
XXVI. évf. 29.  szám  2013. szeptember 13. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

Tanévkezdés 2.

A hat karcagi általános is-
kola jelenleg négy kategóri-
ába sorolható. A hat intéz-
ményben összesen 1833 ta-
nulónk, köztük 234 elsősünk 
volt szeptember 2-án. A né-
hány évvel ezelőtt létreho-
zott Karcagi Általános Is-
kola három régi intézményt 
foglal magába: a Györffy Ist-
ván, a Kiskulcsosi és a Kováts 

Mihály Tagiskolák tartoznak 
ide.

- Az iskolákban az idén nem 
történt nagyobb beruházás – 
mondja a tanévkezdés kapcsán 
Ecsedi Irén, a KÁI igazgatója. 
- A szokott tisztasági mesze-
lést és a karbantartási mun-
kálatokat végeztük el. Az ezek 
végrehajtásához nyújtott se-
gítségéért itt szeretnék köszö-

netet mondani tantestületünk 
és az iskolák dolgozói mel-
lett a szülői munkaközösség-
nek, a Polgármesteri Hivatal, 
valamint a Karcagi Tankerü-
let munkatársainak. A legfon-
tosabb feladatunk ezek mellett 
a köznevelési törvény hatályba 
lépő – jelentős –  változásainak 

Általános iskolák

A karcagi Kátai Gábor Kór-
ház szülészeti osztályának ad-
ták a legmagasabb pontszá-

mot a magyar kismamák a 
gyermekágyi- és újszülött-el-
látás kategóriában „Az Év 
Szülészete 2013” szavazáson. 
A versenyt harmadik alka-
lommal hirdette meg a leglá-
togatottabb hazai gyermek-

egészségügyi portál, a baba-
szoba.hu. A megyében mű-
ködő 4 szülészeti osztály 

teljesítménye alapján Jász-
Nagykun-Szolnok megye a 4. 
helyet szerezte meg az orszá-
gos rangsorban.

SZEPTEMBER 14.

JELENTKEZZ:
www.teszedd.hu

Találkozási pont:

SZEPTEMBER 14.

A karcagi szülészeten 
a legjobb a gyermekágyi- és 

újszülött-ellátás az országban
Átadták „Az Év Szülészete” díjakat

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 4.oldalon

Karcag,
Erdei tornapálya,
9 óra

Őszi munkák a Városgondnokságnál

Kátyúzás, mintakertészet és fapótlás

Még tavaly felvetődött an-
nak a lehetősége, hogy az ün-
nepekre meghirdetni szo-
kott karácsonyi falut vissza-
helyezik a sétálóutcára. Eh-
hez azonban bővíteni kell a 
megközelítési lehetőséget, va-

gyis a járdát ki kell szélesíteni, 
úgy, hogy azon 2-3 tonnás jár-
művekkel is mozogni lehessen 
(gondolva az árusok felvonu-
lására stb.). Ezek a járdaépítő 
munkák kezdődtek a hét ele-
jén a főtér keleti oldalán.

- A munkához apróbb 
szemcséjű aszfaltot haszná-
lunk, és ez esztétikai és hasz-
nálhatósági szempontból is 
megfelelő lesz – hallottuk 
Molnár Páltól, a Városgond-
nokság vezetőjétől, akit a hely-
színen kérdeztük meg az őszi 
közterületi munkákról. - Ha ez 
a munka befejeződik, a mun-
kacsapat folytatja a kátyúzást. 
Rengeteg kátyú van, amiknek 
90 %-át a közeljövőben sze-
retnénk felszámolni. A Start 
munkaprogramban számos 
felszerelést beszereztünk eh-
hez és a munkaprogramon be-
lül foglalkoztatottak végzik a 
munkát is.

Tomajmonostora képviselő testülete díszpolgári címet ado-
mányozott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, tér-
ségünk országgyűlési képviselőjének, az elmúlt években a te-
lepülésért végzett munkájáért. Az elismerést Fazekas Szabolcs 
polgármester szeptember 7-én a  falunapon adta át.

Elkezdődött a madarasi országút felújítása
Szeptember elejétől meg-

kezdődött a Karcag-madarasi 
országút évek óta várt felújí-
tása. Nyester Ferenc, a műsza-
ki iroda vezetője tájékoztatá-
sa szerint a kivitelező Strabag 
Általános Építőipari Kft. szep-
tember elejétől megindítot-
ta a felújítási munkát, amely-
hez jelentős gépparkkal vonul-
tak fel. Az úton járók kedden, 
a felvételünk elkészültekor azt 
láthatták, hogy a bereki bejá-
rattól Karcag felé, mintegy 4 
kilométernyi távolságig teljes 
szélességben felmarásra került 
az útfelület, egyidejűleg folyik 
az útpadka kialakítása. A mű-

szaki irodavezető elmondása 
szerint a kivitelező az év végé-
ig, az első ütemben, Karcag la-
kott belterületétől a bereki be-

járóig szándékozik elkészíteni 
az utat. Tavasszal új ütem kez-
dődik.

- e -

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A török- és 

a bankáfium
- avagy a labda 

gömbölyű?
Elmúlt pénteken csúfos, három 

gólos vereséget szenvedett el a vi-
lágbajnoki selejtező mérkőzésen Bu-
karestben a magyar labdarúgó válo-
gatott. Normális esetben ez csupán a 
különféle írott és elektronikus sajtók 
sportrovatában szerepelne hírként, 
ill. tudósításként. 

Ám tudjuk, hogy a labdarúgás a 
többi sportághoz viszonyítva mindig 
is nagyobb közéleti tartalommal bírt, 
nem csak itthon, szerte a világban. 
Emlékezhetünk pl. a 44 évvel ezelőt-
ti El Salvador és Honduras közötti va-
lóságos háborúra, amely százórás 
háborúként került a történelem lap-
jaira. Persze, az Közép–Amerikában 
volt, és a focimérkőzés csak ürügy 
volt – nem közvetlen oka a harci esz-
közök bevetésének. (Komoly társa-
dalmi és gazdasági feszültségek hú-
zódtak a háttérben). 

Szerencsére itt és most („hic et 
nunc”) nem ezért lett közéleti téma, 
amiről még Fricz Tamás politológus 
is egy dörgedelmes hangú cikket írt 
a blogjában. Ballai Attila pedig a Ma-
gyar Nemzet szeptember 6-i számá-
ban ezt jegyzi meg: „Önmagában 
abban, ha lemaradunk az újabb – a 
legutóbbi magyar érdekeltségű vb-
től számított hetedik – világbajnok-
ságról, nincs semmi rendkívüli. 1986 
óta felnőtt egy generáció, amelynek 
a futball VB olyan, mint az esthajnal-
csillag: távolról csodálja, de nem só-
várog utána, hisz minek hajszolni az 
elérhetetlent. Megtanultunk, mer-
tünk kicsik lenni.” 

Amivel azt hiszem sokan egyet is 
érthetünk félig–meddig, mert noha 
kétségtelen, hogy befolyásolja több 
százezer honpolgárunk napi hangu-
latát – már akit egyáltalán érdekel a 
futball –, mégsem olyan húsba vágó 
a dolog, mint pl. a deviza-kölcsönök 
ügye. Vagy, hogy a bankszámlánkról 
a két első készpénzfelvétele ingye-
nes legyen. 

Különösen úgy, hogy száz órával 
a pénteki nagy győzelem után a ro-
mánoknál is beütött a török áfium, 
ők is csúfos vereséget szenvedtek a 
török tizenegytől – így még meg-
maradt némi esélyünk a VB selejtező 
csoportunkban. 

A bankszövetségnél is – úgy tű-
nik – „gömbölyű a labda”, ám való-
színű, ott sem szúrják ki – hogy az 
egykori Hofi poénnal éljek: ne pat-
togjon. 

Kár tehát olyan nagy port kavar-
ni és a parlamentben is feszegetni a 
román focikudarcot. Ami a lényeg: a 
kormánynál nem „pattog a labda” – 
nagyon határozott elképzelések van-
nak a bankszektorral és a futball-sta-
dionok építésével kapcsolatban is. 

Az áfiumok pedig majd „elpáro-
lognak”, ill. van ellenük – mint Zrínyi 
idejében is volt – orvosság.

- ács -

HÍREKHÍREK

„egy az Úr, egy a hit, egy 
a keresztség…”

(Efézus 4:5)
Csoportos 
keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedés-

re lesz lehetőség gyermekek-
nek, szüleiknek, keresztszü-
leiknek, rokonoknak, felnőt-
teknek.

A csoportos keresztelés 
időpontja 2013. október 20. és 
október 27. vasárnap 10 óra.

Helye: Karcagi Református 
Nagytemplom.

A kereszteléshez a jelentke-
zési adatlap kitöltése szüksé-
ges, amit a Lelkipásztori Hi-
vatalban (Kálvin u. 3.) lehet 
megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a 
Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipász-
tornál a +36/30-627-8613-as 
telefonszámon lehet.
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

Horgászverseny
A Nagykun HE szeptember 

15-én vasárnap tartja gyermek 
és ifjúsági horgászversenyét a 
Téglagyári horgásztavon.

Nevezés 7 – 7:30-ig a hely-
színen. A verseny 8 – 11 órá-
ig tart. 

Nevezési díj: 500 Ft.
Minden kedves versenyzőt 

és érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Vezetőség

A Laurus Művészeti Isko-
la tanárai szeretettel várják ré-
gi és új növendékeik jelentke-
zését. A hangszeres tanszakok 
mellett társastánc tanulására 
is van lehetőség.

Pótbeíratkozás szeptember 
15-ig az iskola Jókai utcai épü-
letében.

Forintos Sándor
igazgató

adaptálása volt. A nemzeti 
köznevelési törvény értelmé-
ben szeptember 1-jétől, felme-
nő rendszerben, hatályba lé-
pett az új Nemzeti Alaptan-
terv. Ennek, valamint a ki-
adott kerettantervek alapján 
elkészült iskoláink helyi tan-
terve, ami elsejétől az első és 
ötödikes évfolyamokban élet-
be is lépett. Új tankönyvek ké-
szültek és a családok helyze-
tét könnyítői újdonság, hogy 
ez évtől kezdődően az elsősök, 
valamint az eddig is jogosul-
tak, ingyen kapják a tanköny-
veket. Az első osztályosok – és 
később így lesz a többi évfo-
lyam esetében is – már tartós 
tankönyvet kapnak.

A naponta 16 óráig tartó is-
kolai foglalkoztatással kap-
csolatban az igazgatónő el-
mondta, a gyerekek délutá-
nonként sokféle tehetséggon-
dozó, középiskolai előkészítő, 
sport- kulturális, kézműves 
(tanórai és tanórán kívü-
li) foglalkozásokon vesznek 
részt. Egyébként pedig nagy 
hangsúlyt fektetnek az angol 
nyelv oktatására, a tehetség-
gondozásra. A Karcagi Álta-
lános Iskola három tagiskolá-
jának tanulói létszáma 2013. 
szeptember elején 967 fő. A 
tanulócsoportok száma 41 (az 
átlag osztálylétszám 23). A 
három tagintézményben ösz-
szesen 105 elsős kezdte meg a 
tanulást.

Az Arany János Általános 
Iskola két évig a Varró Ist-
ván Szakiskola és Szakközép-
iskola tagintézménye volt. Az 
idén nyáron azonban levált 
a középiskolától és Karcagi 
Arany János Általános Isko-
la néven önálló intézményként 
kezdte meg a 2013/2014-es 
tanévet. Megbízott igazga-
tója Kovácsné Szendrei Bor-
bála (igazgató-helyettese 
Szentesiné Nánási Tünde.) Az 
„új” iskola tanulóinak összlét-
száma a tanév indulásakor 175 
fő, köztük húsz első osztályos 
volt.

- Tíz osztállyal működünk, 
évfolyamonként egy-egy osz-
tályunk van, csak az ötödik 
és a nyolcadik évfolyamokon 
van még két-két osztályunk. 
- részletezi az iskola létszámát 
az igazgatónő. - A tantestület-
ben huszonkét főállású és egy 
félállású pedagógus dolgozik.

Az intézmény évekkel ko-
rábban meghonosította az is-
kolaotthonos oktatási formát, 
ami most már az ötödik osz-
tályra is kiterjed. (Ez azt jelen-
ti, hogy a gyerekek reggeltől 
16 óráig vannak az iskolában. 
Ezzel a tanulás és a szabadidős 
tevékenység megosztódik, 
arányosabbá téve a tanulók 
egész napos terhelését.) Na-

gyon sok jól képzett munka-
társ segítségével működtetik 
a Lépésről lépésre programot, 
ami az iskolaotthonos formá-
hoz különösen alkalmas. A 
16 óráig tartó tanulással kap-
csolatban időben megtervez-
ték, hogy milyen szakköröket, 
tehetséggondozó programo-
kat szerveznek majd délután-
ra. Ezek többsége szeptem-
ber második hetétől indul-
nak. A nyáron a meszelésen 
és néhány apróbb karbantartó 
munka kivitelezésén túl nem 
volt nagyobb beruházás, hal-
lom Kovácsné Szendrei Bor-
bálától, aki azt is hozzáfűz-
te, hogy a nyílászárók cseréje 
vagy felújítása már réges rég-
óta esedékes volna. Nem cso-
da, hiszen az épület immár 
félévszázados.

A Nagykun Református 
Általános Iskola tanulóit több 
vakációs program is várta a 
nyáron. Negyven nyolcadikos 
tanuló a Velencei-tó környé-
kén, a történelem iránt érdek-
lődő felsősök egy csoportja 
Lengyelországban, mások egy 
Balatonberénybe szervezett 
táborban tölthettek egy-egy 
hetet, a Hunyadi járat részt-
vevői pedig „történelmi kirán-
duláson” vehettek részt.

A Református Egyházköz-
ség még tavaly visszavásá-
rolta a Kálvin utca 5. sz. alat-
ti iskolaépületet, amelynek át-
adására és felújítására a nyár 
folyamán került sor: villany-
szerelési, burkolási munkák 
folytak, internetkapcsolatot 
létesítettek, valamint riasztó- 
és beléptetőrendszert alakítot-
tak ki. Az iskolaépület birtok-
ba vétele lehetővé tette, hogy a 
gimnáziumban elhelyezett fel-
sős osztályok visszatérjenek a 
Kálvin u. 2. sz. alatti közpon-
ti épületébe, a tanyasi kollégi-
umból pedig az egészségügyi 
szakközépiskola költözött 
vissza a régi helyére, a gim-
náziumba. A kiürített kollégi-
umot az egyházközség ismét 
a tulajdonos Városi Önkor-
mányzat rendelkezésére bo-
csátotta.

Az újjáalapítástól számít-
va 18. (valóságos alapításá-
tól fogva pedig 337.) (tan)évé-
be lépett karcagi református 
iskola Földváriné Simon Ilo-
na igazgató asszony irányítá-
sa alatt 486 tanulóval kezd-
te az új tanévet 2013. szeptem-
ber 1-jén. A nyolc évfolyamon 
19 osztály, 7 délutáni csoport 
működik. Három első osztályt 
indítottak, az elsősök létszá-
ma összesen 75 fő. A tantestü-
let létszáma 32 pedagógus. Az 
új tanévben az első osztályban 
emelték a magyar nyelv és iro-
dalom órák számát. A 3., 5., 
6. évfolyamokon emelkedett 
az angol nyelvi órák száma, 
a matematikát a felső tagozat 

osztályaiban emelt óraszám-
ban tanítják. A nyáron átadott 
városi uszodában tovább foly-
tatják az úszásoktatást (a 2., 
3. évfolyamokon délelőtt, az 
5. évfolyamnak délután). De 
folytatódik a néptáncoktatás 
is (a felsősöknek szakköri for-
mában). Az idén szintén emelt 
számú délutáni foglalkozá-
sok közül a 7.-8.-osok számára 
szervezett lektori angol nyelvi 
órákat, a történelemből, ma-
gyarból és angolból megkez-
dett középiskolai előkészítő 
foglalkozásokat említjük meg. 
Az iskola részt vesz a Bozsik 
programban és kellő érdeklő-
dés esetén a lovaglás is elsajá-
títható lesz – szakköri formá-
ban.

A Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola nyári szüne-
te sem volt eseménytelen. El-
sősorban is három hetes nap-
közis tábort szerveztek, mely-
ben nagyban besegítettek a 
Katalinániából érkezett fiata-
lok. Másrészt pedig az eddig 
lezárt régi épületrészben há-
rom tantermet, folyosót és egy 
nevelői szobát újítottak fel. A 
nyári fejlesztések közé tarto-
zik még, hogy a természettu-
dományos szaktanterembe di-
gitális tablót, a fizika oktatá-
sához pedig különböző eszkö-
zöket szereztek be.

A felújított épületrészben 
– egy pályázat adta lehető-
ség nyomán – az iskolát mű-
ködtető rend egy „tanodát” 
fog indítani. Ide a város más 
 iskoláiból is várják a gyereke-
ket. A tanoda a felsősöknek 
szól, hiszen itt az 5-6.-os ko-
rúak lesznek a legfiatalabbak, 
a 7-8.-os korúak a középső 
korosztályt jelentik majd, míg 
a legidősebbek közé az általá-
nosból már elballagottakat, ill. 
a középiskolába járókat várják 
– természetesen iskolai elfog-
laltság után.

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola tanulói létszáma a 
2013/14-es tanév kezdetén 205 
fő. Két első osztályt indítottak 
17-17 tanulóval.

Elek György

Általános iskolák
Folytatás az 1. oldalról

FELHÍVÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja 
adózóinak figyelmét, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó 
második félévi részletének befizetési határideje

2013. szeptember 16-án lejár.
A befizetési postautalványok adózóinknak postázásra kerültek!
A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:  
12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla
További felvilágosítás a Városháza fsz. 42. számú helyiségében kér-
hető.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
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Par la men ti Nap ló

Hétvégén a köztársasági el-
nök arra szólította fel a pár-
tokat: várják meg, amíg kiír-
ja a választásokat, csak utána 
kampányoljanak. Kétségtelen 
jót akart, még néhány csen-
des, nyugodt hónapot. Bár, 
mintha lett volna egy kis na-
ivitás is az elnöki kérésben. 
Ahhoz volt ez hasonló, mint 
amikor a rókát arra kérik, ne 
lopja a tyúkot. Természetelle-
nes. No, ilyenre sikerült a par-
lament őszi nyitánya is. Min-
den párt a legélesebb, leg-
ütősebb mondatait vette elő, 
mintha hétvégén már válasz-
tás lenne. Repültek a jelszavak 
és a minősítések, lehet majd 
száz év múlva is gyönyörköd-
ni a parlamenti jegyzőkönyv-
ben. Így aztán nehéz arról ír-
ni, mi is volt a hétfői vita lé-
nyege. Ám ne legyünk restek, 
válasszunk ki egy olyan témát, 
amivel a parlament és a köz-
vélemény is sokat foglalkozik. 
Devizahitelek. Kicsit nézzünk 
utána, hogy is állunk ezzel!

A kormány 2010-es meg-
alakulása óta kénytelen fog-
lalkozni a devizahitelek ügyé-
vel. Látszólag ez csak a bank-
ra és az ügyfelekre tartozna, 
de nincs így. Akkor ugyanis, 
amikor tömegessé válik egy 

probléma, nincs az a kormány 
a világon, amelynek ne lenne 
erkölcsi és politikai felelőssé-
ge az állampolgárok érdeké-
ben fellépni. Természetesen, a 
szerződést a bank és az ügy-
fél kötötte meg, és nem volt 
senki az ügyfelek, a hitelfelve-
vők mögött, aki kényszerítette 
volna a szerződés megköté-
sét. De akkor, amikor 120 ezer 
olyan devizahiteles van, aki a 
megnövekedett törlesztő rész-
let miatt nem tud fizetni, ak-
kor tömeges problémáról be-
szélünk, olyanról, ahol a rend-
szerben van a hiba.

Az elmúlt években sokat 
tett a kormány azért, hogy a 
feszültség csökkenjen. A kila-
koltatási moratórium működ-
tetésével lehetővé vált, hogy 
télvíz idején senki ne kerüljön 
az utcára. A végtörlesztéssel és 
az árfolyamgát bevezetésével 
arra nyílt esély, hogy az adó-
sok csökkenteni tudják a ter-
heiket, ehhez banki és állami 
segítséget kaptak. Elindult a 
Nemzeti Eszközkezelő, amely 
cég azzal tud segíteni az ügy-
félnek, hogy megvásárolja a 
lakást. Eddig 8000 ilyen lakás 
került új tulajdonoshoz.

A kormány most még-
is november elejéig arra adott 

időt, hogy a bankok próbál-
janak megoldást találni a de-
vizahiteles ügyfelekkel. Mi-
ért? Azért, mert a szerződé-
sek alapvetően az ügyfél és a 
bank között vannak, ezekhez 
kívülről hozzányúlni csak kö-
rülményes jogszabályi eszkö-
zökkel lehet. Egyszerűbb meg-
oldás lenne a magánjogi szer-
ződések két fél közötti módo-
sítása. Erre mondhatja bárki, 
hogy a bankok korábban sem 
a jó szívükről, vagy a szociális 
érzékenységükről voltak híre-
sek. Ezt a kijelentést azzal tu-
dom vitatni, hogy az elmúlt 
években több mint 100 ezer 
ügyfél tudott banki ügyfélse-
gítő program keretében meg-
állapodni szerződésmódosí-
tásról, ez pedig a bankokon is 
múlt. Vagyis adjunk egy esélyt 
a józan észnek, hátha a bank is 
felismeri, mi az érdeke.

Ha pedig a problémát eltol-
ják maguktól, marad a jog-
szabályi megoldás, parlamen-
ten keresztül. A kormány két 
szempontja ismert: kivezetni a 
devizahiteleket, valamint a fo-
rinthiteles nem járhat rosszab-
bul, mint a devizás. Ez a két 
mankó a banki megoldások-
hoz is segítség lehet.

Varga Mihály

Lehet-e egy bank erkölcsös?

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 14-15. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Szeptember 21-22. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Felhívás
Karcagon és a környező településeken élő csipkeverők jelent-
kezését várjuk kapcsolattartás és tapasztalatcsere céljából.
Elérhetőségeink:
Déryné Kulturális Központ 5300 Karcag, Dózsa Gy. u 5-7.
06/30-623-9011, sotine@derynekarcag.hu
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a Déryné Kultu-
rális Központban működő KUNRÓZSA csipkekör második 
évzáró kiállítására.
A kiállítás a Nagykun Látogatóközpontban 2013. szeptember 
15-ig, keddtől vasárnapig, naponta 10:00 és 17:00 óra között 
tekinthető meg.

Felhívás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara értesíti a Tisztelt 

Tagjait (mezőgazdasági termelőket), hogy a számukra kö-
telező adat- és tagdíjbevallásukat továbbra is megtehetik 
elektronikusan a www.bevallasnak.hu honlapon. 

Ehhez kapcsolódó tagdíj egy időben esedékes!!
Részleteket erről a személyes kiértesítő levelükben ol-

vashatnak!
Felhívom figyelmüket, hogy elmaradt bevallás és ki nem 

fizetett tagdíj adó módjára behajtható! Kérem, aki ezt ed-
dig elmulasztotta, pótolja!

Amennyiben irodánk segítségét kérik, keressen bennün-
ket! (Mindenki hozza magával Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarától kapott levelét, őstermelő igazolványát, bank-
számla számát, MVH-s regisztrációs számát, valamint ár-
bevételére vonatkozó adatait!)

Nyitva tartás: Csütörtök: 08:00 – 16:00 óráig. (Dózsa Gy. 
u. 24.)

Nagy László
kamarai tanácsadó 

KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a 

Tisztelt Közlekedőket, hogy 
a 3401. jelű Karcag - Kun-
madaras összekötő út 
0+252 - 16+915 km szelvé-
nyek közötti szakasz (érin-
tett települések: Karcag, Be-
rekfürdő, Kunmadaras) fel-
újításának előkészítő mun-
kálatai a lakott területen 
kívül szakaszokkal 2013. 
szeptember 5-én (csütör-
tök) megkezdődtek. 

Az útfelújítási munkák 
befejezésének várható idő-
pontja 2014. június hónap. 
A forgalmi rend változásra 
veszélyt jelző és tilalmi táb-
lák hívják fel a figyelmet. Az 
építés ütemezéséről, az ide-
iglenesen bevezetett forgal-
mi rend változásairól folya-
matos tájékoztatást adunk. 

Kérjük a Tisztelt Közle-
kedők szíves türelmét és fo-
kozott figyelemmel történő 
közlekedését! 

Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatóság

- A nyáron többfelé is láttuk a 
Gondnokság útjavítóit. Mekko-
ra felületen végezték el a karban-
tartást?

- Több mint 2000 négyzet-
métert javítottunk ki, nem be-
szélve arról, hogy az Akácli-
get Fürdő környékén lévő, több 
száz négyzetméteres parkoló 
kialakítása is a mi feladatunk 
volt.

- Meddig tart ez a munka az 
idén?

- Szeptember végével szeret-
nénk befejezni. Amit nem sike-
rül kijavítani most, az a jövő ta-
vaszra marad, de a legfontosabb 
utakat szerintem még ebben az 
évben be tudjuk fejezni.

- A nyáron mutattuk be azt 
a kertészetet, amit két hektáron 
rendezett be a Városgondnok-
ság. Ősz van. Ott mit csinálnak 
most?

- Néhány növény (paprika, 
hagyma) betakarítása van fo-
lyamatban, aztán felszedjük a 
burgonyát. Az utóbbi növény-

nél az aszály miatt sajnos nem 
számíthatunk túlságosan nagy 
termésre. Ide kívánkozik, hogy 
ennek a munkaprogramnak két 
hete volt egy, a munkaügyi hi-
vatallal közösen végrehajtott 
nagy országos ellenőrzése. A ki-
író szerv szakemberei nagyon 
meg voltak elégedve a tapaszta-
latokkal, mintaértékűnek mi-
nősítették a karcagi kertészetet.

- Milyen közterületi feladatok 
lesznek erre az őszre?

- A lombhullatás után meg-
kezdődik a közterületi fák pót-
lása, ami folyamatos lesz. Aszá-
lyos év volt, bőven lesz feladat. 
A Csemetekertünk továbbra is 
a lakosság rendelkezésére áll és 
a külterületre szükséges fákat is 
biztosítani fogja. Széles a válasz-
tékunk a fapótlás tehát megol-
dott. A virágos növények beszer-
zését is elindítottuk, hiszen van-
nak olyan fajták, amiket most 
kell majd elültetnünk. Fásítási és 
növényvédelmi munkák is van-
nak még. Valamennyit folyama-
tosan végezzük.

Elek György

Kátyúzás, mintakertészet 
és fapótlás

Folytatás az 1. oldalról
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A megye intézményeinek 
országos eredményei:
- Kátai Gábor Kórház-

Rendelőintézet (Karcag) – 
2. helyezés, valamint a gyer-
mekágyi- és újszülött-ellá-
tás kategória győztese

- Mezőtúri Városi Kórház 
(Mezőtúr) – 9. helyezés

-  Szent Erzsébet Kórház 
(Jászberény) – 26. helyezés

-  Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet (Szolnok) – 
44. helyezés.
Az összesített verseny győz-

tese, „Az Év Szülészete 2013” 
cím birtokosa: Debreceni 
Egyetem Kazincbarcikai Kór-
háza (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Kazincbarcika).

A kategóriák győztesei:
- gyermekágyi- és újszülött-

ellátás kategória: Kátai Gá-
bor Kórház - Rendelőintézet 
(Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye, Karcag)

-  szülőszobai ellátás kategó-
ria: Szent János Kórház (Bu-
dapest, XII. kerület)

-  felszereltség és környezet 
kategória: Debreceni Egye-
tem Kazincbarcikai Kórhá-
za (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Kazincbarcika).
Három éve kiemelkedő tel-

jesítményt nyújt a mezőnyben 
a karcagi Kátai Gábor Kórház. 
Szülészeti osztálya a gyermek-

ágyi- és újszülött-ellátás ka-
tegóriában 2011 után immár 
másodszor diadalmaskodott, 
míg 2012-ben a felszereltség és 
környezet kategóriában bizo-
nyult a legjobbnak. Az intéz-
mény jól felszerelt, négy kü-
lönálló bokszrendszerű szü-
lőszobájában évente kb. 750 
kisbaba jön a világra. A szü-
lés könnyítésére itt alkalmaz-
tak elsőként a klasszikus szü-
lészeti homeopátiás protokoll 
mellett alkati és tüneti szere-
ket, homeopata felügyeleté-
vel. Bár az összesített verseny-
ben csak egy abszolút győz-
test hirdetnek a szervezők, 
idén a karcagi szülészet büsz-
kélkedhet a második legjobb 
összpontszámmal, és csupán 
hajszálon múlott, hogy nem 
nyerte el „Az Év Szülészete 
2013” címet. 

A díjátadásra 2013. szep-
tember 5-én került sor a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
székházának Vörösmarty ter-
mében. A díjakat Dr. Kissné 
Dr. Horváth Ildikó, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Állam-
titkárságának Egészségpoliti-
kai Főosztályvezetője, Dr. Bá-
lint Sándor, a Szent Imre Kór-
ház szülész-nőgyógyász fő-
orvosa, Csetneki Julianna, 
a Magyar Ápolási Egyesület 
Szülésznői Szekciójának elnö-
ke, valamint Kovács Patrícia 
színésznő adták át.

Júniusban – ahogy azt meg is 
írtuk – még biztosnak látszott, 
hogy a nyártól a református 
egyházközség, a Csokonai ut-
cai óvodát átvéve, református 
óvodát indít. Egy-két hónap 
múlva azonban hivatalos hely-
ről érkezett hír a terv feladá-
sáról. Mi történt? Miért hiú-
sult meg a korábban biztosnak 
látszó elképzelés? - kérdeztük 
Koncz Tibort, az egyházköz-
ség vezető lelkipásztorát.

- Először is, hadd erősít-
sem meg azt, hogy a nyár ele-
jén mondottak teljes egészében 
megállták és a mai napig meg-
állják a helyüket. Vagyis úgy 
az egyházközség, mint a szülők 
és az önkormányzat részéről 
is támogatott elképzelés volt a 
megnyitni tervezett református 
óvoda. Amikor a nyár elején az 
interjú és a cikk készült, már 
sok kérdés letisztázódott, ám 
később váratlanul ért bennün-
ket az a tény, hogy egy műkö-
dő óvodának az átvétele – jelen 
esetben megvásárlása – olyan 
jogszabályi feltételeket generál, 
amelyeknek a szeptember 1-jei 
teljesítéséhez sem az idő, sem 
a pénz nem állt rendelkezésre. 
A dolog ugyanis úgy áll, hogy 
amint az ötcsoportos, 122 óvo-

dással működő Csokonai utcai 
óvoda „hozzánk kerülve” telje-
sen „tiszta lappal”, azaz abszo-
lút frissen alapított intézmény-
ként, a 2013-as jogszabályok és 
elvárások szerint indulhatott 
volna. Most gondoljunk el egy 
százéves épületet, amelyben a 
jelen minden technikai elvá-
rását biztosítani kell az óvodai 
munkához! A probléma volu-
menét érzékeltetendő jegyzem 
meg, hogy pl. tornatermet kel-
lett volna építeni, külön, ne-
mekre lebontott öltözőket kel-
lett volna biztosítani és kiegé-
szítésre várt a csoportszobák 
felszerelése. Ráadásul a jelen-
leg ötcsoportos óvoda jelen-
leg nagyon magas színvonalú 
munkáját is megbontotta volna 
a jogszabály, most csak három 
óvodai csoportot engedélyezett 
(volna). Vagyis két csoportot el 
kellett volna küldenünk... Lát-
ható volt tehát, hogy az így, eb-
ben a formában senkinek nem 
lenne jó, ezért álltunk el az el-
képzelésünktől.

- A mostani terveket tehát 
feladták. Maradt-e az óvoda-
alapítási szándék?

- Természetesen nem mon-
dunk le egy református óvoda 
létesítéséről, de már csakis egy 

saját építésű óvodában gondol-
kodunk, mert így nem jelent-
het problémát a jogszabályok, 
előírások betartása. Az új épü-
letet úgy kell megépíteni, az in-
tézményt megszervezni, hogy 
mindenben megfeleljen az ak-
tuális előírásoknak és elvárá-
soknak. Ez viszont már egy na-
gyobb beruházás, egy megfele-
lően előkészített projekt végre-
hajtása lenne az egyházközség 
részéről.

- A végére egy újabb kérdés. 
Miért ürítették ki a tanyasi kol-
légiumot?

- Először is le kell szögezni, 
hogy az az épület a városi ön-
kormányzat tulajdonában van, 
amit előbb kollégium, utóbb 
pedig az egészségügyi szak-
középiskolai oktatás céljaira 
kaptunk használatra. Az idén 
nyáron azonban „belaktuk” 
a Kálvin utca 5. számú isko-
laépületet, amivel az elhelye-
zési gondok is megoldódtak, 
ugyanakkor az önkormány-
zat jelezte, hogy igénybe ven-
né a tanyasi kollégiumot. Mivel 
a kollégistáink helyet kaptak 
a Varró kollégiumában, visz-
sza adtuk az épületet a tulajdo-
nosnak.

Elek György

Miért nem nyílt református óvoda?

Civilek Éjszakája
2013. szeptember 21-én a Kunsági Cukorbeteg 
Egyesület meghívja a város lakosságát a Civilek 

Éjszakája programjára.
Előzetes program:
Fellépők:

Klarinét muzsika (Plósz Csilla előadásában)
Kutyabemutató (állatsimogatás)
Trió Zenekar
Hastánc bemutató
ÁHI jóga
Aerobik bemutató (közös torna)
Sárréti Népi Együttes (nótákat énekel)
Nosztalgia koncert: The Best Company

Gyermek programok:
Aszfaltrajz-versenyek
Népi ügyességi játékok
„Egy perc és nyersz”
Találd ki, mit eszel?
Szlalom pálya: ügyességi sorverseny
Arcfestés (gyerekeknek)
Csillám tetoválás

18 órakor TOMBOLA SORSOLÁS

A program ideje alatt civil szervezetek bemutatkozása; a 
Vöröskereszt szervezésében elsősegély bemutató, totó kitöl-
tés; működő népi munkacsoportok bemutatkozása; mester-
ségek utcája: őstermelői, népművészeti termékbemutató.

A karcagi szülészeten 
a legjobb a gyermekágyi- és 

újszülött-ellátás az országban

1959 őszén 32 kisdiák zsibongott a gimnázi-
um 1. c jelzésű osztálytermében.

1963-ban 26 fő kapott közülük érettségi bizo-
nyítványt. Azóta minden 5. évben összejöttek 
osztálytalálkozóra, hogy beülve egykori pad-
jukba, felmondják Farkas Izabella tanárnőnek 
a „minden osztályfőnökök legjobbikának” és 
egymásnak az ÉLETTŐL kapott leckéket.

És most szeptember 7-én 24, lélekben is ün-
neplőbe öltözött „öregdiák” idézte fel a gimná-
ziumban töltött 4 varázslatos évet, és az eltelt fél 
évszázadot. Szó esett gyászról, betegségről, szak-
mai sikerekről, családi örömökről. Könnyes/mo-
solygós beszámolók hangzottak el. Az egykor 
24 más-más irányba szétágazó életút most ismét 
összefutott egy délutánra, és ki-ki azt a jó érzést 
vitte magával, hogy itthon voltunk, együtt vol-
tunk, éspedig abban az iskolában, amiben most 
már sokunk unokái tanulnak.

A jó iskola tanít, nevel, embert formál. Olyan 
útravalót ad, ami egy életen át kitart.

A szabály – így tanultuk valaha – olyan for-
ma, ami összetart valamit. Iza néni szerint 
minket a mai napig a szeretet szabálya tart ösz-
sze. Mindnyájan a magunk területén család-
ban, munkában megálltuk a helyünket; az eb-
ben az iskolában elsajátított szempontok alap-
ján választott értelmezési célt követtük. Át-
éreztük, megéltük, visszaigazoltuk a vers 
intelmét, és ezt üzenjük a jövő karcagi diákja-
inak is.

„Sorsod szerint az egy örökre törj,
Egy gondolat jegyében tündökölj.
Babérnál és éremnél többet ér egy sóhaj,
mely a jövőben érted éled.
Nincs öröklét, de céllal megtelik az élet,
ha annak szentelik.”

„s az évek mennek, mint a percek”

Folytatás az 1. oldalról
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Az elmúlt év február 29-én 
a kormány elfogadta a Kin-
csem Nemzeti Lovas Progra-
mot. Európai mércével mérve 
is egyedülálló, hogy egy kor-
mány nemzeti lovas progra-
mot alkosson. 

A munka dandárja Dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter úrra hárult. Rész-
letes akcióterv készült a lovas 
kultúra oktatásának közneve-
lésbe történő bevezetésére, va-
gyis a Nemzeti alaptanterv ré-
sze lett a magyar lovas kultú-
ra oktatása. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy akár lo-
vas órákon is részt vehetnek 
a diákok, fakultatív formá-
ban. A Kincsem Nemzeti Lo-
vas Program kormányhatáro-
zatának egyik eleme, hogy az 
úszáshoz hasonlóan ott, ahol 
működik a szigorú minőségi 
feltételeket teljesíteni tudó lo-
varda, az általános iskolás di-

ákok elsajátíthatják a lovaglás 
gyakorlati alapjait. 

A három patkós minősítés-
sel rendelkező Karcagi Kun-
lovarda, amely a térség legna-
gyobb és legszínvonalasabb 
lovas-turisztikai szolgáltató 
központja, alkalmas a prog-
ram megvalósítására.

A magyar lovas kultúrának 
évezredes gyökerei vannak. 
Európa lovas nemzetként is-
mert meg bennünket. A prog-
ram célkitűzései között szere-
pel, hogy az általános iskolá-
sokat megtanítsák a lovaglás 
gyakorlati alapjaira, megis-
mertessék velük a magyar lo-
vas hagyományokat. Ezzel 
együtt az egészségesebb élet-
mód felé is terelik majd a ta-
nulókat. A lovaglás pozitív ha-
tást gyakorol a gyerekek tes-
ti-lelki fejlődésére, akik az ál-
latokon keresztül igazán közel 
kerülhetnek a természethez.

A tervek szerint az általános 
iskola 3., 4., 5. osztályától kez-
dődnének ezek a foglalkozá-
sok, s egyúttal a tanárok szá-
mára is elindulna a lovas fa-
kultáció. A lovaglás tanórán, 
ill. szakköri formában is ok-
tatható lesz. 

Református általános is-
kolánkban ebben a tanévben 
szakköri formában biztosítjuk 
a lovas oktatás lehetőségét, el-
sősorban felsős tanulóink ré-
szére.

Megköszönjük lehetőségét, 
a program kidolgozását Dr. 
Fazekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter úrnak és munka-
társainak. A Kincsem Nemze-
ti Lovas Program megvalósu-
lásával a lovaglás is a tömeg-
sportok közé tartozik. Babits 
Mihály mondása: ”Ló nélkül 
lehet élni, csak nem érdemes.”

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Kincsem Nemzeti Lovas Program

A 2012/2013-as tanévben 
meghirdetett Lóczy Lajos Or-
szágos Földrajzverseny 12. he-
lyezettjeként földrajzi tanul-
mányutat nyertem Bosznia-
Hercegovinába és Monteneg-
róba, melyre június utolsó 
hetében került sor. Alig ért vé-
get a verseny eredményhirde-
tése, már izgatottan tekintet-
tem előre és nagyon vártam az 
utazást. Eddig még nem jár-
tam ezen a tájon, a Balkánon 
sem, érthető volt az izgatott-
ság. Bár földrajzosként volt 
fogalmam a tájról és a terület 
történelméről, bevallom, so-
kat is olvastam előzetesen, de 
mégis várakozással álltam az 
út előtt.

Mivel egyszerűbb volt lejut-
nom vonattal Karcagról Pécs-
re, ezért nem Kaposváron, ha-
nem a baranyai fővárosban 
csatlakoztam szombat este az 
utazó csoporthoz és földrajzos 

„kollégáimhoz”. Az első éjsza-
ka utazással telt el, az autó-
busz Drávaszabolcs-Zsupanja-
Vlasenica-Gorazsde-Pljevlja 
útvonalon érte el a Durmitor 
fővárosát, Zabljak-ot. Ez volt 
a táborozásunk első hely-
színe, majd szirtek és glecs-
cservölgyek között buszoz-
tunk Montenegró tetejére, 
a világörökség részét képe-
ző Durmitor Nemzeti Park-
ba. Fölöttünk a 2523 méteres 
Bobotov-csúcs, alattunk mé-
lyen a Szusica–kanyon pazar 
gleccservölgye, a különleges 
látványt nyújtó „zöld utak-
kal”, melyek a mészkő réteg-
ződésének kiváló példái. A 
hétfői nap reggele buszozás-
sal telt, átutaztuk egész Mon-
tenegrót, meg sem álltunk a 
világörökség részét képező 
Kotori-öbölig, csodálatos pa-
noráma fogadott bennünket, 
majd városnézés Kotor medi-
terrán hangulatú óvárosában. 
Kis idő elteltével Budva fe-
lé vettük az irányt, hív a part, 
vár a tenger, több órán keresz-
tül fürdőztünk. Majd a fő-
város, Podgorica felé vezető 
úton felkerestük a monteneg-

rói turisztika egyik jelképét, a 
Csrnojevica-folyó meanderező 
torkolatát, amely csodálatos 
látványt nyújtott. A keddi na-
pon kialakult extrém időjá-
rási helyzet keresztülhúzta a 
számításainkat, így a tervezett 
program elmaradt, majd szer-
dán a következő táborhelyünk 
felé vettük az irányt. Átkel-
tünk a Durmitor-fennsíkon, 
leereszkedtünk a Piva-kanyon 
lélegzetelállító szikla-szurdo-
kába, majd a „Sóhajok hídja-
in” át megérkeztünk a boszni-
ai oldalon lévő levő Bastasiba. 
Csütörtökön elutaztunk a 
Mratinjei-katlanba, amely-
nek smaragd erdeit a Maglics- 
és a Biocs-hegység fantaszti-
kus sziklabástyái ölelik körül. 
Megmásztuk a 2000 méter fö-
lé emelkedő Maglics-csúcsot, 
amely a bosnyák-monteneg-
rói határ mentén helyezkedik 
el. Sajnos elérkezett az utol-

só nap, a péntek. Az utolsó 
programba vetettük bele ma-
gunkat, kipróbáltuk a vadví-
zi evezést, azaz a raftingot. Itt 
egyedülálló élményben volt 
részünk, amely elkísért ben-
nünket a péntek esti szaraje-
vói városnézésre is, majd is-
mételten buszra szálltunk és 
elindultunk Magyarországra.

Úgy hiszem, hogy egye-
dülálló élményben volt ré-
szem, nagyon megkedveltem 
és a szívemhez nőtt a Balkán-
nak ez a szeglete, mindenki-
nek csak ajánlani tudom, hogy 
látogassa meg a világnak ezt a 
kis csücskét. Köszönetet sze-
retnék mondani iskolámnak, 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnáziumnak, valamint 
a fenntartónak, a Karcagi Re-
formátus Egyházközségnek, 
hogy biztosította a versenyzés 
lehetőségét, illetve felkészítő 
tanáromnak, Major János ta-
nár úrnak, a szakmai felkészí-
tésért.

Soós Dávid
10. C osztályos tanuló

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium

A meglehetősen elhúzódott 
szíriai konfliktus megoldására 
nem igazán találnak hathatós, 
mindenki számára elfogadha-
tó megoldást a világ vezető po-
litikusai. Ezt bizonyítja a nem-
rég lezajlott G20-as csúcs fele-
más eredménye is.

Az elmúlt hónapok legsú-
lyosabb katonai eseménye au-
gusztus 21-én következett be 
Damaszkusz egyik elővárosá-
ban, ahol vegyi fegyvereket – 
pontosabban Szarin gázt – ve-
tettek be a civil lakosság ellen. 
(Feltételezések szerint Aszad-
rezsim katonái.) Amerikai állí-
tás szerint vér és hajminták bi-
zonyítják a gyilkos anyag beve-
tését, melynek következtében 
1429 ember vesztette életét. Ab-
ban viszont nem egyeznek a vé-
lemények, hogy valójában me-
lyik fél követte el a támadást. 
Ennek következménye, hogy a 
csúcstalálkozón nem született 
megnyugtató döntés a helyzet 
kezelésére. Obama elnök ka-
tonai beavatkozást – ponto-
sabban légicsapásokat – helye-
zett kilátásba, Putyin, aki a szír 
nép támogatójaként lép fel, el-
lenez minden katonai beavat-
kozást. Orosz indítvány sze-
rint Szíriának nemzetközi fel-
ügyelet alá kellene helyeznie a 
vegyifegyver-készleteit, így el-
kerülhető lenne a nemzetkö-
zi fegyveres beavatkozás. Ezzel 
még az amerikai fél is egyetért, 
de Obama megjegyezte, hogy a 
készletek ellenőrzés alá vonása 
még nem oldaná meg a Szíriá-
ban zajló konfliktust. Ez is igaz, 
hiszen a gáz bevetése az eddigi 
háború egyik súlyos momentu-
ma, de nem a probléma gyöke-
re. Az oroszok egy újabb elhú-
zódó amerikai agressziót emle-

getnek, míg az USA időnyerést 
vél Putyinék javaslata mögött, 
mellyel könnyíteni tudnának a 
Szíriára nehezedő nyomáson.

Az igazi vita valójában tény-
leg csak az USA és az oroszok 
között zajlik. A G20-ak kö-
zött tizenegy ország pártol-
ja a hathatósan kemény nem-
zetközi választ a gáztámadás-
ra, azonban nem feltétlenül 
katonai beavatkozásra gon-
dolnak. Sokkal inkább elfo-

gadnák a diplomáciai-, és az 
ilyenkor szokásos gazdasági 
nyomásgyakorlást. Igen ám, 
de ha belegondolunk annak is 
csak az ártatlan civil lakosság 
inná meg a levét. Gazdasági 
embargó, légtérzár, menekült 
áradat (ami már régen megin-
dult a szomszédos országokba, 
és előrejelzések szerint Európát 
is elérheti), na és a fegyveres 
harcok, amelyek így, vagy úgy, 
de folytatódni fognak. Vagyis, 
eszkalálódik a helyzet. Ha pe-
dig megtörténne a légicsapás-
sorozat, az megint csak ezrek 
halálát okozná – intelligens 
haditechnika ide, vagy oda, a 
bombák nem válogatnak. (Ál-

talában mindig ez a két forga-
tókönyv valósul meg.)

Egy esetleges fegyveres be-
avatkozás – komoly vélemé-
nyek szerint – minden eddigi-
nél nagyobb lángba boríthatja a 
Közel-Keletet. Ennek pedig vi-
lágméretű következményei le-
hetnek, főleg, ha Irán is Szí-
ria segítségére siet. Márpedig 
konkrétan kilátásba helyezte.

Ez személyes vélemény, de 
valahogy úgy látszik, hogy az 

úgymond fejlett világ lakossá-
ga egyáltalán nem akar hábo-
rút. Válságos időket él az egész 
Földgolyó, nem csak gazdasági 
értelemben véve. Annyira ösz-
szefügg már minden területen 
a válság, hogy láncreakció sze-
rűen valamiképp minden or-
szág érintve lenne egy elhatal-
masodó konfliktus következ-
ményeként. Ez pedig egy egé-
szen szokatlan – mondjuk ki 
– világháborút jelentene. A hu-
szadik század végig a háborúk 
jegyében zajlott, de a huszon-
egyedik sem kezdődött béké-
vel. Már túl vagyunk az első 
évtizedén.

-dh- 

Csak háború ne legyen!

Szétbombázott szír város (Fotó: AFP)

Jutalomút Bosznia-Hercegovinába 
és Montenegróba

Egy karcagi refista diák nyári 
élménybeszámolója
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Korszerű autómosó telepítése Karcagon az Attimre 
Kft. által
2013. 09. 03.

A projekt megvalósításával Karcag település frekventált 
helyén megépült egy magas színvonalú EHRLE JetWash 2 
állásos önkiszolgáló autómosó és kétkiszolgáló helyes por-
szívó. Az autómosóhoz kapcsolódóan beszerzésre és be-
építésre került egy olaj- és iszapfogó berendezés, amely 
a környezet és természet védelmét biztosítja azáltal, hogy 
szennyezett víz nem kerül a talajba.
A mosó berendezés megfelelő síkú talajon történő műkö-
déséhez infrastrukturális beruházásként térburkolás való-
sult meg.
A mosó előnye, hogy könnyen kezelhető, kiváló tisztító és 
ápolási hatású, illetve kedvező áron érhető el.

ATTIMRE – AUTÓMOSÓ Kft.
Cím: 5300 Karcag, Rákóczi út 41.
E-mail: agropetrolkft@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az Attimre – autómosó Kft. 16,3 millió forint össz-
költségű projektet valósított meg az Új Széchenyi 
Terv keretében. A projekt eredményeként korszerű 
autómosó került telepítésre Karcagon.
A támogatás összege 7,3 millió forint.

U14-es korosztály
Karcag – Cigánd 18:0 (11:0)
Karcag: Binder, Csontos, Er-

dős, Szabó, Fábián, Papp, Kiss, 
Balajti, Tóth R., Katona, Ta-
kács

Cserék: Karsai B., Varga, 
Szabó F.

Góllövők: Tóth R. (4), Szabó 
F. (2), Takács T. (4), Katona (5), 
Balajti, Papp (2)

Karcag – Hajdúböször-
mény 12:0 (5:0)

Karcag: Karsai, Csontos, Er-
dős, Szabó, Sipos, Papp T., Kiss 
S., Balajti, Tóth R., Katona, Ta-
kács, Takács

Cserék: Binder, Fábián G., 
Varga G., Czinege, Szabó F.

Góllövők: Takács T. (2), Tóth 
R. (3), Katona (3), Kiss S., Papp 
T., Szabó F. (2)

Karcag – Kisvárda 8:1 (4:1)
Karcag: Binder, Csontos, Er-

dős, Szabó, Sipos, Papp T., Kiss 
S., Balajti, Tóth R., Katona, Ta-
kács

Cserék: Karsai, Szabó V., 
Varga G., Czinege, Szabó F.

Góllövők: Takács T. (2), Tóth 
R., Papp T. (3), Erdős, Varga G.

Borsod Volán – Karcag 2:7 
(0:3)

Karcag: Binder, Csontos, Er-
dős, Szabó P., Sipos, Papp, Kiss 
S., Balajti, Tóth R., Takács, Ka-
tona

Cserék: Szabó V., Fábián
Góllövők: Papp (3), Katona 

(2), Takács (2)

U15-ös korosztály

Karcag – Cigánd 13:0 (4:0)
Karcag: Fekete, Örsi, Mes-

ter, Nábrádi, Szendrei, Bencsik, 
Terjék, Moga, Tóth, Farkas A., 
Balla G.

Cserék: Kupai, Györfi, Far-
kas S.

Góllövők: Györfi (4), Tóth F. 
(3), Terjék, Moga, Farkas A. (2), 
Farkas S., Mester

Kemecsi László: Nyilván 
örülünk a győzelemnek, de saj-
nálom, hogy csak ennyire fu-
totta az ellenféltől.  Cigánd ke-
vés ellenállása rányomta a bé-
lyegét a mi játékunkra is.

Karcag – Hajdúböször-
mény 12:0 (5:0)

Karcag: Fekete, Balla G., 
Mester, Nábrádi, Szendrei, 
Bencsik, Moga, Terjék, Tóth F., 
Farkas A., Györfi Gy.

Cserék: Kupai, Pesti, Farkas 
S.

Góllövők: Györfi (5), Farkas 
A. (2), Farkas S. (2), Tóth F. (2), 
Mester M.

Kemecsi László: A helyzetek 
töredékét kihasználva, tom-
pán és sok hibával játszottunk. 
Bízom benne, hogy ezeket az 

eredményeket helyén tudjuk 
kezelni.

Karcag – Kisvárda 7:1 (4:1)
Karcag: Fekete, Örsi, Mester, 

Nábrádi, Balla G., Bencsik Z., 
Moga, Terjék, Tóth F., Farkas 
A., Györfi Gy.

Góllövők: Terjék (4), Farkas 
A., Tóth F. (2)

Kemecsi László: Egy héten 
ez volt a harmadik mérkőzé-
sünk, ami szerencsére nem lát-
szódott meg a srácokon. Lelke-
sen, nagy kedvvel focizva már 
az elején eldöntöttük a mérkő-
zést.

Borsod Volán – Karcag 2:9 
(0:5)

Karcag: Fekete, Örsi, Mes-
ter, Nábrádi, Szendrei, Balla G., 
Terjék, Moga, Tóth F., Györfi, 
Farkas A.

Cserék: Bencsik, Farkas S., 
Pesti

Góllövők: Terjék (3), Györfi 
(4), Tóth F. és öngól

Jók: Terjék Péter vezetésével 
az egész csapat.

Kemecsi László: Az idei év 
legjobb játékával sikerült nyer-
nünk. Tetszetős támadásokat 
vezettünk, rengeteg helyze-
tet alakítottunk ki, de ezekből 
csak a kisebb része lett kihasz-
nálva. Gratulálok minden játé-
kosnak.

Szeptemberben beindul-
nak az országos és megyei baj-
nokságok. A nyári felkészü-
lés után három csapat is indul. 
Amint azt Csornai Csabá-
tól megtudtuk, a Kováts DSE 
együttese 6 fős játékos keret-
tel indul az új bajnokságban. 
Csapatuk az NB II. Dél-ma-
gyarországi csoportba került. 
A játékos keret: Skumáth Ist-
ván, dr. Hubert Attila, Szepe-
si Bence, Kovács Sándor, Im-
rei Ferenc, Nagy Norbert.

A megyei I. osztályú baj-
nokságban 7 fős kerettel in-
dulnak: Kovács Miklós (Nagy 
Norbert), Szlovik Ferenc, dr. 
Farkas Béla, Csornai Csaba, 
Vadai László, Kun Szabolcs.

A megyei II. osztályú baj-
nokságban szereplő 8 fő: Laczi 
Sándor (Kun Szabolcs), Dobó 

István, Czinege Ferenc, Láz-
ár Richárd, Dobrai István, Vál 
Tamás, Fási Miklós. További 
részvételek az edzéseken mu-
tatott játék alapján lehetsége-
sek.

Az őszi szezon sportrendez-
vénye szeptember 29-én va-
sárnap 9 órakor kezdődik Ré-
giós (területi) versennyel, há-
rom megyéből érkező ver-
senyzők számára. Október 
6-án vasárnap 10 órakor Ke-
let-magyarországi verseny 
lesz utánpótlás és felnőtt ver-
senyzőkkel. Október 19-20-
án Péter László emlékverseny 
lesz, amely országos rendezé-
sű sportrendezvény. Október 
19-én szombaton 18 órakor a 
karcagi asztaliteniszezők ta-
lálkozójára kerül sor a Városi 
Sportcsarnokban.

HELYI TERMELŐI 
PIAC KARCAGON!
2013. SZEPTEMBER 13-ÁN, 

PÉNTEKEN 14 órától
A NAGYKUN 

LÁTOGATÓKÖZPONT 
UDVARÁN 

(KARCAG, TÁNCSICS KRT. 46.)  
NAGYKUN 

TERMELŐI PIAC
NYITVA TARTÁS:

Páratlan hét PÉNTEK
14:00 – 18:00 óráig 

A piacon helyi és környékbeli 
termelőktől vásárolhatnak saját 
termesztésű zöldséget, gyümöl-
csöt, különféle egyéb házi készí-
tésű élelmiszereket (pl. lekvárok, 
szörpök, méz, házi aprósütemé-
nyek, mézes, sajtok és egyéb tej-
termékek, magolajak, füstölt há-
zi húskészítmények, biotermé-
kek stb.) valamint kézműves 

portékákat.
A Karcagi Birkafőzők 

Egyesülete 
BIRKAPÖRKÖLTET,

a Karcagi - Nagykun Ízőrzők 
Egyesülete

helyben sütött kemencés 
süteményeket árusít.

Várjuk helyi és környékbe-
li (Karcag 40 km-es körzetéből) 
kistermelők jelentkezését árusí-
tásra az 59/503-224-es telefonon.

Látogasson el Ön is, 
vásárlásával ösztönözze és tá-
mogassa a helyi termelőket!

Karcagi-Ízek és házi lekvárok és szörpök viszonteladók 
jelentkezését várja Karcag és környékén.

Tel.: 06/70-315-3158.

Hangverseny
A Szent István Katolikus Egyházközség jótékony hangver-

senyt rendez 2013. szeptember 22-én (vasárnap) 17 órakor a ka-
tolikus templomban. A hangversenyen fellép a mezőkövesdi 
Szent László énekkar.

A hangverseny bevételét és az adományokat a katolikus 
ótemető körbekerítésének és kapujának költségére fordítjuk. 
Mindannyiunk érdeke kegyeleti emlékeink megóvása.

Szeretettel várjuk az érdeklődő és a segíteni akaró karcagia-
kat.

Gulyás Zsolt
plébános

Őszi nyitány

Kisújszállási SE – Karcag 
Kováts DSE 8:10

Karcagi győzelmek: egyé-
niben: dr. Hubert Attila 4, 
Skumáth István 3, Szepesi 
Bence 2, Imrei Ferenc 1 győ-
zelem.

Csornai Csaba: Első NB II-
es mérkőzésünk rendkívül ki-
élezett és szoros, magas szín-
vonalú mérkőzésekkel szerez-
tük meg a két bajnoki pontot. 
Csapatunk egységességét bi-
zonyítja a két páros elveszté-
se és 4:2-es kisújszállási veze-
tés után is meg tudtuk szerez-
ni a győzelmet. Kiemelkedett 
dr. Hubert Attila erőteljes já-
téka, Szepesi Bence nagyszerű 

teljesítménye és Skumáth Ist-
ván hatalmas küzdeni tudása. 
Hatalmas támaszt jelentett a 
Karcagról szép számmal jelen 
lévő szurkoló gárda. A győze-
lem azért is nagy fegyvertény, 
mert egy évek óta NB II-ben 
szereplő nagyon erős csapatot 
tudtunk legyőzni. Következő 
NB II-es mérkőzés szeptember 
14-én (szombaton) 11 órakor a 
Kováts Mihály Általános Isko-
la tornatermében kerül meg-
rendezésre, ahol újabb presz-
tízsmérkőzésre kerül sor. A 
megerősített Szentes lesz az el-
lenfél. Szeretettel várjuk ked-
ves szurkolóinkat!

B. I.

NB. II. Dél-magyarországi csoport 

Asztalitenisz

Labdarúgó NB. II. Észak-keleti csoport
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel ,  ker t tel .  Tel . : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. 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 földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.
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.: 06/20-451-8143.
Karcagon összkomfortos családi 
ház eladó. Gazdasági épület, ga-
rázs van. Fűtés háromféle lehető-
séggel. Földszinti lakás csere ér-
dekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti in-
gatlan eladó. Tel.: 06/20-323-9901.
Sürgősen eladó tehermentes 2,5 
szobás, 85 m²-es családi ház. Érd.: 
Kg., Szamos u. 30. Tel.: 06/30-922-
8958 vagy 06/30-248-5624.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 
egyszobás, konyhás, spájzos ház 
eladó. Tel.: 06/70-613-6785.
Damjanich utcában régi típusú, 
100 m²-es nagy ház nagy portá-
val, gyümölcsfával, ipari árammal 
eladó vagy kisebbre cserélhető 
2. emeletig. Tel.: 06/30-455-6092.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, felújított, kétszobás 
lakás eladó vagy hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/30-439-8880.

Kórház úti lakótelepen 3 szobás, 
II. emeleti lakás eladó vagy ker-
tesre cserélhető. Tel.: 06/20-923-
2439.

Összkomfortos családi ház lakha-
tó alsóépülettel eladó. Társasházi 
lakást beszámítunk! Érd.: Kg., 
Reggel u. 31. Tel.: 06/70-389-2119.

Eladó Karcagon 2 szobás, erké-
lyes, felújított II. emeleti főtéri la-
kás. Tel.: 06/30-546-4990.

Karcagon forgalmas helyen, tel-
jes közművel, WC-vel ellátott, üz-
letnek nyilvánított 3 db garázs ki-
adó vagy eladó egyben vagy kü-
lön-külön is! Tel.: 06/30-978-4069.

Karcagon, a Kántor S. utcában új 
építésű, földszinti, kétszobás la-
kás eladó. Egyedi gázcirkó fűtés. 
Kicsi rezsi. Fizetési kedvezmény, 
azonnal költözhető. Tel.: 06/20-
805-2338.

Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros tégla családi ház sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben, 18 óra után)

K a r c a g o n  3  s z o b á s ,  ö s s z -
komfortos családi ház eladó. 
Értékegyeztetéssel 2.emeletig la-
kást beszámítok! Érd.:06/30-349-
4316

Karcagon a Postánál magasföld-
szinti, 3 szobás lakás eladó. Tel.: 
59/300-064 vagy 06/70-773-4582.

Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.

Karcag, Koppány u. 30. sz. alatti 
ház áron alul eladó. I.ár: 3,3 M Ft. 
Tel.: 06/30-850-5795.

Karcagon téglából épült, teljes 
közműves kisebb kertes ház be-
tegség miatt sürgősen eladó. Érd.: 
Kg., Apavár u. 21. Tel.: 06/70-550-
2902.

Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 
56 m²-es, III. emeleti lakás teher-
mentesen, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.

Karcagon, a Bercsényi utcában 
kertes családi ház eladó. Tel.. 
06/70-426-4852.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Kopas z tot t  kövér  k ac s a e l -
adó!  Vágás minden p énte -
ke n .  M e g r e n d e l é s t  c sü tö r-
tök délig szíveskedjenek leadni! 
Szeptemberben még tavalyi áron! 
Karcag, Soós i. u. 12. Tel.: 59/311-
969 vagy 06/30-244-5160.
Fajtatiszta, rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók oltva, féreg-
telenítve, törzskönyv nélkül. Tel.: 
06/30-458-6556.
Közép-ázsiai juhász kiskutyák el-
adók. Tel.: 06/30-540-1406.
Szép fekete és bézs-fekete cirmos 
kiscicák ajándékba elvihetők. Tel.: 
59/314-423 vagy 06/20-258-8997.

Üdülés
B e r e k f ü r d ő i  a p a r t m a n  k i -
adó. SZÉP kártya elfogadó hely. 
(Geréné). Tel.: 06/30-535-4907.
Egy hetes üdülőjog november 10-
16-ig Sopronban átadó 2-3 fő ré-
szére. Tel.: 59/312-603 (este).

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház 
úti lakótelepen. Áram, akna van. 
Tel.: 06/30-272-9853.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Nem hit, nem vallás. Tel.: 06/59-
313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db függöny karnis, 1 db 
utazó ágy. Tel.: 59/314-094 (dél-
után).
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 
06/30-494-7993.
Reális áron, értéknek megfelelően 
eladó: 1 db nagyméretű francia-
ágy, exkluzív kézzel szőtt fűzfa + 
fenyőfa kerettel; 1 db egyedi elő-
szobafal tükörrel; 1 db kovácsolt-
vasból előszobafal; 5 részből álló, 
alig használt újszerű konyhabú-
tor (mosogató nélkül); 1 db tölgy-
fa gurulós zsúrkocsi; 1 db Lehel 
fagyasztós kombinált hűtőszek-
rény üzemképesen; 1 db vitrines, 
3 ajtós szekrény; 1 db vitrines bár-
szekrény; 1 db szobaasztal; 1 db 
kihúzhatós gyermekheverő; 1 db 
kombinált olasz babakocsi; 1 db 
működőképes, vezetékes gáztűz-
hely. Csak vevőszándékú vásár-
lóknak! Viszonteladók kíméljenek! 
Tel.: 06/70-300-9730.
Ú j  e l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990
Szemes kukorica eladó. Tel. : 
06/70-457-1961.
Bontásból eladók jó állapotú 2 és 
3 szárnyas gerébtokos ablakok fe-
hér redőnnyel, 200x240-es üveg-
fal kétszárnyas ajtóval és bejárati 
ajtó. Tel.: 06/30-978-4069.

Eladó jó állapotú ágyneműtartós 
plüss heverő, nagy méretű pasz-
tell ágytakaró két párnahuzattal 
valamint csillárok és futószőnyeg. 
Tel.: 06/30-422-7676.
Eladó 1 db teljesen új mágneses 
ágybetét, lányka és fiú ruhák, ci-
pők. Tel.: 06/30-406-2706.
Diófából készült 50 l-es hordók el-
adók. Tel.: 06/30-475-9754.
Eladó 1 db 160x240 cm-es közép 
és 1 db 70x250 cm futószőnyeg. 
Érd.: Kg., Apavár u. 21. Tel.: 06/70-
550-2902.
Eladó régebbi típusú szekrénysor, 
galériás ágy, kisméretű mosdó-
kagyló (új). Tel.: 06/70-659-3096.
Karcagi-Ízek házi lekváros és ször-
pök, cukros és cukormentes ter-
mékei folyamatosan elérhetőek a 
BHG soron a Bioboltban.
Jani bácsi cirokseprűi újra kapha-
tók! Érd.: Kg., Vasút u. 89/b.
Körbálás gyepszéna eladó. Tel.: 
06/30-463-9033.
Eladó mosógép, centrifuga és 26-
os női kerékpár. Tel.: 59/314-892.
320 l vegyes cefre (körte-szil-
va) olcsón eladó. Tel.: 59/314-243 
vagy 06/30-272-5776.
Eladó 2 db ágyneműtartós heve-
rő jó állapotban és hozzá 2 db fo-
tel és 1 akasztós, polcos szekrény; 
1 nagyobb szőnyeg és 3 összekö-
tő; alig használt faláttöréses kon-
vektor; nyúlketrec; malacvályú; 
zuhanyszett; fali kézmosó. Tel.: 
59/311-962.
Eladó 1 db teakályha, szekré-
nyes varrógép újszerű állapot-
ban, Opelre 4 db új téli gumi. Tel.: 
06/30-914-5503.
Eladó 2 db 12 V 6 A akkumulá-
tor, 1 db zongora (20.000 Ft), 1 
db mosdókagyló (3.000 Ft). Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 57. Tel.: 06/30-
518-7386.
Eladó 2x2 méteres új drapp min-
tás futószőnyeg. Tel.: 59/312-603 
(este).
Elektromos kézi masszírozó gé-
pek, különféle díszállatketrecek és 
nagyméretű szobai dísznövények 
(1 db 2 m-es tűlevelű fenyő és 1 
db dézsában lévő szobafenyő, va-
lamint 1 db feketefenyő szintén 
cserépben) karácsonyra is alkal-
masak eladók. Tel.: 59/328-355.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 
06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: 
kőműves munkát, épületek építé-
sét, aláfalazást, vakolást, simítást, 
burkolást, betonozást, épületek 
bontását, alapok ásását; udvarok, 
terepek takarítását, tisztítását; 
bármilyen nemű földmunkákat, 
ácsmunkákat; tető építését, bon-
tását, cserép forgatását; járdák, 
kapubejárók helyreállítását, új-
jáépítését; sírok gondozását, ta-
karítását. Jól képzett, gyakorlat-
tal rendelkező emberekkel dolgo-
zunk. Kedvezményt tudunk bizto-
sítani. Tel.: 06/20-982-6101.
Hőszigetelést, burkolást, festést, 
salétromos házak vízzáró, légát-
eresztő vakolását, kőművesmun-
kákat, bontást, átalakítást, tető-
munkákat vállalunk garanciával, 
szaktanácsadással. Tel.: 06/30-
432-6081.
Fürdőszobák bontását, teljes kö-
rű felújítását, burkolását, vízveze-
ték szerelését, mindenféle kőmű-
ves munkákat, szobafestést, ter-
vezését, szaktanácsadást garanci-
ával vállalunk. Akció! Burkoláshoz 
ingyen ragasztó jár! Tel.: 06/30-
996-3033.
Fehér galambok röptetése es-
küvőn, születésnapon, temeté-
sen, céges rendezvényen, vagy 
igény szerint bármilyen alkalom-
ból. Alkalomhoz illő felszerelés-
sel és kiegészítőkkel Karcagon 
és környékén. Továbbá a közte-
rületet szennyező galambok be-
fogása. Mindkét szolgáltatás en-
gedélyezett és számlaképes. 
Kapcsolatfelvétel: 06/30-310-3497 
(Karcag).
Ház körüli munkákat, fabehor-
dást, kerítésfestést, javítást, me-
szelést, bontást vállalok! Tel.: 
06/20-500-8242.
Gyermekfelügyeletet vállalok, 
plusz főzést Heves megyei ízek-
kel. Minden megoldás érdekel. 
Tel.: 06/30-522-5218.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.

Apróhirdetés
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2013. szeptember 13. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Tanévnyitó a 

Szentannaiban
18.40  Vidéki Magyarország
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán
 Karcag város rendőrkapitá-

nya
 Karcagi Hírek
 - Különleges Tubarózsák
 - Vendégségben a Csipke-

verőknél
 - Tanévnyitó
 - Karcagi menza
 - Nyugdíjas találkozó
 Háttér
 Vendég: dr. Zsembeli József
20.10  Rockopera Karcagon

2013. szeptember 17-18. 
kedd, szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet

19.50  Karcagi hírek
20.20  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
21.30 Karcagi Tükör: 

Aratófelvonulás 2013

2013. szeptember 19. csü-

törtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör
18.30  Egészség klub
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kissné Soós Ágnes
 Tanévkezdés
 Karcagi Hírek
 - Vízimentős tábor volt
 - Állatvédők közgyűlése
 - Dobermann kutyusok
 - Fűtés fával
 Háttér - Munkahelyteremtő 

beruházás kezdete Tiszafü-
reden

20.10  Kulturális Napok összefog-
laló

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. szeptember 07.
Mályi Enikő és Kovács János
Lajtos Katalin és Bene Sándor
2013. szeptember 09.
Illyés Katalin Erzsébet és 
Balaskó István
2013. szeptember 10.
Sáray Mária és Házi Róbert 
Csaba

Születés

Pető Edina – Ökrös Máté
Kg., Vörösmarty u. 24.  Milán
Simon Rita – Varga Zoltán
Kg., Vasút u. 77.  Zoé Zorka
Kóródi Ibolya – Bernáth Pé-
ter Pál
Kg., Duna u. 18.  Ibolya Virág
Csuka Ilona – Antal Mihály
Kg., Rózsa u. 27. 
 Mihály Tamás
Bézi Mónika – Antal László
Kg., IV. Béla király u. 12. 
 Levente
Nyíri Szilvia – Erdei Attila
Kg., Rákóczi u. 35.  Attila
Császár Mária – Sipos János
Kg., Szamos u. 76.  János

Halálozás

Csordás László
 Karcag (1936.)
Hamar Lajosné (H. Tóth Er-

zsébet)
 Karcag (1930.)
Márkus Lőrinc
 Karcag (1922.)
Pádár János
 Karcag (1940.)
Szabó Andrásné (Darai Má-

ria)
 Kg., Tavasz u. 16. (1950.)

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁSRENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

Lapzárta: 2013. szeptember 16. (hétfő) 12 óra

Szeptember 14. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Szeptember 15. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út
Szeptember 21. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
Szeptember 22. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
út

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Cibakháza – Karcag 1:2 

(0:1)
Cibakháza, 100 néző. Jv.: 

Kálé E. Segítői: Hallgat J., 
Csontos Sz.

Karcag: Moga, Kovács L. 
(Németh), Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szívós G., Szé-
kely, Nagy R., Bukovszki, Er-
dei (Szőke R.), Szívós Gy.

Vezető edző: Orosz István.
A harminckettedik perc-

ben Szentannai szögletét a ka-
pu előtt tovább csúsztatták és 
a berobbanó Kovács Cs. kö-
zelről a hálóba bombázott 
(0:1). A hatvanhetedik perc-
ben Bukovszki beadását Szé-
kely hat méterről a bal sarok-
ba fejelte (0:2). A kilencvene-
dik percben egy jobboldali tá-
madás után Kovács a kifutó 
Moga mellett a jobb sarokba 
lőtt (1:2).

Jók: Hajnal, Törtei, Oláh ill. 
Kovács Cs., Székely

Orosz István: Fontos há-
rom pontot szereztünk.

Ézsiás Gábor: Sok techni-
kai hibával játszottunk, így el-
maradt a jó játék.

Ifjúsági mérkőzés 

Cibakháza – Karcag 0:3 
(0:1

Karcag: Oros, Magyari, 
Szőke N., Balogh Cs., Daróczi, 
Ungi, Berczi, Kabai, Hamar, 
Földi, Kupai

Cserék: Fábián, Balogh J., 
Tasi T., Tasi K.

Edző: Varga László
Góllövők: Kupai, Földi, Ha-

mar
Varga László: Nehezen de 

nyertünk.

Labdarúgás

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya eljá-
rást folytat 16030/763/2013. 
bü. számon súlyos testi sértés 
bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt ismeret-
len tettes ellen. 

A jelenleg rendelkezésre ál-
ló adatok alapján 2013. május 
12-én hajnalban Karcagon, a 
Kisújszállási úton kerékpá-
rozott egy fiatalember, ami-
kor egy több fős, hangos tár-
saság közeledett felé. Mikor 
egymás mellé értek, a társaság 
egyik tagja meglökte őt, ami-
től a sértett elesett és sérülése-
ket szenvedett.

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya kéri, 
hogy aki a bűncselekménnyel, 
illetve az elkövető személyé-
vel kapcsolatban érdemleges 
információval rendelkezik, je-
lentkezzen a Karcagi Rendőr-
kapitányság ügyeletén telefo-
non a 06-59/500-250 számon, 
illetve bejelentést tehet az in-
gyenesen hívható 06/80-555-

111 „Telefontanú” zöld szá-
mán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 
107 vagy 112 központi telefon-
számok valamelyikén.

A Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény-
ben rögzített jogkörénél fog-
va Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Rendőrfőkapitánya 
nettó 50.000 forint nyom-
ravezetői díjat tűzött ki. A díj-
kitűzés összege annak fizet-
hető ki, aki az elkövető sze-
mélyével kapcsolatban olyan 
pontos adatokkal rendelkezik, 
amelyek segítségével az elkö-
vető azonosítható, bűnösségé-
re a gyanú megalapozottá vá-
lik, és információit az eljárás 
során ismerteti. Szükség ese-
tén az eljáró hatóság a tanú 
védelmére a szükséges intéz-
kedéseket megteszi. A Rend-
őrség a nyomravezető szemé-
lyét bizalmasan kezeli. A díj-
kitűzés visszavonásának jogát 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője fenntartja.

50 ezer forint 
a nyomravezetőnek

Alarm-Matic kispályás labdarúgó 
bajnokság – 2013.

9. forduló eredményei: Együtt Fa-Va-Vári – Blades-Zsoan 
6:3, DKV – Familia 0:3, AgroSprint – Kelemen 7:4, Devils – 
VGT-Brigád 6:1, Szuperinfó – Arizóna Sport 5:9, MultiTec – 
Ökidízel 6:3, RoliSped – Profix-Bituman 6:1.

Az élcsoport állása: 1. AgroSprint 24 pont, 2. RoliSped 
23 pont, 3. Familia 23 pont, 4. MultiTec 21 pont, 5. DKV 19 
pont, 6. Együtt Fa-Va-Vári 16 pont.

B. I.

Magyar Kupa mérkőzés
Berekfürdő – Karcag 1:4 (0:2)
Berekfürdő, 50 néző.
Karcag: Oros, Hamar, Orosz, Németh M., Kovács L., 
Szentannai, Szívós G., Nagy R., Kupai, Székely, Szőke R.
Cserék: Fábián, Földi, Berczi
Edző: Orosz István
Góllövők: Szőke R. (2), Kupai (2)
Orosz István: Illő volt a továbbjutás Berekfürdő ellenében.

Kedves szülők!
Amennyiben gyermeke 

2006-2007-2008-ban szüle-
tett, mozgékony, túlteng ben-
ne az energia, és Ön nem tud-
ja lefárasztani, hívjon!!! Ígé-
rem, csendben telnek majd az 
estéik.

Mint azt már ígértem, októ-
ber elején beindul városunk-
ban a Szivacs Kézilabda Szak-
osztály. Szeptember közepé-
től célirányosan válogatom ki 
az iskolákban és az óvodák-
ban azokat a nagycsoportos 
és első osztályos gyermekeket, 

akik ügyesek és kedvet érez-
nek ezen sportág iránt.

Emellett természetesen te-
lefonon is kereshetnek a ked-
ves szülők: Balog Zoltán: 
0630/439-9608.

Csak azoknak a gyermekek-
nek a szülei keressenek, akik 
2006-2007-2008-ban szület-
tek.

Szeptember 10-e után hív-
janak bátran és a részleteket 
megbeszéljük.

Balog Zoltán
edző

Szivacs Kézilabda Toborzó Karcag


