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A karcagi Zsinagógában április 
17-én mutatták be a „Karcagon 
zsidóként - megszólal a háború 
utáni nemzedék” című könyvet. 
Csikos Sándor, Jászai- és Kazin-
czy-díjas, érdemes művész szava-
lata után Csillag Barnabás, a hit-
község elnöke szólt a megjelen-
tekhez, majd a 40 családot be-
mutató kötetről az egyik szerző, 

Szűcs Elemérné szólt, majd a BFZ 
a közösségért újjászülető zsina-
gógák program keretében a Bu-
dapesti Fesztiválzene-
kar tagjai adtak koncer-
tet. A műsorszámok kö-
zött Fischer Iván zene-
igazgató szólt a megje-
lentekhez, Róna Tamás, 
a MAZSIHISZ Észak-al-

földi Régió vezető rabbija pedig a 
117 éves karcagi zsinagóga törté-
netéről beszélt.

A Karcagi Zsidó Hitközség 
és a Déryné Kulturális Központ 
a holokauszt magyarországi ál-
dozatainak emléknapja alkal-
mából, április 18-én este a Saul 
fia című filmet vetítette. A vetí-
tés előtt Csillag Barnabás, a hit-

község elnöke, dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter 
és Heisler András, a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövet-
sége (Mazsihisz) elnöke szólt a 
nézőkhöz.

DE

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

Képünkön a Budapesti Fesztiválzenekar

Csillag Barnabás, a Karcagi Zsidó 
Hitközség elnöke

A Saul fia című film vetítése előtt dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter mondott beszédet a kulturális központban

- Nemesíteni, jobbítani az 
emberi életet - ez a dr. Kátai 
Gábor idézet volt a mottója a 
karcagi Kátai Gábor Kórház ja-
vára április 16-án rendezett jó-
tékony estnek, mely tiszta be-
vételét fül-orr-gégészeti vizs-
gáló-kezelő egység megvásár-
lására fordítják. Az esten részt 
vett többek között Tamásné 
Czinege Csilla helyettes ál-
lamtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium), Dobos László, 
Karcag polgármestere és Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nöke is. 

Az idén 25 éves Kátai Gábor 
Alapítvány jelenlegi vezetése az 
elmúlt hét évben 36 milliós tá-
mogatással járult hozzá a kór-
házban folyó gyógyító munká-
hoz különböző eszközök vá-
sárlásával - derült ki Szilágyi 
Lajosné kuratóriumi elnök kö-
szöntőjéből .  Nag yné Lász-
ló Erzsébet főigazgató és Do-
bos László polgármester meg-
köszönte az alapítvány segítsé-
gét. Az esten műsort a kórház 
dolgozói adtak, a talpalávalóról 
Nagy Sándor zenész gondosko-
dott.

Jótékonysági estet szervezett a Kátai Gábor Alapítvány
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Közéleti szilánkok
A Lovasíjász 
igazságai (1.)

Kerek harminc évvel ezelőtt, amikor az 
Állambiztonsági Hatóság hosszú idő után 
kegyeskedett újra visszaadni piros útleve-
lem, első utam Erdélybe vezetett. Szent-
endrén élő művészettörténész barátom 
összeállított egy listát ottani ismerősei, 
barátai nevével, kinek, mit vigyek, mert 
akkor még „dübörgött” a hiánygazdaság 
Romániában. Emlékszem, hogy egy kiló 
patkószeget is kért egyik ismerőse, amit 
elég nehezen tudtam itthon is beszerez-
ni, bár volt egy-két lovat tartó barátom. 
Egy kászonfeltizi barátja fiának pedig egy 
honfoglalás-kori magyar íj leírását kellett 
megszereznem Mándoky Kongurtól. Ez 
utóbbi könnyen ment. 

Akkor még híre-hamva sem volt a lo-
vas íjászatnak, mint „sportnak”, csupán a 
hunokkal foglalkozó történelmi regények-
ben olvashatott az ember arról, hogyan is 
használhatták ezeket. Majd hat évre rá, 
Karcagon, a Múzeum előtti parkban tar-
tottak egy „Turulháza” nevű rendezvényt, 
ahol az egyik vendég a kaposmérői Kas-
sai Lajos volt, aki a Györffy Istvánról elne-
vezett múzeum előtt bemutatót is tartott. 
Szőrén ülte meg a vágtató lovát, és három 
szalmabábúra lőtt ki nyílvesszőket, három 
testhelyzetből célozva. Először szemből, 
majd oldalról, majd harmadjára elvág-
tatva a bábuk előtt, hátrafelé nyilazva. 
Gratuláltam a rokonszenves fiatalember-
nek, és viccesen mondtam neki: „Na ezt, 
ha fordítva ülnél a lovon, és úgy csinálnád 
meg, akkor bekerülnél a Guinness - rekor-
dok könyvébe”. Mire ő: „Ültem már úgy is, 
de annak nincs sok értelme, bár cirkuszok-
ban biztos megtapsolnák.” Tátva maradt 
a szám, és barátomnak, Kaszás Gyuszinak 
is. Szívesen beszélgettünk volna még vele, 
de birkákat főztünk és vissza kellett menni 
a vaslábasokhoz, meg az ökörsütés végső 
fázisát is meg akartuk nézni. Akkor Gyula 
barátom, még nem is gondolhatta, hogy 
majd negyedszázad múlva, éppen az ő 
színész unokaöccse, Géza csinál majd egy 
filmet Kassai Lajosról. Sajnos ő már nem 
láthatta, négy évvel később az örök va-
dászmezőkre került.

Ezek jutottak eszembe, mikor a múlt 
héten beültem a Déryné mozitermébe, 
hogy megnézzem a Lovasíjász c. új ma-
gyar filmet, amiről már előzőleg olvas-
tam egy-két fanyalgó kritikát a világhá-
lón. Sejtettem, kiknek és miért nem tetsz-
het a film, és ebben a sejtésemben nem is 
csalatkoztam.

(folytatás a következő számban)
-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-

retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyer-
meküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk há-
za előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06/30-206-3327

 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06/30-995-1635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon)

06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

FM hírek

Egy tétellel bővítette a Hungarikumok Gyűjteményét és nyolc 
tétellel a Magyar Értéktárat a Hungarikum Bizottság Budapes-
ten megtartott április 19-i, keddi ülésén.

Bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe Kabay Jánosnak, 
az Alkaloida gyógyszergyár alapítójának életműve. A Magyar 
Értéktárba került a több mint 130 éves múltra visszatekintő 
TÖRLEY pezsgő, a 100 éves készítési receptúrával rendelkező 
St. Hubertus magyar gyógynövénylikőr, a kézzel szedett, nagy 
pehelytartalmú libatoll, valamint a magyar cimbalom és a Ma-
gyar Örökség Díjat őrző Békés-tarhosi Énekiskola. Új tétel még 
a Magyar Értéktárban a kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra, a 
Szatmár, Bereg és Kárpátalja középkori templomai és a Miskolc-
tapolcai Barlangfürdő.

A Hungarikum Bizottság döntése alapján így a Hungarikumok 
Gyűjteményébe már 56 érték tartozik, a Magyar Értéktár pedig 
135 tagúra bővült.

Új értékekkel bővült a Hungarikumok 
Gyűjteménye és a Magyar Értéktár

Soros ülését tartotta április 22- én a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés. Az ülés elején tájékoztatók hangzottak el több té-
mában is, így a megye közbiztonsági helyzetéről, a megyében meg-
valósuló és megvalósult fejlesztésekről és a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság tevékenységéről. A közgyűlés megalkotta a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadá-
si rendeletét. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság beszá-
molójában szerepel, hogy 2015. az illegális migráció éve volt, amely-
nek eredményes végrehajtásához megyénk megerősítő erőinek az 
érintett határszakaszon történő szolgálatellátása, valamint a mély-
ségi ellenőrzés működtetése is hozzájárult. A 2016. évi célkitűzések 
között - egyebek mellett - szerepel a schengeni határ további védel-
me, a közbiztonsági helyzet javítása, a VÉDA rendszer működteté-
sével kapcsolatos feladatok ellátása. Rendőrségi kérdőíves felmérés 
alapján a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság munkája 4,38 pon-
tot ért el a maximális 5,00-ből, amely meghaladja az országos át-
lagot (4,27) – mondta el Dr. Urbán Zoltán, r.ezredes, megyei rend-
őr-főkapitány.

Dr.Bene Ildikó megyei fejlesztési biztos a 2007-2013-as uniós 
ciklus eredményei mellett beszámolt a 2014-2020-as időszakról is. 
Előbbi időszakban a megítélt támogatás összege meghaladta a 300 
milliárdot Jász-Nagykun-Szolnok megyében, mintegy 2.500 támo-
gatott projekten keresztül. Hazánk a 2014-2020-as fejlesztési ciklus-
ban körülbelül 25 milliárd euró támogatást használhat fel a Part-
nerségi Megállapodás keretében. A kohéziós alapokból körülbelül 
22 milliárd euró érkezhet az országba, további 3 milliárd euró pe-
dig az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból. A 2014-
2020-as programozási időszak vonatkozásában 2016. március vé-
géig 189 db pályázati felhívás jelent meg, mintegy 4620 Mrd Ft-os 
keretösszegben. Ez azt jelenti, hogy a 2014-20-as támogatási keret 
52%-át hirdették már meg. A Kormány döntése értelmében 2017. 
június 30-ig kiírják a 2014-2020 közötti európai uniós költségve-
tési ciklus minden magyar pályázatát. Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program és 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 
23.321.741.698,- forintot hívtak le eddig a 2014-2020-as ciklusban. 
A források közel fele, 42%-a a megyeszékhelyre jutott, de kimagas-
ló a karcagi és a jászberényi kistérség forráslehívása is – mondta el a 
megyei fejlesztési biztos asszony. 

Több képviselői kérdés is elhangzott az M4 ügyében, melyekre 
adott válaszában a fejlesztési biztos asszony hangsúlyozta, hogy a 
Kormány és valamennyi érintett döntéshozó elkötelezett az Abony-
Fegyvernek útszakasz 2x2 sávban történő megépítésében. Az M0 - 
Szolnok közötti szakasz építése a tervek szerint már augusztusban-
szeptemberben megkezdődhet.

Ülésezett a megyei közgyűlés

Lapzárta: 
2016. május 2. (hétfő) 12 óra
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A hétvégén ballagnak a középiskolások
A Karcagi Nagykun Református Gimnázium 

és Egészségügyi Szakközépiskolában is készülnek 
a hétvégi ballagásra - mondta el Nagyné Serfőző 
Éva megbízott igazgató.

- Három osztály ballag 77 diákkal április 29-én. 
Két gimnáziumi és egy szakközépiskola-gimnázi-
umi osztályunk van. A ballagás menete: 15 órakor 
kezdődik az iskola épületében, a tornateremből in-
dulnak a diákok, először a nevelőibe, majd az osz-
tálytermekben az alsóbb évesektől búcsúznak. A 
szülőket idevárjuk a ballagási csokrok átadásával 
- mondta a mb. igazgatónő. - Az igazi ballagási ün-
nepségünk 16 órakor kezdődik a nagytemplomban. 
Az istentisztelet után a ballagási műsor következik, 
majd az iskolazászló átadása a 11. évfolyamosok 
számára. Ezt követően a négy év alatt sikeres diák-
jaik számára díjakat, jutalmakat adnak át. A május 
2-án kezdődő érettségin lesz, aki közép, de lesz, aki 
emelt szintű érettségi vizsgát tesz, mintegy 300 kö-
zép és 35 emelt szintű vizsga lesz (magyarból, ma-
tematikából, történelemből, angolból, fizikából, ké-
miából, biológiából). Ez is mutatja milyen sokrétű a 
diákok érdeklődési köre az intézményben.

Már javában készülnek a ballagásra a KSZC 
Varró István Szakiskolájában - tudtuk meg 
Puháné Urbán Katalin igazgatónőtől. 

- A ballagás április 29-én 16 órakor kezdődik. 
Öt osztály fog ballagni, ebből két osztály szak-
középiskolában érettségi vizsgát fog tenni, há-
rom osztály pedig valamilyen szakma megszer-
zésére készül. Idén 89 végzősünk van - sorolta az 
igazgatónő. A lányok eladó szakmában fognak 
szakmai vizsgát tenni és eladóként végezni. A fi-
úk gépi forgácsolóként, épület- és szerkezetlaka-
tosként, festőként és asztalosként hagyják majd 
el az iskolát. Nagyon komoly időszak követke-
zik a ballagás után is, hiszen kezdődik az érett-
ségi. Május 2-án magyar nyelv és irodalom, majd 
matematika, történelem, angol, német követke-
zik, majd informatika gyakorlati vizsgát szerve-
zünk és földrajzból fognak vizsgázni, illetve jön-
nek a szóbeli vizsgák.

A legjobban teljesítő diákunk Varró-díjat fog 
átvenni a ballagási ünnepségen, de eredményes 
sportolóinkat is köszöntjük.

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközép-
iskolában a ballagó osztályokról és a ballagással 
kapcsolatos tudnivalókról Talmácsné Rózsa Haj-
nalka tanárnőt kérdeztük a ballagásról.

- Idén négy 12. évfolyamos osztályunk és egy 
technikus osztályunk van. Ők fognak ballagni áp-
rilis 30-án, szombaton. Nyolc órakor városi balla-
gással kezdünk, a menet igen szép hosszú lesz, hi-
szen az autókon túl lesz hintónk, echós szekerünk, 
minibuszunk, traktorunk, kombájnunk, ahogy ez 
évek óta lenni szokott. Az iskolában 10 órától kez-
dődik a központi ballagási ünnepség. Hagyomá-
nyosan, az iskola harangjánál sorakoznak majd fel 
a diákok, miután végigballagtak a szépen füvesí-
tett folyosón és a tantermekben. Örömünkre szol-
gál, hogy idén is részt vesznek az ünnepségen az 50 
éve végzett hallgatóink is. Itt adjuk át az iskolakul-
csot, a könyvjutalmakat, díjakat és a vöröskereszt-
ben végzett munkát is itt ismerjük el. Az utolsó he-
tekben, napokban is sokat tanulnak még diákjaink, 
van aki most próbálja a nyelvvizsgát letenni, hiszen 
az is plusz pontokat jelent a felvételin - mondta a 
tanárnő.

Felkészült a jelképes, május 
1-jei szezonnyitóra, hiszen már a 
fedett medence átadása óta egész 
évben látogatható az Akácliget 
Gyógy- és Strandfürdő - tudtuk 
meg Andrási Istvántól, a Nagy-
kun Víz- és Csatornamű Kft. 
ügyvezetőjétől. 

- A nyári szezon május 1-től 
szeptember 30-ig tart, most vé-
gezzük a szezonra való felkészí-
tést, melybe beletartozik a kinti 
medencék karbantartása, felké-
szítése, emellett a zöldterülete-
ken a fű nyírása, valamint a szál-
láshelyeken a festés, mázolás. A 
sportolni vágyókat a főépület 
melletti focipálya és lábteniszpá-
lya fogadja - mondta a cégvezető. 

A strandon idén is lesznek 
nagy rendezvények, melynek so-
rát május 7-8-án a nyugdíjas mű-
vészeti találkozó nyitja, de lesz 
Akácliget nap és ősszel a 15. mo-

toros találkozó. Menet közben 
több saját program is lesz a für-
dőben. A rendelkezésre álló ven-
déglátó helyiségeket kiadták, má-
justól ezek is kinyitnak. A szál-
láshelyek (faházak, apartmanház) 

és kemping is várja a vendégeket, 
az első német lakókocsis pihen-
ni vágyók már megérkeztek. A 
gyógyászati szolgáltatásokat is 
igénybe vehetik a gyógyulni vá-
gyók.

Kezdődik a szezon a karcagi strandon
- Hogyan készültek a ta-

vaszra? - kérdeztük Mol-
nár Páltól, a Városgond-
nokság igazgatójától.

- A szokásos felkészü-
lés volt most is, mint min-
den évben. Természetesen 
a munkák nem most kez-
dődtek, március óta köz-
munkaprogramok indul-
tak, közel ötszáz fő dolgo-
zik a Városgondnokság kö-
telékében a mezőgazdasá-
gi programtól, a közutas, a park-
fenntartás, a kerékpárutak kar-
bantartásán keresztül a belvíz-
programokon át. Így a jó időben 
a főtéren is elkezdődtek a park-
fenntartási programok. A park-
munkákon kívül láthatjuk, hogy 
a tél során nagyon sok kátyú ke-
letkezett a város útjain. Meg-
kezdtük a meleg aszfaltos kátyú 
javítást. 

- Hol tart a palántanevelés?
- A mezőgazdasági munkákat 

is megkezdtük, a palántázás már 
megtörtént, hiszen üvegházzal is 
rendelkezik a Városgondokság. 
Idén nemcsak zöldség-, hanem 
virágpalántákat is neveltünk, 
mert szeretnénk magunk minél 
több virágot előállítani, hogy ne 
vásárolnunk kelljen, csak a ma-
gokat kelljen megvenni. Ezek a 
fűtött melegházakban előállít-
hatók. Vannak zöldségfélék, me-
lyek magjai már a földben van-
nak, így várjuk rá az esőt. 

- Lesz-e belvízprogram?
- Igen, már ez is elindult, a zárt 

csatornák kialakítása zajlik, de  
a legnagyobb munkánk idén a 
2-0-0-as csatorna egy szakaszá-
nál a falazat betonelemekkel va-

ló kibélelése lesz. Folyik a mező-
gazdasági földutak rendbe tétele. 
Sok nagyon rossz állapotban van, 
hiszen a rajta járó nagy mezőgaz-
dasági gépek tönkretették. Látha-
tó, hogy rendkívül sok munkánk 
van, melyben nagy létszámmal 
dolgozhatunk, a pályázatunk 100 
százalékos támogatást nyert.

 - Folytatódik-e a járdák javí-
tása?

- Megpályáztuk az értékte-
remtő beruházások támogatását 
is, így Startmunka keretből 30 
fő végzi a térkőburkolatok gyár-
tását, valamint a műhelyben a 
szükséges szerszámok és a padok 
javítása is folyik. A parkok meg-
újítása is folytatódik. A faültetés 
vége felé közeledünk, közel 300 
fát ültettünk ki a város terüle-
tén parkokba, utak mellé. Az el-
múlt évhez képest a növényvéde-
lemre is több pénzt tudtunk for-
dítani, így megtörtént a a platán-
fák, gesztenyefák lemosó perme-
tezése is.

- Hol tart a leendő rendőrségi 
épületnél a bontás?

- Nagyon jól haladunk, így a 
május végi határidőt tudjuk tar-
tani.

Tavaszi munkálatok a városban 

Kátyúznak a város több pontján
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Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor volt a Régiós foltvarró nap?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, cím-

mel és telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben 

2016. május 2-án (hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Kisari Sándorné (Karcag)

Nyereményjáték

Április 05-én került megrendezésre a Karcagi Arany János Álta-
lános Iskolában az elsős hívogató. Az iskola vezetésének és pedagó-
gusainak célja évről-évre, hogy az iskolát vonzóvá tegye a leendő el-
sősök és szüleik számára. 

A köszöntőben elhangzott, hogy mennyire fontos a jó iskolavá-
lasztás, a pedagógusok és szülők szerepe a mindennapi oktató-ne-
velő munka során. A megnyitó után az alsó tagozatos tanulók mű-
sorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek. A műsorban táncol-
tak, énekeltek, és volt olyan előadás is, ahol autentikus hangszer-
ként előkerült a kanna is.  

A délelőtt folyamán a leendő elsősök és szüleik kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt, ahol gipszképet készíthettek, napocskát 
festhettek, hasznos információkat tartalmazó kérdésekre adott vá-
lasz alapján volt totó kitöltése a szülőknek, valamint a vállalkozóbb 
szellemű gyerekek kipróbálhatták az interaktív táblát is.  

A program eredményesen zárult, az iskola vezetése és pedagó-
gusai bíznak benne, hogy oktatási intézményük iránt felkeltették a 
megjelentek érdeklődését. 

Elsős hívogató az Aranyban
A Mátrában Egertől 30 km-re 

található Fedémes település. A fa-
luban működik Vincze László és 
Fiai Papírmerítő Műhelye, amely-
ben korhű eszközökkel próbálhat-
ják ki az odalátogatók ezt az ősi 
mesterséget. Az elmúlt héten ebbe 
az izgalmas és különleges világba 
csöppentek bele iskolánk tanulói 
és pedagógusai is. Nemcsak meg-
nézhették, hanem interaktív mó-
don ki is próbálhatták a papírme-
rítés trükkjeit, fogásait, kézbe ve-
hették a merítő szitát és elkészít-
hették a saját papírjaikat is. Ez a 
kirándulás nemcsak a gyerekek-
nek, hanem a felnőtteknek is fe-
lejthetetlen élményt nyújtott. 

A program a Nemzeti Tehet-
ség Program NTP-FTP-15-0056 
kódszámú pályázat keretében va-
lósult meg. A projekt a Kádas 
György Általános Iskola, Szakis-
kola, EGYMI és Kollégium Kar-
cagi Tagintézmény szervezésében 
a KÁI-AMI Kováts Mihály Isko-
lai Tagintézmény partnerségével 
jött létre.

Kádas tehetségcsapat (X)

Fedémesen jártunk

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék 

szerkesztőségünkben személyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 

06/59-312-415-ös telefonszámon!

A Karcagi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya 
és Városi Baleset-megelőzési Bi-
zottsága folyamatos propaganda 
akciót folytat a balesetek meg-
előzése érdekében. A rendőrök 
kiemelt hangsúlyt fektetnek a 
kerékpáros és a gyalogos balese-
tek megelőzésére is. Ennek ke-
retében április 14-én Kunma-
darason Teleki Zoltán alezre-
des, kapitányságvezető, Jenei 
József őrnagy, osztá ly veze-
tő, Antal Júlia c. rendőr alezre-
des, baleset-megelőzési főelőadó 
és a kunmadarasi rendőrőrsről 
Nagy Sándor törzszászlós, vala-
mint Túrterebesi Béla főtörzs-
őrmester megállította a belterü-
leten közlekedő kerékpárosokat 
és ellenőrizték, hogy szabályo-
san megvan-e rajtuk a lámpa, a 
csengő, működik-e a fék. 

A rendőrök elnézőbbek vol-
tak aznap, hiszen nem büntet-

tek, csak figyelmeztették, akinek 
kerékpárjával nem volt minden 
rendben, s első-hátsó lámpát, 
valamint láthatósági mellényt  
adtak a kerékpárosoknak a biz-
tonságosabb közlekedés érdeké-
ben. Jenei Józseftől megtudtuk, 
az ellenőrzési akciót a kapitány-
ság többi 11 településén is meg-

tartották. A Karcagi Rendőrka-
pitányság is részt vett az ápri-
lis 21-én reggel 6 órától indult 
Speedmarathonon, a 24 órás se-
bességmérésben. A baleseti és 
forgalmi adatok elemzése alap-
ján a települések meghatározott 
helyszínein négy-négy órás vál-
tásokban mértek sebességet.

Csak figyelmeztettek és ajándékot is adtak

A rendőrök láthatósági mellényt adtak a szabályosan közlekedőknek
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A Csiga-biga Palota Mesemondó Versenyt évek óta megrendezik. A városi megmérettetés három napon keresztül zajlik, melyet a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvár ír ki három korosztály számára (óvodások, általános iskolai 1-2. osztályosok és általános iskolai 3-4. osztályosok). Idén április 5-7-ig tartott a ver-
seny, összesen 41 résztvevővel. A gyerekek kortól és nemtől függetlenül, nagyon felkészültek és fegyelmezettek voltak. A felkészítő pedagógusok pedig együtt drukkol-
tak a versenyzőknek, azért, hogy a legjobb eredményt érjék el. Megköszönjük a felkészítők munkáját - nyilatkozta újságunknak Gulyás Hédi, a rendezvény főszervezője.

Gratulálunk a díjazottaknak és a résztvevőknek egyaránt.   

Csiga-biga Palota Mesemondó Verseny

Díjazottak (ÓVODÁSOK) 
1. helyezettek: Szabó Miklós (Táncsics krt. 17. óvoda), Dániel Csenge (Tán-

csics krt. 19. óvoda)
2. helyezettek: Ecsedi Anna (Csokonai úti óvoda), Orosz Réka (Táncsics krt. 

19. óvoda)
3. helyezettek: Czinege Janka Veronika (Kuthen úti óvoda), Balaskó Rená-

ta (Csokonai úti óvoda)
Különdíj: Ács Balázs Barnabás (Táncsics krt. 17. óvoda)

Díjazottak (1-2. ÉVFOLYAM) 
1. helyezettek: Bugán Luca (Karcagi Nagykun Református Általános Isko-

la 1.a), Somogyi Sára (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 1.a)
2. helyezettek: Ujvárosi Regina (Györffy István Katolikus Általános Iskola 

1.a), Fekete Csilla (Györffy István Katolikus Általános Iskola 2.b)
3. helyezett: Szabó Stefánia (Karcagi Nagykun Református Általános Is-

kola 2.b)
Különdíj: Szabó Dorina (Györffy István Katolikus Általános Iskola 1.b)

Díjazottak (3-4. ÉVFOLYAM)
1. helyezettek: Bugán Lili (Karcagi Nagykun Református Általános Isko-
la 4.b), Karácsonyi Tamara (Györffy István Katolikus Általános Iskola 4.b)

2. helyezettek: Kerekes József Lajos (Kováts Mihály Tagiskola 3.b), Szakály 
Dóra (Györffy István Katolikus Általános Iskola 4.a)

3. helyezettek: Birizló Csenge (Karcagi Nagykun Református Általános Is-
kola 3.a), Kun Gréta (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 3.a)

Különdíjasok: Farkas Floransz (Karcagi Nagykun Református Általános 
Iskola 3.b), Madar Szilvia (Györffy István Katolikus Általános Iskola 3.a)

A karcagi Szikfolt Foltvar-
ró Klub április 16-án, szomba-
ton tartotta közös varrónapját 
a Déryné Kulturális Központ-
ban. Mint Bojtiné Péntek Ildi-
kó klubvezetőtől megtudtuk, a 

varrós napra Budapestről, Gyu-
láról, Miskolcról, Debrecenből, 
Kunmadarasról és Tiszafüred-
ről is érkeztek lányok, asszo-
nyok, nagymamák. A találkozó 
jó alkalom a szakmai titkok át-

adására is, hogy melyik techni-
kát hogy könnyebb alkalmazni. 
Hat asztalnál lehetett bevásárló-
táskát készíteni, rózsát varrni, a 
minden, ami alma asztalnál al-
ma alakú edényalátét, tűtartó 

is készült, szmokkolással a se-
lyempárnák díszítését tanulhat-
ták meg, lehetett aranyos bag-
lyot, edényfogót, készlettartót 
varrni, szalagfonást tanulni. A 
kezdők sokat fotóztak és kérdez-

tek a rutinosabbaktól. A karcagi 
szikfoltosok az őszi kiállításukra 
meglepetéssel is készülnek. Ad-
dig még mennek varrós napra 
Kunmadarasra, Mezőtúrra, Kis-
újszállásra és Kecskemétre is.

Régiós foltvarró nap a Dérynében
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ÉRDEKESSÉG

Több milliónyi hímivarsejt 
versenyének végtermékei mi 
magunk vagyunk. Ha matema-
tikailag szeretnénk ezt érezni, 
talán a legérzékletesebb ha-
sonlat az, hogy mindenki nyert 
már az ötös lottón, aki lélegzik, 
beszél, szeret, gyűlöl, él, létezik. 
Testünk központja az agy. Tény-
ként lehet ezt ma már leírni, 
de sokáig nem gondolták így. 
Arisztotelész szerint, kinek gon-
dolataira épültek az antik idők, 
az agy nem más, mint a test hű-
tőrendszere. Megmosolyogtató 
ez a korunk emberének, még-
is az utóbbi pár évszázad, és el-
sősorban a XX. század orvostu-
dománya jutott el arra a követ-
keztetésre, az agy a központ, 
létünk irányítója, alapja, bár-
mennyire is fáj a szív. A közép-
kor emberének figyelme a lát-
hatatlan lélekre összpontosult, 
a tiltások miatt alig ismerve az 
emberi test belsejét. A közép-
korban a létünk értelme a jó és 

a rossz küzdelme volt, lelkünk 
fordulása, útkövetése az egyik 
felé. A végén pedig egyipto-
mi időket idézve, megmérve 
annak súlyát és sorsát, eldönt-
ve, hogyan tovább, szó szerint 
fel vagy le. Máig tartanak a ku-
tatások arról, hogyan is műkö-
dik, hogyan is működhet egyál-
talán az a szerv, amely ebben a 
pillanatban is lázasan dolgozik, 
hisz olvas, felfog, elemez vagy 
un, illetve mellékesen működ-
tet minden olyan szervet, me-
lyek nélkül egy pillanat alatt 
megszűnne a létünk. Fontos ki-
jelenteni, mivel már egyre elter-
jedtebb egy nézettípus, az agy 
szinte állandóan teljes kapaci-
tással működik, nincs olyan, 
hogy csak tíz, vagy csak húsz 
százalékot aknázna ki. A leg-
újabb kutatásaink pedig arra 
engednek következtetni, hogy 
ez a királyi szervünk, bizony éj-
szaka is nagyon aktív, sőt egy-
egy alvási fázisban még aktí-

vabb, mint az ébrenlétünk ide-
jén. De ebből nem érzékelünk 
semmit, mivel épp az agy mo-
zijában nézzük az álmainkat. 
Mai hasonlattal élve az agy egy 
bioszámítógép, de sok kutató 
inkább a biochiprendszert gon-
dolja találóbbnak, mely minden 
érzelmünket irányít, bármeny-
nyire is szeretnénk szabadok 

lenni. Szorulhat a szívünk vala-
kiért, de ez is az agy szép játé-
ka. Három fontos vegyi anya-
got is termel nekünk közben, 
melyből lesz vágyakozásunk, 
vágyunk, esetleges bizalmunk, 
egyfajta függőséggel párosítva 
ezt. A szerelem egyfajta beteg-
ség, sokan leírták már. Az em-
beri agy, és ezáltal a koponya 

is olyan nagyra nőtt, hogy az a 
születésünkkor veszélyezteti az 
életünket és rákényszerít a kö-
zös együttműködésre az ősidők 
óta. Mindent, mit ember alkot, 
az ember irányít. Az a máig tel-
jesen nem megfejtett számí-
tógép, vagy chiprendszer a fe-
jünkben irányít minket, a nap 
huszonnégy órájában. De ki ak-
kor a rendszergazda? - jöhet-
ne a kérdés. Mégis létünk értel-
mét valahol ott kell keresni. Egy 
idő után minden szervünk cse-
rélhető lesz. Az agy, mint sze-
mélyi számítógépünk, szemé-
lyiségünk hordozója, sohasem. 
Hogy ki irányít kit, azt minden-
ki döntse el maga. Frissíthetjük, 
karbantarthatjuk, elhanyagol-
hatjuk. Néha tápláljunk be pár 
szót, munka végett, feldolgo-
zásra, hátha megfejtünk valami 
fontosat! 

Lét, értelem, végtelen… 

Az agy léte

Péntek László

TÁJÉKOZTATÓ
a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakást vagy üdülőt tartal-
mazó épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokról

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakást vagy üdülőt tar-
talmazó épületek esetében 2016. március 31-ig kellett írásba foglal-
ni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) az elérendő minimá-
lis biztonsági szintet határozza meg, a tűzvédelmi használati szabá-
lyok lényege pedig az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól 
és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása. Az OTSZ alap-
vetően műszaki tartalmú szabályozás, ezért kikerült belőle az érintett 
előírás, így most a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. 
(XII. 6.) BM rendelet tartalmazza.

A BM rendelet 4/A. § kimondja, hogy:
„(1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegy-

séget magában foglaló épületben, épületrészben a közös képvise-
lő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épület-
rész tulajdonosa köteles

a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűz-
jelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevé-
kenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng 
használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- 
és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések haszná-
latának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó sza-
bályokat, a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és mene-
külésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, 
berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint

b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtarta-
tásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készí-
tésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén át-
dolgozza, és naprakészen tartja.

(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint 
a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minő-
sülő üdülő.”

A tűzvédelmi szabályzat vonatkozásában a rendelet egy újdonságot 
hozott: annak tartalmaznia kell a készítője nevét és elérhetőségét, va-
lamint aláírását.

Katasztrófavédelem
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Középiskolai nyelvtanár - német (Kenderes),
 - Szociális segítő (Karcag),
 - Adminisztrációs ügyintéző (Kisújszállás),
 - Készlet- és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
 - Banki pénztáros (Törökszentmiklós),
 - Melegbüfés (Karcag),
 - Gyermekfelügyelő, dajka (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Kőműves (Karcag),
 - Épületvillany - szerelő (Kenderes),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Karcag),
 - Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 

(Kisújszállás), 
 - Rakodó gépkezelő, markolós kisegítő (Kisújszállás), 
 - Rakodómunkás (Budapest),
 - Hidegbüfé - eladó (Kisújszállás),
 - Egyszerű mezőgazdasági foglalkozás (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Álláshirdetés
A karcagi Akácliget Gyógy-és Strandfürdő 

felvételt hirdet

gyógytornász
munkakör betöltésére.

Elvárások:
 - Szakirányú végzettség
 - Pontos, precíz munkavégzés
 - Jó kommunikációs készség

Részletes szakmai önéletrajzokat az akacligetfurdo@gmail.
com e-mail címre, vagy személyesen a fürdőbe várjuk.
Végzős hallgatók is jelentkezhetnek!
Jelentkezési határidő: 2016. május 8.

MEGHÍVÓ 
A Kováts-os Gyermekekért Közhasznú Egyesület

2016. május 7-én 19 órakor
a Déryné Kulturális Központban tartja 

jótékonysági Kováts Bálját.
A bált két évente rendezzük meg azon nemes cél érdekében,
hogy az iskolát segítsük, támogassuk a kovátsos gyermekeket.
(táboroztatás, versenyeztetés, szabadidős programok, jutalmazás…)

 
Szeretettel és tisztelettel hívjuk, várjuk párjával és 

barátaival együtt, hogy jelenlétével támogassa céljaink 
megvalósítását!

A részvételi jeggyel (6.500,-Ft), támogatói jeggyel, tombo-
la ajándékkal kapcsolatosan elérhető: 

Laczik Dénesné, az egyesület elnöke 
pekseg@kerekcipo.t-online.hu
06/30-636-6723

az Egyesület vezetősége és a 
Kováts Mihály Tagintézmény tantestülete

2016. április 30-án 
(szombaton) 

21.00-22.00 óráig 
várjuk azokat 
a fiatalokat, 

akik májusfát 
szeretnének 

állítani. 

A májusfák az 
eredetüket igazoló 
irattal átvehetők a 
Városháza előtti 

téren.
(Karcag, Kossuth tér 1.)

Karcag Város 
Önkormányzata
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HIRDETMÉNYEK

2016. április 29. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Mesemondó verseny 1. rész
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti ma-
gazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Molnár Sándor
 Karcagi hírek
 - Polgármesteri hírpercek
 - Strandszezonra készül Karcag
 - Interjú a MAZSIHISZ elnökével Karcagon
 - Strandszezonra készül Berekfürdő
 Háttér
 Téma: Karcagi fiú sikere a rákkutatásban 
20.10 Györffy Bál 2016 

2016. április 30. szombat (ism. 
vasárnap)
09.00 Műsorajánlat 
09.05 Tiszator 2016 - összefoglaló
09.50 Tiszator 2016 - Folklór műsor 1. rész
11.25 Tiszator 2016 - Karcagi Nagy Zoltán
11.55 Tiszator 2016 - Folklór műsor 2. rész 
13.30 Tiszator 2016 - Éneklő Szakácsok
14.00 Tiszator 2016 - Folklór műsor 3. rész
18.00 Műsorajánlat
18.05 Györffy Bál 2016
20.30 Nagykunsági Krónika

2016. május 3. kedd

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – református is-

tentisztelet

19.00 Karcagi Hírek 

19.35 A Hit Szava – római katolikus szent-

mise 

20.25 Karcag Sport: Karcagi SE - Szajol 

KLK megyei I. osztályú bajnoki labdarú-

gó mérkőzés

2016. május 5. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Mesemondó verseny 2. rész

19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti ma-

gazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: Szepesi Tibor

 Téma: A nyári időszak programjai

 Karcagi hírek

 Háttér

 Vendég: Chrappánné Papp Ágnes

 Téma: Kováts Mihály Napok 

20.10 Képviselő-testületi ülés

21.00 Kátai Bál

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

Anyakönyv
Házasságkötés

2016. április 23.
Varga Judit - Talmácsi Attila 
Szabolcs

2016. április 26.
Lázók Ágota - Barát István

Születés
2016. április 13.
Major Mariann – Péter Csaba
Kg., Maros utca 7.

Mátyás

2016. április 25.
Laczikó Orsolya – Szabó Zoltán
Kg., Rövid utca 7. 

Orsolya

Halálozás
Gyökeres Péter 
 (1925)

Kállai Lőrinc 
 (1945)

Szabó Ervin Ferenc 
 (1956)

Váczi Sándor 
 (1932)

Április 30. (Szombat)
8-13 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

9-20 óráig 

 Alma Gyógyszertár 

 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 1. (Vasárnap) 
9-12 óráig 

 Betánia Gyógyszertár 

 (Szabó József utca 14.)

A fenti időpontokon túl sürgős 

esetben egészségügyi ellátás a 

Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége 

szeretettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában 
szolgálatot teljesített katonákat a 2016. május 21-én 

(szombaton) tartandó rendezvényünkre.

PROGRAM

11.00  Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11. 
 Karcagi Ifjúsági Ház (volt HEMO épülete)

 Emlékszoba megtekintése 
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület), 
 1. emelet

12.30  Bajtársi találkozó - ebéd
 Helyszín: Karcag, Széchenyi sgt. 52., Euró Kft. étterme

A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 2.500 Ft.
Jelentkezési határidő: 2016. május 15. 
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve 
a 06-70/256-6551 vagy a 06-70/459-7290 telefonszámokon.

Vezetőség

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

XXI. alkalommal megrendezésre kerülő
„Kurucz Testvérek” Emlékversenyére,
amely diák I. kötöttfogású országos bajnokság is egyben

Időpont: 2016. április 30. (szombat)
Helyszín: Karcag Városi Sportcsarnok (Karcag, Kálvin u. 6.)
A verseny kezdete: 10.30 óra
A versenyt megnyitja:
 - Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 

országgyűlési képviselő,
 - Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 

a Magyar Birkózó Szövetség elnöke,
 - Dobos László, Karcag város polgármestere.

Program:
10.30 óra Ünnepélyes megnyitó, majd koszorúzás a 
 Katolikus temetőben
11.20-tól Selejtezők megkezdése párhuzamosan
 (A meghívottak és a csapatvezetők részére   
 tájjelegű ebéd biztosított)
15.00-tól Döntők és ünnepélyes eredményhirdetés, 
 a verseny bezárása

Szeretettel várjuk a Kurucz Testvérek hozzátartozóit, a
volt és a jelenlegi birkózókat, valamint a sportot szerető

közönséget.
Szívesen vesszük a támogatói hozzájárulásokat!

A belépés díjtalan!
Szervezők
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Ingatlan
Karcagon, eladó egy 83 m2-es, ker-
tes családi ház, vagy 48-54 m2-
es földszinti lakáscsere is érdekel. 
(Háromféle fűtési lehetőség.) Tel.: 
06/30-483-6705.

Eladó kockaház (100 m2-es, ben-
ne két szoba, fürdőszoba, kony-
ha, továbbá hozzátartozik egy 60 
m2-es alsóépület) a főtértől 2 perc-
re. Rendezett kerttel, gáz- és cse-
répkályhafűtéssel. Tel.: 06/30-439-
4839, 06/30-328-3533. 

Karcagon, teljes közműves, téglá-
ból épült, kisebb kertes ház, beteg-
ség miatt sürgősen eladó. (További 
építési lehetőség bontás nélkül 
megoldható.) Tel.: 06/30-635-9662.

Ház eladó Karcagon, a Reggel ut-
ca 26. szám alatt. Tel.: 06/70-248-
2208.

Karcagon, az Attila utca 17. szám 
alatti, üzlethelyiségként használt 
épület, raktárakkal együtt eladó. 
Tel.: 06/59-886-690, 06/30-218-9818.

Karcagon, a Szivárvány utca 27/B 
alatt, felújított családi ház eladó, 
garázzsal, melléképületekkel. Tel.: 
06/30-218-9818, 06/59-886-690.

Üres, beépíthető porta eladó 
Karcagon, a Sándor utca 27. szám 
alatt. Tel.: 06/30-227-3246.

Két generációnak is alkalmas csa-
ládi ház, csendes, nyugodt környe-
zetben eladó, vagy kisebb csalá-
di házra elcserélhető. Tel.: 06/30-
297-7742. 

Karcagon, a Nagyvénkertben, a 
Csathó utcában eladó egy 110 m2-
es, hőszigetelt, 3 szobás, nappa-
lis, padlófűtéses, épített kandallós 
családi ház. Tel.: 06/70-216-5478.

Karcag központjában 30 m2-es üz-
lethelyiség (utóbb iroda volt) el-
adó. Tel.: 06/30-558-3129.

Kertes parasztház sok melléképü-
lettel és ugyanott beépíthető te-
lek, rengeteg gyümölcsfával sür-
gősen eladó. Tel.: 06/20-230-1202.

Karcagon, cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Érdeklődni reggel és 
délben. Tel.: 06/59-400-802.

Teljesen felújított, régi típusú ház 
(2 szoba, 2 konyha, 2 fürdő) eladó, 
883 m2-es telekkel, ipari árammal. 
Tel.: 06/30-219-6813.

Karcag csendes, nyugodt kertvá-
rosi részén, 2,5 szobás, jó állapotú, 
összközműves családi kockaház, 
nagy alsóépülettel, tehermente-
sen eladó. Tel.: 06/30-922-8958.

Karcagon, a Kaiser étterem mö-
gött garázs kiadó. Tel.: 06/30-359-
9396. 

Karcagon, a Reggel utcában össz-
komfortos családi ház lakható al-
sóépülettel eladó. (Társasházi la-
kást beszámítok.) Tel.: 06/30-363-
7951.

Két szoba nappalis ház, nagy al-
sóépülettel eladó, vagy közpon-
ti társasházi lakásra cserélhető a 2. 
emeletig. (Karcag, Arany János ut-
ca 4.) Tel.: 06/59-400-954, 06/30-
518-1425.

Eladó egy portán két különálló la-
kás, (két, és egy szoba összkom-
fortos, nagy műhely, ipari áram). 
Kisebb kertes ház csere érdekel. 
Tel.: 06/30-602-7873.

Mozgáskorlátozott férfi akadály-
mentes albérletet keres. Tel.: 
06/70-588-2709.

Családi ház beépíthető telekkel el-
adó. Tel.: 06/70-275-1937, 06/70-
257-2045.

Kertes családi ház a Rima-
szombati utca 7. szám alatt eladó. 
Ugyanitt alig használt kenyérsütő 
és üst, üstházzal együtt eladó. Tel.: 
06/30-238-2918.

Karcagon, főtérhez, piachoz kö-
zel, 712 m2-es telken, teljes köz-
művesített, ipari árammal ellá-
tott, bontásra, vagy felújításra ítélt 
ház eladó. A telek alkalmas üzle-
ti, vagy ipari tevékenységre is. Érd.: 
Karcag, Kacsóh utca 21. szám alatt. 
Tel.: 06/30-478-2714.

Eladó Karcag központjában, egy 
kétszobás, I. emeleti, erkélyes, fel-
újított, jó elosztású, téglaépítésű 
56 m2-es lakás. Irányár: 7,5 M Ft. 
Tel.: 06/30-527-2980.

Lebontásra váró ház sürgősen el-
adó Karcagon. Tel.: 06/30-509-
5980.

Karcagon, a katolikus templom-
mal szemben eladó egy 54 m2-es, 
III. emeleti lakás. (Üresen álló, át-
lagos állapotú, tehermentes.) Tel.: 
06/30-447-3918.

Karcagon, 710 m2-es telek eladó a 
Szív utca 11. szám alatt. Tel.: 06/30-
201-0248.

Különbejáratú, egyszobás háznál, 
helyet adnék egy kutyát kedvelő 
nyugdíjasnak, karbantartásért cse-
rébe. Tel.: 06/20-461-1470.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépítésű, 
újszerű, teljes közműves ház el-
adó. Csere értékegyeztetéssel a 
második emeletig érdekelne. Tel.: 
06/30-835-1910.

Állat
Anyakecskék, gidák és egy bak el-
adók. Tel.: 06/30-336-6142. 

Anyakoca, vágásra eladó. Jó álla-
potú Simson segédmotort, és vá-
lasztási malacot beszámítok. Tel.: 
06/30-385-8232.

Elajándékozzuk kutyaszerető gaz-
dának 15 hónapos, fekete színű, 
puli szuka kutyánkat. Érdeklődni: 
8-17 óráig. Tel.: 06/59-314-352.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, 
asztalt, komódot, hokedlit, szeny-
nyesládát, sózóteknőt, mosótek-
nőt, bödönöket, kannákat, bekö-
tött boros demizsonokat, ablakra 
való spalettákat, és minden egyéb 
régiséget, teljes körű hagyatékot, 
tollat. Tel.: 06/20-996-1346.

Gyárak, üzemek, iskolák, egész-
ségügyi intézmények leselejte-
zett ipari kellékeit, bútorait meg-
vásárolom! (Munkapadok, székek, 
többfiókos szekrények, vasasz-
talok, búrák, lámpák, szertári, or-
vosi vitrinek, szekrények stb.) Tel.: 
06/20-996-1346.

Alsó kifolyású, jó állapotban lévő 
WC csészét keresek megvételre. Tel.: 
06/30-213-3113.

Eladó 1 db ágyneműtartós heverő, 
1 db szoba WC, 1 db háromlábú 
bot. Tel.: 06/30-480-9442.

Kis súlyú hízó, és 1 db jó állapot-
ban lévő beltéri ajtó eladó. Tel.: 
06/59-314-245.

Zug II-ben 10 sor kertföld gyü-
mölcsfákkal, lakható épület-
tel a Kutatóintézethez közel, mű-
út mellett, 1200 m2 szántó eladó. 
Ugyanitt dióbél kapható. Tel.: 
06/30-587-9678. 

Használt szivacs, gurulós szoba 
WC, Komár moped, írógép, vil-
lanymotor, szekrények, fotelok, 
gyerekheverő, kemping tűzhely, 
gyerek íróasztal, kétszemélyes he-
verő, hősugárzók, szénavágó, 25 
literes kaszroj eladó. Tel.: 06/30-
375-9135.

Búza van eladó. Szállítás megold-
ható. Tel.: 06/30-856-6978.

Szekrénysor, ablak, redőnnyel 
(120x150-es), terménydaráló, olaj-
emelők, mázsához súlyok, hala-
si ajtó eladó. Tel.: 06/30-524-1446. 

Ebédlőasztal négy székkel, ko-
mód, kihúzhatós kanapé, két fotel-
lal eladó. Tel.: 06/30-363-7951.

Szekrénysor, rekamié, egy teljes szo-
babútor, konyhaszekrény, sparhelt, 
versenykerékpár, és öreg ház nagy 
portával eladó. Tel.: 06/20-282-8697.

Áron alul eladó egy négyszemé-
lyes rekamié, két fotellal (40.000 
Ft), egy kétszemélyes reka-
mié (15.000 Ft), konyhaszekrény 
(10.000 Ft) és egy komód (5000 Ft). 
Tel.: 06/30-356-5839.

Eladó 1 db ágyneműtartós heve-
rő, 1 db gyerek íróasztal, 1 db hala-
si ajtó. Tel.: 06/30-562-5183.

Eladó 125 cm3-es ETZ, 10.000 km-
el, illetve Simson segédmotorke-
rékpárt beszámítok. Tel.: 06/59-
300-875, 06/30-385-8232.

Benzines fűnyíró, gáztűzhely, női 
és férfi Mountain bike, 20-as gyer-
mekkerékpár, jó állapotú robogó, 
robikapa kerék eladó. Tel.: 06/30-
355-7875.

Gyerekkerékpár (20-as, teleszkó-
pos), ebédlőasztal 4 db székkel, 
elektromos kerékpár (új állapot-
ban) eladó. Tel.: 06/30-363-7951.

Szép, négyszemélyes rekamié két 
fotellel (60.000 Ft), világos színű 
dohányzóasztal (10.000 Ft), és 2 
db új, párnázott szék (8000 Ft/db) 
eladó. Tel.: 06/59-313-414.

Használt bútorok (régi és újabb tí-
pusú konyhaszekrény, fehér polcos 
szekrény, konyhaasztalok, rekami-
ék), ruhák, cipők, és hullámpala el-
adó. Cím: Karcag, Nap utca 7.

Gránit tányér, vegyes pohár, autórá-
dió, bevásárlókocsi, tárcsás mosó-
gép, gázsparhelt, indukciós főzőlap, 
keresztvágó fűrész, 5 literes tejes-
kanna eladó. Tel.: 06/20-572-6285.

Pehelydunnák, és kádra szerelhe-
tő ülőke eladó. Tel.: 06/59-400-654.

Három égős gáztűzhely palackkal, 
25 literes lábas, színes TV, és sok 
minden egyéb, hagyatékból el-
adó. Tel.: 06/30-944-8364.

Kovácstűzhely, csákányok, fejszék, 
ásók, lapátok, gereblyék, villák, ka-
pák, húsdarálók, mákdarálók, dióda-
rálók, kalapácsok, birkanyíró ollók, 
fogók eladók Karcagon, a Hunyadi 
utca 40. alatt. Tel.: 06/70-532-6644.

Eladó vasból készült építési áll-
ványlétra (100x200-as, 2 db), mű-
kőből készült, kör alakú virágtartó 
(3 db), bontott kéményelem (kül-
ső és belső, 40x40-es, 3 db), gáz-
tűzhely (3 égős, 1 db), babahordo-
zó (új), kádülőke (új), zománcozott 
üst állványával együtt (70 l), zsíros 
bödön (10 és 20 literes, 1-1 db), alu-
mínium vájling (30 literes, 1 db), ab-
lakszárny üvegezve (50 x 130-as, 11 
db). Minden áron alul. Cím: Karcag, 
Szamos utca 62. Érdeklődni 13-18 
óráig. Tel.: 06/59-400-526.

Újszerű állapotban eladó egy 
(3+1+1 részes) ülőgarnitúra, 1 db 
fotelágy, 1 db hordozható gyerek-
ágy. Tel.: 06/59-311-838.

Szép menyasszonyi ruha, gyűjte-
ményből eladó, esetleg kölcsön 
is adható házasságra, jubileum-
ra. Ugyanitt fekete, bőr motoros 
dzseki eladó. Tel.: 06/20-461-1470.

Társkereső
66 éves férfi, tartós kapcsolatra barát-
nőt keres. (Kor: 50-65-ig, magasság: 
150-170 cm.) Tel.: 06/20-360-9514.

Magányos férfi középkorú hölgy tár-
saságát keresi. Tel.: 06/30-897-8703.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár-cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet- és bársony nadrág, 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást, szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

A Szendrei Üvegező BT. vállal: 
mindenfajta üvegezést, tükrök ki-
dolgozását, képkeretezést, mű-
anyag nyílászárók forgalmazá-
sát, beépítését, redőnyök, rovar-
hálók, szalagfüggönyök készíté-
sét. Karcag, Villamos utca 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-684-4941.

Ácsolt ajtók, kapuk készítése, zárak ja-
vítása és cseréje. Karcag, Sütő Kálmán 
ácsmester, Tel.: 06/30-584-2767.

Cserépforgatást, tetőjavítást, és 
teljeskörű építőipari munkákat 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

Növényvédelmi szakirányítást, 
szerződéskötéssel, számlaképesen 
vállalok. Kenyeres László okleveles 
növényorvos, Tel.: 06/30-785-0690.

Karcagon takarítást vállalok. Tel.: 
06/30-422-7719.

Patkány, egér, csótány, hangya, da-
rázs és egyéb kártevők irtása, ter-
ménygázosítás. Tel.: 06/30-587-9678.

Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dau-
ert, hajfestést vállalok. Tel.: 06/30-
447-3918.

Lucerna és gyep kaszálását válla-
lom sodrással együtt. Tel.: 06/30-
297-7742.

Vállalok mindenféle kőműves 
munkát, apró javításokat. Tel.: 
06/20-969-7921.

Kerítések festését, meszelést, fal-
festést, és kisebb bontásokat, be-
kötések kiásását vállalom (Karcag 
és Berekfürdő területén). Tel.: 
06/70-350-5308. 

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 
VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 
VÁLLAL!

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Április 30 - Május 1. Dr. Temesváry Tamás  Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
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SPORT

A Kötöny Népe Karcagi Íjász-
kör téli felkészülése befejeződött, 
megkezdődött a tavasz, s ezzel 
együtt a szabadtéri versenyso-
rozat is.

Mielőtt első tavaszi versenyün-
kön átestünk, előtte még várt 
ránk egy látogatás a Keleti Gyepű 
íjászközösséghez, melyhez még az 
ősszel jeleztük csatlakozási szán-
dékunkat. Azóta megtörténtek az 
egyeztetések, így március 12-én 
meghívót kaptunk a tavaszi ala-
kuló, évindító közgyűlésükre. A 
közgyűlésre Újfehértón került 
sor, amelyen egyesületünket hat 
fő képviselte.

Itt hivatalosan is bejelentet-
ték, hogy 2016-tól a Kötöny Né-
pe Íjászkör is teljes értékű tag-
ja a Keleti Gyepű íjászközösség-
nek. Versenyeink is felkerülnek 
a Gyepű versenysorozatába, ami 
egyrészről tagságunknak is több 
versenylehetőséget jelent az adott 
évben, másrészről a Keleti Gye-
pűt alkotó íjászegyesületek tag-
jai is itt lesznek az általunk, már 
hagyományosan május 1-jén ren-
dezett éves versenyünkön. Így 
rendezvényünk is rangosabb, s 
egyúttal népesebb is lesz.

Tavaszi első versenyünkre 
Nagyhegyesen került sor, ahol 
egy háromfordulós 3D-s vadász-

íjász kupasorozatot indítottak 
útjára. Ennek az első fordulóján 
vett részt csapatunk, 11 fővel.

Csapatunk tagjai: Csorvási 
Zoltán, Karas Lajos, Csízi Sán-
dor, Kovács Tibor, Örsi Gabriel-
la, Molnár Ferenc Karaul, Kovács 
Imre, Hercegné Takács Ibolya, Ifj. 
Karas Lajos, Nagy Bettina, Őrsi 
Mizser Dávid.

Az előnevezés alapján száz fő 
fölötti létszámot vártak a rende-
zők e nehéz pályára, végül 103 fő 
kezdte meg a lövéseket délelőtt 
10 órakor.

Dobogóra ismét sikerült feláll-
ni négy kategóriában is, ráadás-
ként minden kategóriában a leg-
fényesebb érmet hozták el ver-
senyzőink. 
Dobogósaink:

Ifj. Karas Lajos kategóriájában 
az 1. helyen végzett. Hercegné 
Takács Ibolya kategóriájában a 
1. helyével aranyérmes lett. Nagy 
Bettina kategóriájában 1. helyével 
aranyérmet nyert. Örsi Mizser 
Dávid, kategóriájában az 1. helyé-
vel szintén aranyérmet szerzett.

Szép eredmények! Ismét gra-
tulálni kell dobogósainknak a fé-
nyes érmekhez!

Az elmúlt időszakban a már 
hagyományosan május elsején 
sorra kerülő, saját rendezésű ver-

senyünk előkészítő munkálata-
inak szenteltük napjainkat és 
hétvégéinket. A harmadik alka-
lommal megrendezésre kerülő 
Kötöny Népe Nagykun Íjászvi-
adal ismét a szokott helyszínen, 
az új Erdei futópálya teljes szaka-

szán kerül megrendezésre, mely-
re szeretettel várjuk a kilátogató 
érdeklődőket.

Az íjászat iránt érdeklődő gyer-
mekeket, felnőtteket továbbra is 
várjuk a hétvégi edzéseinkre.

Szombaton és vasárnapi na-

pokon már 14.00 órakor kint va-
gyunk az Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdő melletti kis domb-
nál.

Minden érdeklődőt szívesen 
látunk, várunk. 

Kötöny Népe Karcagi Íjászok

Május 1-jén rendezik meg a nagykun íjászviadalt

Két leány és három fiú korcso-
portban voltak érdekeltek a Karca-
gi SE birkózói az ez évi diákolim-
piai döntőkben. A sportágunk egy-
re erősödő háttérbázisára jellemző, 
hogy nyolcvannégy szakosztályból, 
százharminckét iskolát képviselve, 
993 birkózópalánta mérhette össze 
tudását a négy viadalon. 

A karcagi iskolákból most ki-
lenc fiatal volt érdekelt, közülük 
hatan végeztek az első öt között, 

hárman hetedikek lettek. Fiatalja-
ink harmincnégy mérkőzést vív-
tak, ebből huszonháromszor győz-
tesen hagyták el a szőnyeget. Szak-
osztályvezetésünk szép sikernek 
tartja ezt az eredményt, amely de-
monstrálja a város eredményes 
sportéletét.

Eredmények (lányok): Buda-
pest, március 19. II-III-as korcso-
port 34 kg (11 ind.) Tóth Noémi 
III., III.-IV. kcs. 49 kg (13 ind.) Új-

falvi Lili III., +69 kg (10 ind.) Do-
mokos Sára III. 

Fiúk: II. kcs. Püspökladány, áp-
rilis 2. 29 kg (18 ind.) Csanádi Zol-
tán VII., 35 kg (22 ind.) Kovács Ta-
más VII., III.-IV. kcs. Budapest, 
április 8-9. 35 kg (22 ind.) Balajti 
Gábor III., 58 kg (17 ind.) Mészá-
ros Csaba VII., 69 kg (16 ind.) Kis 
János V., 76 kg (18 ind.) Újfalvi 
Csaba III. 

Szűcs András

Öt karcagi érem az országos diákolimpiákon

Kézilabda NB II.
Május 1. (vasárnap)

16 óra: Karcag - Békéscsaba junior
18 óra: Karcag - Békéscsaba felnőtt

A Kováts DSE Asztalitenisz 
Szakosztálya együttműködési 
megállapodást kötött az Orszá-
gos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
Karcagi Csoportjával. Ennek ke-
retében a szakosztály rendelke-
zésükre bocsátott egy komplett 
asztalitenisz felszerelést, így le-
hetővé vált, hogy a csoport szék-
házában, hétfőn, szerdán és pén-
teki napokon, 16-19 óráig a tagok 
rendszeresen sportoljanak. Az új 
lehetőség népszerűségét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy a 
csoport már két alkalommal ren-
dezett háziversenyt.

Februári eredmények:
I. Kiss Péter
II. Gyányi István
III. Papp György
IV. Jóni Pál
V. Nagy László

VI. Murvainé Láng Róza

Márciusban az előző rendezvény 
sikeri alapján már nagyobb lét-
számú versenyzővel találkozhat-
tunk, így külön női- és férfi ver-
senyszámok is megrendezhető-
vé váltak.

A versenyszámok győztesei a 
csoport vezetői által felajánlott 
vándorkupákat is átvehették.

Eredmények:
Női egyéni:
I. Murvainé Láng Róza 
II. Kosztolnyik Béláné
III. Geréné Papp Ilona

Férfi egyéni:
I. Papp György
II. Jóni Pál
III. Gyányi István

B.I.

Háziversenyek


