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Az év elejétől számos tudósí-
tás, híradás hívta fel a figyel-
met a városban folyó (vagy 
épp az elmúlt időszakban be-
fejeződött) beruházásokra. 
Vajon mit mutat a költségve-
tés? Maradhat-e ez a lendü-
let az év további részében is? - 
kérdeztük Dobos László pol-
gármestert.

- A költségvetésről any-
nyit, hogy a képviselő-testü-
let 2014. február 27-én meg-
alkotta az idei költségvetésről 
szóló rendeletét, amelynek fő-
összege 3.552.348.000.- forint 
volt. Azóta – ahogy azt mon-
dani szokták – a bevételek és 
a kiadások arányosan teljesül-
tek, váratlan esemény, ami a 
költségvetés egyensúlyát ve-
szélyeztette volna – nem tör-
tént. Ami a kérdésben érin-
tett idei beruházásokat illeti, 
hadd kezdjem azzal, hogy ez 
évi, vagy 2015-ös befejezéssel, 
nyolc nyertes pályázat nyo-
mán van folyamatban valami-

lyen nagyobb munka, illető-
leg nagyobb beruházás előké-
szítése, egy pályázat esetében 
pedig még megkötésre vár a 
támogatási szerződés. Az em-
lített pályázatok összköltsége 
összesen közel kétmilliárd fo-
rint, amihez 302,5 millió fo-
rint önerőt biztosítunk. Az el-
mondottak azt hiszem rész-
letezés nélkül is jól mutatják, 
hogy a város életét jelentő-
sen befolyásoló beruházások 

az idén is folytatódnak, illet-
ve új elképzelések is megvaló-
sulhatnak.

- A pályázatok közül melyik 
áll már megvalósítás alatt?

- A folyamatban lévő mun-
kákat a karcagiak nyilván is-
merik, hisz naponta láthatják. 
Tehát: folytatódik a Kuthen 
utcai óvoda felújítása, nyár 
közepére elkészül az orvo-
si rendelő és rövidesen befe-
jeződik a Zöldfa utcai szoci-
ális otthon belső felújítása és 
ugyanott elkezdődik az épü-
let energetikai korszerűsítése. 
Az orvosi rendelő és az idősek 
otthona befejezése – ez év ok-
tóberére, valamint 2015 elejé-
re várható. (Meg kell említe-
nem még, hogy nem önkor-
mányzati munkaként ugyan, 
de a buszpályaudvar és a men-
tőállomás felújítása is javában 
tart.)

A nagy szél és a hűvösre változott időjárás ellenére is igen sike-
res volt a múlt hétvégén rendezett CAC fajtakiállítás – hallot-
tuk Fülöp Norberttől, a MEOE karcagi szervezete vezetőjétől. 
A hat bírói körben folyó bírálatra (és a fajtaállításra) 102 fajta 
képviseletében 415 kutyát neveztek. Karcagról is szép számmal 
voltak osztálygyőztes vagy fajtagyőztes kutyák, amelyek közül 
több kitűnő minősítést kapott. Képünkön Kun László és fia díj-
nyertes pulijaival. (A képet Kabai László készítette)

A Városi Könyvtár költözé-
se nagyrészt az újbóli nyitás-
sal kapcsolatban indukált kér-
déseket, sokan tudakolták vi-
szont azt, hogy mi lesz a régi 
épülettel.

Azt bizonyára sokan tudják, 
hogy az utóbbi egy-két évben 
a könyvtár már nem egyedüli 
lakója volt a néhai Legényegy-
let székházának. Itt rendezke-
dett be ugyanis a Karcagi Nyi-
tott Tanulási Központ, amely-
nek vezetője Soós Lilla tanu-
lásszervező.

- A Szövetség az Életen Át 
Tartó Tanulásért nevű szerve-
zet 2012. augusztus 1. és 2015. 
január 31. között valósítja meg 
a TÁMOP 5.3.9-11/1-2012-
0001 jelű és Nyitok: Hálózat 
a társadalmi befogadásért cí-
mű programot. Ennek kere-
tében az ország ötven telepü-
lésén, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében Szolnokon, Karca-
gon és Kisújszálláson kíná-
lunk tanulási lehetőséget ide-
gen nyelv, informatika és más 
területeken.

- Mely társadalmi csoporto-
kat célozzák meg?

- Elsősorban az aktív, va-
gyis a 18 éven túli, de a nyug-
díjkorhatáron inneni életko-
rúakat várjuk tanulási prog-
ramokkal. Itt Karcagon négy 
akkreditált képzés, köztük an-
gol és német nyelv, illetve in-
formatika várja az érdeklődő-
ket, hamarosan pedig a „Min-
dennapi pénzügyek” tanulási 
programot is indítani tudjuk. 
Emellett 10 egyedi, saját fej-
lesztésű tanulási programot 
kínálunk, melyek a munka vi-

lágában és a mindennapok-
ban való boldogulást igyek-
szenek elősegíteni. Ilyen pél-
dául a „Nőként érvényesülök 
– sokszínű szerepek” vagy a 
„Vállalkozást indítok!”. Ezek-
ről, illetve a további tanulási 
programokról a karcagi köz-
pont két állandó munkatár-
sa, jómagam és Göblyös Mária 
tanulási tanácsadó szívesen 
adunk bővebb tájékoztatást.

- Nézzük a hallgatói oldalt, 
vagyis: milyen az érdeklődés?

Nyitott Tanulási Központ

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás az 3. oldalon

Folytatódnak a beruházások

Birkafőzők figyelem!
A XVI. Karcagi Birkafőző Fesztiválra nevezni 

a www.karcag.hu honlapon lehet
 2014. május 5-től.

Szervezők

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban (Horváth F. utca) 

a gimnázium mögött 
2014. május 18-án (vasárnap) 10 órakor

istentiszteletet tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Jó volna leírni, hányadik 
motorosfutam következik az 
idén, de hát az évek alatt meg-
szoktuk és ugyan ki számolgat-
ta? Az biztosnak tűnik, hogy év-
tizedes esemény már, ami csak 
rendkívüli alkalmakkor ma-
radt el, és olykor hiányzott is. 
Az idén nem mutatkoznak aka-
dályok, úgyhogy amint dr. Ara-
di Erzsébet tájékoztatott: május 
közepén ismét itt a Toy Run.

- Farsang Imre, a Hells 
Angels MC Hungary vezetője és 
a Toy Run szervezője arról tájé-
koztatott, hogy a tervek szerint 
a futam motorosai május 17-én 
14 óra körül időben érkeznek 
Karcagra. A Városháza mellet-
ti parkolóban tartott rövid pihe-
nő után látogatnak ki a kórház-
ba, ahol az épület hátsó, park fe-
lőli oldalán található díszudva-
ron adják át az adományaikat és 
itt lesz a köszöntésük is. A mo-
torosok már korábban is kérték, 
hogy a kórházi események al-
kalmával szervezzük meg a vér-
adást, mert ők szívesen adná-
nak vért is. Az adományok át-
adása után tehát véradás lesz, 
azután vonulnak a kempingbe.

- Mivel telik a szombat dél-
után és az este?

- A fürdőben gulyásparti 
lesz. A belépő ezer forint, ami-
nek a megfizetésével mindenki 
a Gyermeképség Alapítványt tá-
mogatja. A szokásos módon lesz 
babgulyás és slambuc, amihez a 
motorosok évek óta ragaszkod-
nak. Lesz műsor is, a Retrock és 
a The Best Company zenekarok 
koncertjét hallhatja a közönség.

- Ez az esemény mindig az 
alapítvány támogatása érdeké-
ben szerveződik. Ebben az évben 
mire gyűjtenek? Mire fordítják a 
befolyt összeget?

- A babás szobában lévő cse-
csemők részére babaszállító ko-
csikat szerzünk be, ami a ba-
báknak és a mamáknak is sok-
kal kényelmesebb. Hét vagy 
nyolc darabra lenne szükség. 
Mindezek kb. 500 ezer forint-
ba kerülnek. Ha véletlenül több 
pénz gyűlne össze – amire azért 
volt már példa a futam törté-
netében – akkor az elromlott 
pulzoximéter pótlását is szeret-
nénk megoldani.

A szervezők a város lakosságát 
is szeretettel várják és szívesen 
látják a programokon, és a gyer-
mekosztály munkáját segítő ado-
mányokat is örömmel fogadják.

Elek György

Ismét itt a Toy Run

Interjú Dobos László polgármesterrel
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Európa 
közepe

Sokak számára köztudott, 
hogy Európa földrajzi közepe 
Kárpátalján, a Huszt és Rahó 
közötti közút fele tájékán talál-
ható. Legalábbis a régi magyar 
térképészek itt jelölték be - vi-
szonylag nagy pontossággal. 
Később, amikor megjelentek a 
műholdas bemérések, a karcagi 
származású, sajnos fiatalon el-
hunyt kiváló földrajztudós-tér-
képész, Hajdú-Moharos József 
hangot adott ama feltételezé-
sének, hogy a középpont ennél 
valamivel nyugatabbra van. Ő 
a Tokajhoz közeli Abaújszántó 
határát jelölte meg, de gyors 
halála miatt már nem tudta a 
méréseit igazolni. Így aztán – 
méltatlanul elfeledve – végül 
a „szakma” élő tudorai Tállyát, 
a Szerencshez 10 kilométer-
re lévő kis falu határát jelöl-
ték be, ahol kiváló szőlőskertek 
sorakoznak, mintegy jelképe-
sen is jelezve a magyar bor Eu-
rópa közepén kapja a legtöbb 
napfényt, azért is az egyik leg-
jobb nedű. Hamvas Béla is ek-
ként vélekedik a Bor filozófiája 
c. alapművében, amely ugyan 
nem tartozik szorosan életmű-
ve más filozófiai magasságú 
munkáihoz, de a magyar jelleg-
hez mégis annyira jellemző ne-
dűt szellemesen hasonlítja Eu-
rópa többi szőlőshelyein ter-
mőkhöz. Körülbelül úgy, mint 
ahogy báró Wesselényi Miklós 
tette azt a lovakkal kapcsolat-
ban: ”A lovakban a nemzetek 
lelke látszik (…), majd minden 
nemzetnél nyilvánosan látszik 
annak eredetisége s tulajdon-
ságai. Nem tökéletesen felel-é 
meg a Cseh, Morva, Stájer éle-
te módjának s szükségeinek az 
ő nehéz s csendes, derék terh-
hordó lova?”

Mindezek a most követke-
ző EP választások apropóján ju-
tottak eszembe, hogy talán e 
nemzeti növényünkhöz és ál-
latunkhoz kapcsolható számos 
foglalatosság és (bár nem sze-
retem ezt a csúnya szót) a fo-
gyasztás minősége és milyen-
sége is javíthatóvá és elismer-
tebbé válik uniós jelenlétünk-
kel.

Tudom persze, nem ezek a 
fő érvek az EU mellett, és egyik 
párt sem ezeket állítja kampá-
nya középpontjába: de talán 
lesz egy-két olyan képviselőnk 
is, aki mégsem helyezi e ténye-
ket az utolsó helyre. És nem le-
szünk e téren Európa „közepe-
sei”, hanem ezekben is Európa 
közepe leszünk. Ezek is megér-
nek egy voksot.

- ács -

HÍREKHÍREK

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

képviselőinek május fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  május 13-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  május 20-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  május 26-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

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

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

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  május 12-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

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

Pánti Ildikó  8. választókörzet  május 14-e 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Felhívás
A Karcagi Nagykun Bajtár-

si Egyesület vezetősége szeretettel 
meghívja az egykor a karcagi lak-
tanyában szolgálatot teljesített ka-
tonákat a 2014. május 24-én (szom-
baton) tartandó rendezvényére.

Program
11:00 Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Karcag, Püspökladá-

nyi u. 11. Karcagi Ifjúsági Ház 
(volt HEMO épülete)

 Emlékszoba megtekintése
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. 

(parancsnoki épület), 1. emelet
12:00 Bajtársi találkozó – ebéd
Helyszín: Karcag, Varró u. 1. Essen 
Kft. étterme (a kollégium épülete)
A bajtársi találkozón való részvétel 
regisztrációs díja: 2.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2014. május 
14.

Jelentkezés: az egyesület veze-
tőségénél személyesen, ill. a 06/70-
256-6551 vagy a 06/70-459-7290-es 
telefonszámokon

Meghívó
A Kováts-os Gyermekekért 

Közhasznú Egyesület 2014. má-
jus 10-én 19 órakor a Déryné 
Művelődési és Kulturális Köz-
pontban tartja jótékonysági 
Kováts Bál-ját.

A bált két évente rendezzük azon 
nemes cél érdekében, hogy az isko-
lát segítsük, támogassuk a hátrá-
nyos helyzetű és tehetséges gyer-
mekeket.

Távlatokban szeretnénk megol-
dást találni a tanulók táboroztatá-
sára is.

Szeretettel és tisztelettel hívunk 
és várunk minden kedves érdeklő-
dőt, jelenlétével támogassa céljaink 
megvalósítását!

A részvétellel, támogatói jegy-
gyel kapcsolatosan elérhető Laczik 
Dénesné az egyesület elnöke:    
pekseg@kerekcipo.t-online Tel.: 
06/30-636-6723

az Egyesület vezetősége és a 
Kováts Mihály Tagiskola tan-

testülete

Gombász szakkör
A Csokonai Könyvtárban (Kar-

cag, Püspökladányi út 11.) minden 
szerdán 16:45 – 17:45-ig gombász 
szakkört tartunk. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Részvételi szándékát szívesked-
jen jelezni a 06/30-325-7724-es te-
lefonszámon.

Köszönet
A Magyar Vöröskereszt Karcagi 

Területi Szervezete ezúton köszöni 
meg a 43. Elsősegélynyújtó Verseny 
lebonyolításához nyújtott támoga-
tást: Karcag Város Önkormányza-
ta, Akácliget Fürdő Karcag, Ping-
vin Patika Karcag, Betánia Gyógy-
szertár Karcag, Kerekes Cukrászda 
Karcag.

„Nem sokat ér, ha magunk-
nak dalolunk, szebb, ha ketten 
összedalolnak. Aztán mind töb-
ben, százan, ezren, míg megszó-
lal a nagy Harmónia, amiben 
mind egyek lehetünk.”

(Kodály Zoltán)
Ezen nagy Harmónia szó-

lalt meg az elmúlt hétvégén az 
Akácliget fürdőben, az I. Kar-
cagi Országos Nyugdíjas Művé-
szeti Fesztivál keretében. Már-
kus Ica neves előadóművészünk 
álmodta ide ezt a fesztivált, s a 
72 nyugdíjas klub pedig elfo-
gadta ezen szíves meghívást a 
Nagykunság fővárosába. Érkez-
tek az ország minden tájegysé-
géről: Tolnától Szabolcs-Szat-
már megyéig, kistelepülések-
től nagyvárosig egyaránt, mint-
egy 1000 fő. Öröm volt látni a 
fellépő együtteseket: énekel-
tek, táncoltak, verset mondtak, 
jeleneteket adtak elő. Ezek az 
együttesek művészi tevékeny-
ségükkel nemcsak tájegység-
ük hagyományait őrzik, hanem 
közösséget építenek az adott te-
lepülésen felbecsülhetetlen kö-
zösségformáló szerepükkel.

A vendéglátó Akácliget für-
dő vezetője, munkatársai, dol-
gozói méltó körülményeket biz-
tosítottak a vendégek számára. 
Mindent megtettek azért, hogy 
az ideérkezők jól érezzék ma-
gukat. Ez sikerült. Ehhez já-

rult hozzá a fürdő területén lé-
vő étterem ízletes ételkínálata, s 
a vendéglátóegységek ajánlatai.

A vendégeket a bejáratnál 
szíves szóval, szeretettel várták, 
fogadták a vendégváró-vendég-
látó „Napsugár” nyugdíjas klub 
tagjai. Igazi jó házigazdának bi-
zonyultak. A fellépők sorában 

természetesen ők is ott voltak, 
műsorukkal nagy közönségsi-
kert arattak.

Bízunk benne, hogy a ha-
gyományteremtéssel indu-
ló Művészeti Fesztiválnak 
lesz folytatása és sok hason-
ló nagyszabású rendezvény-
nyel együtt beírja nevét a város 
rendezvénynaptárába.

Köszönjük Márkus Ica elő-
adóművészünknek fáradhatat-
lan szervező munkáját, gratu-
lálunk a szép rendezvényhez, s 
vele együtt gratulálunk a Nap-
sugár nyugdíjas klub tagjainak 
fellépésükhöz, vendéglátásuk-
hoz.

Pánti Ildikó
önkormányzati képviselő

az Idegenforgalmi, 
Társadalmi és Külkapcsolati 

Bizottság elnöke

Megszólalt a nagy Harmónia, amiben 
mind egyek lehettünk
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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.)
Május 10-11. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Május 17-18. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Kováts Mihály Emléknapok
2014. május 9-15.

Programok:
Május 9. (péntek)
11.00 A Kováts Mihály Huszárbandérium felvonulása
 Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékhelynél 
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, a 

Karcag Városi Önkormányzat Idegenforgalmi, Társadalmi és 
Külkapcsolati Bizottságának elnöke

 Az ünnepi műsorban közreműködnek: a KÁI Kováts Mihály 
Tagiskolája tanulói

 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark (Bocskai utca - Liliom utca 
kereszteződése)

14.30 Kováts Mihály emlékünnepség
 Helyszín: Múzeumpark
 Térzene
 Közreműködik a Nagykun Honvédbanda
 Vezényel: Márki Zoltán
 A Kováts Mihály Huszárbandérium
 és a Déryné Mazsorett Csoportjának felvonulása
 Ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond: Kovács Sándor, a Jász- Nagykun- Szolnok 

Megyei Közgyűlés elnöke, Tisza-tavi miniszteri megbízott 
 Az emléknapot méltatja és a Kováts Emlékplakettet átadja: 

dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, országgyűlé-
si képviselő, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke

 Ünnepi műsor
 Közreműködnek: a KÁI Kováts Mihály Tagiskola tanulói, a 

Déryné Kulturális Központ Pántlika Néptánccsoportjának tag-
jai és a Pipás Népzenei Együttes

 Koszorúzás a Kováts Mihály domborműnél
 Bodó Sándor festő -, szobrász és éremművész emlék-

kiállítása 
 Helyszíne: Györffy István Nagykun Múzeum
 A kiállítást megnyitja: Györfi Sándor szobrász, Érdemes 

Művész
 A Kováts Mihály Huszárbandérium elvonulása
 A kiállítás megtekintése
17.00 Táncház
 Közreműködik: a Pipás Népzenei Együttes
 Oroszné Millinkhoffer Rita néptáncpedagógus
 Helyszíne: KÁI Kováts Mihály Tagiskola udvara 
Május 10. (szombat)
19.00 Jótékony célú Kováts bál 
 Szervező: a Kováts-os Gyermekekért Közhasznú Egyesület
 Helyszíne: Déryné Kulturális Központ II. emeleti díszterme
Május 12. (hétfő)
14.00 Váltó - futóverseny
 Helyszín: KÁI Kováts Mihály Tagiskola előtti tér
Május 15. (csütörtök)
16.30 Kulturális műsor
 Közreműködnek: a KÁI Kováts Mihály Tagiskola és a Karcagi 

Erkel Ferenc Művészeti Iskola tanulói
 Helyszín: Déryné Kulturális Központ Színházterme
 „Ötletparádé” 
 Kiállítás az iskola kézműves szakkörének munkáiból
 Szakkörvezető: Nyíriné Kátai Katalin tanító
 Helyszín: KÁI Kováts Mihály Tagiskola aulája
Ünnepségeinkre szeretettel várjuk!
A rendezvényt az Nemzeti Kulturális Alap és a Kováts- os Gyermeke-
kért Közhasznú Egyesület támogatta.

Családi és Gyermeknap
2014. május 24.

Liget úti Sportpálya
Nyerje meg gyermeke osztálykirándulását

Labdarúgó torna szülőknek
4 + 1 fős csapatok részvételével füves kispályán, 2 x 12 per-
ce játékidővel.
Nevezni csak az osztályközösség szülőiből (férfi-női) össze-
állított csapatokkal lehet (kizárólag szülő-nevelőszülő-vagy 
nagyszülő). A lebonyolítás az előzetes jelentkezések után ke-
rül kialakításra.

Díjazás: I. helyezett csapat: 30.000 Ft, II. helyezett csapat: 
20.000 Ft, III. helyezett csapat 10.000 Ft hozzájárulás a kö-
vetkező osztálykirándulásához.

Főzőverseny osztályközösségek részére
Nevezni osztályonként 1 fajta étellel, melyet az osztálylét-
számnak megfelelő adagban kell elkészíteni, majd elfogyasz-
tani. A felszerelésről, hozzávalókról, asztalról, székről stb. 
mindenki maga gondoskodik.

Díjazás: I. helyezett osztály: 15.000 Ft, III. helyezett osztály: 
10.000 Ft, III. helyezett osztály: 5.000 Ft hozzájárulás a kö-
vetkező osztálykirándulásához.
(Az elkészített étkeket 12:00-13.00 óráig bírálja a zsűri.)

„Banya-futás”
anyukák és nagymamák részére, kizárólag az osztályból ösz-
szeállított csapatok nevezhetnek.
A 8 x 100 m váltófutást fejkendőben, seprűn ülve kell végez-
ni. A váltás seprű átadással történik.

11-es rugó bajnokság (nemcsak fiúknak!)
Részletekről érdeklődj a helyszínen!

Jelentkezési határidő: 2014. május 20. (kedd) 12:00 óra. 
Sorsolás: 13:00 óra.
Helyszín: Városi Sportcsarnok. Karcag, Kálvin u. 6. 
Tel.: 06/30-572-000.

- Leginkább az angol és a 
német nyelvtanulási lehető-
ség érdekelte az embereket. 
Már van egy-egy csoportunk, 
amelynek tagjai elvégezték az 
említett nyelvi tanulási prog-
ramok első, 30 órás modul-
ját. Áprilistól pedig már a 10 
speciális programunkra is le-
het jelentkezni, így hamaro-
san ezek is elindulnak. A cso-
portjaink, amelyekből jelenleg 
két angol és két német csoport 
tanul a Karcagi Nyitott Tanu-
lási Központban, általában 5-8 
fős létszámmal indulnak, ami 
családias, oldott hangulatú ta-
nulást tesz lehetővé. A foglal-
kozásokat többek között Kiss 
Szilvia, Molnár Tóth István és 
Oláh István tartják. Minden-
kit várunk, akinek program-
jaink felkeltették az érdeklő-
dését. Jelentkezni személyesen 
nyitva tartási időben 10 órá-
tól 18 óráig, vagy a 06/30-799-
3334-es telefonszámon lehet.

Elek György

Leszokás a dohányzásról
A dohányzásról való leszokást segítő ingyenes program 
indult néhány hete Karcagon, a kórházban, a Tüdőbeteg 
gondozóban. (06/59-507-111)

8-10 fős csoportokban a leszokás nehézségeit megkönnyí-
tő praktikák, ötletek hangzanak el, melyek a közösség ere-
jét is felhasználva sikeresebbek lehetnek az eddigi módsze-
reknél, amennyiben kellő elszántsága, és motivációja is van 
a dohányzást abbahagyónak.

A kórház területén heti egy alkalommal délutánonként, 
hat hétig tart egy kurzus.

Egyéni leszokási program esetében a páciens, és a segí-
tő  szakember három hónapon keresztül a megbeszélt alkal-
makkor találkoznak. A függőség ismeretében gyógyszere-
sen, vagy anélkül történik a segítségadás.

Használjuk ki a lehetőséget!

Folytatás az 1. oldalról

Nyitott Tanulási 
Központ

A Darázs Tápbolt áraiból
Intenzív baromfi indító: 137 Ft/kg
Intenzív baromfi nevelő: 128 Ft/kg
Kacsa indító táp: 130 Ft/kg
Süldőtáp: 101 Ft/kg.

Karcag, Reggel utca 31.
Telefon: 06/30-363-7951.

Falugazdász 
hírek

Értesítem a gazdálko-
dókat, hogy indul a 2014. 
évi Egységes Területalapú 
támogatási kérelmek be-
adása, melynek határide-
je 2014. május 15. Aki nem 
rendelkezik saját ügyfélka-
puval, és falugazdász segít-
ségét veszi igénybe a kére-
lem beadásához, szívesked-
jen magával hozni a jelszót 
(2009-es), és ha lehetséges, 
földhasználati lapot a hely-
rajzi számok pontos be-
azonosítása miatt. Ameny-
nyiben nincs meg a jelszó, 
új jelszó igényléséhez adok 
nyomtatványt. A hosszas 
várakozás elkerülése érde-
kében kérem a szokásos te-
lefonos időpont egyeztetést. 

Asztalosné Csikós Ildikó 
tel.: 06/30-326-5821, 

06/59-503-044
Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara
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A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola diák-
jai a Határtalanul pályázat ke-
retén belül Románia magyar-
lakta területére, azon belül is 
Zilahra utazhattak. Ezt az uta-
zást már megelőzte a zilahi di-
ákok novemberi karcagi láto-
gatása.

1. nap: A diákok nagy előké-
születekkel várták e nap felkel-
tét, és izgatottan indultunk ne-
ki a nagy utazásnak. A hosz-

szú út után először idegenve-
zetőnkkel ismerkedtünk meg. 
Zilahra érkezve rég nem látott 
barátaink iskolájukban, a taná-
raikkal együtt fogadtak min-
ket. Ezt követően szállásunkat 
elfoglaltuk, majd jóllaktunk a 
finom ebéddel. Délután a vá-
ros nevezetes szobraival, vala-
mint Zilah református temp-
lomának történetével és épüle-
tével ismerkedtünk meg.  Ezt 
követően kis szabadprogram 
következett, ahol költőpén-

zünket kisebb-nagyobb siker-
rel máris elköltöttük. Vacsora 
után az iskolában a diákok ál-
tal elkészített bemutatókat te-
kintettük meg, amelyeknek té-
mája a szilágysági tájegységek 
bemutatása volt. Ezután a Zila-
hi Református Wesselényi Kol-
légium rövid történetét mutat-

ta be az iskola igazgatója.  A 
nap egy karaokeversennyel zá-
ródott, ahol mindenki szépen 
teljesített.

2. nap: Reggeli után kirán-
dulni indultunk autóbusszal 
Zsibóra, ahol a Wesselényi-bir-
tokon lévő lovardát, kastélyt és 
botanikus kertet néztük meg. 
Ezt követően tovább utaztunk 
a Sárkányok kertjébe, ahol egy 
hosszú túrára vállalkoztunk, 
kissé el is fáradtunk. Ezt köve-
tően megebédeltünk, kicsit pi-

hentünk és újra útnak indul-
tunk. Most utunk Krasznára és 
Kecelre vezetett. E két város-
ban a történelmi templomokat 
tekintettük meg. Megtudhat-
tuk, hogy Kecel monumentális 
haranglábairól, Kraszna pedig 
négy fiatornyáról és kazettás 
mennyezetéről híres. Ezután 
visszatértünk Zilahra, ahol 
megvacsoráztunk és az iskolá-
ba indultunk, ahol szilágysá-
gi táncokat tanultunk, ezt kö-
vetően a parkett disco helyszí-
névé vált. Végül visszatértünk 
szállásunkra.

3. nap: Egy finom regge-
li után kirándulás következett 
Kusalyra és Szilágylopértra. 
Szilágysági templomokkal és 
azok irodalmi jelentőségével 
ismerkedhettünk meg. Ezután 
visszatértünk Zilahra, ahol az 
iskola régi tanárainak sírja-
it gondoztuk az eső ellenére is. 
Ezt követően megebédeltünk 
és szabadprogramunkon pén-
zünket költöttük el.  Este az is-
kolában közös gyöngyfűzésen 
vettünk részt.  Majd visszatér-
tünk szállásunkra.

4. nap: Utolsó reggelink után 
az iskolában „Iskola másként” 
tevékenységben vettünk részt: 
tanítási órákon és körökön te-
vékenykedtünk. Majd csomag-
jainkat összepakoltunk, meg-
ebédeltünk és az iskolába in-
dultunk. Itt már vártak minket 
a diákok és tanáraik, elbúcsúz-
tunk tőlük és visszaindultunk 
Karcagra. 

Ujj Petronella 9.C

 Zilahon a refisek

A Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tár mazsorett valamint a Dalma 
Dance Club karcagi csoportjai 
ismét megmérettették magukat 
az országos Moderntánc ver-
seny kupa fordulóján. 1800 tán-
cos részvételével, több mint 100 
kategóriában, országosan elis-
mert zsűri közreműködésével 
zajlott a verseny. 

Reggel 8 órától éjfélig verse-
nyeztek a táncos lábú fiatalok. 
A karcagiakra ismételten büsz-
kék lehetünk, hiszen 
a Mini Manó cso-
port, melynek tag-
jai: Buzalka Boglárka, 
Csőreg Zsófia, Györfi 
Szilvia, Márki Lin-
da és Kovács Eme-
se egy arany és egy 
ezüstéremmel tértek 
haza. A Gyerek kategória ver-
senyzői, melynek tagjai: Fara-
gó Dorka, Márki Laura, Kurucz 
Viktória, Szarka Orsolya, Biró 
Lilla Édua, Simon Dzsenifer 
Éva, Lucza Anett, Szabó Sára, 
Szabó Zsanna, Tarjányi Adri-
enn, Szentesi Nikolett, Szente-

si Dorina, Magyar Antónia és 
nem utolsó sorban a fiúkat kép-
viselve, Éri Patrik két arany-
nyal, egy ezüsttel és egy bronz-
zal gazdagították érem táblá-
zatukat. A karcagi csoportok 
legidősebbjei már a Serdülő ka-
tegóriában versenyeztek. Tagok: 
Kurucz Ivett, Nábrádi Gabriel-
la, Magyar Dorina, Kerekes Pet-
ra, Fógel Fanni, Fógel Boglárka, 
Kovács Kíra, Tóth Fanni, Varga 
Réka és nem utolsó sorban Kréz 
Gabriella. Ezek a lányok három 

aranyéremmel és egy ezüst-
éremmel jöttek haza.

Ezen a táncversenyen egyéni, 
szóló, duó kategóriákban is in-
dultak a versenyzők. Így a kar-
cagiak közül Faragó Dorka szó-
ló arany, Faragó Dorka-Márki 
Laura duó arany, Kurucz Vik-

tória szóló bronz, Kurucz Ivett 
szóló 4. hely és Kurucz Ivett-
Fógel Fanni duó bronzéremmel 
büszkélkedhetnek. 

A gyerekek április 26-án Me-
zőkövesdre készülnek az Orszá-
gos Mazsorett és Moderntánc 
Kupasorozat következő fordu-
lójára. Ezután a magyar Bajnok-
ságra mennének Budapestre, 
amelyen tavaly financiális okok 
miatt nem tudtak részt venni. 
Az idén szeretnék városunkat 
képviselni. Ehhez anyagi támo-

gatásra van szüksé-
gük, így mi szülők és 
gyermekeink kérjük 
az Önök támogatá-
sát. A versenyeken va-
ló részvétel és éremeső 
nagy sikerélmény szá-
mukra és felejthetet-
len élmény is. Bővebb 

információt szerdánként 14-18 
óra között a Déryné épületében 
Győrfi Dalmától, a táncpedagó-
gustól lehet kérni. Várjuk a ked-
ves támogatók jelentkezését.

Garai Szilvia, 
Szarkáné Tóth Andrea

szülők

Éremeső

2014. januárjában az 
Agribrands Europe Hunga-
ry Zrt. defibrillátor készüléket 
adományozott a Városi Sport-
csarnok részére. 

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testület-
ének képviselői keretéből 8 
darab defibrillátort vásárolt, 
amelyből hármat szintén a 
Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár kap.

Ezeknek a gépeknek a hasz-
nálatát, egyszerűségének kö-
szönhetően bárki elsajátíthat-
ja. A defibrillálást már a lai-
kus elsősegélynyújtó is képes 
elvégezni, jóval a mentő meg-
érkezése előtt, így jelentősen 
nő a sikeres újraélesztés esélye. 
Mindezekre tekintettel, úgy 
döntöttünk, hogy képzést szer-
vezünk a defibrillátor haszná-
latával kapcsolatban dolgozó-

ink és a Sportcsarnokot igény-
be vevő valamennyi testnevelő, 
edző, amatőr labdarúgócsapat 
képviselői részére. 

2014. április 9 -én négy tur-
nusban 1,5 órás időtartamban 
folyt az oktatás, melyen közel 
50 fő vett részt. A résztvevők 
elméleti képzést kaptak, majd 
szituációs gyakorlaton keresz-
tül valamennyien megtanul-
ták a defibrillátor üzembe he-
lyezését, az ambu babán ke-
resztül pedig megismerkedtek 
az újraélesztés folyamatával. 

Ezúton köszönöm a Ma-
gyar Rendezvény Mentőszol-
gálat Egészségügyi Szolgáltató 
Kft-nek a felajánlását, mely-
nek keretében Kovács Sándor, 
Hérmán Sándor és Horváth 
Mónika mentősök az oktatást 
megtartották. 

Szepesi Tibor
mb. igazgató

Újraélesztési képzés a Déryné 
Kulturális Központban

- Milyen munkák indulnak 
ezután?

- A télen bejelentett Karcag-
Kenderes ivóvíz minőség-ja-
vító beruházás kivitelezése a 
nyár folyamán indul, s szintén 
a „vizes” hírek közé kívánko-
zik, hogy a megépült strand-
fürdőnk működését ebben 
az évben több mint 100 mil-
lió forinttal támogatja az ön-
kormányzat. Ez mindenkép-
pen szükséges, hiszen több te-
lepülésen kénytelenek voltak 
bezárni a (hasonló költséggel 
üzemelő) fürdőt, mert a szük-
séges fedezet nem állt rendel-
kezésre. Mi azonban szeret-
nénk, ha a karcagi lakosok 
egész évben igénybe vehetnék 
a strand szolgáltatásait. Az év 
egyik legjelentősebb fejleszté-
si programja lesz a szintén a 
nyáron induló városközpont 
rehabilitáció. Ennek része-
ként megújul a Déryné Kultu-
rális Központ és a Városháza 
épülete, valamint a Városháza 
előtt levő tér (ami a kavicsbo-
rítás helyett térburkolatot kap) 
és felújítják a Piaccsarnok 
épületét is. A több épületet 
érintő rehabilitáció 448 mil-
lió forintos költséggel valósul 
meg. Egyelőre ezekre a mun-
kákra kerül sor, de én lennék a 
legboldogabb, ha később újabb 
pályázatok segítségével tovább 
folytathatnánk.

- Az évről-évre ismétlődő fel-
adatok, mint pl. járdajavítás, 
kátyúzás stb. mellett lesznek-e 
újabb feladatok?

- Az említett munkákban 
mára óriási szerepet kapott a 
Városgondnokság, hiszen út-
építő csoportot képeztek ki és 
szereltek fel, ezen felül sikere-
sen folytatják a beton járóla-
pok, csatornaburkolatok ké-
szítését. A Városgondnokság 
május közepén indítja el az 
önkormányzati utak kátyúzá-
sát. Minden közterületünk-
re ez a cég felügyel, úgyhogy 
az önkormányzat az idén 10 
millió forint értékben pá-
lyázott különböző eszközök 
(pótkocsi, fűkasza, henger 
stb.) beszerzésére. A kommu-
nális feladatok ellátását cé-
lozza a hulladékgazdálkodá-
si rendszer fejlesztése, amire 
már készülnek a tervek. Bő-
vül a gépműszerpark és szé-
lesedik a szelektív gyűjtés le-
hetősége is. Az önkormány-
zati bérlakásaink és az ön-
kormányzati tulajdonú egyéb 
helyiségek jelentős részének 
az utóbbi években romlott a 
műszaki állapota. A főtéri üz-
lethelyiségek és a lakások fel-
újítását – teljes egészében ön-
kormányzati forrásból – már 
tavaly elkezdtük. Az idén ez 
a munka is folytatódik. To-
vábbi feladatunk lesz a GYED 
extra bevezetése után kevés-
nek bizonyuló bölcsődei fé-
rőhelyek bővítése. Ennek a 
megoldása ősztől várható. A 
munkák tehát egész évben 
folytatódnak – és hát remél-
jük a sikeres kivitelezést.

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Folytatódnak 
a beruházások
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A XX. század az élet min-
den szintjén és területén ha-
talmas változásokat hozott. A 
tudomány és a technika ug-
rásszerű fejlődése közvetve és 
közvetlenül is hatást gyakorolt 
az emberek mindennapi életé-
re – társadalmi és civilizációs 
változásokat generált néhány 
évtized alatt. Ezek a változá-
sok rendkívül széles spekt-
rumban zajlottak és minden 
addiginál gyorsabban men-
tek végbe és mindezt 
forradalmak, háborúk 
és két világégés kísérte. 
A pokoli század törté-
nelmi feldolgozása még 
most is zajlik, azonban 
a szépirodalom egy-egy 
időszakra sokkal gyor-
sabban reagált, mint a 
történetírás.

A világirodalom há-
rom olyan megkerülhe-
tetlen, epikus művet is kiter-
melt, amely kifejezetten egy 
békésebb és lassabb életet ál-
lít szembe a rohamosan fejlő-
dő, de mégis a vesztébe roha-
nó új világrenddel.

Nem véletlen, hogy Bulga-
kov Mester és Margaritája, 
Steinbecktől az Édentől ke-
letre és Márquez Száz év ma-
gány című mesterműve nem 
szerepel a középiskolai köte-
lező olvasmányok között, hi-
szen mindhárom mű – amel-
lett, hogy lebilincselőek – ne-
héz olvasmány egy tinédzser 
számára. Ennek ellenére ki-
hagyhatatlan regények, külö-
nösen azért, mert a múltszá-
zad világirodalmának legna-
gyobbjai közé tartoznak.

Az utóbb említett Gabriel 
García Márquez kolumbiai 
író április 17-én hunyt el Me-
xikóban. Az 1982-ben Iro-
dalmi Nobel-díjjal kitünte-

tett íróról nem csak halála al-
kalmából szeretnék megem-
lékezni, hanem azért is, mert 
ifjúkorom egyik legszóra-
koztatóbb olvasmánya fűző-
dik a nevéhez. A Száz év ma-
gány kétségtelenül a leghí-
resebb és legfontosabb mű-
ve, amely egy dél-amerikai 
falu és azon belül egy család 
történetét meséli el. Irodal-
mi elemzések sokasága világít 
rá, hogy a regény nem pusz-

tán a Buendía család történe-
te – amelyben a különös, má-
gikus történések hétköznapi 
eseményeknek számítanak –, 
hanem az emberiség fejlődés-
történetét is belezanzásította 
az író. A család több generá-
ción átívelő története a szin-
te még ősközösségi szinten 
élő faluban kezdődik, ahova 
csak a vándorcigányok visz-
nek hírt a külvilágból. Csodá-
latos dolgokat mutatnak a la-
kóknak, akik ámulva néznek 
a mágnesrudakra, jégtömbök-
re, csillagvizsgáló eszközökre. 
Közben vadászattal, halászat-
tal, vagy épp kakasviadalok-
kal múlatják az időt, melynek 
előrehaladtával egyre köze-
lebb kerül hozzájuk a civili-
zált külvilág. Sőt, egy ponton 
véglegesen betör az életükbe 
és végérvényesen megváltoztat 
mindent.

És épp ez a zseniális 

Márquez gondolkodásában. 
Az idősíkokkal játszva arra 
is ráébreszti a figyelmes ol-
vasót, hogy míg az úgymond 
civilizált világban a társa-
dalom folyamatában szok-
ja meg a technikai fejlődést 
és ezzel együtt saját, majd tá-
gabb környezetének a válto-
zásait, addig egy elzárt kis fa-
lunak száz év alatt több év-
század, sőt évezred fejlődé-
sét kell produkálnia. A regény 

egyik kulcsfigurája 
Aureliano Buendía gyer-
mekkorában még jégné-
zőbe ment apjával a ci-
gányokhoz, de hosszú 
évekkel később egy tel-
jesen megváltozott vi-
lágban, ezredesként áll a 
kivégzőosztag előtt. Az 
idő múlásával Márquez 
nem csak a világ válto-
zását és fejlődését akar-

ja érzékeltetni, hanem a fel-
gyorsuló élettel járó elidege-
nedésre és az ezzel járó társas 
magányra is felhívja a figyel-
met. Ez pedig kétségkívül a 
XX. század és a modern világ 
egyik leggyakoribb civilizáci-
ós betegsége. A regény végül 
az egymáshoz való közeledés 
hiányán keresztül nem csak 
egy nemzettség, de egy egész 
civilizáció pusztulását is elő-
re vetíti. Talán nem alaptala-
nul...

Gabriel García Márquez 
Umbero Eco mellett a világ 
második legismertebb spa-
nyol nyelvű írója, aki 1955 
és 2004 között tizennyolc re-
génnyel és novelláskötet-
tel ajándékozta meg a világ-
irodalmat. Bár a fentiekben 
elemzett műve a legismer-
tebb, de más regényei is ko-
moly értéket képviselnek.

-dh-  

Száz év alatt a világ...

Április 8-án ünnepeljük a 
Roma Kultúra Világnapját. Is-
kolánk alsós munkaközössé-
ge immár ötödik éve ezt az ese-
ményt projekt formájában teszi 
emlékezetessé a gyerekek szá-
mára. 

A projekt első napján dél-
előtt házi videót nézhettek a 
gyerekek a roma babakiállí-
tásról, melyben a régi életmó-
dot és mesterségeket ismer-
hették meg. Délután az ünne-
pélyes megnyitót a versmon-
dó verseny követte. Huszonöt 
tanuló nevezett a versenyre, 
melyen Szécsi Magda: Faülte-
tő mondóka című versével és 
egy szabadon választott mű-
vel lehetett indulni. Szép ver-
seket, tehetséges gyerekeket 
láthattunk, hallhattunk. Szin-
tén ezen a napon volt a járás is-

koláinak meghirdetett cigány 
meseillusztráló verseny meg-
nyitója, melyre öt iskolából ér-
keztek rajzok.

A második nap délelőttjén 
Power Point bemutató volt a ci-
gányság múltjáról és híressé-
geiről. Ezt követően a Karcagi 
Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola hangszerbemutató-
ján a hegedűvel, gitárral és fú-
vós hangszerekkel ismerked-
hettek tanulóink.

Délután játszóház keretében 
agyagozhattak, só-liszt gyur-
mázhattak, ékszereket, öltöz-
tetős cigány babát, zászlót és 
echós szekeret készíthettek a 
gyerekek.

Csütörtökön délelőtt né-
pi játékokat tanultak, meghall-
gatták az Indiától hazáig című 
hangos könyvet, majd élő tár-

sasjáték és TOTÓ formájában 
adtak számot az osztályok a ci-
gány népismereti órákon meg-
szerzett tudásukról. A versen-
gés jó hangulatban zajlott. Ez 
idő alatt az udvaron kezdetét 
vette a tyúkos káposzta főzé-
se. Délután az osztályok táncos 
bemutatóját a táncház követ-
te, mely után nagyon jól esett 
mindenkinek a tradicionális 
étel kóstolója. 

Pénteken délelőtt értékel-
tük a gyerekek és az osztá-
lyok teljesítményét. Sok okle-
véllel, ajándékkal és élmény-
nyel gazdagodtak a program 
ideje alatt a gyerekek, de ezzel 
nem ért véget a hét eseményso-
ra. Délután a felső tagozatosok 
a Költészet Napja alkalmából 
a könyvtárban felolvasó dél-
utánt tartottak. A magyar köl-

tők versei mellett cigány verse-
ket, meséket is megismerhettek 
a résztvevők.

Szeretnénk megköszönni a 
projekt iránti érdeklődését és 
aktív segítségét Pánti Ildikó 
képviselőasszonynak, Bugyik 
Lászlónénak, iskolánk volt 
igazgatójának, a Karcagi Er-
kel Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola vezetőjének és tanára-
inak, Varga Istvánné tanárnő-
nek, Papp Tibornak, Tóth Já-
nosnak, az Euro Kft.-nek, Ládi 
Istvánnak, valamint a felkészí-
tő tanároknak.

Külön köszönetet mondunk 
Kovács Sándornak a Megyei 
Közgyűlés elnökének, hogy 
anyagi segítségével lehetővé tet-
te a program megvalósítását.

Ládiné Roncsek Ilona
Miléné Gyömbér Ilona

V. Roma projekt a Karcagi 
Arany János Általános Iskolában

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a Szent Pál Marista Általános Iskolában megrende-
zésre kerülő hagyományos Szent Pál Hét rendezvényeire.
Városi rendezvények:
Május 12. hétfő 14 óra Megnyitó
 Ültesd el a remény magját rajzpályázat eredményhirdetése
Május 14. szerda
13 óra  Vadász Dávid Városi Emléktorna
 3-4. osztályosok barátságos mérkőzése
14 óra Városi informatika verseny
Május 15. csütörtök 12 óra Szent Pál Kupa
Május 16. péntek 13 óra Foci bajnokság az 5-6. osztályosok részére

Álláshirdetés
A karcagi Akácliget 

fürdő újonnan megnyíló 
gyógyászati részlegébe 

gyógytornász
munkakör betöltésére 

felvételt hirdet.

Részletes szakmai önélet-
rajzát személyesen, vagy 
postán az 5300 Karcag, 
Fürdő u. 3. sz. alatti címre, 
vagy az akacligetfurdo@
gmail.com e-mail címre 
eljuttatni szíveskedjen.

Schwarcz Tibor
igazgató

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ
Betöltéséhez szükséges feltételek: Felsőfokú iskolai végzettség. 
Legalább 3 éves szakmai, vezetői tapasztalat. Számítógépes isme-
ret (World, Excel). Saját tulajdonú személygépkocsi. Büntetlen elő-
élet
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz, 
diploma másolat.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 06. 02.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 05. 29.
Jelentkezni írásban, 2014. 05. 26-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538
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Április 27-én vasárnap 
Nagykátán rendezték meg a 
Kelet-magyarországi országos 
asztalitenisz régiós ranglista-
versenyt, közel 130 részvételé-
vel. A Kováts DSE szakosztály 
versenyzői szép eredményeket 
értek el. Ifjúsági fiúk kategó-
ria: Szepesi Bence a selejtező 
csoportból simán továbbjutott 
és a fő táblán szerepelve beju-
tott a legjobb nyolc közé, ahol 
nagyon szoros küzdelemben 
kapott ki a későbbi győztes-
től. Férfi egyéni kategória: dr. 
Hubert Attila és Imrei Ferenc 

csoportjukból továbbjutott a 
32-es főtáblára, ahol NB I-es 
és extraligás ellenfelet kap-
tak. Szepesi Bence nagyszerű 
játékkal a legjobb közé jutott, 
ahol lehetősége volt a dobogó-
sok közé kerülni. Férfi páros 
kategória: dr. Hubert Attila és 
Szepesi Bence simán tovább-
jutott a selejtező csoportból 
és a főtáblán két győzelem-
mel ugyancsak a legjobb nyolc 
közé jutottak. Imrei Ferenc és 
Gazdag Zsolt csoportjukból a 
32-es főtáblára jutottak. 

A fővárosi Kertváros SE 
rendezte meg május elsején a 
Diák II-es korcsoportú kötött-
fogású országos bajnokságot 
Csömörön. A helyszínválasz-
tás ideális volt, hiszen a 211 
fős mezőny méltó helyet ka-
pott az impozáns sportcsar-
nokban. Karcagot három ver-
senyző képviselte id. Kurucz 
István vezetésével. A rangos 

viadalon a 26-kg-ban induló 
Balajti Gábor menetelt legto-
vább, súlycsoportjában a má-
sodik helyen végzett. A dön-
tőben szoros csatában maradt 
alul a ferencvárosi Gombos-
sal szemben, akit egy hónap-
pal ezelőtt sikerült legyőznie. 
Szépen szerepelt a 32 kg-os 
Balogh Alex is, aki a legnépe-
sebb súlycsoportban (38 in-

duló) három győzelmet ara-
tott, de sajnos összeszedett két 
verseget is, így a hetedik he-
lyen végzett. Ennek a korosz-
tálynak hátra van még a tava-
szi idényben a szabadfogású 
országos diák olimpia, ame-
lyet bizakodva várunk, hiszen 
a karcagi fiatalok elszántan 
készülnek a minél eredménye-
sebb szereplés érdekében. 

TEKERJ ÉS TÖLTŐDJ FEL!

Kerékpártúra Karcagról 
Berekfürdőbe

a testi, lelki, szellemi egészségért
Az esemény fővédnökei: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszter, országgyűlési képviselő
 Kovács Sándor a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Tisza-tavi 

miniszteri megbízott
Az esemény védnökei: Berekfürdői Református Egyházközség
 Megbékélés Háza, a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat tagja
 Berek Patika Kft.
Programajánlat:
-  Indulás 8 órakor dr. Fazekas Sándor vezetésével a karcagi VE-

GÁZ előtti parkolóból
-  9 órakor Istentisztelet a berekfürdői református templomban, 

utána szeretetvendégség
-  Berekfürdő nevezetességeinek megtekintése – szobortúra
-  „A szovjet repülőtér titkai” kiállítás megtekintése (12-18 óráig)
-  Fürdőzés a Berekfürdői Termál- és Strandfürdőben (8-20 

óráig).
Különleges kedvezmények kizárólag kerékpárral érkezők részé-
re: 50 %-os engedmény a strandfürdő és a kiállítás belépőinek 
árából!
További kedvezmények: Banyi Halászcsárda, Anikó konyhája, 
Feri lángos, Halas Marika, ikermedence melletti Koktélbár, Yogo 
fagyi, Popcorn büfé, a Fürdő utca 4. sz. alatti Fagyizóban 1 gom-
bóc fagyi ingyen!
Az esemény támogatói: Cargill, Szuperinfó Karcag, Karcagi Hír-
mondó.
Bővebb információ: www.berekfurdo.hu

Női 
labdarúgás

Április 27-én vasárnap 6 
női labdarúgó csapat rész-
vételével műfüves női lab-
darúgó tornát rendeztek 
Szolnokon. A karcagi lab-
darúgó csapat az alábbi 
összeállításban lépett pá-
lyára: Gődér Sz., Mészá-
ros A., Tolnai É., Tóth A., 
Mága A., Balogh I.

Cserék: Revák K., Hor-
váth K.

Csapatvezető: Nagy Bri-
gitta.

Karcagi eredmé-
nyek: Karcagi SE – 
Vörössárkány Kisújszállás 
1:1, Karcagi SE – BSM 8:0, 
Karcagi SE – SZTK Erima 
I. 2:0, Karcagi SE – SZTK 
Erima II. 0:0.

A karcagi lányok II. he-
lyezést értek el.

B. I.

A Dechatlon Országos Kö-
zépiskolás B33 Kosárlabda Ku-
pa rendezvényen több mint 
220 középiskola, közel 450 csa-
pata indult el. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében, Szolno-
kon rendezték meg a kupa 
megyei selejtezőjét március 
22-én. Városunkból a Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium, a Varró Ist-
ván Szakiskola, Szakközépis-
kola és Kollégium valamint a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium csapatai neveztek. A 
megmérettetésen összesen 11 
fiú és 7 lány csapat vett részt.

Iskolánkat egy lány és egy 
fiú csapat képviselte. A lá-
nyok: Kerekes Hajnalka, Örö-
kös Tóth Csilla, Bodnár Vi-
vien kiegyensúlyozott tel-

jesítménnyel játszottak vé-
gig, legyőzve a kisújszállási 
Móricz Zsigmond Gimnázi-
um és a mezőtúri Reformá-
tus Gimnázium csapatát. A 
Szentannaisok a döntőt a szol-
noki Verseghy Gimnázium-
mal játszották. A kezdetben 
jól induló mérkőzés cserejáté-
kosunk betegsége és a két egy-
más utáni meccs miatt elfá-
radt csapat vereségével végző-
dött. Fiú csapatunk: K. Nagy 
Norbert, Janó Tamás, Rácz Já-
nos, Pádár Milán a középme-
zőnyben végeztek.

Az esemény jó alkalmat 
adott arra, hogy tanulóink al-
kalmazkodjanak a verseny-
helyzetekhez. A szövetség 
sportszerekkel támogatta a 
résztvevő csapatokat. 

Kun Mariann
 testnevelő tanár

A fiúk Tiszaújvárosban, a 
lányok Mezőberényben pró-
báltak helytállni az V. korcso-
portban.  Nem reménykedhet-
tünk az országos döntőbe ju-
tásban, a tisztes helytállás volt 
a célunk. 

Mind a lányok, mind a fiúk 
minden tőlük telhetőt megtet-
tek, végig hősiesen küzdöttek. 
A fiúk sorsolása kedvezőtlen 
volt, az első két meccset pi-
henő nélkül játszották. Az el-
ső mérkőzésen a Tiszaújváros 
ellen már az is nagy szó volt, 
hogy teljesen végig tudták 
küzdeni a mérkőzést. A negy-
ven pontos különbség nem 
alakult ki. Amíg bírták erővel 
a srácok a békésiek ellen, ad-
dig teljesen kiegyensúlyozott 
volt a mérkőzés. A végére tel-
jesen elfogyott az erőnk, de 
így is majdnem sikerült végig-
játszani a mérkőzést.

A lányok sorsolása már ked-

vezőbb volt. Az első mérkőzé-
sükön remekül játszottak, de a 
nagyobb tudás előtt meg kel-
lett hajolniuk. A másik mér-
kőzésen a végső győztes, fá-
radt Miskolcot nagyon nagy 
erőfeszítésre késztettük.

Gratulálok valamennyi já-
tékosnak, hogy az igazolt ver-
senyzők mezőnyében ilyen 
szép eredményeket értek el.

Mezőberényi Evangélikus 
Gimn. – Karcagi Nagykun 
Ref. Gimn. 63:23 (25-2, 22-9, 
16-5)

Rácz Lilla (10), Szarka Bog-
lárka, Hajnal Tímea, Csíkos 
Lilla (5), Kabai Diána, Pin-
tér Ágnes (2), Hidasi Dorottya 
(6/6), Séta Gabriella, Vass Vik-
tória, Lippai Anna, Németh 
Csilla, Saska Bernadett.

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Miskolc Andrássy 
SZKI. 59:35 (19.10, 17-6, 12-
13, 11-6)

Rácz Lilla (12), Szarka Bog-
lárka, Hajnal Tímea, Kabai 
Diána, Pintér Ágnes (6), Hida-
si Dorottya (3), Séta Gabriella 
(8), Vass Viktória, Lippai An-
na (6), Németh Csilla, Saska 
Bernadett.

Tiszaújváros Eötvös J. 
Gimn. - Karcagi Nagykun 
Ref. Gimn. 80:45 (27-12, 31-
11, 12-12, 10-10)

Balajti Szevér (2), Kálmán 
Imre (2), Bokor Péter (12), 
Mészáros Gábor (21/7), Pus-
kás Máté, Krausz Zsolt, Ko-
vács Bence (8).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Békési Ref. Gimn. 
36:76 (14-14, 14-29, 4-17, 
4-16)

Balajti Szevér, Kálmán Im-
re (4), Bokor Péter (12), Mé-
száros Gábor (6), Puskás Má-
té, Krausz Zsolt, Kovács Ben-
ce (14/6).

Kosárlabda országos diákolimpiai elődöntő

A lányok és a fiúk is bronzérmesek lettek

Balajti Gábor ezüstérmes a diák OB-n

Asztalitenisz
Kelet-magyarországi régiós 

ranglistaverseny

Jászárokszállási SE – 
Kováts DSE II. Karcag 9:9

Karcagi győzelmek: Nagy 
Norbert – Kovács Miklós és 
Csornai Csaba – dr. Farkas 
Béla 1-1 győzelem párosban. 
Egyéniben: Nagy Norbert 3, 
Kovács Miklós 2, dr. Farkas 
Béla 1, Csornai Csaba 1 győ-
zelem.

Csornai Csaba: A ta-
bella második helyen ál-
ló Jászárokszállás ellen igazi 
rangadói hangulatban és nagy 
csatában sikerült pontot sze-
reznünk.

Következő mérkőzés má-
jus 8-án 18 órakor a Kováts 
M. tagiskola tornatermében 
Jászkisért fogadják. Megyei II. 
osztályban összevont forduló 
Kisújszálláson.

Eredmények: Kováts 
DSE III. Karcag – 
Törökszentmiklós 8:2

Karcagi győzelmek: Kun 
Szabolcs – Nyíri László 1 győ-
zelem párosban. Egyéniben: 

Czinege Ferenc 3, Nyíri Lász-
ló 2, Dobrai István 2 gyzelem.

Kováts DSE III. - Kisúj-
szállás Házszépítő SE III. 8:2

Karcagi győzelmek: Kun 
Szabolcs – Dobrai István 1 
győzelem párosban. Egyéni-
ben: Czinege Ferenc 3, Nyíri 
László 2, Dobrai István 2 győ-
zelem.

Csornai Csaba: Ezzel a két 
győzelemmel Karcag csapa-
ta veretlenül nyerte meg a me-
gyei I. osztályú bajnokságot.

A csapat tagjai: Kun Sza-
bolcs, Czinege Ferenc, Nyíri 
László, Váll Tamás, Dobó Ist-
ván, Laczi Sándor, Nagy Sán-
dor, Dobrai István, Fási Mik-
lós.

Gratulálunk a csapatnak!
Az NB II-ben a következő 

mérkőzés május 8-án 18 óra-
kor Kecskemét Karcag. Ezen 
a mérkőzésen csapatunk az 
ezüstéremért harcol.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Dechatlon Országos Középiskolás 
B33 Kosárlabda Kupa
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. 
Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 3 
szobás, klímás, egyedi fűtésrendsze-
rű lakás garázzsal együtt is eladó. Tel.: 
06/20-451-8143.
Karcagon családi ház eladó a Kinizsi 
utcában. Központi földszinti lakás 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, két 
szobás, erkélyes lakás eladó Kossuth 
tér 11-13. Tel.: 06/30-385-4300 vagy 
59/311-975.
Három szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok II. eme-
letig értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-
349-4316.
Pipacs utcában telek eladó (alap + 
áram). Tel.: 06/30-349-4316.
Karcag központjában 145 m²-es tégla 
építésű, 4 szoba összkomfortos csalá-
di ház nagy udvarral, garázzsal eladó. 
Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon összkomfortos 2,5 szobás 
tehermentes, jó állapotú családi ház 
csendes környéken sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-es, II. 
emeleti felújított lakás reális áron el-
adó. Tel.: 06/30-439-8880.
Kis ház beépíthető telekkel eladó. 
Érd.: Kg., Villamos u. 27. Tel.: 06/30-
716-0411.
Karcag város központjában 54 m²-es 
földszinti, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-573-0264 vagy 06/20-380-
6976.
Eladó sátortetős, gázfűtéses ház. I.ár: 
4.200.000 Ft. Tel.: 06/30-219-6813.

Karcagon, a Kántor S. utcában új épí-
tésű, kétszobás, földszinti lakás eladó. 
Azonnal költözhető, akadálymentes. 
Tel.: 06/20-805-2338.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Komfort nélküli ház vállalkozásra al-
kalmas nagy portával eladó. Tel.: 
06/20-282-8697.
Karcag, Táncsics krt. 25. (a Városudvar 
bejáratánál) III. emeleti, 2 szobás, er-
kélyes, klímás, felújított lakás reális 
áron eladó. Tel.: 06/30-299–8674.
Karcagon családi ház eladó vagy cse-
re is érdekel. Tel.: 06/30-422-8334.
Karcagon főtéri 2 szobás étkezőkony-
hás, nagy erkélyes, földszinti társas-
házi lakás eladó. Tel.: 06/70-326-7291.
1,5 szobás összkomfortos, cserép-
kályhás és gázfűtéses családi házat 
keresek alsóépülettel és nagy portá-
val. Tel.: 06/30-649-9998.
Karcagon, Györffy I. út 17/6 alatti la-
kás eladó. Tel.: 06/30-366-0501.
Karcagon teljes közműves, rendezett 
telkű, téglából épült kisebb kertes 
ház betegség miatt sürgősen eladó. 
Lakrész: 50 m² + 30 m² tároló. Tel.: 
06/70-550-2902.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros téglaház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben, 18 órá-
tól).
Összkomfortos családi ház + egy-
szobás külön bejárattal eladó. 
Társasházit beszámítok. Tel.: 06/70-
389-2119.

Albérlet
Szoba-konyhás albérlet kiadó. Tel.: 
06/70-389-2119.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Keltetni való gyöngyi tojás, gyöngyös 
kakasok, brhama kakas és pulykaka-
kas eladó. Tel.: 06/70-566-6571.
3 hónapos ivartalanított csüngő hasú 
malacok eladók. Tel.: 06/30-336-6142.
3 db fiatal hasas anyakecske és egy 
bak kecske eladó. Tel.: 06/30-310-
3497.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Parádon úszómedencés, kétszobás 
apartmanokban üdülhet. Van gye-
rekágy, etetőszék, homokozó. Terasz, 
kerti bútorral, szalonnasütő, bogrács, 
pingpongasztal is. SZÉP kártyát el-
fogadunk. (www.parad.uw.hu) Tel.: 
06/30-408-2329 vagy 59/311-431.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 1-5 
udvarán, a garázssor közepe táján. 
Tel.: 59/313-167.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A tudat-
fejlődésért. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 db 
Swin csepel 26-os bicikli, 2 db grillsü-
tő, fa etetőszék asztallal, autós gyer-
mekágy, 5 polcos TV-állvány, bébiőr, 
autós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosztü-
mök (48/XL), sok könyv (szépiroda-
lom, lektür, krimi) eladó. Tel.: 06/59-
311-477.
Kedvező áron eladó bontásból 1 db 
fürdőkád, mosdókagyló, kisméretű 
férfi zakók, kabátok, férfi nadrágok, 1 
db 3 ajtós világos ruhásszekrény, 1 db 
üveges bárszekrény. Értéknek meg-
felelően 1 db kitűnő állapotú cipős 
szekrény, 1 db igényesen megművelt 
kovácsoltvas előszobai fogas, 1 db 
paraszt kanapé, 1 db 1 személyes he-
verő, 1 db olasz baba sportkocsi, 1 db 
200l-es kitűnő állapotú Zanussi Lehel 
hűtőszekrény. Tel.: 06/70-300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Vennék jó állapotú bejárati ajtót 
207x87 cm-es méretben. Tel.: 06/70-
300-9730.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 sze-
mélyes rekamié (9.000 Ft) eladó. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 23.
Devizások figyelem! Várom azok je-
lentkezését, akiknek a bank már fel-
mondta a devizaalapú jelzáloghitel-
ét és a követelését jogtalannak íté-
li meg. Tel.: 06/30-236-5858 Győriné 
Julika

Eladó 4 db 14/175-ös felni vagy 
14/155-ösre cserélhető. Tel.: 06/70-
566-6571.
Gázperzselő, gázmelegítő tömlővel; 
palackos teakályha két égős; parabo-
la tányér, fakeretes kézifűrész, kenyér-
sütő eladó. Kg., Erkel F. utca 35/a.
Eladó kőműves talicska, 2 mászás 
mérleg, sziklakerti kövek, kerti fahíd. 
Tel.: 06/30-443-2455.
Kétszárnyas halasi ajtó tok nélkül el-
adó. Érd.: Karcag, Ács u. 4.
Eladó palackos gáztűzhely, vezetékes 
Karancs gáztűzhely, 3 ajtós szekrény, 
TV asztal, cipős szekrény, 2 szemé-
lyes heverő, asztalok, fotelek, kukori-
camorzsoló, elektromos meghajtású 
Belker mérleg, mechanikus varrógép 
és még különböző hagyatéki dolgok. 
Tel.: 06/70-409-3470.
Búza eladó 4.500 Ft/q. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 06/30-856-6978
Elektromoped 6000-es rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
A Téglás kertben 14 sor hereföld 
éves használatra haszonbérbe kiadó. 
Kabai Gábor - Karcag, Ketel u. 40.
Alu függönytartók, 120 l-es hűtő 
(3.500 Ft), üzemlépes mázsa súlyok-
kal eladó. Tel.: 06/30-612-5117.
Eladó Karcagon 2000 db hódfarkú 
cserép. Tel.: 06/30-219-6813.
Lehel fagyasztószekrény (60 l-es) el-
adó. Tel.: 06/70-770-4954.
Belső, lecsukható padláslétra eladó. 
Tel.: 06/59-314-295.
Méhészek figyelem! Bármilyen be-
drótozott keretet cserélek mézért. 
Tel.: 59/314-295.
Három kerekű L-GO eladó. Tel.: 
59/300-510.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.

Pala, cseréptetők átfedése táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje,  bádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ  IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! (Több 
mint 30 éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Fehér galambok röptetése eskü-
vőn, születésnapon, temetésen, cé-
ges rendezvényen vagy igény szerint 
bármilyen alkalomból. Alkalomhoz 
illő felszereléssel és kiegészítőkkel 
Karcagon és környékén. Továbbá a 
közterületen szennyező galambok 
befogása. Mindkét szolgáltatás enge-
délyezett és számlaképes. Tel.: 06/30-
310-3497.
Üvegezés, képkeretezés. Karcag, 
Szent I. sgt. 9. Tel.: 06/30-219-6813.
Üvegezés, képkeretezés, tükör, mű-
anyag nyílászárók, redőny, reluxa 
készítés. Karcag, Villamos u. 21. Tel.: 
06/30-684-4941.
Az alábbi munkák elvégzését válla-
lom: kések, ollók, húsdaráló kések 
élezését, polírozását; vasszerkeze-
tek, kovácsolt kerítések, sírkerítések, 
erkélyek, térelválasztók, kovácsolt 
bútorok, vagyonvédő rácsok készí-
tése; továbbá zsűrizett kardok, szab-
lyák készítését, régiek felújítását; zá-
rak felszerelését, helyszínen adódott 
hibák (elveszett vagy betört kulcs, 
stb.) javítását. Bazsó István e.v. Tel.: 
06/30-310-3497.
Motoros fűkaszával fűvágást há-
zaknál, telkeken, kertekben és fabe-
hordást, kerítés festést stb. vállalok 
Karcagon és Berekfürdőn. Tel.: 06/20-
500-8242.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-

relne és vállal növényvédelmi 

szaktanácsadást és szakirányítást. 

Tel.: 06/30-785-0690.

Apróhirdetés

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-
TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL!

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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2014. május 9. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hangolj-ránk - Tehetséges ze-

neszerető fiatalok
18.30  Dr. Fazekas Sándor mandátum-

átadási ünnepsége
19.05  Nagykunsági Krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kovács Szilvia – alpol-

gármester
 Karcagi Hírek
 - Kun Hagyományok Napja
 - Érettségi
 - Kresz vetélkedő
 - Gyorsulási verseny Kunmada-

rason
 - Pedagógiai hét
 Háttér
 Vendég: Dr. Fazekas Katalin
 Téma: Dohányzásról leszokó 

program 
20.10  Zeneiskolások hangversenye

2014.május 13. kedd
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 
istentisztelet

19.15  Karcagi hírek
19.45  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20:50  Nótaszó - Ebéd helyet szól a nó-

ta a XV. Kevi Juhászfesztiválon

2014. május 15. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Kun Hagyományok napja
19.05  Nagykunsági Krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: JNSZ megye, Tisza-tó, M4
 Karcagi Hírek
 - Elsősegély verseny
 - Nárcisz séta
 - Májusfa állítás és tánc
 - Toy Run-ra készülve
 Háttér
20.10  Testvérvárosi Ünnepség

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
Születés

Biró Andrea – Szekrényesi 
Szabolcs
Kg., Kossuth u. 25.  Réka
Kacsándi Nóra – Besenyei Jó-
zsef
Kg., Futó I. u. 2.  Mira
Nagy Brigitta – Ács Attila
Kg., Madarasi u. 9-11. 
 Boglárka Zselyke
Házy Anita – Kerekes Zoltán
Kg., Apavár u. 4. 
 Nóra Zsuzsanna
Megyesi Tünde – Györfi 
Krisztián
Kg., Honvéd u. 6.  Krisztián
Vallyon Szabina Vivien – 
Kozma György
Kg., Kossuth tér 7-9. 
 Marcell
Barta Judit – Tóth Zsolt
Kg., Csokonai u. 54.  Judit
Mulicz Mária – Vámosi Ist-
ván
Kg., Püspökladányi út 13-15.
  Vivien

Halálozás

Balogh Péterné (Lakatos Gi-
zella)

 Karcag (1945.)
Nagy Sándor 
 Karcag (1917.)
Tóth Istvánné (Gyökeres 

Zsuzsánna)
 Karcag (1924.)

Figyelem!
A karcagi Nagykun 

Horgász Egyesület társa-
dalmi munkát szervez má-
jus 11-én (vasárnap) 8 – 12 
óráig a Téglagyári tónál.

Villát, gereblyét min-
denki hozzon magával!

Vezetőség

Május 10. szombat – Munka-

nap!

Május 11. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

Május 17. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Szent I. sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Május 18. vasárnap
 9 -12 óráig Betánia – 

Szent I. sgt.

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 – Csépa 14:0 (6:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: Csontos 

D. Segítői: Ágotai I., Felföldi I.
Karcag: Moga (Bajusz), Ko-

vács L., Orosz, Kovács Cs. (Sző-
ke N.), Szentannai, Németh M., 
Székely, Szivós Gy. (Berczi), Ku-
pai, Bukovszki, Erdei

Edző: Orosz István
A tizennegyedik percben 

Szentannai indította Erdeit, aki 
jobbról küldött lapos lövése a 
kapufáról a hálóba pattant (1:0). 
A tizenhatodik percben Erdei 
középen kiugrott, majd a kifu-
tó kapus mellett a bal alsó sa-
rokba lőtt (2:0). A huszonhato-
dik percben a kiugró Székelyt 
a 16-oson belül Modla akasz-
totta, ezért kiállították. A bün-
tetőt Székely a bal alsó sarokba 
értékesítette (3:0). A harminc-
nyolcadik percben gyors karca-
gi támadás után Székely a kifu-
tó kapus mellett középre pasz-
szolt Kupainak, aki 6 m-ről a 
kapu közepébe gurított (4:0). A 
negyvenedik percben Erdei el-
húzott a jobboldalon, beadá-
sát Németh M. a kapu közepé-
be lőtte (5:0). A negyvennegye-
dik percben Kupai egyéni játék 
után mindenkit kicselezett és a 
kapu közepébe lőtt (6:09. Az öt-
venegyedik percben Kupai ki-
cselezte a védőjét, majd a kifu-
tó kapus mellett a bal alsó sa-
rokba helyezett (7:0). Az ötven-
ötödik percben Orosz beívelését 
Székely az ötösről a bal felső sa-
rokba fejelte (8:0). A hatvanne-
gyedik percben Erdei elfutott a 

jobboldalon, beadását Székely 
közelről a hálóba kotorta (9:0). 
A hatvanhetedik percben Kupai 
a baloldalon becselezte magát 
és közelről a léc alá bombázott 
(10:0). A hetvenkettedik perc-
ben Erdei lefordult a védőjéről, 
majd 22 m-ről a léc alá bombá-
zott (11:0). A hetvennyolcadik 
percben Erdei kapta a labdát 
és 18 m-ről kapásból a léc alá 
bombázott (12:0). A nyolcvan-
ötödik percben Kovács L. szög-
lete levágódott Erdei elé, majd 
18 m-ről küldött óriási bombá-
ja a léc alatt a hálóba vágódott 
(13:0). A nyolcvanhetedik perc-
ben Kovács L. 22 m-ről küldött 
lövése a léc alá csapódott (14:0). 

Jók: Kovács L., Németh M., 
Székely, Kupai, Erdei ill. senki

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak!

Fialka György: Nyolc hiány-
zóval, két kiállítással, kapus 
nélkül nehéz tisztes eredményt 
elérni.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Csépa 3:1 (2:1)
Karcag: Oros, Fábián N., 

Szabó G., Nyíri, Fábián K., 
Daróczi, Ungi, Hamar, Kabai, 
Terjék, Balogh J.

Cserék: Bajusz, Kónya, Szabó 
E., Németh E.

Góllövők: Balogh J., Nyíri, 
Hamar ill. Nagy T.

Varga László: Szerény csa-
pat ellen magabiztos győzelmet 
arattunk.

B. I.

Labdarúgás

U14-es korosztály: Karcag – 
Tiszaújváros 1:0

Karcag: Karsai, Szabó V., 
Szabó P., Erdős, Sipos, Balajti, 
Kis, Tóth K., Papp T., Katona, 
Takács

Cserék: Czinege, Csontos, 
Szabó F., Szendrei T.

Góllövő: Takács
Edző: Moga Lóránt
Moga Lóránt: Fizikálisan 

sokkal erősebb ellenfelünket 
sikerült fegyelmezett játékkal 
legyőzni.

Ebes – Karcag 0:7
Karcag: Karsai, Szabó V., 

Szabó P., Erdős, Sipos, Balajti, 
Kis, Tóth R., Papp T., Katona, 
Varga G.

Cserék: Czinege, Csontos, 
Szabó F., Szendrei 

Góllövők: Papp (2), Katona 
(2), Szabó F., Szabó P., Tóth R.

Moga Lóránt: Tetszetős és 
fegyelmezett játékkal nyer-
tünk egy szimpatikus csapat 
ellen.

U15-ös korosztály: Karcag – 
Tiszaújváros 6:2

Karcag: Fekete, Pesti, Mes-
ter, Bencsik, Kupai, Moga, 
Nábrádi, Terjék, Györfi, Farkas 
A.,  Tóth F.

Cserék: Varga G., Balla G., 
Farkas F.

Góllövők: Györfi (3), Farkas 
S., Terjék, Tóth F.

Edző: Kemecsi László
Kemecsi László: A helyzet-

kihasználásunkkal kivetnivaló 
volt a mai napon.

Ebes Karcag 0:8
Karcag: Fekete, Pesti, Mes-

ter, Bencsik, Kupai, Moga, 
Nábrádi, Farkas S., Györfi, Far-
kas A., Tóth F.

Cserék: Balla, Terjék
Góllövők: Mester (2), Farkas 

(2), Farkas S., Terjék, Tóth F., 
Györfi (2)

Kemecsi László: Próbáltunk 
szépen és eredményesen játsza-
ni a 11 emberrel védekező el-
lenféllel szemben.

NB. II-es Keleti csoport

A megyei férfi kézilabda baj-
nokságban két hét alatt 5 mérkő-
zést játszott le a Karcagi SE csa-
pata. A hazai pályán bemutatott 
gyenge játék után együttesünk 
meglepetésre idegenben kétszer is 
tudott javítani, így már biztosan 
bronzérmes, de a törökszentmik-
lósi és a túrkevei siker után elér-
hető közelségbe került az ezüst-
érem is. 

Karcag-Túrkeve 20:27 (8:12)
Karcag: Király, Vályi (2), Major 

(1),Tóth B. (2), Szepesi, Ferenczi 
(1), Sebők (6), Papp, Pápai, Koncz 
(1), Nagy, Hamar (2), Nagy, Örsi, 
Tóth Z. (3), Béres. 

Jászladány-Karcag 16:16 (9:9)
Karcag: Király, Vályi, Ma-

jor (4),Tóth B. (3), Szepesi (1), 
Ferenczi (2), Sebők (3), Papp, Pá-
pai, Koncz, Nagy, Hamar (1), 
Nagy, Örsi (2), Tóth Z., Béres.

Karcag-Jászladány 29:18 
(15:6)

Karcag: Király, Vályi (4), Ma-
jor (2),Tóth B. (6), Szepesi (6), 
Ferenczi, Sebők (4), Papp, Pápai, 
Koncz (2), Nagy (2), Hamar (1), 
Nagy, Örsi, Tóth Z. (2), Béres. 

Törökszentmiklós-Karcag 
17:22 (8:12)

Karcag: Király, Vályi (3), Major 
(2),Tóth B. (6), Szepesi, Ferenczi 
(1), Sebők (8), Papp, Pápai (1), 
Koncz, Nagy (1), Hamar, Nagy, 
Örsi, Tóth Z., Béres. 

Túrkeve-Karcag 24:25 (10:12)
Karcag: Király, Vályi (4), Major 

(4),Tóth B., Szepesi (1), Ferenczi 
(3), Sebők (7), Papp, Pápai, 
Koncz, Nagy, Hamar (5), Nagy 
(1), Örsi, Tóth Z., Béres.

A már biztosan bronzér-
mes karcagi csapat nagy lé-
pést tett az ezüstérem felé, mi-
nek utána a bravúros idegenbe-
li győzelmek után (Túrkeve és 
Törökszentmiklós ellen) a hazai 
fordulóban legyőzte Rákóczifalva 
együttesét. Az érem sorsáról az 
utolsó forduló dönt ismételten 
Rákóczifalva ellen (május 18., 
Szolnok, Tiszavirág Aréna, 12 
óra).

Karcag - Rákóczifalva 31:23 
(11:10)

 Karcag: Nagy, Major (7), Ör-
si (1), Vályi (6),Tóth B. (3), Ha-
mar (4), Béres, Nagy, Szepesi (1), 
Király, Papp, Tóth Z., Sebők (6), 
Ferenczi (1), Pápai (2).

Az első félidő még izgalmas-
nak tűnt a koncentráció hiánya 
miatt, a második félidőben vi-
szont rendre betalált az együttes, 
amely így biztosan nyerte a ta-
lálkozót. A jó kapusteljesítmény 
mellett Tóth B. és Szepesi B. tel-
jesítménye dicsérhető, de a vég-
eredményből mindenki kivette a 
részét.

MAJOR
szakedző

Férfi kézilabda

Az ezüstérem árnyékában


