeresztúri Zeyk Do-
mokos Iskolaközpont diákjai-
val együttműködve egy közös 
projektet bonyolított le. Az 
utazást megelőzően az erdé-

lyiek látogattak Karcagra. Az 
együttműködésre a HATÁR-
TALANUL! program kereté-
ben került sor, melyet a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. 1 
260 000 forinttal támogatott. 
A program összesen 28 tanu-
ló és 4 kísérő számára finan-

szírozta az utazást és a szál-
lást.

A közösen eltöltött napok 
életre szóló élményt jelentettek 
tanárnak, diáknak egyaránt. 
Az együttműködés eredmé-

nye egy-egy reklámfilm, mely 
a varrós és az erdélyi diákok él-
ményein keresztül mutatja be 
Karcagot és Székelykeresztúrt.

A HATÁRTALANUL! Prog-
ram anyaga megtekinthető az 
iskola honlapján: www.varroi-
karcag.sulinet.hu

Állás hirdetés
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi In-
tézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Karcag, Széchenyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-

nyeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása; az isko-
la-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meg-
határozott védőnői feladatok ellátása.

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

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnő; magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes 
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hodos Bálintné 

nyújt, az 59/312-716, 59/400-091-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Kar-

cagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intéz-
mény címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth F. utca 1.). 
Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: 8412/2013, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok alapján 
a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó 
pályázókkal a bíráló bizottság személyes elbeszélgetést tart.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 23.

Varrós diákok a HATÁRTALANUL! 
programban

Ponty, törpe-, 
afrikai-, 

folyami harcsa 
kapható.

Kerekes I. úti Halbolt
06/20-411-7430.

Könyvbemutató!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

Fejes László: Útban hazafelé c. könyvének bemutatójára.
Helye: Csokonai Könyvtár olvasóterme

Ideje: 2013. július 03-án (szerdán) 16.30-kor.
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Szolgáltatások:
Értékpapír-nyilvántartási 

számlanyitás
Tartós befektetési számla-

nyitás, mellyel a16 %-os ka-
matadó csökkenthető, vagy 
teljes egészében megspórolha-
tó.

Az életkezdési támogatás 
(Babakötvény, 42.500.- Ft) be-
fektetésére Start értékpapír 
számlanyitás.

Fontos változás 2012. októ-
ber 1-étől, hogy ettől az idő-
ponttól kezdődően Start ér-
tékpapírszámla csak a Kincs-
tárnál nyitható, ahol a Start-
számla nyitása és vezetése 
díjtalan. A korábban megnyi-
tott Start-számlák változatlan 
formában fennmaradhatnak, 
vagy átvihetők a Kincstárhoz.

Eddig kizárólag a 2005. de-
cember 31. után született 
gyermek javára lehetett szám-
lát nyitni, ezt követően a sza-
bályozás lehetővé teszi, hogy a 
korábban, a 2006. január 1-je 

előtt született gyermekek ré-
szére is lehet Start-számlát 
nyitni.

Ebben az esetben Ők nem 
jogosultak a fiatalok életkez-
dési támogatására, és 25.000,- 
Ft-ot a számla megnyitásakor 
be kell fizetni.

A Számlát nyitóknak azon-
ban így is előnyös az ily mó-
don történő takarékosság, hi-
szen a természetes személyek 
– szülők, hozzátartozók – ál-
tal befizetett összegek utáni 
támogatás  évente a befizeté-
sek 10 %-a, maximum 6  000 
forint állami támogatás őket is 
megilleti, illetve a gyermek 18 
éves koráig a számlán elhelye-
zett összeg mentes a bankkölt-
ségtől tranzakciós illetéktől és 
a kamatadótól.

Míg korábban csak a családi 
pótlékra jogosult szülő nyit-
hatta meg a Start-számlát,  
addig a jogszabályi változá-
soknak köszönhetően, a szü-
lőkön kívül a gyermek más  

hozzátartozóinak is van erre 
lehetőségük. Fontos kiemelni, 
hogy a számlára  bef izethe-
tő összegre nincs felső korlát, 
bármekkora befizetés teljesít-
hető a  gyermek javára. 

Gyámhatósági szála nyitása
Meglévő számlával kapcso-

latos ügyintézés (adatmódo-
sítás, számla zárolás, szám-
la megszüntetés, meghatalma-
zott számlához rendelés, meg-
hatalmazások módosítása).

Értékpapírhoz kapcsoló-
dó kiegészítő szolgáltatá-
sok igénylése (WebKincstár, 
Telekincstár, SMS értesítés).

Írásos megbízások, rendel-
kezések leadása

Előreláthatólag 2013. júni-
ustól a kirendeltségen lehe-
tőség lesz valamennyi tranz-
akciók (jegyzés, vétel, eladás, 
újra befektetés, stb.) kezdemé-
nyezésére!

A fizetés történhet átutalás-
sal, vagy bankkártyával, Ft-
ban és devizában (Euro) is.

Készpénzzel történő ki-
egyenlítés az értékesítési pon-

ton jelenleg és   a későbbiek 
során sem lehetséges!

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 Iro-
dája Szolnokon, a Magyar u. 8. szám (5002 Szolnok, Pf.: 90.) alatt 
várja ügyfeleit, telefonon az 56/372-806 számon lehet érdeklődni, 
vagy e-mailben az api.jas@allamkincstar.gov.hu elérhetőséggel.

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 Ügyfele-

inket Szolnokon az Állampénztári Irodánkban és a Karcagon meg-
nyitott Értékesítési Pontunkon is.

Magyar Államkincstár

Megnyitotta karcagi állampapír forgalmazási 
pontját a Magyar Államkincstár

III. rész

A Madarász Imre Egyesített 
Óvodai Tehetségpont 2013. 01. 
01 – 2013. 06. 30. között te-
hetséggondozó programjai-
nak megvalósítására 800.000 
Ft támogatást nyert az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak nyílt pályázatán. A pro-
jekt az NTP-OTM-12-P-0013 
sz. pályázat keretében való-
sul meg.

Óvodai intézményünkben 
20 tehetséggondozó műhely 
működik 6 területen – kézmű-
ves, néptánc, mozgás, zenei, 
logikai, természeti – 246 gyer-
mek, 5-6 évesek bevonásával.

A projekt időszaka alatt 
több alkalommal volt lehető-
sége a műhelyeknek a bemu-
tatkozásra, amelyeket nagy ér-
deklődéssel kísértek a szülők, 
pedagógusok.

2013. április 10-én a Déry-
né Kulturális Központban ke-
rült megrendezésre a „Játszd 
újra”  – kreatív alkotó kiállí-
tás, melyet a Kuthen úti óvoda 
Palánta gyermektánccsoport-
ja nyitott meg pünkösdi mű-
sorával. A kiállításon a hulla-
dékfeldolgozás kreatív ötlete-
inek bemutatására került sor, 
melyre a szülők és gyermekek 
több száz újrahasznosított já-
tékeszközt, tárgyat készítettek. 
Bemutatkoztak egész évi alko-
tásaikkal a Táncsics 17. óvoda 

„Kreatív Kuckó”, a Táncsics 
19. óvoda „Varázskezek”, a Ta-
kács Péter úti óvoda „Csöpp-
nyi kezek” és a Kinizsi úti 
óvoda „Varázsceruza” kézmű-
ves műhelyei.

Óvodai rendezvényeken a 
pünkösdi népszokásokat, ha-
gyományokat elevenítettek fel 
a Táncsics 17. óvoda „Mák-
szem”, a Csokonai úti óvoda 
„Aprólábak” és „Búzavirág” 
tánccsoportjai. 

2013. május 29-én került sor 
egy interaktív zenei előadásra 
a Szolnoki Szimfonikus Zene-
kar közreműködésével. Sz. Sz. 
Prokofjev: Péter és a farkas cí-
mű szimfonikus költeményét 
adták elő homok animációval 

szemléltetve. A zenei tehetség-
gondozó műhelyek a Jókai úti 
óvoda „Dúdoló”, a Kuthen úti 
óvoda „Dalos pacsirták”, a Ki-
nizsi úti óvoda „Szivárvány”, 
a Takács Péter úti óvoda „Így 
tedd rá” és a Zöldfa úti óvoda 
„Sziporka” részvételével fan-
tasztikus élmény volt vala-
mennyi óvodás gyermek szá-
mára az előadás.

2013. június 18-án Hortobá-
gyi kirándulást tettek az éves 
program zárásaként, a Jókai 
úti óvoda „Tudorkák”, a SZIM 
óvoda „Barangoló”, a Tán-
csics 19. óvoda „Nyitnikék”, a 
Zöldfa úti óvoda „Kis fürké-
szek” környezeti tehetséggon-
dozó műhelyek. A tájazonos 

területen, az  egész évben meg-
szerzett ismeretek felismerésé-
re, alkalmazására került sor. 

A mozgásos tehetséggondo-
zó műhelyekben a gyermekek 
a labdajátékokkal ismerkedtek 
meg. Ehhez a Takács Péter úti 
óvoda „Pattogó”, a Zöldfa úti 
óvoda „Mozdulj rá” és a SZIM 
óvoda „Ovis torna” csoportjai 
labda szettet vásárolhattak a 
tehetséges gyermekek fejlesz-
téséhez.

A tehetséggondozó műhe-
lyek az intézmény valameny-
nyi óvodájában a következő 
tanévben folytatják munkáju-
kat, építve az eddig elért ered-
ményekre, mert hisszük, hogy 
minden gyermek tehetséges 
valamiben.

Megköszönjük a Nemze-
ti Tehetség Program támoga-
tását!

Gulyás Ferencné
intézményvezető helyettes

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM támogatása
a kiemelkedő képességű óvodás gyermekek tehetséggondozására

 a Madarász Imre Egyesített Óvodában
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-es 
kertes családi ház tulajdonostól alkuképe-
sen 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 melléképüle-
tekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház el-
adó vagy 1,5 szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, értékegyez-
tetéssel. 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 szo-
bás lakás eladó vagy kertes házra cserél-
hető. 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 magasföld-
szinti 3 szobás, felújított lakás eladó. I.ár: 
8,9 M Ft. Tel.: 06/70-773-4582.
Eladó Kg., Kátai G. u. 24. sz. alatti 1,5 szo-
bás családi ház. Tel.: 06/30-645-1845.
Karcag csendes utcájában 100 m²-es csa-
ládi ház több generációnak is garázzsal, 
műhellyel, 3 fázis, összközmű, gázkonvek-
tor + 3 cserépkályha alkuképesen, akár 
fizetési könnyítéssel eladó. Tel.: 06/20-
533-8934.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, kertes 
családi ház külső és tetőszigeteléssel, gaz-
dasági épületekkel, 2 garázzsal eladó. I.ár: 
8,4 M Ft. Tel.: 06/70-940-9398.
Kis tégla családi ház gáz és cserépkályha 
fűtéssel, központhoz közel (Zádor u. 28.) 
eladó. Tel.: 06/70-391-4295.
Karcagon Kossuth téri, 2 szobás, 56 m²-
es, III. emeleti lakás tehermentesen eladó. 
Tel.: 06/30-385-4300.
Sürgősen eladó városközponti II. emele-
ti, 2 szobás, azonnal költözhető lakás. Tel.: 
06/70-456-7746 vagy 06/70-316-3615.
Közel a városközponthoz (1,4 km) 2 szo-
bás, nappalis, hőszigetelt, kertes csalá-
di ház két fűtési lehetőséggel, felújítva 
és rendezett udvarral eladó. Tel: 06/70-
773-8015.
Karcagon főtéri sátortetős, összkomfortos, 
3 szobás, jó állapotú ház eladó. I.ár: 12 M 
Ft. Tel.: 06/20-459-6396.
Karcagon, a Kisvénkert, Kékvirág utcában 
található 10 sor kertföld eladó. Tel.: 06/30-
295-7437.
Karcagon, a Koppány u. 30. sz. alatti 
komfortos, kertes családi ház eladó. Tel.:  
06/30-295-7437.
Varró utca 16/a. sz. alatti családi ház eladó. 
Tel.: 06/30-467-8696.

Karcagon összkomfortos családi ház eladó. 
Gazdasági épület, garázs van. Fűtés három-
féle lehetőséggel. Földszinti lakás csere ér-
dekel. 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 ud-
varban az utolsó lakás igényesen felújítva 
eladó. Tel.: 59/313-564.
Karcagon alkuképesen eladó 50 m²-es, für-
dőszobás, cserépkályhás kertes ház. Tel.: 
59/313-674.
Karcagon 3 szobás, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Értékegyeztetéssel II. emele-
tig lakást beszámítok. Tel.: 06/30-349-4316.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 1 szobás, 
konyhás, spájzos ház eladó. Tel.: 06/70-
613-6785.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti ingatlan el-
adó. Tel.: 06/20-323-9901.
Leáraztuk! Kertes családi ház eladó. 
Összkomfortos. Betonozott udvarú. 
Szocpolra előkészítve. Gazdasági épületek-
kel. Tel.: 06/70-426-4852.
Karcag, Erdei u. 12. sz. alatti ház eladó. I.ár: 
10 M Ft. Csere nem érdekel! Tel.: 06/30-
229-8630.
Háromszobás + nappalis ház eladó vagy 
budapestire cserélhető. Minden megoldás 
érdekel. Tel.: 06/20-505-3467.
Két szoba, nappalis ház eladó. Kisebb csere 
is érdekel. Érd.: Kg., Arany J. u.4.
Karcagon téglából épült teljes közműves 
kisebb kertes ház betegség miatt sürgősen 
eladó. Érd.: Kg., Apavár u. 21. Tel.: 06/70-
550-2902.
Karcag központjában, nem panel második 
emeleti 50 m²-es lakás eladó vagy kis csalá-
dira cserélhető. Berekfürdői is érdekel. Tel.: 
06/20-317-2503.
Karcag, Hajnal u. 54. sz. alatt 2 szobás ker-
tes ház eladó. 2,5 M Ft. Tel.: 06/30-530-
3834.
Városközpontban 54 m²-es 2 szobás fel-
újított, erkélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
530-3834.
Karcag, Kórház u. 1/a. sz. alatt 3 szobás, tel-
jesen felújított 78 m²-es társasházi erkélyes 
lakás udvarral eladó. Tel.: 06/30-530-3834.
Kórház úti lakótelepen 3 szobás, II. emeleti 
lakás eladó. Kertes házra is cserélhető. Tel.: 
06/20-923-2439.
Kis családi ház eladó. Kg., Szondi u. 2. Érd: 
Kg., Sarkantyús u. 25.
Kertes családi ház eladó. Kg., Kerekes I. u. 
21. Tel.: 06/70-770-4933 vagy 06/30-485-
0044.
Eladó Karcagon, a Kossuth téren teljesen 
felújított III. emeleti, 57 m²-es, erkélyes la-
kás. Ára: 6,5 M Ft. Tel.: 06/30-298-0276.
Összkomfortos családi ház lakható alsó-
épülettel, üzemelő takarmány bolttal el-
adó. Társasházi lakás beszámítás. Karcag, 
Reggel u. 31. Tel.: 06/30-363-7951.

Albérlet
Fiatal pár egy gyermekkel keretes albér-
letet keres hosszútávra. Tel.: 06/30-279-
6564 vagy 06/30-511-0813.

Állat
2 db malac és búza eladó. Tel.: 59/300-875 
vagy 06/30-385-8232.
Westie kannal fedezést vállalok. U.itt ba-
kelit lemezek eladók. Tel.: 06/70-410-8289.
Yorki szuka 20.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
06/30-567-0792.
Szép 8 hetes cicák jó gazdának ajándék-
ba elvihetők. Tel.: 59/314-423 vagy 06/20-
258-8997.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP kár-
tya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 06/30-
535-4907.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Mentális 
wellness, stresszmenedzsment, életművé-
szet. Tel.: 06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 csil-
lagos Hotel Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman üdülőjoga 
eladó. 95 évre szóló, örökölhető, cserélhe-
tő. Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db függöny karnis, 1 db ufo lám-
pa, 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.
Új elektro moped rokkant kocsi eladó. Tel.: 
06/30-546-4990.
Eladó egy kifogástalan állapotú tároló, 
vagy lakókonténer (580x230x230 cm). 
Kertbe, horgász helyre, hobbi telekre. Tel.: 
06/70-414-2622.
Komplett Erzsébet bútor eladó. Tel.: 
06/30-467-8696.
Eladó 1 db zongora, 70-es kaszálógép 
utánfutó, 4 db veranda ablak. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 57. Tel.: 06/30-518-7368.
Nagy képernyős színes TV, bejárati ajtó-
ra való új szúnyogháló keret (205x90 cm), 
Babetta smkp. eladó. Tel.: 06/70-326-7291.

Reális áron, értéknek megfelelően eladó: 
1 db nagyméretű franciaágy, exkluzív kéz-
zel szőtt fűzfa + fenyőfa kerettel; 1 db 
egyedi előszobafal tükörrel; 1 db ková-
csoltvasból előszobafal; 5 részből álló, alig 
használt újszerű konyhabútor (mosoga-
tó nélkül); 1 db tölgyfa gurulós zsúrko-
csi; 1 db Lehel fagyasztós kombinált hű-
tőszekrény üzemképesen; 1 db vitrines, 3 
ajtós szekrény; 1 db vitrines bárszekrény; 
1 db szobaasztal; 1 db kihúzhatós gyer-
mekheverő; 1 db kombinált olasz baba-
kocsi; 1 db működőképes, vezetékes gáz-
tűzhely. Csak vevőszándékú vásárlóknak! 
Viszonteladók kíméljenek! Tel.: 06/70-300-
9730.
Új bio színterápiás lámpa; mikro; hűtő; 26-
os női kerékpár; palackos gáztűzhely; 43-
as gumicsizma; páraelszívó 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 400 l-es fagyasztóláda, csibe és ma-
lac etető vályú, csibe itatók, tolikapa, ásó, 
lapát, 8 sor kertföld. Tel.: 59/300-926.
Nagy fasztó láda kis hibával, teljesen 
új Sony autó hifi és új Canon nyomta-
tó, használt tárcsás mosógép eladó. Tel.: 
06/30-334-2009 vagy 06/30-649-9998.
Gázpalack, rezsó állvánnyal együtt és 
szőnyegek több méretben eladók. Tel.: 
06/30-457-3789.
E l a d ó  6  r é s z e s  t á l a l ó  s z e k r é ny, 
Mountain bike kerékpár, Panasonic hi-
fi kisképernyős színes TV, Sony Ericsson 
Xperia mobiltelefon. Tel.: 06/70-940-9398.
Szép állapotú szoba és konyha bútor, fo-
telek, asztalok, porszívók, csillárok, írógé-
pek, mikró, kávéfőző, vízmelegítő, éjje-
li lámpák, P4-es számítógép, szőnyegek, 
függönykarnis, telefon, üzenetrögzítő, 
fax, fürdőszoba felszerelés, ablakszárnyak, 
Samara személygépkocsi új kormánymű, 
gumislag, ablakklíma cserélhetők is hízó-
ra, szárnyasra, láncfűrészre, laptopra stb. 
Tel.: 06/20-318-0875.
Eladó 4 személyes rekamié és 2 db fotel. 
Tel.: 06/70-770-4954.
Zanussi hűtőszekrény eladó. Tel.: 59/313-
414.
Régi típusú gáztűzhely palackkal, Riga 
motor új és használt alkatrészek eladók. 
Tel.: 06/30-587-9678.
Sony Xperia Arc S felső kategóriás 
Telenoros, karcmentes mobiltelefon el-
adó. Tel.: 06/30-221-6787.
Morzsolt kukorica van eladó. Szállítás 
megoldható. Tel.: 06/30-856-6978.
Búza, kukorica, napraforgó eladó. Tel.: 
06/70-257-2045 vagy 06/70-275-1937.

Körfűrész, használt bútorok, virágtartók, 
Camping kerékpár, fa kutyaház eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom kertes 
házamban. Tel.: 06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizetni? 
Végrehajtás van folyamatban? (Személyi 
hitel, hitelkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb 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, korrepetálást, 
tanítást, egészségügyi szaknyelv oktatást 
vállalok. Tel.: 06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás zsindely-
lyel, cseréppel, lindabbal. Ereszcsatornák 
cseréje, bádogos munkák végzése garan-
ciával. Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: kőmű-
ves munkát, épületek építését, aláfala-
zást, vakolást, simítást, burkolást, beto-
nozást, épületek bontását, alapok ásását; 
udvarok, terepek takarítását, tisztítását; 
bármilyen nemű földmunkákat, ácsmun-
kákat; tető építését, bontását, cserép for-
gatását; járdák, kapubejárók helyreállítá-
sát, újjáépítését; sírok gondozását, taka-
rítását. Jól képzett, gyakorlattal rendelke-
ző emberekkel dolgozunk. Kedvezményt 
tudunk biztosítani. Tel.: 06/30-865-5593 
vagy 06/30-727-6022.
Nagymama lakásán gyermekfelügyelet 
vállal, akár alkalmilag is. Tel.: 06/30-522-
5218.
Takarítást vagy idős ember felügyeletét 
vállalom. Tel.: 06/20-317-2503.

Gépjármű
Eladó gyári festésű Suziki Eco, Babetta 207 
mopedek (40.000 ill. 30.000 Ft-ért) és egy 
szinte új állapotú fehér zománc sparhelt 
(30.000 Ft-ért). Érd.: Kg., Füredi u. 3. Tel.: 
06/30-963-5073.

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 21. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Májusfa kitáncolás
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Birkafőző Fesztivál prog-

ramjai
 Karcagi Hírek
 Elkészült a strand
 Interjú Hubai Imrével
 Konferencia a Kováts napokon
 DÖK választás
 Bögözi vendégszereplés
 Háttér
 Hungarikum sajtótájékoztató
20.10  Karcagi Tükör - Családi Nap 2013

2013. június 25. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református is-

tentisztelet
19.15  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.40  Karcagi Tükör - Kováts Napok: 

Kováts műsoros est

 2013. június. 26. szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás a Csokonai Tagóvodában
19:55  FILM
21:25  Ballagás a Nagykun Református 

Általános Iskolában

2013. június 27. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Torok Sándor kiál-

lítása
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Karcagi hírek
 Kertpályázat eredményhirdetése 

gyerekeknek
 Trianoni megemlékezés
 Vöröskeresztes kiállítás
 Makettek
 Háttér
 Városi Strandfürdő átadó ünnep-

sége
20.10  Karcagi Tükör - Termelői piac Kar-

cagon
21.00  Karcagi Tükör - Bögözi tanárok 

vendégszereplése

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. június 7.
Nagy Alexandra és Kiss Ist-
ván
2013. június 8.
Karászi Piroska és Mándoki 
Imre
2013. június 14.
Tukarcs Erika és Farkas 
Gyula

Születés

Sántha Szilvia – Varga Mi-
hály
Budapest  Sámuel
Zoltán Anikó – Ruskó Ta-
más
Kg., Maros u. 31/a. 
 Anikó Zsófia
Balogh Karolina – Burai 
Zoltán
Kg., Tiszta u. 41.  Zoltán
Balogh Claudia – Kelemen 
Olivér
Kg., Szélmalom u. 3.  Olivér
Feig Katalin Gabriella – Tá-
las István
Kg., Fürst S. u. 51. 
 Botond Bence

Halálozás
Id. Csécsei Sándor
 Karcag (1932.)
Id. Mile Géza
 Karcag (1936.)
Prof. dr. Nagy Jenő Antal
 Karcag (1941.)
Kun Elekné (Szabó Ilona)
 Karcag (1921.)
Kun Józsefné (Gyöngyösi Ju-

lianna)
 Karcag (1931.)

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

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.
Június 29. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Június 30. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán – 

Kórház utca
Július 1. hétfő
 Munkaszüneti nap!
 9 - 12 óráig Pingvin 

Patika - Kossuth tér
Július 6. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Július 7. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
A fenti időpontokon túl sürgős eset-
ben egészségügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Versenyszámok: újonc (fiú és 
leány egyéni); serdülő (fiú és le-
ány egyéni); újonc-serdülő (fiú 
és leány összevont páros); ifjú-
sági (fiú-leány egyéni és össze-
vont páros); NB. II. (egyéni fér-
fi-női összevont); NB III. (egyé-
ni férfi-női összevont); NB II. 
- NB III. (férfi-női összevont 
páros); Megyei I. bajnokságban 
induló (férfi-női egyéni össze-
vont); Megye II. és Hobbi (fér-
fi-női egyéni összevont); Me-
gye I. Megye II. és Hobbi (ösz-
szevont páros); Veterán férfi és 
női egyes (40-49 év, 50-59 év, 
60+év); Veterán férfi és női ösz-
szevont páros (40-49 év, 50+év).

Veterán kategória: minden-
ki csak abban a korosztályban 
versenyezhet, amelyben 2013-
ban tartozik, vagy eléri a kor-
osztály határát.

Aki NB-s bajnokság bármely 
osztályában – akár egy mér-
kőzés erejéig szerepelt a 2011-
2013. évi bajnokságban – az le-
felé nem indulhat.

A lefelé játszás a nevezők 
létszámának figyelembevéte-
lével lehetséges (saját kategó-
riában +1 egyéni +1 páros ver-
senyszánban indulhat).

A felnőtt játékosok egy pá-
ros és két egyéni versenyszán-
ban indulhatnak.

A kategóriákba való neve-
zést a versenybíróság felülbí-
rálhatja.

A versenyszámok megrende-
zéséhez minimum 8 fő nevezé-
se szükséges. Valamennyi mér-
kőzés 3 nyeret játszmáig tart.

Nevezési határidő: a verseny 
napjának reggelén is lehet.

Felnőtt versenyszámonként: 
500 Ft/fő.

Gyermek versenyszámon-
ként: 300 Ft/fő.

Fogyatékkal élő versenyzők-
nek nem kell nevezési díjat fi-
zetniük.

További információ: 06/70-
365-2296-os telefonszámon.

Versenybíróság

Egyed Zsolttal, a sakkcsapat 
és a szakosztály vezetőjével 
legutóbb a tavaszi küzdelmek 
vége felé beszélgettünk a kar-
cagiak NB I/B-s szerepléséről 
és további kilátásairól. Mint 
igazi sakkozó (stratéga) több-
féle lehetőséget is felállított, 
de igazából kétségesnek ítélte 
a továbbiakat a Nemzeti Baj-
nokság első osztályában. Az-
óta megvoltak a forduló utol-
só mérkőzései. Mi van most a 
csapattal? - tettük fel a kérdést 
a vezetőnek.

- Az NB I/B-s szereplésünk 
befejeződött. Kisvárdán volt 
az utolsó forduló és ott kikap-
tunk. Volt esély a győzelem-
re annak ellenére, hogy há-
rom tartalékkal indultunk 
és így – úgy gondolom – hát-
rányból küzdöttünk. Az első 
három táblán döntetlent ér-
tünk el és bizony több esélyes 
pontot rontottunk középen. 
A nyolcas táblán Egyed Vik-
tória döntetlent játszott, ami 
nagyon szép eredmény. Egyed 
Judit volt Kisvárdán az egyet-
len győzőnk, aki a kilences 
táblán hozta a pontot. El le-
het gondolkodni rajta, hogy 
ha teljes csapattal állunk ki, és 
a lányok nem a 8-as és a 9-es, 
hanem a 11-es és a 12-es táb-
lán játszanak, akkor valóban 
egy szép győzelemmel bú-
csúzhattunk volna. Dehát ez 
már másokon múlott.

- Hogyan értékeli a csapat 
egy éves szereplését az NB I/B-
ben?

- A kiesést alapvetően két 
okra lehet visszavezetni. Az 
egyik az, hogy nem sikerült 
erősítenünk, sőt, akik tavaly-
előtt vállalták a mérkőzést, 
azok ebben az évben nem tud-

tak úgy vállalni. Tehát gyen-
gébben álltunk ki, mint előt-
te, az NB II-es bajnokságban. 
Másrészt, ha a csapat játékosai 
semmi extrát nem csinálnak, 
csak hozzák az elvárást, akkor 
meg lehetett volna kapaszkod-
ni az NB I/B-ben.

Az elmúlt években négy ru-
tinos játékosunkból – Kónya 
László, Puha Péter, Mohácsi 
Imre és Egyed Zsolt – kettő-
nek mindig ment a játék. Most 
négyük közül igazából senki 
sem brillírozott, és ezt a csa-
pat nem bírta el. Másrészt pe-
dig, mint újoncok, többen 
is kicsit megilletődötten ját-
szottunk, aztán, amikor nem 
ment a játék, erőltettük, na-
gyon szerettük volna és több 
esetben is öngólokat rúgtunk. 
Ez az a két ok, amire a vere-
ségünk visszavezethető. A le-
hetőség megvolt, de élni nem 
tudtunk vele.

- Milyen a hangulat? Ho-
gyan tovább?

- A következőt kell lát-
ni: a csapatból több játékos-
nak nagy vágya teljesült az-
zal, hogy játszhatott az NB 
I/B-ben. A magasabb osz-
tályban nem sikerült azt elér-
ni, amit lehetett volna, és né-
hányan picit bele is fáradtak 
a sok vereségbe. Összességé-
ben olyan hangulat, illetve cél 
alakult, hogy jövőre szeret-
nénk megnyerni az NB II-t. 
Ha minden igaz, minimum 
egy, de inkább két játékossal 
sikerül erősítenünk. A fiata-
lok erősebben játszanak, lesz 
ugyan egy kis probléma, amit 
át kell hidalnunk, de a csapat 
újult erővel vághat neki.

Elek György

A lehetőség megvoltOrszágos nyílt asztalitenisz verseny
Karcag Városi Sportcsarnok

2013. június 22.

Női labdarúgás
A hétvégén befejeződtek a 2013-as Kisújszálláson megren-

dezett női műfüves labdarúgó bajnokság küzdelmei. A karcagi 
női labdarúgó csapat az utolsó két mérkőzését megnyerte 10:2 
és 7:2 arányban.

Góllövők: Tolnai É. (7), Fábián A. (4), Vigh D. (3), Egedi L. 
(2), Sebők D. (1).

Ezzel a két győzelemmel a harmadik helyezést szerezte meg 
a csapat. A bajnokság értékelése során a legjobb kapus címet 
Nagy Brigitta, a gólkirálynői címet Tolnai Éva 32 góllal nyer-
te el.

A bronzérmes csapat tagjai: Nagy B., Nagyné E., Sebők D., 
Tolnai É., Fábián A., Balogh I., Mészáros A., Bakó J., Gődér 
Sz., Orosz Cs., Vigh D., Egedi L., Szűcsné E., Pergéné Zs., 
Bánhegyesiné G., Pintér P., Perge P.

Edző: Antal Lőrinc.

Alarm-Matic műfüves bajnokság

5. forduló eredményei: Szuperinfó – Família 3:4, RoliSepd 
– MultiTec 4:1, Blades-Zsoan – Arizóna Sport 3:3, Devils – 
Együtt Fa-Va-Vári 2:5, VGT-Brigád – Kelemen 4:6, AgroSpring 
– Profix-Bituman 12:3, Ökodízel – DKV 2:3.


