
XXVII. évf. 10.  szám  2014. március 14. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

Tudományos üléssel, Györffy 
professzor életét és munkásságát 
bemutató vándorkiállítás ösz-
szeállításával és megnyitásával 
rendhagyó énekórával és koszo-
rúzással emlékeztek, a nagy tu-
dós születésének 130. évfordu-
lójára. A Magyar Nemzeti Vidé-
ki Hálózat, a Nemzeti Kulturális 
Alap és a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Hivatal anyagi támoga-
tásával létrejött eseménysoro-
zat főrendezője a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos 
Egyesület, valamint a Túrkevei 
Kulturális Egyesület, illetve dr. 
Örsi Julianna, a néprajztudo-
mány kandidátusa volt.

Az emlékülés és a kiállítás 
fővédnökségét dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter 
vállalta, akit végül mégis más-
felé szólítottak az országos ten-
nivalók. Az ünneplőkhöz, em-
lékezőkhöz írott köszönté-
sét Dobos László polgármester 
megnyitója után dr. Örsi Juli-
anna olvasta fel, a dísztermet 
zsúfolásig megtöltő hallgató-
ságnak.

„A nép élete egész világ, aki 
azt tanulmányozza, az egész vi-
lághoz kell annak értenie – ír-
ja Illyés Gyula, akinek megfo-
galmazásában Györffy István 
„A magyar nép tudósa volt.” 
Györffy Istvánt az alkotó em-

ber nyughatatlansága vezet-
te; az a kíváncsiság, az a szelle-
mi igényesség, ami egykor talán 
a kunhalmok építőit is: hogy a 
magaslatról messzire lásson, és 
messzebbre láttasson. A nép-
szokások, a hagyományok, a 
népművészet tárgyi és szelle-
mi kincseinek gyűjtésén és el-
mélyült megismerésén keresztül 
feltárta a magyarság hitvilágát, 
„a szilaj pásztorok”, a matyók, 
a nagykunsági ember világkép-
ét, a hajdúk, az erdélyi magyar-
ság eredetét – és hosszú még az 
általa kutatott és megmentett 
értékek sora, amelynek köszön-
hetően Kárpát-medencei örök-
ségünk ma is egyedülálló” - ír-
ta dr. Fazekas Sándor, nem fe-
ledve kihangsúlyozni azt, hogy 
„Györffy István szellemi ha-
gyatékát ma sem lepheti por; 

az ünnepi rendezvények, kiál-
lítások mellett akár a hétköz-
napokban is éltethetjük. A ma-
gyar vidék jövője ugyanis nagy-
ban függ a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar sikerétől. Ar-
ra biztatom a háziasszonyokat 
és a főzésben jártas férfiembe-
reket, hogy készítsenek és tálal-
janak fel a család asztalán mi-
nél több hagyományos, magyar 
ételt. Egészséges, ízletes étele-
ink, italaink, konyhaművésze-
tünk, újjáéledő élelmiszeripa-
runk, évről-évre jobban teljesí-
tő agrárgazdaságunk újra a vi-
lág figyelmének középpontjába 
állította Magyarországot. Ma is 
időszerűek Györffy István sza-
vai: „Európa ételkultúrájában 

„Hagyatékát ma sem lepheti por”

Folytatás a 3. oldalon

MEGHÍVÓ

Karcag
1848/49 - 2014
A Karcag Városi Önkormányzat,

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár,

a Karcagi Polgármesteri Hivatal

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját,
az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc166. 

évfordulója tiszteletére tartandó

városi ünnepségekre
Időpontja: 2014. március 14-15.

Március 14. 

17.00 órakor a Városháza előtti téren
 A márciusi ifjakra emlékezünk…
 Közreműködik: Plósz Csilla (tárogató), 
 Szabó Máté János (szavalat)
17.30 órakor az Országzászló felvonása a Kossuth téren
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszárbandérium 

huszárjai és a Nagykun Honvédbanda
 Diákok fáklyás felvonulása
 A felvonulás útvonala: Városháza előtti tér - Kossuth 

tér - Országzászló - Kálvin utca - Püspökladányi út - 
Széchenyi sgt. - Szent István sgt. - Kacsóh u. - Dózsa 
György út - Kossuth tér - Városháza előtti tér

 Közreműködik: a Nagykun Honvédbanda
19.00 órakor a Városháza előtti téren
 „De szellemét a tűz nem égeté meg,
 Mert az maga tűz…. ”
 Örömtűz gyújtás a forradalom és szabadságharc 

tiszteletére
 Kossuth Lajos azt üzente…
 „Toborzó” táncház
 Közreműködik a Madaras Zenekar

 A felvonuláshoz bárki csatlakozhat. 
 Fáklyát a helyszínen, a Városháza előtti téren lehet 

vásárolni.
 A felvonulás rossz idő esetén elmarad, a táncház a 

Karcagi Ifjúsági Házban kerül megrendezésre.

Március 15-én

12.45 órakor a Kossuth téren
 A Kováts Mihály Huszárbandérium felvonulása
13. 00 órakor a Petőfi - szobor előtt
 Ünnepi megemlékezés
 A megemlékezést levezeti: 

Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő
 Ünnepi köszöntőt mond: 
 dr. Fazekas Sándor 
 vidékfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő
 Műsor
 Közreműködik: Plósz Csilla (tárogató), 

Domján Sándor egyetemi hallgató (szavalat)
 A Petőfi - és a Kossuth – szobornál koszorúzás
 A Kováts Mihály Huszárbandérium elvonulása

Az ünnepi megemlékezés helyszíne rossz idő esetén a refor-
mátus templom.

Emlékülés a Városházán Györffy István 130. születésnapján

Ezúton tájékoztatjuk a Tisz-
telt Közlekedőket, hogy a 
3401. jelű Karcag – Kunma-
daras összekötő út 3+250 – 
4+800 km, illetve a 11+400 – 
16+915 km szelvények közöt-
ti szakaszainak (érintett tele-
pülések: Karcag, Berekfürdő, 
Kunmadaras) felújítási mun-
kálatai 2014. március 12-étől 
kezdődően folytatódnak.

Előreláthatólag 2014. május 
15-ig az átmenő forgalom elől 
teljes szélességben lezárásra 
kerül.

Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy az érintett települé-
sek, mezőgazdasági terültek, 
illetve egyéb létesítmények 

megközelítése célforgalmi jel-
leggel a lezárás ideje alatt is 
biztosított lesz. A lakott terü-
leten kívüli útszakasz lezárá-
sa a menetrend szerinti autó-
buszok közlekedését nem aka-
dályozza.

Az átmenő forgalom részé-
re terelőútként a 34. számú fő-
út Kunmadaras – Fegyvernek 
közötti szakasza, valamint a 4. 
sz. főút Fegyvernek – Karcag 
közötti szakasza kerül kijelö-
lésre, amelyre a főbb csomó-
pontokban veszélyt jelző és ti-
lalmi táblák mellett terelőtáb-
lák hívják fel a közlekedők fi-
gyelmét.

A felújítási munkálatok mi-

att a gépjárművel, gyalogosan, 
valamint kerékpárral közleke-
dőknek Karcag városában is 
jelentős forgalomkorlátozásra 
kell számítaniuk.

Az építés ütemezéséről, az 
ideiglenesen bevezetett for-
galmi rend változásairól folya-
matos tájékoztatást adunk.

Tekintettel a munkálatok 
kiemelt jelentőségére, kérjük 
a lakosság és a közlekedők szí-
ves türelmét és fokozott figye-
lemmel történő közlekedését!

Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatóság

Folytatódik a Karcag–kunmadarasi út felújítása

Közlemény
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Petőfi 

„kenyere”
Nehéz lenne megbecsülni, 

hogy manapság milyen gyakori-
sággal olvassák Petőfit az embe-
rek. Nem is nagyon lehetne, mert 
ebben a világhálós, különféle 
tabletes és e-könyves korszakban 
ilyen irányú szociológiai felméré-
sek sem lennének pontosak, sem 
a könyvtárak statisztikái. Utóbbiak 
azért, mert valószínű, hogy Pető-
fi kötet nagyon sok – még a „nem 
olvasók” háztartásaiban is – a pol-
con heverhet, ezt tehát nem kell 
kölcsönöznie a könyvtárba járók-
nak. Ám ezek általában az Összes 
versei, prózáját és drámáját már 
jóval kevesebben olvashatják az 
átlagolvasók, akik az iskola padja-
iból kikerülnek.

Bár elég sokszor hallottam – 
még értelmiségiektől is –, hogy 
Petőfi verseit nem szeretik, mert 
kissé „avittasnak” találják már a 
stílusát. Prózai műveit meg már 
föl sem tudják sorolni, pedig azok 
– bizonyos értelemben – még iz-
galmasabb olvasmányok, mint a 
versei. Petőfinél (de több más író-
nál is) az alkotó személyiségének 
megismeréséhez jobban segíte-
nek, mint a fő műfaj. Különösen a 
Naplók, amelyek a jó írónál, költő-
nél nem csak a saját életének egy-
egy érdekes, szubjektív részletéről 
árulnak el sokszor hallatlanul ér-
dekes dolgokat; hanem a társadal-
mi eseményekről, kiváltképp for-
radalmi időszakokban. Petőfi már-
ciusi naplóbejegyzései is nagyon 
érdekesek, hiszen a ’48-as forrada-
lom „kirobbantói” közül egy átlag 
műveltségű magyarnak először 
Petőfi neve jut eszébe, s csak má-
sodsorban a „márciusi ifjak” és az 
akkori politikusok valamelyike – 
főleg Kossuth. Érdekes föllapozni 
ezeket az oldalakat, hogy jobban 
megértsük azoknak a napoknak a 
hangulatát, és cselekvő részesei-
nek gondolkodását, motivációit.

Petőfi pl. március 17-én ezekkel 
a sorokal kezdi: „Évek óta csaknem 
kirekesztőleges olvasmányom, 
reggeli és esteli imádságom, min-
dennapi kenyerem a francia forra-
dalmak története, a világnak ez új 
evangéliuma, melyben az embe-
riség második megváltója, a sza-
badság hirdeti igéit. Minden sza-
vát, minden betűjét szívembe 
véstem, és ott benn a holt betűk 
megelevenedtek, és az élethez ju-
tottaknak szűk lett a hely, és tom-
boltak, őrjöngtek bennem!”

Ma viszont már tudjuk, hogy 
az a bizonyos „nagy francia forra-
dalom” bizony nem az emberiség 
„második megváltója” volt, hanem 
az ún. liberális eszméket igencsak 
manipulálták és ez döntően befo-
lyásolt sok erőszakos, véres ese-
ményt. 

- ács -

HÍREKHÍREK
Játékos- 

sportfoglalkozás

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Isko-

la Kiskulcsosi Tagiskolája sze-
retettel hívja és várja a leendő 
első osztályos gyerekeket játé-
kos- sportfoglalkozásra az is-
kola tornatermébe 2014. márci-
us 18-án (kedden) 1615 órakor.

Érdeklődni: 59/503-126-os 
telefonszámon

Nyílt órák 
a Karcagi Általános 

Iskola Györffy István 
Tagiskolájában

Kedves iskolába készülő 
gyerekek, kedves szülők!

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt nyílt órá-
inkra.
2014. március 13. (csütörtök) 
800 óra
(Tanít: Szakályné Kollát Eme-
se)
2014. március 13. (csütörtök) 
855 óra
(Tanít: Bereczkiné Nagy Erzsé-
bet Éva)

Sorstársak
Az egyesület vezetősége ne-

vében értesítelek benneteket, 
hogy 2014. március 28-án Nő-
napi ünnepséggel egybekötött 
taggyűlést tartunk, melyre sze-
retettel hívunk és várunk min-
den tagunkat.

Megtárgyalásra kerül az 
egyesület éves programja, ki-
rándulások helye és ideje. A 
szervezés érdekében kérjük, 
szíveskedjetek részvételeteket 
az ügyeleten jelezni legkésőbb 
március 20-ig.

A taggyűlés helye: Karcag, 
Rákóczi utca 3. (hónap utolsó 
péntek, 15 óra)

Kérjük, a március 15-i ko-
szorúzáson szíveskedjetek részt 
venni.

Tisztelettel:
Szekeres György

csoportvezető

Köszönet
Köszönetünket szeretnénk 

tolmácsolni azoknak a kedves 
szülőknek, segítőknek, akik je-
lenlétükkel, munkájukkal hoz-
zájárultak, hogy református is-
kolánk farsangi rendezvényei 
színvonalasan sikerüljenek.

Természetesen nem marad-
hatott el a farsangi fánk sem, 
amiért külön köszönet illeti az 
ESSEN Kft. vezetőjét és dolgo-
zóit.

Iskolavezetés
REFI

Az Új Széchenyi Terv ke-
retében, az EU és a Ma-
gyar Állam által biztosí-
tott 381.926.736 forint ösz-
szegű támogatásból újul meg 
négy Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei város – Karcag, 
Kunszentmárton, Tiszafüred 
és Törökszentmiklós – busz-
állomása.

A karcagi „buszpályaud-
varon” 2013 decemberében a 
belső helyiségek felújításával 
kezdődött a munka, és mivel 
az enyhe tél a külső munkála-
tokat is lehetővé tette, január 
végén megkezdték a térburko-
lattal, a járdákkal, a homlok-
zattal és a külső vizesblokkal 
kapcsolatos feladatok kivite-
lezését. A „buszpályaudvar” 
1984-85-ben épült, 1986 feb-
ruárjában vette birtokba a Vo-
lán forgalmi irodája és az uta-
zóközönség. Azóta mindössze 
a legszükségesebb évi karban-

tartást végezték el rajta, s ezért 
a teljes felújításnak éppen ide-
je volt már. A munkák során 
az állomás épületét felújítják, 
teljesen új térburkolatot rak-
nak le, a vizesblokkokat át-
építik és az információs rend-
szert is bővítik.

Magyar Imre forgalom-

vezető szerint a munkála-
tok a buszközlekedésben nem 
okoznak változást, a forgalom 
a menetrend szerint megy, 
mindössze néhány kocsiállást 
helyeztek át ideiglenesen.

A munkálatok július végén 
fejeződnek be.

Elek György

Felújítják a buszállomást

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 4024 
Debrecen, Kossuth L. u. 41.) felhívja az ellátási területén 
lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bér-
lőket – ideértve a természetes- és növényvédelmi terüle-
tek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat – a villa-
moshálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érin-
tő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan 
fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának 
elvégzésére.

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- 
és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerü-
lése és az áramszünetek megelőzése érdekében 
van szükség.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § 
(2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villa-
mos művek, valamint a termelői, magán, és közvetlen ve-
zetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM 
rendelet alapján teszik közzé.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági 
övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagy-
ható meg, ha végleges kifejlett állapotában

-  35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 mé-
ternél

- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter-
nél

-  1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 
1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb hely-
zetében sem közelíti meg az áramvezetőt az éves 
növekményt is figyelembe véve.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonat-
kozó tilalom szerint tilos

-  olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek ma-
gassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert

-  olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyom-
vonal és az oszlopok járművel való megközelítését 
akadályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok 
ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosok-
nak – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell 
rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a veze-
ték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott fe-
szültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát 
ne közelítsék meg.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság ér-
dekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a 
feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és bel-

területi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem 
felel meg a növényzet méret, magassága a jogszabá-
lyi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe vé-
ve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intéz-
kedéseket.

Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák 
és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt – az 
élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében – egyeztes-
sék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltét-
eleit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illeté-
kes szervezeti egységével!

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdeké-
ben kiemelten fontos a feszültségmentesítés el-
végzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Ti-
szántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítés-
mentesen biztosít.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, 
hogy a szükséges feszültségmentesítés elmara-
dása miatt bekövetkezett balesetért, károkért fe-
lelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
nem vállal.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. régió-központ cí-
me, elérhetősége: Szolnoki régióközpont 5000 Szolnok, 
Verseghy u. 3. Tel.: 56/506-131.

Amennyiben az ingatlantulajdonosok e felhí-
vás megjelenésétől számított 15 munkanapon 
belül nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramháló-
zati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biz-
tonsági övezet tisztán tartását elvégzi, vagy a be-
jelentését is elmulasztja és a tisztán tartási mun-
kát sem végzi el, úgy az E.ON Tiszántúli Áramhá-
lózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és 
köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány 
előírásai szerint elvégezni!

Kérjük, az ingatlantulajdonosok együttműkö-
dését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakó-
környezetében a villamosenergia-ellátás minő-
sége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított 
legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villa-
moshálózathoz érő ágak, növények által előidé-
zett feszültségproblémák, üzemzavarok és áram-
szünetek.

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony 
növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

Együttműködésüket köszönjük!

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Felhívás
villamos hálózatok környezetének tisztán tartására
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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.)
Március 15-16. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Március 22-23. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Fogi Színház: 

PÁN PÉTER
mesemusical

2014. március 18-án (kedden)
10:00 és 15:00 órakor a Déryné Kulturális 

Központban
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Jegyár: 500.-Ft
Információ, jegyrendelés: (59)503—224, 30/730-0789

A VÍZ VILÁGNAPJA
A Magyar Fürdőszövetség együttműködésével

MINDEN PÁRATLAN ÓRÁBAN, INGYENES:

MINDEN PÁROS ÓRÁBAN, INGYENES:

Masszázs, finn szauna, infra szauna,
szolárium, szauna ceremóniák

A folyamatban
lévő gyógyászati

projektünkbe való
betekintési lehetőség!

nyílik lehetőség!
ingyenes kipróbálására

zenés, vízi gyógytorna a tanmedencében
vezeti: Makóné Varga Szilvia   (9-19 ÓRA KÖZÖTT)

zenés, vízi gimnasztika a tanmedencében
 délelőtt vezeti: Orosz István 
   délután vezeti: Csontosné Szilágyi Erzsébet
       (8-18 ÓRA KÖZÖTT)

200 Ft

6-20 óráig

2014. MÁRCIUS 22.
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK!

200
Belépő:

6 20 ó
Nyitva tartás:

www.facebook.com/akacliget

Támogatóink:
Karcagi Kunlovardaarcagicagicagicagicagiggggggg  KunlovKunlov Kunlov KunlovKunlovarKaK rdda

Méntelem út 1.
5300 Karcag

Tel.: 06/59-707-303 
Mobil: 06/20-92-42-533 

E-mail: essen@t-online.hu

Magyar

FELHÍVÁS
Karcag Városi Önkormányzat 
Adóhatósága felhívja adózói-
nak figyelmét, hogy a gépjár-
műadó és a helyi iparűzési adó 
első félévi részletének befize-
tési határideje

2014. március 17-én lejár.
Tájékoztatásul közöljük, hogy 
a befizetési postautalványok 
adózóinknak 

kiküldésre kerültek!
2014. március 17-ig a 2014. év-
re megállapított – a határozat-
ban közölt – gépjárműadó 50 
%-át kell megfizetni.
A befizetéseket az alábbi 
számlaszámainkra kérjük tel-
jesíteni:

12053005-01000953-
00400000 Gépjárműadó be-

szedési számla

12053005-01000953-
00300003 Iparűzési adó be-

szedési számla
További felvilágosítás a Város-
háza fsz. 42. számú helyiségé-
ben kérhető.
Karcag Városi Önkormányzat 
Adóhatósága

RÁKÁSZ GERGELY
koncertorgonista előadása

 KARCAGON 
A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOMBAN

2014. március 26-án, szerdán 19 órától
A belépés ingyenes!

PERSELY ADOMÁNYOKAT ELFOGADUNK 
A NAGYTEMPLOM PADFŰTÉSÉRE.

a magyarnak jelentős szerepe 
van. Magyar ételeink külföld-
ön is népszerűek (…) s ételeink 
nyugatra napról-napra terjed-
nek.” Befejezésként pedig ismét 
a professzor gondolatát idéz-
te: „A magyarság nem a test, 
nem a vér, hanem a lélek kérdé-
se” - írja Györffy István A nép-
hagyomány és a nemzeti műve-
lődés című művében. Engedjük, 

hogy a néprajztudós születésé-
nek 130. évfordulója alkalmá-
ból rendezett kiállításon és em-
lékülésen keresztül ma is has-
son a lelkünkre Györffy István 
életműve, és formálja, csiszolja 
bennünk a magyart.” 

A Barna Gábor (kunszent-
mártoni születésű) néprajztu-
dós elnökölte emlékülés tucat-
nyi előadója az életmű egészét, 
a kutatói, tudományszervezői 
munka fontosabb vonulatait, 

szellemi irányait elismerte, de 
többen is (Tóth Albert, S. Ko-
vács Ilona, Nagy Molnár Mik-
lós, Bartha Júlia etc.) a szülő-
földet érintő megfigyelésekről 
szólt, Örsi Julianna pedig szá-
mos új adattal és dokumen-
tummal világította meg a tu-
dós életét, szülőföldi kapcsola-
tait.

A rendezvényen a Györffy, 
valamint a rokon Tőkés és a 
Hagymássy családok leszár-
mazottai is jelen voltak, s 
ahogy a rendezőtől hallottuk, 
korábban fotókkal, család-(és 
tudomány)történeti adatokkal 
segítették a kiállítás anyagának 
összeállítását. A tárlat március 
10-17-ig Karcagon a Nagykun 
Református Gimnáziumban 
látható, később Kunhegyesen, 
Kisújszálláson és Túrkevén 
lesz megtekinthető.

A tudományos ülés szüneté-
ben a résztvevők koszorút he-
lyeztek el a professzor múzeum 
parki szobránál.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Forgalmi változások 
a nemzeti ünnep alkalmából

Tisztelt Lakosok! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. március 14-én 17:00- 19:00 órá-
ig fáklyás felvonulás lesz, melynek során forgalomkorlátozásra kell 
számítani.
A felvonulás útvonala: Városháza előtti tér - Kossuth tér - Ország-
zászló - Kálvin út - Püspökladányi út - Széchenyi sgt. - Szent István 
sgt. - Kacsóh u. - Dózsa György út - Kossuth tér - Városháza előt-
ti tér. 
A diákok felvonulásához a lakosság is csatlakozhat. Fáklya vásárlá-
sára a Városháza előtti téren lehetőség lesz.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM 
rendelet alapján nyílt láng használata tűzveszélyes tevékenységnek 
minősül. Így kérem a felvonuláshoz csatlakozó lakosokat, hogy a 
fáklyát rendeltetésszerűen, függőleges helyzetben használja. A fák-
lyában a gyertyát gyufával gyújtsa meg. Az égő gyertyát ne hagy-
ja felügyelet nélkül! A fáklya tűz és baleset veszélyes, fokozott figye-
lemmel kell kezelni.
A saját és társaik testi épségének megőrzése érdekében az égő fák-
lyával min. 50 cm sor- és oszloptávolságot tart a felvonulás során. 
Amennyiben a fáklya már nem szükséges, akkor el kell oltani, és 
meg kell győződni, hogy visszagyulladni nem fog és nem szolgál 
gyújtóforrásként!
Értesítjük a város lakosságát, hogy 2014. március 15-én 12:00-
15:30 óráig Koszorúzás ünnepség zavartalan lebonyolítása érdeké-
ben a Kossuth tér lezárásra kerül.
A forgalom az alábbi elterelő utakon történik: Madarasi út, Táncsics 
krt., Dózsa György út, Kacsóh utca, Széchenyi sgt., Szabó József u. 
és Kisújszállási út útvonalon.
Az utak az alábbi helyszíneken kordonnal lesznek lezárva:
Kálvin u - Varró u. sarok: a közlekedési lehetőség megmarad a Püs-
pökladányi úton és a Varró úton;
Madarasi u.- Eötvös u sarok: a közlekedési lehetőség biztosítva az 
Eötvös úton illetve a Tűzoltóságtól a MOL kút irányába;
Horváth Ferenc u.- Táncsics krt. sarok;
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár előtt;
Kertész József u.- Kossuth tér sarok;
Dózsa György út 1-2. szám (Áruház, Hírlap pavilon);
Rendőrségi szervizút: a közlekedési lehetőség biztosítva a Püspök-
ladányi úton.

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár

Köszönet
A Magyar Vöröskereszt 

Karcagi Szervezete ezúton 
köszöni meg az Euró Kft. 
- Szatmári János – adomá-
nyát, mellyel támogatta a 
városi melegedő működé-
sét.

Köszönettel:
Kovács Mária

„Hagyatékát ma sem lepheti por”
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„A könyvekben minden ben-
ne van. Minden szépet, bölcset, 
fontos dolgot leírtak valami-
kor… Az egész világot megtalá-
lod bennük, ha tudod, hol ke-
resd. Az olvasás nem menekü-
lés az életből. Az olvasás az élet. 
Életet teremt.” 

(Adam Kennedy)
A Györffy István Tagisko-

la alsó tagozatos munkaközössé-
ge 2014. február 12-én rendezte 
meg a közkedvelt városi olvasó-
versenyét. Ezen 
a délutánon a 
tehetséges ta-
nulók ismét le-
hetőséget kap-
tak olvasási és 
szövegértési tu-
dásuk bemu-
tatására, ösz-
szemérésére . 
Gratulálunk a 
versenyző gye-
rekeknek, a 
felkészítő pedagógus kollégák-
nak, valamint a szülőknek az el-
ért szép sikerekhez, köszönjük az 
áldozatos lelkiismeretes munkát.

Eredmények: 2. osztály: 1. Éli-
ás László (Györffy I. Tagisk., 
felk.tan.: Nagy Erzsébet Éva), 
2. Kecskés Redmond (Györffy 
I. Tagisk., felk.tan.: Szakályné 
Kollát Emese), 3. Kis Lili 
(Kováts M. Tagis., felk.tan.: Ma-

gyar Sándorné), 3. Doma Pet-
ra Dorina (Kiskulcsosi Tagisk., 
felk.tan.: Dr. Szabó Jánosné). 3. 
osztály: 1. Mihály Kata (Nagy-
kun Ref. Ált. Isk., felk.tan.: 
Soósné Balajti Gabriella), 2. 
Hajdu Szilárd (Nagykun Ref. Ált. 
Isk., felk.tan.: Szentesi Katalin), 
3. Gerák Hanna Evelin (Györffy 
I. Tagisk., felk.tan.: Balogh Er-
zsébet), 3. Kocsis Csenge (Kováts 
M. Tagisk., felk.tan: Patkóné 
Erdei Judit). 4. osztály: 1. Ko-

vács Zita Dzsenni (Kiskulcsosi 
Tagisk., felk.tan.: Cserés Gabri-
ella), 1. Emődi Réka (Györffy I. 
Tagisk., felk.tan: Csináthné Bakó 
Éva), 2. Tótkomlósi Edina Eszter 
(Nagykun Ref. Ált. Isk., felk.tan.: 
Vinczéné Gál Katalin), 3. Bakó 
Kevin (Kováts M. Tagisk., felk.
tan.: Törőcsikné Magyar Erika).

Borsosné Herczegh Judit
munkaközösség-vezető

Az olvasás az élet
A városi könyvtár költözik. 

Februárban már bútorostul, 
könyvestül az új helyére pakol-
ták a gyermekkönyvtárat, az-
tán szervezni kezdték a jóval 
nagyobb állománnyal bíró fel-
nőtt részleg gyűjteményeinek 
útját az új helyre. Amikor pe-
dig március elején megkezdőd-
hetett a munka, egy hónapra 
bezárt az intézmény.

A valamikor iga-
zi könyvtári hangula-
tot árasztó, s általam a 
környék legszebb kézi-
könyvtárának tartott 
teremben most gyü-
mölcsös rekeszek so-
rakoznak, a polcok-
ról fogynak a kötetek, 
az 1982 őszén beállí-
tott dexionok is elszál-
lításra várnak. Utánuk 
majd a szabadpolcosállomány 
következik és így tovább, míg 
végül a közel négy évtized alatt 
könyvtárnak belakott legény-
egyleti bálterem ismét kiürül. 
A gyűjtemény új helye az Ifjú-
sági Házban lesz.

- A költözést február 1-jével 
a gyerekkönyvtárral kezdtük – 
mondja Fülöp Ilona könyvtár-
vezető, amikor a csomagolással 
járó széjjelség kellős közepén in-
terjút kérek. - Március elsejétől 
kezdődött a munka itt a felnőtt 
részlegben. Teendő van bő-
ven, hiszen 110 ezer könyvet és 
egyéb dokumentumot fogunk 
áthelyezni.

- Ez a sok rekesz?
- Ezekbe csomagoljuk a 

könyveket, az Agrosprinttől és 
más helyi vállalkozástól kap-
tuk kölcsön valamennyit. A 
kollégákkal és néhány önkén-
tes segítővel folyamatosan pa-
koljuk be a könyveket, amiket 
aztán a Városgondnokság dol-
gozói és járművei segítenek át-
szállítani. Ez úton szeretném 

megköszönni a Szentannai Sá-
muel Gimnázium és Szakkö-
zépiskola diákjainak (közössé-
gi szolgálat) a munkáját, akik a 
Gyermekkönyvtár költözteté-
sénél nagyon sokat segítettek.

- Hogyan rendezkedtek be az 
új helyen, ami kettős funkciójú: 
ifjúsági klub és városi könyvtár 
is lesz egyben?

- A földszinten rendezzük 
be az adminisztrációs helyisé-
get, ahol a beiratkozás és a köl-
csönzés folyik majd. A mel-
lette lévő teremben lesz a szá-
mítástechnikai részlegünk az 
internet hálózattal. Az eme-
leten rendeztük be a Gyer-

mekkönyvtárt, a helytörténe-
ti-helyismereti gyűjteményt, 
odavisszük a kézikönyvtá-
rat, a felnőtt szakkönyvtárat és 
lesz még egy foglalkoztatónk 
is, ahol a könyvtári órákat és a 
könyvbemutatókat szeretnénk 
tartani.

- Mikor nyitnak?
- Április 1-jén szeretnénk 

nyitni az új helyen, és termé-
szetesen minden régi és 
leendő olvasóinkat vár-
juk.

Amikor telefonon ke-
resem, Szepesi Tibor, a 
Déryné Kulturális Köz-
pont vezetője az Ifjúsá-
gi Ház épületébe invitál.

- Egyelőre a költözés 
az első, a legfontosabb 
program – mondja végig 
vezetve a még üres ter-

meken. - Egy hónap áll rendel-
kezésünkre, hogy kidolgozzuk 
az Ifjúsági Ház, mint intéz-
mény belső rendjét. Ezzel pár-
huzamosan zajlik a programok 
összeállítása – egyelőre tehát 
csak annyit, hogy nagy vona-
lakban hasonlítani fog a koráb-
bi ifiház nyújtotta lehetőségek-
hez. Az amatőr zenekarok már 
megkezdték a visszaköltözést, 
rövidesen megkötjük a szerző-
dést a büfével. A programokat 
pedig úgy próbáljuk meg ösz-
szeállítani, hogy visszacsalo-
gassuk velük az ifjúságot ide a 
régi helyre.

Elek György

Bár a tavalyi, hideggel és 
hófúvással tarkított márci-
us emléke óvatosságra int, de 
egyelőre úgy tűnik, az idei 
télnek vége. Azt hiszem nem 
volt nehéz a búcsúzása, hi-
szen – ahogy Kovács Györgyi, 
a Kutató Intézet meteorológiai 
megfigyeléseket vezető mun-
katársa is megerősítette - igen 
rövid és nagyobbrészt nem is 
igazán hideg, viszont csapa-
déktalan telünk volt.

- December 9-én egy rövid 
hidegfront ért el bennünket – 
mutatja hőmérsékleti adatokat 
a szakember -, de mindössze 
3-4 napig volt igazán hideg. 
Aztán enyhülés kezdődött és 
január közepéig az enyhe idő-
járás volt a jellemző. Ami a 
legszembetűnőbb a decembe-
ri időjárásban, hogy a 31 nap 
alatt összesen 0,2 milliméter 
csapadékot mértünk. Ez pedig 
nem is kevés, hanem elégtelen 
mennyiség. Egyébként 2013-
ban 574,1 mm csapadék érke-
zett, ami megfelel az 50 éves 
átlagnak még úgy is, hogy a 
decemberi csapadék ezúttal 
kiesett.

Hozzá kell fűzni azonban, 
hogy tavaly tavaszi belvízben, 

nyári aszályban egyaránt ré-
szünk volt. Viszonylag jó átla-
gokat mutat fel az ősz is, a tél 
viszont szárazsággal indult, és 
meleggel, hiszen a már mon-
dott hidegfront után egy hét-
tel, a karácsonyi ünnepek ide-
jén (24-25-26-án) már 10-13 C 
fok volt a nappali maximum 
és az éjszakai hőmérséklet 
sem esett 0 fok alá, ami akár 
húsvéti időjárásnak is megfe-
lelne.

- Az enyhe, ködös, párás, 
szmogos idő január 23-ig tar-
tott. Ezen a napon hűlt a leve-
gő 0 fok alá és 24-én elért ben-
nünket az igazi – bár csak két 
hétig tartó – tél.

Valódi téli idő következett, 
hiszen – emlékszünk - hava-
zás, hófúvás és hideg is tarkí-
totta a mindennapokat, s ami-
kor a hó borította táj felett ki-
tisztult az ég, -12 fokra hűlt le 
a levegő – és több napig 0 fok 
alatt maradtak a napi maxi-
mumok.

- Most beigazolódott a népi 
meteorológia, mert két hét téli 
idő után jött Dorottya, aki az-
tán tágított az időjárás szigo-
rúságán. Az akkor kezdődött 
enyhe időszak azóta is tart.

Az összesítésekből megál-
lapítható, hogy januárban és 
februárban 4-5 fokkal volt 
melegebb a megszokottnál és 
ha emlékszünk március 1-jére, 
elmondhatjuk hogy a március 
is szép és meleg idővel köszön-
tött be. Az év elején már a csa-
padék is megjelent: januárban 
30, februárban 23,5 millimé-
tert regisztráltak. Ezek az 50 
éves átlagnak megfelelő meny-
nyiségek.

- A csapadék nagyon kellett, 
a kiesett mennyiség nem pót-
lódott ugyan, de ami érkezett, 
az jó esélyt ad a tavaszi indu-
lásnak.

Kovács Györgyi szerint a 
szántóföldi növények szépen 
telelnek, fagykárt nem lehet 
tapasztalni, de egy hirtelen 
hőmérséklet-csökkenés – ami-
től még márciusban is tartha-
tunk – a kertészeti kultúrák-
ban nagy kárt okozhat. Más-
részt pedig az enyhe télnek 
is megvannak a maga hátrá-
nyai: a kártevők, kórokozók 
és a gyomok máris kezdenek 
szaporodni, úgyhogy nagyobb 
hangsúlyt kell kapnia a nö-
vényvédelemnek.

Elek György

Nagyon rövid telünk volt

Költözik a könyvtár
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Világszerte közel 600 millió 
embernek - nagyjából 10-ből 
1 felnőttnek - valamilyen for-
mában már károsodott a ve-
séje. Minden év márciusának 
második csütörtökén tartják 
a Vese Világnapját, melynek 
célja, hogy felhívja a figyel-
met vesénk központi szerepé-
re és csökkentse a vesebeteg-
ségek és a hozzá társuló szö-
vődmények gyakoriságát, sú-
lyosságát. 

A Vese Világnapjának idei 
témája: Az öregedés és a vese.

Ha pénzügyileg nem is va-
gyunk gazdagok, de milli-
omosok vagyunk vese szem-
pontjából, hiszen születés-
kor mindkét vesénk 1-1 mil-
lió nefront tartalmaz. A 
nefron a vese működési egysé-
ge, egy hajszálérgomolyagból 
(glomerulus) és hozzá csatla-
kozó kanyarulatos csövecs-
kékből (tubulus) áll, melyek 
gyűjtőcsatornákba összeömöl-
ve a vesemedencébe torkolla-
nak. Nefronok alapvető fel-
adata a vér szűrése és a szűr-
letből vizelet előállítása. Ve-
se központi szerepét mutatja, 
hogy a vizeletképzés mellett 
fontos szerepet játszik a vér-
nyomás szabályozásában, D 
vitamin és egyéb hormonok 
képzésében, sav-bázis és ion 
háztartás fenntartásában is.

Az idő múlásával szerve-
ink öregednek, de ez egy ter-
mészetes folyamat. Verőerek 
és a hajszálér gomolyagok he-
gesednek, romlik a vese vér-
ellátása, csökken a működő-
képes sejtek és nefronok szá-
ma, ezzel együtt a vesék mé-
regtelenítő és egyéb funkciója 
is csökken. Ez a folyamat már 
fiatal korban elindulhat, 50-
70 év közötti életkorban min-
den második emberben jelen 
van. Nefronjaink száma 60 
éves korunkra a születésko-
ri érték kétharmadára csök-
ken. Veséink működőképessé-
ge 30 éves életkorunk felett tíz 
évente 6-8 %-kal csökken. A 
laboratóriumi leleten feltün-
tetett eGFR érték adja meg, 
hogy hány százalékos veséink 
működése. A vese öregedése 
nem kórós folyamat, ugyan-
úgy ahogy a bőrünk is öreg-
szik, ráncainkat sem tekint-
jük betegségnek. A vese örege-
dése egészen addig, amíg ve-
seműködésünk 45% feletti és 
nincs kórosan sok fehérje a vi-
zeletünkben, önmagában nem 
rontja életben maradási esé-
lyünket.

Azonban nagyon fontos, 
hogy veséink természetes öre-
gedésének ütemét ne gyorsít-
suk fel! Idős korban különö-
sen fontos a megfelelő folya-
dékbevitel biztosítása, a kiszá-
radás megelőzése (különösen 
hasmenés, lázas állapot, nyá-
ri extrém izzadás esetén). A 

veseműködés gyors romlása 
léphet fel kontrasztanyag adá-
sa után vagy rendszeres fáj-
dalomcsillapító szedés, túl-
zott vízhajtás, nem megbízha-
tó forrásból származó alterna-
tív gyógyászati szerek szedése 
esetén. Oda kell figyelnünk 
a társbetegségekre is, hiszen 
népbetegségnek számító túl-
súly, cukorbetegség, magas 
vérnyomás betegség és do-
hányzás jelentősen rontja a ve-
se erek állapotát, felgyorsítva 
az érszűkület és az érgomolya-
gok hegesedésének folyamatát. 
Nagyon fontos ezek megelőzé-
se, korai felismerése és megfe-
lelő kezelése.

Veséink sorsáért mi ma-
gunk is felelősek vagyunk! 
Egészségünk a legnagyobb 
kincs, ezt leginkább az idő-
sebbek tudják - érzik saját 
magukon, hiszen nem mind-
egy, hogy ki meddig  és mi-
lyen életminőségben él. Tud-e 
aktív életet élni idős korban, 
tud-e gyönyörködni és ját-
szani az unokákkal, ki tud-e 
menni kertészkedni, ellátni 
az állatokat?  Egészségtuda-
tos magatartással mindez va-
lóra váltható. Néhány arany-
szabályt említenék meg, mely-
lyel csökkenteni tudjuk a ve-
seelégtelenség kialakulásának 
kockázatát illetve többi szer-
vünk védelme szempontjából 
ugyanúgy érdemes betartani a 
következőket:

Fontos figyelnünk a meg-
felelő mennyiségű napi fo-
lyadék elfogyasztására (1.5-
2 liter víz). Étkezzünk egész-
ségesen és csökkentsük a só 
fogyasztást. Az ajánlott kony-
hasó bevitel 5-6 gramm na-
ponta- ez egy teáskanálnyi 
mennyiség, melynek 80%-
t ételeink utánsózás nél-
kül is tartalmazzák. Alapve-
tő a vérnyomás, a cukor- és 
zsírháztartás optimális szin-
ten tartása, melyre a diétás és 
gyógyszeres kezelés mellett a 
rendszeres testmozgás is jóté-
kony hatású. Elengedhetetlen 
az optimális testsúly elérése 
és a rendszeres, legalább heti 
háromszori fizikai aktivitás, 
dohányzás elhagyása. Lehető-
ség szerint kerülni kell a fáj-
dalomcsillapítók rendszeres 
szedését is. 

További információkat ta-
lálhatnak a www.nephrologia.
hu, www.wordkidneyday.org, 
www.diaverum.com webolda-
lakon. 

Dr. Szabó Melinda
nefrológus szakorvos

Veséink velünk öregszenek!

Ludwig van Beethoven haj-
fürtjét 1958-óta a Fejér me-
gyei Martonvásáron őrzik a ze-
neszerzőről elnevezett emlék-
múzeumban. A tincset egy bi-
zonyos Anton Sauter zenész 
és költő vágta le a bécsi halot-
tasházban Beethoven hajából, 
majd később Höltzl Szeráf Fe-
renc karnagynak ajándékozta, 
aki 1870-ben a Pécsi Dalárdá-
nak ajándékozta tovább. A fürt 
végül Martonvásárra került 
annak emlékére, hogy Beetho-
ven 1800-ban ott vendégeske-
dett a Brunszvik család meghí-
vásának eleget téve. (Bár egyes 
források 1806-ot említenek.)
A géniusz ekkor már harminc 
éves volt, telente műveinek be-
mutatásával foglalatoskodott, 
nyarait pedig zeneszerzéssel 
töltötte, leginkább a vidéki ter-
mészet magányába vonulva. 
Már öt éve küszködött hallásá-
nak romlásával, ami rengeteg 
lelki gyötrelmet okozott ne-
ki. Vívódásait személyes prob-
lémái is tetézték, állandó harc-
ban állt bátyja özvegyével és az 
imádott unokaöccsében is sú-
lyosan csalódnia kellett. Fel-
jegyezték róla, hogy bár sok-
szor indulatos, mégis tiszta szí-
vű, nemes lelkű ember volt, aki 
annyira a zenében élt, hogy az 
élet alapvető dolgaiban szinte 
teljesen tapasztalatlannak tűnt.

1819-re teljesen megsüketült. 
A húszas években néhány kri-

tikusa kijelentette, hogy Bee-
thovent már nem hallgat sen-
ki, idejétmúlt. Erre azonban 
rácáfolt. Kifinomult belső hal-
lása lehetővé tette, hogy tovább 
folytassa munkásságát és olyan 
páratlan műveket alkosson, 
mint a IX. szimfónia.

A szimfónia bemutatójá-
ra 1824 májusában került sor. 
A hatalmas kórussal színpad-
ra állított mű végén a közönség 
a székekről felugorva, tombol-
va ünnepelt. A kottákba me-
rült Beethovent végül egy kó-
rustag fordította a publikum 
felé, hogy lássa az óriási sikert. 
Szintén teljes süketségben írta 
az utolsó zongoraszonátáit és 
hat vonósnégyesét, melyek kö-
zül a Hálaadás talán a leggyö-
nyörűbb tétel.

Beethoven életét és mun-
kásságát számos publikáció, 
könyv és film is feldolgozta 
már. Legtöbbjük – amelyeket 
olvastam vagy láttam – rend-
kívül alapos, szakmai és hite-
les amennyire csak lehet. Ne-
kem azonban egy olyan film-
adaptáció tetszik, amelyben 
sok a fiktív elem, a kitaláció, de 
valahogy mégis a lényeget ké-
pes megfogni és átadni. A Bee-
thoven árnyékában című alko-
tást 2006-ban forgatták Sopron 
várnegyedében – Ed Harris és 
Diana Kruger főszereplésével. 
A sztori szerint az idős és beteg 
zeneszerző új kottamásolót al-

kalmaz a hamarosan bemuta-
tásra kerülő IX. szimfónia kot-
tafejeinek elkészítéséhez. An-
na Holtz személye azonban so-
sem létezett. A Maestro sosem 
alkalmazott ilyen nevű kotta-
másolót, de a fiatal hölgy alak-
ja mégis szükségszerű. Nem 
csak azért mert egy drámai 
film nem valósulhat meg női 
főszerep nélkül, hanem azért 
is, mert az alkotás üzenetét te-
kintve is lényeges a jelenléte. A 
fiatal és okos szépség egyrészt 
Beethoven ideáinak, a szabad-
ságnak, az élet és a zene előt-
ti hódolatának megtestesítője, 
másrészt a kettejük dialógusa-
iban összegződnek azok a gon-
dolatok, amelyeket a zeneszer-
ző valaha is kimondott, papír-
ra vetett, vagy zenében megírt. 
A két leghatásosabb ilyen jele-
net, amikor Beethoven a hité-
ről beszél és amikor a film vé-
gén tollba mondja a Hálaadás 
kottáját. Az utóbbi jelenet alatt 
ott szól a szerzemény. Döbbe-
netesen érzékletes képe annak, 
hogy lehet szavak nélkül, zené-
ben megfogalmazni valamit.

Ahogy fentebb írtam, a 
film tele van kitalált részek-
kel, azonban nem is egy száraz 
biográfiának készült, hanem 
Ludwig van Beethoven örök 
érvényű zenéjének mélységét 
és bámulatos szépségét akarja 
közvetíteni. Sikerrel.

-dh-

Az Épkar-díjat a legjobb 
munkát végző és hosszabb 
idő óta ott dolgozó alkalma-
zottak elismerésére alapítot-
ta a cég, immár több mint 
negyedszázada. Az idei díja-
zott – Kelemen Ferenc – már 
másodjára részesült a kitün-
tetésben.  Először 2003-ban, 
harmincévesen vehette át az 
Épkar-díjat.

A karcagi születésű szak-
ember kőművesként vég-
zett a karcagi szakmunkás-
képzőben és a leszerelés után 
1993-ban – húszévesen – lett 
az Épkar munkatársa. Ma 
már az építők csoportveze-
tője. Épkarosként nősült, két 
gyermek apja.

- Az eltelt huszonegy év 
alatt hány céges munkában 
vett részt?

- Nem tudom ponto-
san, de évenként négy-öt na-
gyobb munkát lehet számíta-
ni, ami ennyi idő alatt mint-
egy nyolcvan nagyobb beru-

házást jelent. Családi házat 
éppúgy építettünk, mint au-
tószalonokat, üzletházakat, 
de másfél évtizede a főváros-
ban épület felújításokat is vég-
zünk. Egyébként a munkák 
kapcsán már az ország min-
den megyéjében (elsősorban a 
megyeszékhelyeken) megfor-
dultam.

- Ön ma már egész munka-
csoport vezetője.

- Igen, az építők vezetője-

ként mintegy huszonöt mun-
katársam van. Néhány fővá-
rosi kollega mellett, a nagy 
többség karcagiakból áll. Én 
irányítom a munkájukat – 
vagyis a helyszínen megnéz-
zük mi a teendő, leosztjuk a 
feladatokat, megbeszéljük, 
kinek milyen gépigénye és 
anyagszükséglete van, aztán 
mindenki végzi a munkáját. 
Összeszokott csapat már a 
miénk, mindenki tudja, mi a 
teendője.

- Mik voltak a legutóbbi 
munkák?

- A II. János Pál pápa téren 
csináltunk 14 lakást – ami 
már az átadás előtti pillanat-
ban van, ahogy az Erzsébet 
téri munkánk is. Jelen pilla-
natban pedig itthon dolgo-
zunk, a lakatos műhelyt kor-
szerűsítjük.

- Gratulálok az elismerés-
hez. Jó munkát!

(X)

Épkar-díj 2014.

Kelemen Ferenc
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Az elmúlt két hétben ide-
genben szerepelt a felnőtt fér-
fi kosárlabda csapatunk a 
megyei bajnokság alapsza-
kaszában. A csapat jelenleg 
a tabella élén tanyázik, s re-
mélhetőleg tudja tartani he-
lyét az elkövetkező mérkőzé-
sein is a bajnoki dobogó tete-
jén, hiszen nem mindegy me-
lyik pozícióból vág neki majd 
áprilisban a rájátszásnak!

Törökszentmiklósi KSE - 
KARCAGI SE 54:76 (13:18, 
18:11, 12:29, 11:18) 

Karcagi SE: Kiss J. (3p.), 
Fábián P. (6p.), Kovács I. 
(30p.), Pásztor Gy. (9/3p.), 
Vincze M. (4p.)

Cserék: Hajdú G. (3p.), Er-
dei J. (10p.), Simon L. (7/3p.), 
Kohári I. (4p.)

Fodor Csaba: Idegenbe-
li mérkőzéseink előtt mindig 
van valami probléma a csa-
pat összeállítással. Így volt ez 
most is, de szerencsésen meg-
oldottuk a hiányzók pótlását 
és a sérültjeinket is „össze-

drótoztuk”. Az első két ne-
gyedben „belaktuk” a felnőtt 
megyei bajnokság lebonyolí-
tására méltatlan termet. Fel-
váltva estek a kosarak, mind-
két csapat kereste a másik se-
bezhető pontját. A harmadik 
negyedben a játékot sérül-
ten is vállaló Erdei és az egész 
meccsen rendkívül pont-
erős Kovács Isu révén jelentős 
előnyt értünk el a házigaz-
dák ellen. Az utolsó negyed-
ben fokoztuk az előnyt és a 
sportszerűen küzdő TKSE el-
leni mérkőzést magabizto-
san nyertük meg. Igazi csapat 
munka volt!

Szolnoki Baglyok SE - 
Karcagi SE 67:83 (15:18, 
16:20, 19:20, 17:25)

Karcagi SE: Kiss J. (8/6p.), 
Fábián P. (14p.), Kovács I. 
(19/3p.), Pásztor Gy. (2p.), 
Vincze M. (6p.)

Cserék: Hajdú G., Erdei J. 
(11/3p.), Simon L. (2p.), Ko-
vács M.,Tóth I. (4p.), Szepesi 
B., Kohári I. (17/9p.)

Fodor Csaba: A kimon-
dottan baráti hangulatú, de 
azért korántsem parolázós 
meccsen, ami az idei bajnok-
ságban még nem sikerült, az 
most megvalósult! Teljes csa-
pattal tudtunk kiállni és min-
dig, ahogy a mérkőzés tem-
pója megkívánta, tudtunk 
variálni a csapat szerkeze-
tén. Ráadásul volt törleszte-
ni valónk a Baglyok ellen, hi-
szen Karcagon hosszabbítás-
ban egy „infarktusos mecs-
csen”, tőlük kikaptunk a 
szezon kezdetén. Most vi-
szont folyamatosan növel-
tük előnyünket, gyakorla-
tilag egy pillanatra sem en-
gedtük át a vezetést a hazai-
aknak. A negyedik negyedre 
elért előnyünket a már fára-
dó vendéglátók ellen még to-
vább növeltük, mikor rátet-
tünk egy lapáttal a végére. Is-
mét igazi „csapatjátékkal” si-
került győznünk!

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

Három év után, tavaly 
szeptemberben kezdték el is-
mét az uszodai felkészülést 
a karcagi úszók, akik így év 
elején már két kiemelkedően 
jó eredményt is felmutathat-
nak.

- Mindenki nagy örömé-
re sikerült Karcagra lehozni 
az úszás megyei diákolimpi-
ai döntőjét. Ezen az uszoda és 
a gyerekek is nagyon jól sze-
repeltek – megnyertük a me-
gyei döntőt – mondja Keserű 
Sándor tanár úr, az úszók fel-
készítője.

A megyei eredmények nyo-
mán utazhatott Kecskemét-
re a Diákolimpia országos 
döntőjébe a Karcagi Általá-
nos Iskola fiú gyorsváltója és 
a Nagykun Református Álta-
lános Iskola váltója.

- A Karcagi Általános Isko-
la csapata, tagjai: Keserű Bá-
lint, Zsembeli Zsadány, Szen-
tesi Ákos (Györffy Tagisk.), 
Szabados Bence (Kováts), 
4x50 méter gyorsváltóban 
ötödik helyezett lett. Szo-
ros küzdelemben, tizedmá-
sodpercekkel csúsztunk le 
a negyedik helyről. Reme-
kül teljesített a Balajti János, 
Karsai Márk, Szendrei Lász-
ló és Vincze Péter alkotta III. 
korcsoportos refis csapat is. 
Szintén 4x50-es váltójuk a 11. 
helyet szerezte meg.

A két csapat felkészítői Ke-

serű Sándor és Kun László 
testnevelők.

- Gratulálunk! Mivel folyta-
tódik a munka az uszodában?

- Szeretnénk visszakerül-
ni a megyei versenysorozat-
ba, ami azonban nagyon sok 
munkával jár majd. A most 
ötödik helyezést elért váltónk 
a IV. korcsoportba tartozik, 
vagyis nyolcadikosok és ezért 
talán nyárig tudnak majd ná-
lunk úszni, utána kikerülnek 
a rendszerből. Az újonnan a 
szakosztályba járó gyerekek 
felkészítésében kell majd gon-
dolkodnunk. A református 
általános iskola 5-6-os fiúk-
ból álló csapatának a helyezé-
se mutatja, hogy a következő 
korosztályban van egy jó kis 
mag. Ebből látható, hogy van 
utánpótlás, de nagyon sok 

munkával tudunk majd el-
jutni oda, hogy jövőre úgy a 
megyei, mint az országos di-
ákolimpián szépen szerepel-
jünk.

Keserű tanár úr azt is el-
mondta még, hogy az elmúlt 
időszakban az úszás mellett 
a kerékpár sportág volt még 
sikeres. Tavaly például elsők 
lettek a karcagi bringások. 
Éppen ezért Kun László tanár 
úrral az országos kerékpáros 
versenyre is felkészítik és el-
indítják a csapatot.

- A gyerekek tehetségesek 
és ügyesen dolgoznak. Úgy-
hogy az elkövetkező időben 
iskolai szinten a vártnál egy 
kicsit a kerékpározás felé fo-
gunk tovább lépni.

Elek György

V. helyezés a Diákolimpián
Pályázati felhívás

a karcagi állandó lakóhellyel rendelkező 
hallgatók és tanulók 2014. évi tanulmányi 

ösztöndíj pályázatáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 

évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) rendeletében a ki-
emelkedő tanulmányi eredményt elérő, karcagi lakóhellyel 
rendelkező tanulók ösztöndíjára, a pályázó részére egy nap-
tári évben egyszer adható támogatást állapított meg.

2014-ben az ösztöndíjat igényelheti az a kiemelkedő ta-
nulmányi eredményt elérő, karcagi lakóhellyel rendelkező 
fiatal, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

1.  A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövede-
lem nem haladja meg a pályázat kiírásakor központi-
lag meghatározott kötelező legkisebb munkabér nettó 
összegét (66.482,- Ft).

2.  Az ország valamely felsőoktatási intézményének hall-
gatója, aki:
- nem lépte túl a képzésre vonatkozó keretidőt
- nappali tagozatos 
- alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja 
tanulmányait,

- tanulmányi eredménye a kérelem benyújtása előt-
ti félévben 4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi 
átlag (amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4. 
00 vagy e fölötti tanulmányi átlag)

3. Az ország valamely középiskolájának (gimnázium, 
szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos tanu-
lója illetve középiskolai akkreditált iskolarendszerű 
felsőfokú szakképzésben részt vevő tanuló.

Szükséges tanulmányi átlag: 
- gimnáziumi tanuló: 4.5 vagy e fölötti tanulmányi 

átlag
- szakközépiskolai tanuló: 4.3 vagy e fölötti tanulmá-

nyi átlag
- szakiskolai tanuló: 4.0 vagy e fölötti tanulmányi át-

lag

A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely besze-
rezhető a Karcagi Polgármesteri Hivatalban, továbbá le-
tölthető a www.karcag.hu oldalról.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
-  hatósági bizonyítvány az egy háztartásban, állan-

dó bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekről. 
(Karcagi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály által 
kiadva.),

-  igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők 
egy főre jutó – legalább az utolsó három havi – net-
tó jövedelméről (eredeti példányok),

-  a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazo-
lása (eredeti példány),

-  a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő test-
vérek iskolalátogatási igazolásai (eredeti példány),

-  még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi 
kivonatának másolata,

-  az oktatási intézmény által hitelesített félévi értesí-
tő-, bizonyítvány-, illetve leckekönyvmásolat az át-
lag igazolására (eredeti példány) illetve középiskola 
esetén az iskolatípust megjelölése

Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetésre (márci-
usban és augusztusban) de egy naptári évben egyszer igé-
nyelhető.

A pályázatot a Karcagi Polgármesteri Hivatalhoz kell 
benyújtani 

(Karcag, Kossuth tér 1. 34. iroda).
A beadás határideje: 2014. március 31.
Az elbírálás határideje: 2014. április 30. 
A döntés eredményéről a Karcagi Polgármesteri Hivatal 

levélben értesíti a pályázót.

Úszás

KOSÁRLABDA

Megyei Felnőtt Bajnokság
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
8,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 
06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M 
Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Tégla építésű társasházi, II. eme-
leti, 3 szobás, klímás, egyedi fű-
tésrendszerű lakás garázzsal 
együtt is eladó. Tel.: 06/20-451-
8143.
3 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok 
II. emeletig értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-349-4316.
Eladnám, vagy elcserélném 83 
m²-es családi házat, földszintes 
tömblakásra. Fűtés 3 helyiség-
ben, cserépkályha + vegyes tü-
zelésű + gázkazán központi fű-
tés. Gazdasági épület + garázs 
van. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon, a Kántor S. utcában 
új építésű, kétszobás, földszinti 
lakás eladó. Romos, kertes házi-
kó beszámítok. Tel.: 06/20-805-
2338.
Karcag központjában 145 m²-
es tégla építésű, gázfűtéses, 4 
szoba összkomfortos családi ház 
nagy udvarral, garázzsal eladó. 
Ár: 18 M Ft. Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon rendezett telken teljes 
közműves téglából épült kisebb 
kertes ház betegség miatt sür-
gősen eladó. Építési lehetőség 
bontás nélkül megoldható. Tel.: 
06/70-550-2902.

Karcagon a Kisfaludy utcában 
söröző épülete a telken lévő la-
kóházzal, nagy alsóépülettel, ga-
rázzsal eladó. Tel.: 06/30-754-
7290.
Karcagon két család részére al-
kalmas, két teljesen különálló 
épület, alsóépülettel, garázzsal 
eladó vagy elcserélhető. Tel.: 
06/30-754-7290.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es, II. emeleti felújított lakás re-
ális áron eladó. Tel.: 06/30-439-
8880.
Karcag, Györffy I. utca 17/6. sz. 
alatti lakás eladó. I.ár: 1.800.000 
Ft. Tel.: 06/30-366-0501.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros tégla ház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel, 
délben és 18 órától)
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-
385-4300 vagy 59/311-975.
Karcag főtéri 2 szobás, földszin-
tes felújított lakás és egy 3 ke-
rekű 28-as kerékpár eladó. Tel.: 
06/20-353-2939.
Karcagon a városközpontban 
2 szobás, gáz és cserépkályha 
fűtésű kertes családi ház eladó. 
Tel.: 06/70-409-3470.
Karcagon a főtérhez, piachoz 
közel 712 m²-es telken közmű-
vesített, ipari árammal ellátott, 
bontásra ítélt ház eladó. A telek 
alkalmas üzleti vagy ipari tevé-
kenységre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 
21. Tel.: 06/30-478-2714.
Karcagon 2 szintes, 4 szobás 
ház eladó az Ifjúsági lakótele-
pen. I.ár: 7,8 M Ft. Tel.: 06/20-
505-3467.
Két szoba, nappalis ház eladó, 
vagy cserélhető. Érd.: Kg., Arany 
J. u. 4.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt olcsó rezsijű, 1,5 szobás, 
erkélyes, I. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-491-2519.
Komfort nélküli kis ház nagy te-
lekkel, a Soós I. utcában eladó. 
Tel.: 06/30-244-0682.
Karcag, Gépgyár u. 2. sz. alatti 
összkomfortos, kertes ház eladó, 
vagy elcserélhető 1 szobás tár-
sasházi lakásra. Fél szocpolra is. 
Ár: 5 M Ft. Tel.: 06/30-473-5497.

Állat
K o p a s z t o t t  c s i r k e  e l a d ó ! 
Vá g á s  m i n d e n  p é n t e k e n . 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Eldó 1 db Limuzin üszőborjú, 1 
db magyar tarka bika borjú. Tel.: 
06/30-244-0682.
2 db 1,5 éves Yorki szuka jelké-
pes áron eladó. Tel.: 06/30-260-
9908.

Állás
Nyugdíjas hölgy munkalehe-
tőséget keres Karcagon. Tel.: 
06/30-754-7290.

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.

Társkeresés
Debrecenben rendezett, szép 
lakásban egyedül élő 75 éves 
özvegy elektromérnök barátunk 
mellé keresünk kedves, magá-
nyos nyugdíja,s nem dohányzó 
hölgyet, aki hozzáköltözne. Tel.: 
06/20-461-1470.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
A  v i l á g  l e g h a t é k o n y a b b 
stresszcsök kentő program -
ja. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 
db Swin csepel 26-os bicikli, 2 
db grillsütő, fa etetőszék asztal-
lal, autós gyermekágy, 5 polcos 
TV-állvány, bébiőr, autós ülés, 
1400 W-os porszívó. Tel.: 59/314-
094 (délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. 
Tel.: 06/59-311-477.
Eladó kitűnő állapotban érték-
nek megfelelő áron: 1 db 160 
l-es Zanussi Lehel hűtőszekrény, 
1 db kovácsolt vas szép kivite-
lezésű előszoba fogas, 1 db ba-
rokk stílusú újszerű franciaágy 
+ eredeti zöld bársony terítővel, 
1 db új gurulós zsúrkocsi, 2 db 
sarokra szerelhető vitrines téka 
tölgyfából, népi motívumokkal 
díszített faragással, 1 db előszo-
bai cipős szekrény kedvező áron. 
Tel.: 06/70-300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 óráig, 
szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.

Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác, 
selyemfű (folyékony) 1.800 Ft. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba. Tel.: 
06/30-963-5073.
Vásárolnék diófunéros ruhás-
szekrényt a ’60-as évekig ké-
szültet, maximum 4 ezer forintig 
anyagnak. Tel.: 06/30-963-5073.
Őrölt, erős és édes fűszerpapri-
ka eladó őstermelőtől. Érd.: Kg., 
Rákóczi u. 13. Tel.: 06/70-943-
3479.
8 ha 145,48 AK szántó Tilalmas-
Hortobágy határában eladó. 
Tel.: 06/20-322-1540.
Idős néni TEP műtét után pár 
hétre délutánonként keresi azt 
a diáklányt, aki bevásárolna. Tel.: 
06/20-461-1470.
Eladó színes TV videóval együtt 
10.000 Ft-ért (Philips), porszí-
vó 5.000 Ft-ért (Aka Efect). Tel.: 
59/313-414.
Hőtárolós kályha elbontással el-
adó. Tel.: 06/30-507-9490.
Karcagi 03835/50 hrsz.-ú 94,18 
AK jó minőségű szántóföld el-
adó. Tel.: 06/30-244-0682.
1 m³-es IBC tartályok, 100-100 
db lucerna és réti széna, terü-
letmérő GPS eladó. Tel.: 06/20-
355-7559.
H a g y o m á n y o s  g y ü m ö l c s -
fa csemete eladó: 5 -féle szilva, 
meggy, birsalma, dió, mogyo-
ró, füge, szeder, málnák, lilaakác, 
fidiszkuszok és mahónia. Kg., 
Kinizsi utca. Tel.: 06/30-266-2859.
Honda robikapa 4,5 LE újsze-
rű állapotban eladó. Tel.: 06/30-
835-0606.
Búza van eladó. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 06/30-856-6978.
Rendszám nélküli ráfutó fékes 
utánfutó, tritikálé, Zug II-ben 10 
sor kertföld termő gyümölcs-
fákkal, vízzel, villannyal, lakha-
tó épülettel eladó. Tel.: 06/30-
587-9678.
Mese diafilmek eladók 500 Ft-
tól. Tel.: 06/30-420-6617.
Idős mozgássérült férfi mellé 
segítőt keresünk. Egyelőre he-
ti 2 alkalommal. Tel.: 06/30-420-
6617.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 59/887-
269
Idős ember gondozását válla-
lom kertes házamban. Tel. : 
06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e -
lést ,  BÁDOGOS munkát és 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
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.
Pala,  cseréptetők át fedése 
táblás zsindellyel, cseréppel, 
lindabbal. Ereszcsatornák cse-
réje, bádogos munkák végzé-
se garanciával. Filagóriák építé-
se, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.
Diáktanya családi, baráti társasá-
gok, ballagások, esküvők meg-
rendezését vállalja. Tel.: 06/20-
322-1540.
Értesítjük új és régi ügyfeleinket, 
hogy László Imre villanyszerelő 
telefonszáma megváltozott! Tel.: 
06/30-405-8077.
Több éves gyakorlattal kőmű-
ves brigád munkákat vállal: épü-
letek építését, bontását, járdák, 
kapubejárók átalakítását, vako-
lását, simítást, betonozást, asz-
faltozást, helyre állítást, tető-
szerkezetek építését, bontá-
sát, cserépforgatást, udvarok 
takarítását, tisztítását, épüle-
tek, házak alapozását, föld- és 
kubikmunkákat. Mezőgazdasági 
munkákat is vállalunk: címere-
zést, kapálást, akár 50-120 fő-
ig. Kedvezményt tudunk bizto-
sítani. Hívjon bizalommal. Tel.: 
06/30-727-6022.

Gépjármű
Jawa moped (207.300 típusú) se-
gédmotor jó állapotban eladó. 
Tel.: 06/70-409-3470.
Karcag, Kisújszállási úton 1.3-
as, sötétkék színű, 2004. 12. ha-
vi évjáratú, 50.000 km-rel Suzuki 
Ignis eladó. Műszaki: 2015. janu-
ár. I.ár: 1,2 M Ft. Tel.: 06/20-505-
3467.
John Deere 6320 -as szer vi-
zelt, karbantartott traktor, John 
Deere 2256-os szervizelt, kar-
bantartott kombájn adapterek-
kel együtt eladó. Tel.: 06/20-355-
7559.

S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K 

A  H I R D E T É S E K 

V A L Ó S Á G T A R T A L M Á É R T 

FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

Apróhirdetés
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2014. március 14. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Dalma Dance II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések – különki-

adás
 Dr. Fazekas Sándor vidékfej-

lesztési miniszter és Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter beszámolója.

 Karcagi Hírek
 - Elvitték az első malacszállít-

mányt
 - Fotókiállítás
 - Állománygyűlés
 Háttér - Különkiadás 
 Birkafőzők a Hungaricum gá-

lán
20.20  Sportolók köszöntése a Vá-

rosházán
21.30  Gazdafórum Kenderesen

2014. március 15-16. szombat, 
vasárnap

13.00  Műsorajánlat
13.10  Disznótor és pálinka fesztivál
14.10  Nagykunság Szépe Szépség-

verseny 2013
16.00  Birkafőző fesztivál 2014
18.00  Zorró – am. film
19.30  Pirinyó, a behemót és a jófiú 

– am. film

21.00  Skorpio force – am. film

2014. március 18-19. kedd-

szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.20  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.50  Karcag Sport:  III. Karcagi Fo-

ci Gála 2014.
 - riportok, összefoglaló
 - U19 - Edzők , testnevelők 

mérkőzése
 - U21 - Felnőtt csapat mérkő-

zése

2014. március 20 csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi diákok március 15-ei 

műsora
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: Városi költségvetés
 Karcagi Hírek
 Háttér – Különkiadás
 Mozdulok hogy segíthess…
20.20  Városunk március 15-ei ün-

nepi műsora

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
Halálozás

Simon Jánosné (Lajtos Ilona)
 Karcag (1942.)

Március 15. szombat – Ünnep
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
Március 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
Március 22. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
Március 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Rákóczifalva 3:0 

(2:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: Cson-

tos D. Segítői: Bodacz T., Sza-
bó j.

Karcag: Moga, Kovács L., 
Orosz (Németh, Kovács Cs., 
Szentannai, Szivós G., Kupai 
(Hamar), Szivós Gy., Szőke R., 
Bukovszki, Erdei

Edző: Orosz István
Az első tavaszi mérkőzését 

játszotta a táblázat élén álló 
hazai csapat a kilencedik he-
lyen álló Rákóczifalva ellen. A 
hetedik percben Szivós jobb-
ról a kapu elé lőtt labdáját Ku-
pai a védőt megelőzve a kapu 
közepébe fejelte (1:0). A negy-
venegyedik percben Orosz 
jobbról beadott és a berobba-
nó Kovács Cs. közelről a ka-
pu közepébe bombázott (2:0). 
A negyvennyolcadik perc-
ben Erdei kb. 25 m-ről lövés-
re szánta el magát és a labda 
a bal felső sarokba vágódott 
(3:0). 

Jók: Kovács Cs., Kupai, Er-
dei ill. senki

Ruskó Zsolt: Jól használta 
ki a hibáinkat a hazai csapat 
és így megérdemelten tartotta 
otthon a három pontot.

Orosz István: Sok boldog 
születésnapot kívánok a két 
játékosunknak. Ezzel a három 
ponttal ajándékozzuk meg 
őket.

A Karcagi Labdarúgó Baráti 
Kör hagyományteremtő szán-
dékkal minden hazai mérkő-
zésen tombola sorsolást szer-
vez. A mérkőzés szünetében 
11 db értékes tárgyat – póló, 
mobiltelefon – sorsoltak ki. 
Ezenfelül az Info Karcag tipp-
versenyt hirdetett meg a kar-
cagi SE szerepléséről. A csa-

pattagok által aláírt focilabdát 
Székely Sándor nyerte meg. A 
szurkolók üdítő ellátását az 
Origo egy faház megnyitásá-
val oldotta meg.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Rákóczifalva 2:3 
(1:0)

Karcag: Fábián, Magyari, 
Szőke N., Daróczi, Szabó, 
Ungi, Balogh Cs., Szajkó, Ba-
logh D., Balogh J., Berczi

Cserék: Oros, Kónya
Edző: Varga László
Gólszerzők: Balogh J., 

Berczi ill. Kiss P. (2), Komár
Varga László: Sajnos ki-

kaptunk. Gratulálok azoknak, 
akik a mérkőzést máshol te-
kintették meg.

NB. II. Észak-Kelet csoport

U14-es korosztály: Kisvárda 
– Karcag 2:2

Karcag SE: Binder, Szabó 
V. (Papp T.), Szabó P. (Takács 
T.), Erdős R., Sipos R. (Cson-
tos), Kiss S., Balajti, Fábián G. 
(Tóth R.), Varga G. (Czinege), 
Katona, Szabó F.

Góllövő: Fábián G., Takács 
T.

U15-ös korosztály: Kisvárda 
– Karcag 1:2

Karcag SE: Fekete, Kupai, 
Mester, Bencsik, Szendrei, 
Moga (Balog G.), Nábrádi, 
Farkas A. (Farkas S.), Györfi, 
Terjék, Tóth F.

Góllövő: Tóth F., Györfi Gy.
Kemecsi László: Egy  na-

gyon masszív, fizikálisan erős 
ellenfél otthonában, ha kis 
szerencsével is, de sikerült 
megszereznünk a győzelmet.

B. I.

Labdarúgás

Szakképzett 
munkaerőt 
keresünk

Kedves karcagi lakosok!
Mint már arról talán ér-
tesültek, az idei évben új 
ágazat beindítását tervez-
zük. Az új gyógyászat épü-
letének felújítási munká-
latai elkezdődtek és min-
den erőnkkel azon dolgo-
zunk, hogy minél előbb 
befejeződhessenek és az új 
szolgáltatás elindulhasson. 
Terveink szerint az enge-
délyezési eljárásokat kö-
vetően nyáron meg tudjuk 
nyitni a gyógyászati részle-
günk kapuit.
A megnyitás további fel-
tétele, hogy szakkép-
zett munkaerőt talál-
junk a feladatok ellátásá-
ra, ezért az alábbi munka-
körök betöltésére várunk 
jelentkezőket fényképes 
szakmai önéletrajzzal az 
akacligetfurdo@gmail.
com e-mail címünkre, 
vagy személyesen/postán 
a Karcag, Fürdő u. 3. alatt 
található fürdőnkben:
-  gyógymasszőr
-  orvosasszisztens 

(gyógymasszőri végzett-
ség előnyt jelent)

-  diszpécser
-  gyógytornász
-  fizioterápiás asszisztens.

Schwarcz Tibor
Akácliget fürdő, Karcag

igazgató

Szolnoki Volán III. - 
Kováts DSE Karcag II. 10:8

Karcagi győzelmek: Csornai 
Csaba – dr. Farkas Béla 1 győ-
zelem, Nagy Norbert – Ko-
vács Miklós 1 győzelem pá-
rosban. Egyéniben: Nagy Nor-
bert 3, Kovács Miklós 2, Csor-
nai Csaba 1 győzelem.

Csornai Csaba: Könnyű 
úgy csapatot kiállítani, hogy 
kinyújtjuk a kezünket és rög-
tön beleakad egy NB-s játé-
kos. Márpedig Szolnokon jó 
néhány minőségű sportoló 
vesz részt az edzéseken. A Vo-
lán csapata erősített egy volt 
NB II-es játékossal, így ezt a 
kemény diót nem tudtuk fel-
törni. A rendkívül szoros és 

kiélezett mérkőzéseken dőlt el 
a bajnoki pont sorsa. A pont-
vesztés ellenére tartjuk har-
madik helyünket. Következő 
mérkőzésünk – hazai pályán 
– Jászkisér ellen, március 27-
én 18 órakor a Kováts Mihály 
Ált. Iskola tornatermében lesz.

Jól sikerült a nőnapi rendez-
vény az asztaliteniszezőknél. 
A szakosztály férfi tagjai pén-
teken este vendégül látták a 
csapat hölgytagjait egy jó han-
gulatú vacsorára. A rövid kö-
szöntő után egy ízletes vacso-
ra mellett jó hangulatban telt 
el az idő és minden résztvevő 
elégedetten gondolt vissza az 
eltöltött órákra.

B. I.

Bronzéremmel zárták a 
Szentannais fiúk az V. korcso-
portos kézilabda megyei dön-
tőt a Székács és a Refi mögött, 
megelőzve a Móriczot és a 
Mezőtúrt. A Szentannais fiúk, 
köszönhetően annak, hogy 
kapusuk Székely Tamás eltör-
te a kezét, itthon súlyos 9 gó-
los vereséget szenvedtek a Szé-
kácstól, majd két hétre rá 4 
góllal megverték a Nagykun 
Református Gimit. A gimná-
zium és a Székács mérkőzé-
sen is karcagi győzelem szü-
letett, így 3 hatpontos csapat 
került ki a körbeverések mi-
att. A sors fintora, hogy a sú-
lyos 9 gólos vereség miatt a 
Szentannainak lett a 3 csapat 
közül a legrosszabb gólaránya. 
Sajnos a nevető harmadik, a 
Törökszentmiklós jutott to-
vább az országos elődöntőbe.

A Szentannai számára az 
éremszerzés volt a cél az el-
ső évben, az már csak hab volt 
a tortán, hogy megmutattuk 

milyen erőt képviselhetünk a 
következő 3 évben. Ehhez vi-
szont a gyerekeknek az idei 
évnél sokkal többet kell leten-
ni az asztalra és nem engedhe-
tik meg maguknak, hogy csak 
heti 1 edzésen vegyenek részt, 
mert edzés nélkül eredménye-
ket nem lehet elérni! Még egy-
szer gratulálok a Református 
Gimnázium elleni győzelem-
hez és remélem, ez a siker fel-
nyitja a szemüket azoknak a 
gyerekeknek, akik csipkeró-
zsika álmukban alszanak. 

Megyei Bronzérmes csapat 
tagjai: Székely, Czinege (ka-
pusok) Baráth, Mészáros, Fü-
löp, Székely, Gődér, Ferenczi, 
Bernáth, Holló, Rácz, Johan, 
Regényi.

Legjobb kapus: Székely Ta-
más Karcag (Szentannai)

Legjobb Játékos: Tóth Zol-
tán Karcag (Gimnázium)

Gratulál a csapatának:
Deák Ferenc

Asztalitenisz Megyei I. osztályú 
bajnokság

Szentannais siker a kézilabda megyei döntőben

Az egyik szemünk sír, a másik 
nevet


