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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Meghívó
a Nagykunsági Gazdafórumra

A Gazdafórum helyszíne: a karcagi városháza díszterme.
A fórum kezdődik: 2011. április 9-én 10 órakor.
A rendezvény házigazdája: 

Dobos László Karcag város polgármestere
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Palkovics Péter az MVH elnöke
Varga Mihály a térség országgyűlési képviselője, minisz-

terelnökségi államtitkár
A fórumot vezeti: Hubai Imre Csaba a karcagi Nagykun 

Gazdakör elnöke, J-N-Sz megyei elnök.
Program:
10:00 Megnyitó
 Dobos László Karcag város polgármestere
10:10 Előadások:
 Monori István Karcagi Kutató Intézet – Legeltetéses 

juhtartás a Nagykunságban 
10:30 Dr. Bölcskey Károly professzor és Bozzayné Andrási 

Erika – Kitörési pont a húsmarhatartás
10:50 Ifj. Hubai Imre biogazda – Biogazdálkodás; a helyi 

piac lehetőségei
11:15 Palkovics Péter az MVH elnöke – Az MVH és a vi-

dékfejlesztés lehetőségei
11:45 Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter – A vi-

dék élni akar; lehetőségek a vidékfejlesztésben
12:30 Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter – Kon-

zultáció – Összefoglaló
Szeretettel várjuk a fórumra.

Ízőrzők

Önkéntes pont

Ifj. Hubai Imre, a Nimród Biohotel tulajdonosa látta vendégül 
a múlt hét végén a karcagi Ízőrzők baráti társaságát. A jó han-
gulatú összejövetelen néhány gasztronómiai tárgyú kiadvány le-
hetőségét, illetve a Nimród tavaszi rendezvényeit vitatták meg.

Az utóbbi években hazánkban is újjászerveződött és újból len-
dületet kapott az önkéntesség, ám a szakértők szerint a szer-
vezetek és intézmények többsége még manapság sem talál 
megfelelő számú önkéntest. Ennek oka lehet a szervezettség, 
a tájékoztatás (és persze az önkéntesek) hiánya is. Az önkén-
tes munkával kapcsolatos feladatok koordinálására jött létre 
2010-ben Szolnokon az Önkéntes Centrum. Karcagon a Vö-
röskereszt kezdte el egy helyi szintű önkéntes pont szervezé-
sét, amellyel kapcsolatban Fazekas Sándorné, a centrum mun-
katársa tartott a múlt héten tájékozódó jellegű előadást.

Március 31-én harmincki-
lenc napirendi pontot tárgyal-
tak a képviselő testület tagjai, 
egy maratoni hosszúságúnak 
mondható ülésen. A napirend 
előtt Pánti Ildikó bejelentet-
te, hogy a vasútállomás mellett 
újra működik a kerékpár-
tároló, így azok akik két-
kerekűvel mennek az állo-
másra újból igénybe vehe-
tik a szolgáltatást. Ezt kö-
vetően Molnár Pál mondta 
el, hogy nemrég egyeztetett 
a külterületi utak állapotá-
ról a földhasználókkal. Az 
esős, sáros időjárás miatt, 
elsősorban a földutak meg-
lehetősen rossz állapot-
ban vannak. A megbeszé-
lés eredményeit összegezve a 
képviselő arra kérte az önkor-
mányzatot és a műszaki iro-
dát, hogy amennyiben lehető-
ség van rá kezdeményezze, egy 
az érintett utakra vonatkozó 
használati szabályzat megalko-
tását. Szintén a napirend előtt, 
Dobos László polgármester kö-

szöntötte Dede Gézát, lapunk 
szerkesztőjét abból az alkalom-
ból, hogy a sajtónapon megyei 
elismerésben részesítették.

A napirend előtti felszó-
lalások végén az egybegyűl-
tek egyperces néma felállással 

emlékeztek a nemrég elhunyt 
Kundra Józsefre, a városi ta-
nács egykori elnökére.

Az első pontban a város bel-
vízvédelmi helyzetéről és a to-
vábbi teendőkről készült tá-
jékoztató került a képviselők 
asztalára. A tavalyi év rendkí-
vül csapadékos időjárása miatt 

településünk szinte folyamatos 
védekezésre volt kényszerít-
ve. 2010-ben a karcagi belvíz-
védelmi szakaszon 114 459 000 
köbméter belvíz került áteme-
lésre, 205 napot fordítottak vé-
dekezésre. A szakasz (jelenleg 

is) 2011. január 1. óta III. il-
letve II. fokozatú belvízvé-
delmi készültségben van. 
Ezzel együtt elmondható, 
hogy mostanra valameny-
nyi területünkön található 
csatornán jelentős apadás 
észlelhető, a főbefogadók 
pedig képesek egy jelentő-
sebb mennyiségű csapa-
dék befogadására. Sajnos, 
azonban a talajvízviszo-
nyok miatt és a sok műve-

letlen földterület miatt is, egy 
kis vagy közepes csapadékos 
időszak hatására újra komoly 
belvízhelyzet alakulhat ki. 

Az előterjesztések között 
több városi, elsősorban okta-
tási intézményt érintő átszer-

Testületi ülés

Megérkezett a tavasz, ami a 
hamarébb lezajló ballagások 
miatt, főként a középiskolák-
ban, érezhető közelségbe hoz-
za a tanév végét, s ilyenkor 
már látni lehet a múló tanesz-
tendő eredményeit és sejteni a 
következő kilátásait.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnáziumban tan-
órai csend fogad. Ebben a 
csendességben nézelődök egy 
kicsit a folyosói relikviák, a 
majd négyszáz éves iskola is-
kolatörténet tárgyai és a fény-
képpé lett tanári karok, diák-
közösségek emlékei között. 
De lássuk a jelent! Juhászné 
Zsadányi Erzsébet igazgatónő 
elégedett.

- Az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen (az 
OKTV-n) három tantárgyból 
is a döntőbe kerültek a tanít-
ványaink, a hétvégén szakmai 
tanulmányi versenyen ugyan-
csak két tanuló versenyez. 
Azt gondolom, hogy függet-
lenül attól, hogy az oda be-
jutott 30-40 diák közül a mi-

eink hányadik helyezést ér-
nek el, büszkék lehetünk arra, 
hogy idáig eljutottak. Gratulá-
lunk nekik, és köszönettel tar-
tozunk a felkészítő tanárok-
nak is. Természetesen nem-
csak az OKTV-n, hanem más 
tanulmányi versenyeken is ki-
váló eredményeket értek el a 
diákjaink. A Kitaibel Pál or-
szágos biológia-környezetvé-
delmi versenyre utazhat egy 
diákunk és a Curie környe-
zetvédelmi versenyen  kiváló 

eredményt ért el egy tanítvá-
nyunk, a TUDOK-on (Tudo-
mányos Diákkörök Országos 
Konferenciája) földrajzból lett 
egy döntősünk. Sajnos nem 
tudok mindenkit felsorolni, 
de összefoglalóan kijelenthe-
tem, hogy a természettudo-
mányos tárgyakból kiválók az 
eredményeink. Kezdenek fel-
zárkózni a humán tárgyak, az 
irodalom is, de nyelvekből is 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Kiváló eredmények
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Közéleti szilánkok

Magán(y)os 
alkotmányozók

Legutóbbi jegyzetemben idéztem 
Arany János „Elveszett alkotmány” c. mű-
véből. Nem említettem, hogy műfaja: 
szatirikus költemény. (Amit Arany nem  
tartott valami jónak, ám mégis ezzel 
az akadémiai pályaművével kezdődött 
1845-ben nagy ívű irodalmi munkássága. 
Az addig ismeretlen nótáriusból hirtelen 
országos hírű, ismert személyiség lett.)

A szatíra a komikum édestestvére, ju-
tott eszembe, amikor a múlt héten kitu-
dódott, hogy bizony a Gyurcsány kor-
mány igazságügy-minisztere, Petrétei 
József is összeállított egy alkotmányter-
vezetet. Ez tehát az elveszett, de aztán 
mégis „megkerült alkotmány”, a meg-
kerülés mindkét értelmében. Amely-
ből persze most, hogy kitudódott léte-
zése, Gyurcsány Ferenc lépten-nyomon 
idézget egy-két cikkelyt. Bizonyítandó, 
hogy sokkal jobb, mint az „Orbán alkot-
mány” (sic!) Mert, hogy ott a Szent Koro-
na másképpen szerepel, és ami még na-
gyon lényeges momentum: a főügyészt 
nem lehet interpellálni a parlamentben. 
Csak azt nem érti az ember, hogy ezt mi-
ért csak a parlamenti vagy „fehérházi” fo-
lyosón, újságírók előtt. Persze, értjük ezt, 
csak éppen már nincs kedvünk még rö-
högni sem rajtuk. Kínjukban összehorda-
nak hetet–havat, lehet maguk sem értik.

Arról nem is beszélve, hogy az euró-
pai zöldek frakciójának társelnöke, Daniel 
Chon Bendit (akiről már írtam egy janu-
ár végi jegyzetemben) ismét elképesz-
tő arroganciával esik neki a magyar mi-
niszterelnöknek, és emeletes hülyesé-
geket hord össze a Himnusz első sorával 
kapcsolatban. Valószínűleg ő csak ezt az 
egy sort ismeri a Himnuszunkból, ezt for-
dították le neki magyar elvbarátai. Elég 
szégyenteljes mindez, de teheti, mert 
szólásszabadság van. (Nem is baj ez vala-
hol, mert legalább egyre többen ismerik 
meg ennek a „szabadelvűségnek” a ter-
mészetrajzát.)

A Petrétei alkotmánytervezettel 
szemben – amely nem került nyilvános-
ságra, lehet nem sokan tudják, de éppen 
16 évvel ezelőtt G. Nagyné Maczó Ágnes 
is benyújtott a parlamenthez egy új ma-
gyar alkotmányt. Ezt a tervezetet férjével, 
G. Nagy Iliánnal közösen állították össze, 
és ki is adták 1997-ben. (Inter Leones Ki-
adó, Budapest.) A 160 oldalas szép, plüss-
kiadású könyvecske talán egy–két na-
gyobb könyvtárban föllelhető. Nem vol-
tam valami nagy híve annak a politikai 
csoportosulásnak, amelyhez kötődött az 
inkább irodalmi, mint jogi nyelvezeten 
megírt új alkotmány szerzője, de a beve-
zetőjében van néhány, még mai is érvé-
nyes gondolat. Egy új politikai elitről be-
szél, amelynek az lenne a történelmi fel-
adata: „… hogy a helytartó hatalmi elit 
és a nemzet között tátongó űrt betölt-
se, s Veres Péter meglátása szerin olyan 
arányérzékkel politizáljon, hogy a nem-
zet ügyéhez minden elvetemült megtér-
hessen, de aki nem tér meg, az ne vezet-
hessen (félre) többé minket”.

Kétségtelen, szépen hangzik...
- ács -

HÍREK

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bér-
beadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Széchenyi I. sgt. 67/C. II/11. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, kamraszekrény, fürdőszoba-

WC
 A lakás alapterülete: 51 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés
2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2/B. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba-WC, pad-

lásfeljáró
 A lakás alapterülete: 75 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés
3. Karcag, Táncsics M. Krt. 1-3. I. Lph. 3/10. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 1 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba-WC
 A lakás alapterülete: 34 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés
4. Karcag, Kossuth tér 11-13. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: üzlettér, iroda, raktár, vizesblokk 
 A helyiség alapterülete: 156 m2

 Közművei, komfortfokozata: víz, villany, gáz fűtés
A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2011. április 18. 
napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármeste-
ri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 
59/500-669).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az Er-
kel Ferenc Művészeti Iskola zenekarainak hangversenyére, 
amelyet 2011. április 8-án (pénteken) 17 órakor tartunk 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Hangversenyter-
mében.

A műsorban közreműködik a Művészeti Iskola fúvós-
zenekara, vezényel: Hidi János. Vonószenekara, vezényel: 
Kecsmár László.

Belépőjegyek a hangverseny előtt a helyszínen kaphatók.
Jegyek: felnőtt 400 Ft., diák és nyugdíjas: 200 Ft.

Motoros kirándulás
Április 16-án (szombaton) 

a Magyar Motorosklub kirán-
dulást szervez Eger-Lillafü-
redre.

Gyülekező: 7:30 – 8:00 óra 
között a belső MOL benzinkút 
parkolójában. A tempó 90-100 
km/h. A kirándulás ingyenes, 
a klub minden érdeklődőt vár.

További információ: 06/30-
301-7471.

Köszönet
A Vöröskereszt Karcagi Te-

rületi Szervezete ezúton sze-
retné köszönetét kifejezni a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um Szakközépiskola és Kollé-
gium vezetésének, hogy támo-
gatta a véradás népszerűsíté-
séről szóló előadás megtartá-
sát. Az előadás osztályfőnöki 
óra keretében került meg-
rendezésre kb. 60 diák rész-
vételével. Az előadást Ébner 
Józsefné volt területi vezető, 
és Juhász Szabolcs, a Vöröske-
reszt Megyei Ifjúsági Tanács 
Vezetője tartotta.

Még köszönetünket fejez-
zük ki Tökés Ágnes Vöröske-
resztes tanárelnök szervező 
munkájáért, mely hozzájárult 
az előadás sikeréhez.

Kovács Mária
Területi Vezető

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálatnál
A beíratás 2011. április 18., 19., 20-án óvodai telephelyen-

ként a következők szerint történik:
a./ naponta 8 - 17 óráig
- Székhely: Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda
- 1 telephely: Csokonai u. 24.sz.alatti tagóvoda
- 5.telephely: Kuthen u. 16.sz. alatti tagóvoda
- 6.telephely: Gépgyár u. alatti „SZIM” tagóvoda
- 7.telephely: Takács P. u. 50 sz. alatti tagóvoda
- 8.telephely: Táncsics krt. 19  sz. alatti tagóvoda
- 9.telephely: Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda
b./ naponta 8 - 16 óráig
- 3.sz. telephely: Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda.
A beíratás történhet a körzetileg illetékes, illetve a vá-

lasztott óvodába.
Azok a gyermekek írhatóak be, akik 2011. szeptember 30 

-ig harmadik életévüket betöltik.
Azok a gyermekek, akik 2011. október 1. – december 31– 

ig töltik be a 3. életévüket, előjegyzésbe kerülnek.
A beíratáshoz szükséges: 
-  gyermek személyes részvétele,
-  gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyá-

ja, Taj kártyája,
-  érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságról szóló határozat.
A Közoktatási törvény 24.§. (3) bek. alapján kötelező be-

íratni (és óvodába járatni napi 4 órát)  azon gyermekeket, 
akik 2011. december 31-ig az 5. életévüket betöltötték.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

vezésről szóló anyag volt. A 
nehéz gazdasági helyzet mi-
att az elmúlt időszakban több 
intézmény került összevonás-
ra. Dobos László ezzel kapcso-
latban kijelentette, hogy szak-
mailag nem támogatja példá-
ul azt az előterjesztést amely a 
közművelődési, közgyűjtemé-
nyi és sport intézmények szer-
vezeti átalakítását tartalmazza, 
de hozzátette, hogy gazdasági 
szempontból az önkormány-
zat kénytelen megtenni ezt a 
lépést.

Reményt keltő hírnek szá-
mít viszont az, hogy az ülé-
sen téma volt az az előterjesz-
tés, amely a Szentannai Sámuel 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium fenntartói jogá-
nak átadásáról szóló szándék-
nyilatkozatot tartalmazta. En-
nek értelmében a Karcag Városi 

Önkormányzat az intézmény 
fenntartói jogának a Vidékfej-
lesztési Minisztérium részére 
történő átadását tervezi az idei 
év szeptember 1-től 2015. au-
gusztus 31-ig. Ez egyelőre az át-
adás kezdeményezéséhez szük-
séges szándéknyilatkozat, tehát 
még nem a közvetlen átadásról 
szóló előterjesztés. Amennyi-
ben a majdani átadás megva-
lósulhat, úgy az önkormányzat 
anyagi terhei is jelentősen csök-
kenhetnek.

Központi témájú anyagnak 
számított a Karcag Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testüle-
te Gazdasági Programjáról szó-
ló előterjesztés. Ez a program 
a 2011-től 2014-ig terjedő idő-
szakra vonatkozik. Az Önkor-
mányzati törvénynek megfele-
lően tartalmazza a fejlesztési el-
képzeléseket, a munkahelyte-
remtés feltételeinek elősegítését, 
a településfejlesztési politika, 

az adópolitika célkitűzéseit, az 
egyes közszolgáltatások bizto-
sítására, színvonalának javítá-
sára vonatkozó megoldásokat, 
továbbá a befektetéstámogatási 
politika, a városüzemeltetési 
politika célkitűzéseit.

Dr. Lukács László György 
jobbikos képviselő hozzászólá-
sában kifejtette, hogy véleménye 
szerint a program számos he-
lyen irreális, inkoherens ponto-
kat tartalmaz, és megfeledkezik 
a jövőbeni gazdasági lehetősé-
gekről. Véleményére több képvi-
selői reakció is elhangzott, me-
lyek egybehangzóan azon az ál-
lásponton voltak, hogy szükség 
van egy programra, amely útki-
jelölést, és irányt mutat az elkö-
vetkezendő évekre. Ráadásul ez 
egy program, amely bármikor 
módosítható, és hozzáigazítható 
a jövőben felbukkanó gazdasági 
és egyéb változásokhoz.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Tájékoztatás
A Karcagi Római Katoli-

kus plébánia ezúton tájékoz-
tatja az egyházközség tagjait, 
hogy idén, a korábbi években 
bevezetett keresztény majá-
lis rendezvényünk a plébánia 
épületében folyó karbantartá-
si munkálatok miatt elmarad. 
Kérjük szíves megértésüket.

Gulyás Zsolt
plébános
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Par la men ti Nap ló

Az alkotmányról szóló tör-
vényjavaslat vitájában az egyik 
jobbikos képviselő azt javasol-
ta, hogy módosítsuk az ezer 
esztendőre vonatkozó szöveg-
részt. A pontos szöveg a terve-
zet bevezető soraiban így szól: 
„Büszkék vagyunk arra, hogy 
Szent István királyunk ezer 
évvel ezelőtt szilárd alapok-
ra helyezte a magyar államot, 
és hazánkat a keresztény Eu-
rópa részévé tette.” Képvise-
lő kollégánk szerint, mivel az 
alkotmány akár százeszten-
dős távlatokra is szól, ötszáz 
év múlva már nem az ezer esz-
tendővel ezelőtti Szent István-i 
tettre leszünk büszkék, hanem 
az ezerötszáz évvel ezelőttire.

Mielőtt sajnálkozó mosoly-
lyal intéznénk el a felvetést, és 
megjegyeznénk, hogy irigyel-
jük a képviselő úr problémá-
ját – úgy tűnik ez volt akkor a 
legfontosabb -, nézzünk csak 
körül ebben az ezer esztendős 
térben. Felvetésem arra vonat-
kozik, hogy nem csak egyféle-
képpen rögzíthetjük a naptá-
ri évet. Januárban, egy külföldi 
hivatalos látogatáson (Egyip-

tomban) én magam is meg-
lepődtem, amikor vendéglá-
tó házigazdánk egy másik év-
szám szerint jelölte az idei esz-
tendőt. És miért ne tette volna?

Igen, szerintünk 2011-et 
írunk, mármint a Gergely-nap-
tár szerint, de ez csak az egyik 
fajta naptár, a használt legalább 
százféle közül. Az első egyipto-
mi naptár szerint például 6247-
et írunk. A zsidó naptár sze-
rint 5771 van, míg a babilóniai 
naptár szerint 2760. Sorolhat-
nám tovább a naptárakat, pél-
dául a buddhista naptár szerint 
2555 a helyes évszám, a koptok, 
vagyis a főként Egyiptomban 
élő keresztények szerint 1727, 
a muszlimok szerint 1432, míg 
a perzsa kalendárium szerint 
1389-et írunk.

Nem megyek bele, hogy a 
különböző évszámokat, az el-
téréseket leírjam. Igen, egyik-
nél Krisztus születése a kezdő-
pont, a másiknál Ádám terem-
tése, a harmadiknál Mohamed 
próféta Mekkába érkezése, 
hogy csak a legfontosabbakat 
említsem. Ráadásul nemcsak a 
kezdőpont, hanem az év hosz-

szúsága is eltérhet egymástól. 
Van ahol a Hold változásai ad-
ják a hónapok hosszát, ezért a 
lunátikus naptárak évei tizen-
egy nappal rövidebbek, mint a 
Nap mozgását számítók.

Mindezt csak annak ap-
ropóján, hogy az ezer 
esztendőt módosítaná egy kép-
viselő. Lehetne akár a naptá-
rat is... Persze aki itt él a Kár-
pát-medencében, az tudja jól, 
nemhogy ötszáz évre, még öt-
venre is nehéz tervezni. Annyi 
rátermettséget pedig feltételez-
zünk a következő generációk-
ról, hogy ha úgy érzik, túl nagy 
különbség keletkezett a hatá-
lyos alkotmány szövege és a 
tényleges idő között, nem lesz-
nek restek módosítani a szöve-
get. Ha akkor még – száz vagy 
ötszáz év múlva – lesz ennek 
jelentősége.

Hogy is mondta az 52 
évesen, 1978-ban elhunyt Nagy 
László költő, amikor a televí-
zió kamerája előtt megkérdez-
ték, mit üzen a jövőnek? „Csó-
kollak benneteket. Ha még lesz 
arcotok.”

Varga Mihály

Naptárreform az alkotmányba?

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Április 9-10. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Április 16-17. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

MEGHÍVÓ
A 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fó-
rumra hívja és várja a választókerület lakóit, szavazópolgárait.
Időpontja: 2011. április 13. (szerda) 17:00 órai kezdettel.
Helye: Arany János Általános Iskola művészeti terme (Kg., Arany 

János utca 13.)
Várható témák és előadók:
Fejes Zoltán rendőrkapitány: A körzet közbiztonsága.
Rigó Zoltán a Karcag Városi Polgárőr Egyesület elnöke: A Szom-

szédok Egymásért Mozgalom (SZEM) indítása Karcagon.
Nyester Ferenc műszaki irodavezető: Városfejlesztési kérdések.
Valamint: aktuális kérdések városunkban.

FIATAL SZAVAZÓIM FIGYELMÉBE: 1db EDZŐTEREM HA-
VIBÉRLET (Corpus Center) KERÜL KISORSOLÁSRA!

Az idősebb korosztályból egy fő 1 db virágvásárlási utalványt 
nyerhet a fórum végén.

Minden érdeklődőt tisztelettel vár:
Karcagi Nagy Zoltán

 a 6. sz. választókerület képviselője

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szövetsége Karcagi Szervezete és a „Mindig 

van remény” Daganatos Betegekért Alapítványa szeretettel meghívja Önt 
„MÉLTÓSÁG MEZEJE” találkozójára.
Időpont: 2011. április 15. (péntek)
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ előtti park (Kg., Dózsa 
Gy. út 5-7.). Rossz idő esetén a Déryné moziterme.
Program:

15:00 Megnyitó
15:05 „Az élet szép, az élet minden...” 
 Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és 

növendékei
15:10 Köszöntő
 Dobos László, Karcag város polgármestere
15:20 Szavalat
15:25 Gondolatok a Magyar Hospice Alapítvány szellemében, a rákbete-

gek emberi méltóságáért
 Mikéné Bodor Mária, a Rákbetegek Országos Szövetségének el-

nöke
15:40 Szavalat
15:45 „Mond mit ér az élet...”
 Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai és 

növendékei
15:50 Az ősszel ültetett nárcisz szedése, majd séta a Kátai Gábor Kór-

házhoz
 A séta elindítója és a rendezvény fővédnöke: Dobos László pol-

gármester
16:30 A mai nap üzenete (a kórház hátsó parkjában)
 „Tavaszi szél vizet áraszt...”
 Közös éneklés zenei közreműködéssel, majd az élet szépségét, az 

élet méltóságát szimbolizáló nárciszok átadása a kórházi osztá-
lyok lakóinak

Aki tud, az hozzon magával sárga nárciszt!

Lakossági 
tájékoztató

A Karcag Városi Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltóságának illetékes-
ségi területén az égetési szabályok 
önkormányzatonként eltérően ke-
rültek szabályozásra.

A környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (4) bekezdésének (b.) 
pontja a háztartási tevékenységgel 
okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, valamint az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő meg-
állapítását minden települési ön-
kormányzat képviselő-testületének 
saját hatáskörébe utalja.

A Karcag Városi Önkormányzat 
képviselő-testületének a környezet, 
valamint a táji-természeti és mű-
vi értékek helyi védelméről szóló 
37/2001. (X. 26.) rendeletének 5. §-a 
tartalmazza a levegő védelmével 
kapcsolatos szabályokat. Az 5. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy „A vá-
ros belterületén a növényi marad-
ványok nem égethetők el.”

A környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló törvény értel-
mében a város lakott területén kí-
vül a növényi maradványok nem 
égethetők el.

Aki a szabályokat, kötelezettsé-
geket és tilalmakat megszegi, sza-
bálysértést követ el, és pénzbírság-
gal sújtható.

Falugazdász hírek
2011. április 1-től új falugazdász, Ternovánné Kun Erzsébet is 

segíti a gazdák munkáját. 
Értesítjük a gazdálkodókat, hogy 2011. április 11-től indul a 

2011. évi Egységes Területalapú támogatási kérelmek beadá-
sa, melyek határideje 2011. május 16. Aki nem rendelkezik sa-
ját ügyfélkapuval, hozza magával a tavalyi jelszót. Amennyiben 
nincs meg a jelszó, keresse fel az irodát új jelszó igénylése cél-
jából. A hosszas várakozás elkerülése végett kérjük, hogy idő-
pontot egyeztessenek az alábbi telefonszámokon: Asztalosné 
Csikós Ildikó: 06/30-326- 5821, Ternovánné Kun Erzsébet: 
06/59-503-044, vagy személyesen.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2011. ápri-

lis 16-án 8 órától 11 óráig ingyenes elektronikai hulladékgyűjtési akciót 

szervez. Az előző évekhez hasonlóan az elhasznált, szükségtelen elektromos készü-
lékeiket (pl.: televízió, rádió, mikrohullámú sütő, porszívó, konyhai elektromos ház-
tartási készülékek, számítógép, monitor, faxgép, hűtőszekrény, mosógép, stb.) térí-
tésmentesen átvesszük és elszállítjuk a város több pontján kialakított gyűjtőhelyről:

Az átvevő helyek az alábbiak:
 - Kórház utca – Oroszlán Gyógyszertár előtt,
 - Polgármesteri Hivatal parkolója (Profi felől)
 - Városi Csokonai Könyvtár parkolója,
 - Püspökladányi út – Maros utca sarok,
 - Bethlen G. út - Kisújszállási út sarok,
 - Sajó utca – Kisújszállási út sarok (Kiskulcsosi Ált. Isk. parkolója)
Az elektronikai hulladékgyűjtést követően a Kft. 2011. április 18-tól 22-ig 

lomtalanítást végez a város területén. A lomtalanítást a kommunális hulladék-
szállítással egyezően végezzük, naponta mindig azokon az utcákon, ahol a rendsze-
res hulladékszállítás történik. 

Az elszállítás reggel 700 órakor kezdődik, és a szokott útvonalon halad. Felhívjuk 

a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kihelyezett elszállításra váró hulla-

dékokért az elszállítás pillanatáig a hulladék tulajdonosa felel! Ezért kér-
jük, hogy ne helyezzék ki napokkal korábban a lomtalanításra szánt hulladékot! 

Az Északi külvárosi részen 2011. április 19-én kedden, a Déli külvárosi városrészen 
2011. április 21-én csütörtökön történik a lomtalanítás.

Változás! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2011. április 25-én (Húsvét hétfőn) 
kukás hulladékszállítás és barna zsákos begyűjtés nem lesz. Ezeken a városrészeken 
- ahol hétfői nap a hulladékszállítás napja - kedden történik a hulladékok elszállítása. 
Kedden lesz a kukás begyűjtés, valamint a barna zsákos begyűjtés is, ezért kérjük a 
Tisztelt érintetteket, hogy a keddi napon szíveskedjenek a kukáikat az utcára helyez-
ni! A következő héten a megszokott rend szerint történik a szállítás, ez kizárólag az 
ünnep miatt módosult!

Egészségünk és környezetünk érdekében kérjük éljenek a fenti lehe-

tőségekkel, és köszönjük a támogató együttműködésüket!

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
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Kunhalom Polgári Kör

Elektronikus orvosi 
műszerek

Gombász 
szakkör

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban gom-
bász szakkör indult, mely-
hez várjuk a csatlakoz-
ni vágyók jelentkezését. A 
foglalkozásokat csütörtö-
könként 17 – 18 óra között 
tartjuk.

Ismertetésre kerülnek 
Magyarország területén fel-
lelhető fontosabb ehető és 
mérges gombák (mintegy 
200 faj), különös tekintet-
tel a környékünkön előfor-
dulókra.

Elsősorban 12 éven felü-
liek jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet az 
59/503-224-es vagy a 
30/325-7724-es telefonszá-
mon, vagy a fenti időpont-
ban a helyszínen.

Április 4-én Cseke Lajos 
elektromérnök volt a kör elő-
adója, aki nagyon hasznos és 
tanulságos ismertetőt tartott 
a különböző sugárzások or-
vosi felhasználásáról. Közért-
hető példákkal magyarázta el 
a testen áthatoló sugárzások 
által létrehozott képek elem-
zését és a szervezetbe bevitt 
enyhe sugárzó anyagok ha-
tásmechanizmusát, ezek gya-
korlati alkalmazását, pl. az ér-
hálózat láthatóvá tételét vagy a 
vesekő kimutatását. 
Ezután az ultraviola A és B tí-
pusú sugarak bőrre gyakorolt 
hatásáról volt szó, majd az egy 
pontba koncentrálható lézer-
sugarak sebészeti felhaszná-
lásáról hallhattunk. Elmond-
ta, hogy a mágneses rezonan-
cia frekvencia az adott anyag-
ra jellemző, mágneses térerők 
összehasonlítása alapján sze-
lektált. Mivel a test kb. 75 %-a 
víz, a hidrogén protonjának 
a reagálását mérik a változó 
mágneses térre, pl. az agyban, 
egyéb szervekben, az anató-
miai és funkcionális jellemzők 
megismerése végett. Ez komp-
lex és nagyon drága módszer. 
A CT (computer tomográf) 
röntgensugárzás segítségével 
alkotja a képet, amivel a szer-
vezetben lévő elváltozások ki-
mutathatók, így a CT sugárzá-
sa is ionizáló hatású. Az MRI 
(kifejlesztői 2003-ban Nobel-
djat kaptak), mint ahogy a CT, 
rétegfelvételi eljárás. Különbö-
ző lágy részek, belső szervek is 
megfelelően vizsgálhatók ve-
le, és erős mágneses terének 
nincs egészségkárosító hatása.

Az orvostudományban a 
képalkotó eljárások folyama-
tosan fejlődnek, illetve újabb 
eljárások születnek annak ér-
dekében, hogy minél gyorsab-
ban és pontosabban felismer-
hetővé váljanak a betegségek. 
A „belülről jövő” sugár-vizs-
gálatok között beszélt az elő-
adó a PET (pozitron emisz-

sziós tomográf) és a SPECT 
használatáról, az izotópokról, 
a gamma sugárzásról. A egyre 
fejlettebb technikai eszközök 
előnyei mellett hátrányaik-
ra is utalt, vigyázni kell hasz-
nálatukra pl. a szívritmus-sza-
bályzók, fém implantátumok 
léte esetén. Ilyenkor a mágne-
ses hatású MRI- vizsgálat nem 
javasolt.

Az előadás végén sokféle 
kérdésre válaszolt Cseke La-
jos, többek közt az infravö-
rös fény hatásaira, az alag-
útmikroszkópra, az atomsu-
gárzás veszélyeire, az elekt-
romágneses sugárzásra, a 
lokátorokra vonatkozóan. Fel-
hívta a figyelmet a mobilte-
lefonoknál arra, hogy a gye-
rekek lehetőleg head-szettel 
használják, mert az elektro-
mágneses sugárzás egész-
ségkárosító lehet. Biolámpát, 
gyógyításra vett elektronikus 
eszközöket csak szakértői ja-
vaslatra és ajánlással szabad 
használni. Az előadó utalt ar-
ra, hogy az orvos és a részecs-
kefizikus munkája összefonó-
dik. Köszönjük az előadónak 
az értékes ismereteket! 
A kör tagjainak ajánljuk a 
Déryné MIK-ban április 12-
én (kedden) 14 órakor kezdő-
dő ifjúsági versmondó verseny 
meghallgatását a Magyar Köl-
tészet Napja alkalmából. 

A Kunhalom Polgári Kör 
következő programja ápri-
lis 18-án, hétfőn 17.30-tól lesz 
a Déryné MIK első emeleti 
klubtermében, amikor a kar-
cagi származású Varga Ilona 
testnevelő, edző, egykori ifjú-
sági kosárlabda-válogatott ke-
rettag lesz a vendég. Szeretet-
tel várjuk az érdeklődőket!

V. Gy.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap 
támogatásával valósul meg

Április 15-én (pénteken) 21 órakorÁprilis 15-én (pénteken) 21 órakor

RET ROCK BULIRET ROCK BULI
a Diáktanyábana Diáktanyában

Belépés: 

díjtalan!

egyre jobb eredmények szü-
letnek. Elégedett vagyok a di-
ákok teljesítményével.

- Az újságban megjelenő hí-
rek alapján ez az elégedettség a 
sportpályán elért eredmények 
esetében is indokolt.

- Nagyon jók az eredmé-
nyeink a csapatsportágakban. 
Kézilabdában és röplabdában 
döntősök lettek a gimnázium 
csapatai. Nagyon jók az ered-
mények kosárlabdában, lab-
darúgásban, is és szinte min-
den sportágban indulnak ta-
nulóink a hamarosan Kunhe-
gyesen megrendezésre kerülő 
nagykun diáksport viadalon. 
Nagyon szeretnénk, ha en-
nek az összetett versenyé-
ben elhoznánk az első helyet. 
Az esélyeink jók, mert sokan 
és jó eredményekkel sportol-

nak nálunk, amiért a testneve-
lő kollégákat illeti köszönet. A 
fenntartó pedig komoly össze-
geket fordít arra, hogy a gye-
rekek a versenyekre és a jelen-
tős sporteseményekre eljus-
sanak. A fenntartó egyébként 
értékeli és díjazza is a kivá-
ló eredményeket. Természe-
tesen a diákok gondoskodnak 
arról, hogy saját programja-
ik is legyenek. Nagyon jó volt 
a diáknap, a farsang, és pl. bo-
lond ballagást szerveznek. Az-
tán jön a valóságos ballagás és 
az érettségi.

- Hányan érettségiznek?
- 97 tizenkettedikes diá-

kunk van, de az alsóbb osztá-
lyokból az idén 63 tanuló je-
lentkezett, hogy szeretne előre 
hozott érettségi vizsgát tenni 
középszinten, több tárgyból. 
Az elballagó, tehát érettségiző 
osztályok mellett egy érettsé-

giző csoportot is szerveznünk 
kellett.

- Kilencvenheten ballagnak. 
Hány elsőse lesz a következő 
tanévnek?

- A már lezajlott elbeszélge-
téseken 143 tanuló jelent meg 
a szüleivel együtt. A nyilatko-
zatuk alapján úgy gondoljuk, 
hogy számosan lesznek, akik 
a mi iskolánkat választják, és 
így sikerül majd négy osztályt 
indítani. Nagy az érdeklődés 
a természettudományos osz-
tály, ezen belül is a biológia és 
kémia, valamint a matemati-
ka és fizika tagozatú csopor-
tok iránt. Még mindig tartja 
a népszerűségét az emelt szin-
tű angol nyelvi képzés és az 
egészségügyi szakközépisko-
lába is sok, főként vidéki tanu-
ló jelentkezett.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Elsős 
beiratkozás

Helye: Szent Pál Marista 
Általános Iskola (Karcag, 
Zádor u. 3.) Igazgatói iroda

Ideje: 2011. április 28. 
csütörtök 8 - 17 óra.

Beiskolázási körzetünk 
nincs, a város egész terü-
letéről várjuk a gyermeke-
ket!

Nagy Józsefné
igazgató

Nagy siker volt április 1-jén az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény diákönkormányzati napja, amikor ve-
télkedő, népdal karaoke és táncház színesítették a délutánt.

Kiváló eredmények
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A Kátai program nyitóren-
dezvényének vendégei kö-
zött üdvözölhettük a maros-
vásárhelyi Maros megyei kór-
ház küldöttségét. A karcagi és 
a marosvásárhelyi intézmény 
között ugyanis az első szemé-
lyes ismeretségek után hiva-
talos szakmai kapcsolat léte-
sült.

- Mióta és hogyan szövődött 
az együttműködés? - kérdez-
tük dr. Schwartz László orvos-
igazgatót, a küldöttség vezető-
jét.

- Az emberi kapcsolatok ré-
gebbiek, az intézmények tavaly 
tavasz óta, tehát egy éve kezdtek 
el közeledni egymáshoz. Szim-
pátiával figyeltük a Kátai Gábor 
Kórház fejlődését, és hát mi is 
nyitni akartunk. Ezért alakult 
aztán úgy, hogy hivatalosan is 
szakmai segítséget adunk majd. 
A karcagi intézmény új rönt-
gendiagnosztikai felszerelést 
kap, ám az itt készült felvételek 
kiértékelését végző orvosokból 
hiányt szenvednek. Mi felaján-
lottuk, hogy online módon ösz-
szehozzuk ezt a segítséget. Va-
gyis, itt elkészült felvételeket 
online elküldik hozzánk. Ott 
az orvosok kiértékelik és vissza-
küldik a véleményt. Online ez 
gyorsan megy és így az orvosi 
beavatkozás sem lehet késedel-
mes. Holnap egyébként meglá-
togatjuk a karcagi kórházat és 
akkor majd meglátjuk, milyen 
más szolgáltatásra lesz szükség, 
esetleg mit tudna a karcagi kór-
ház felénk nyújtani. Ebből a ké-
sőbbiekben jól fejleszthető-foly-
tatható projekt alakulhat ki.

- Jól tudom, hogy a marosvá-

sárhelyi kórház az erdélyi ma-
gyar orvosképzés bázisa?

- Igen. A történelemből tud-
juk, hogy a marosvásárhe-
lyi orvostudományi egyetem a 
múlt század derekán úgy ala-
kult meg, mint egy magyaror-
szági egyetemnek a leányválla-
lata. Ennek megfelelően neves 
magyarországi professzorok 
tették le az egyetem oktatási 
alapjait. Később az intézmény 
tovább fejlődött, s végül a ro-
mán állam fokozatosan átvette 
az egészet. A ’89-es változások 

után az intézmény megkapta 
a fele-fele jelleget, és a magyar 
orvosoktatás is fellendülőben, 
megerősödőben van.

- Milyen ma Erdélyben orvos-
nak lenni?

- Nem sokban különbözik az 
itteni helyzettől. Romániában 
nagy konkurenciát jelentenek a 
privát egészségügyi vállalkozá-
sok. Mi önkormányzati kórház 
vagyunk, az infrasturktúránk, 
az épületek és a technikai ellá-
tottság tekintetében valahol ott 

maradt a múlt század derekán. 
A magánkórház viszont egyből 
hétcsillagos szállodában kezd, 
abszolút felszerelve. Romániá-
ban egy egészségügyi pénztár 
van, akárcsak Magyarorszá-
gon. Már húsz éve többen han-
goztatjuk, hogy szükség volna 
a privát biztosítás bevezetésé-
re, ami az egészségügyi ellátás 
terén is megmutatkozhatna. 
Pénzhiány van, orvosellenes 
hangulat(keltés) létezik. Tehát 
nem könnyű, és ehhez társul 
még, hogy rengeteg a kiván-

dorló fiatal orvos, mert a nyu-
gati országokban, a munkavég-
zés, a munkakörülmények és a 
fizetés szempontjából is rend-
kívül kecsegtetőek a lehetősé-
gek. Ez alaposan megtizede-
li az orvosállományt. Remél-
jük azonban, hogy az út, amin 
most elindultunk: az infrast-
rukturális és műszaki fejlesz-
tések egy kicsit a segítségünk-
re lesznek majd.

Elek György   

Szakmai kapcsolat MarosvásárhellyelPályázati felhívás
Az Európai Unió Oktatásügyi Főigazgatósága „Európa pol-

gárokért” Testvérvárosok találkozója program támogatásával 
a Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ fotópályázatot hirdet a Karcag városban és test-
vérvárosaiban – Székelykeresztúr (Erdély, Románia), Szepsi 
(Felvidék, Szlovákia), Bácskossuthfalva (Délvidék, Szerbia), 
Longueau (Franciaország), Schwarzheide (Németország), 
Krosno-Odrzaňskie (Lengyelország) – élő 14-25 év közötti fi-
atalok részére „ÉN, TE, Ő” mindannyian másfélék vagyunk 
címmel.

N E V E Z É SI K AT E G ÓR I Á K
I. Milyen a település, ahol élek?
 Ebben a kategóriában a település természeti és épített érté-

keit, szabadidős lehetőségeit kell bemutatni.
II. Hogyan és mivel töltjük szabadidőnket?
 A fotók a fiatalok különböző szabadidős tevékenységeit 

mutassák be.
PÁ LYÁ Z AT I F E LT ÉT E L E K
1. Azon fiatalok pályázhatnak, akik még nem töltötték be 25. 

életévüket, vagy 2011-ben töltik be azt. 
2. A kategóriáknak megfelelő tematikájú képek Karcagon és 

a kiírásban megjelölt testvérvárosokban készülhetnek.
3. A pályázók kategóriánként 3-3 db, maximum 6 db képpel 

pályázhatnak, kategóriák szerinti tetszőleges elosztásban.
4. A képeket fotóminőségű nyomtatáson és CD-n kér-

jük beküldeni. A fénymásolt, vagy rossz minősé-
gű papírra nyomtatott képeket a pályázatból kizár-
juk. A képek mérete A/4 (21 cm x 31 cm) legyen. Fo-
tóretusáló program használata nem engedélyezett!
Az eredeti fotót is kérjük beküldeni, amelyen a fényképe-
zőgép a kép ún. EXIF adatait is rögzíti.

5. A pályázat jeligés! A képek hátoldalán, a jobb alsó sarok-
ban eltávolíthatatlan módon kell szerepelnie:

 - a pályázó jeligéjének,
 - a tematikai kategória római számának
 - a kép sorszámának
 - a kép címének
6. A lezárt borítékra rá kell írni a pályázó jeligéjét, a boríték-

ban kérjük elhelyezni a pályázó nevét, életkorát, pontos cí-
mét, egyéb elérhetőségeit, e-mail, telefon, fax.

7. Az elbírálást független szakértői bírálói bizottság végzi. 
DÍ JA K
Mindkét kategóriában:
- egy-egy első díj 70-70 EURO, vagy annak megfelelő Ft ösz-

szeg
- egy-egy második díj 50-50 EURO, vagy annak megfelelő Ft 

összeg
- egy-egy harmadik díj 30-30 EURO, vagy annak megfele-

lő Ft összeg
A bíráló bizottság a pályadíjak fölötti változtatás jogát fenn-

tartja!
PÁ LYÁ Z AT I NA P TÁ R
Kiírás: 2011. március 31.
Nevezési- és beküldési határidő: 2011. május 15. (postai bé-

lyegző dátuma)
Elbírálás határideje: 2011. június 10.
Kiállításmegnyitó és díjátadó: 2011. június 24. (Karcag, Vá-

rosháza)
A képeket kizárólag postai úton kérjük eljuttatni a Déryné 

Művelődési és Ifjúsági Központba.
Postacím: 5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.
A képek sérülésének elkerülését megóvó csomagoláson fel 

kell tüntetni az „ÉN, TE, Ő” mindannyian másfélék va-
gyunk (2011-fotópályázat) megjelölést!

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatra bekül-
dött alkotásaik fotókiállításon, illetve a www. karcag. hu, 
valamint a www. europrojekt. karcag. hu honlapokon be-
mutatásra kerüljenek.

I N FOR M ÁCIÓ
Telefonon hétköznap 9: 00-17: 00 óráig az 59/503-224 telefon-

számon.

2011. március 26-án Kunhe-
gyesen került megrendezésre 
a Jászkun Világ 2011. Gyer-
mek és Ifjúsági Művészeti 
Szemle előválogatója. Váro-
sunkat a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ művésze-
ti csoportjai képviselték.

Oroszné Millinkhoffer Ri-
ta táncpedagógus, a néptánc-
csoportok vezetője betartot-
ta tavaly tett ígéretét, hiszen a 
Kopogók néptánccsoport mel-
lett a „bokrétások” is megmu-
tathatták tudásukat a világot 
jelentő deszkákon. A Kopo-
gók Rábaközi, a Bokréta cso-
port pedig Szatmári tánco-
kat mutatott be. A produk-
ciókat a közönség vastapssal 
értékelte, a zsűri pedig a dön-
tőbe juttatta a néptánccsopor-
tokat. A Kopogók már ruti-
nos versenyzőknek számíta-
nak, hiszen a 2008-as, 2009-es 
és 2010-es Jászkun Világ Mű-
vészeti Szemle megyei döntő-
jén a bemutatott produkció-
kért nívódíjat kaptak.

A versenyen a művelődé-
si központ mazsorett csoport-
jai is bemutatkoztak. A há-
rom résztvevő csoportból (kis, 
középső és nagy), a kicsi és a 
nagycsoport produkcióját ér-
tékelte a zsűri és juttatta a 
döntőbe. A mazsorett csopor-
tok művészeti vezetője Györfi 
Dalma, akinek segítségével 
a lányok már sokféle techni-
kát sajátítottak el, pl. hagyo-
mányos botos, pom-pom-os, 
meteoros, zászlós, twirling. A 
lányok március 19-én önál-
ló műsorral mutatkoztak be 
a karcagi közönség előtt a 
Mazsorett Gálán. Májusban 
pedig francia testvérváros-
unkban mutathatják meg te-
hetségüket, Longoeauba kap-
tak meghívást.

A döntőbe továbbjutott kar-
cagi gyermekekért itthon iz-
gulhatunk, hiszen a mindent 
eldöntő megmérettetésre áp-
rilis 16-án városunkban, a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban kerül sor.

A művelődési központban 
2008 októbere óta működik a 
Kun-Kuckó Diákszínpad Sza-
bó Péterné szakkörvezető irá-
nyításával. Az ifjú színészpa-
lánták heti egy alkalommal, 
hétfőnként tartanak foglalko-
zást. 2011. március 25-26-án 
Fegyverneken képviselték vá-
rosunkat a XX. Weöres Sán-
dor Országos Gyermekszínját-
szó Találkozó Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei bemutató-
ján. Előadásuknak - A makacs 
menyecske - nagy sikere volt, 
a zsűri ezüst minősítéssel ju-
talmazta őket. Ez az eredmény 
kiemelkedő, hiszen a csoport 
jelenlegi tagjaival még csupán 
fél éve, 2010 októbere óta dol-
gozik együtt.

Az eredményekhez szívből 
gratulálunk és további szép si-
kereket kívánunk! 

Balogh Andrea
DMIK

Sikerek szárnyán
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Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat a többször módosított 

16/1993. (IV.14.) számú rendeletével alapított Karcag Vá-
ros Kultúrájáért díj adományozására.

A díj egy óvoda pedagógusnak; egy, legfeljebb két általá-
nos iskolai tanítónak vagy tanárnak; egy középfokú okta-
tási-nevelési intézményben tanító pedagógusnak, valamint 
olyan személyeknek adományozható, akik a város művelő-
dése, művészeti élete érdekében kimagasló munkát végez-
nek.

A díj adományozására javaslatot tehetnek: az oktatási-ne-
velési intézmények nevelőtestületei, szülői közösségei, tár-
sadalmi, szakmai, politikai szervek, magánszemélyek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
-  a javasolt személy főbb adatait,
-  az elismerésre szolgáló tevékenység részletes ismerteté-

sét.
A javaslatot 2011. április 30-ig kell eljuttatni a Karcag vá-

ros polgármesteréhez.

Felhívás

a Karcag Városi Önkormányzat a többször módosított 
10/1993. (III.17.) számú rendeletével alapított Karcag Vá-
ros jó tanulója, jó sportolója díj adományozására.

A díj azon tanulóknak adományozható, akik tanulmányi 
munkájukban 4,5 és 4,5 felett teljesítenek és a sportban kor-
osztályukhoz képest kimagasló eredményeket értek el.

A díj két, rendkívüli esetben három általános iskolai ta-
nulónak és egy középiskolai tanulónak adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehetnek: általános is-
kolák, középiskolák nevelőtestületei, diákönkormányzatok, 
szülői munkaközösségek, szakosztályok vezetőségei.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
-  a javasolt tanuló főbb adatait,
-  az elismerésre szolgáló tevékenység részletes ismerteté-

sét.
A javaslatot 2011. április 30-ig kell eljuttatni Karcag vá-

ros polgármesteréhez.

Felhívás

a Karcag Városi Önkormányzat 43/1997. (XII.17.) szá-
mú rendeletével alapított Karcag Város Sportjáért díj 
adományozására.

A díj azoknak a személyeknek adományozható, akik lel-
kiismeretes, felkészítő munkájukkal tanítványaikat kima-
gasló, országos, nemzetközi eredmények eléréséhez segítet-
ték hozzá, vagy odaadó szervezői, támogatói munkájukkal 
éveken át rangos sporteredményekkel gazdagították a város 
sportéletét, vagy a sportéletében több évtizeden át kiemel-
kedő nevelő-oktató tevékenységet végeztek.

A díj adományozására javaslatot tehetnek:
- Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

tagjai,
-  Karcag Városi Önkormányzat bizottságai,
-  Karcagi Sportegyesület elnöke, illetve a szakosztályok 

vezetői,
-  nevelési-oktatási intézmények nevelőtestületei, szülői 

szervezetei.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
-  a javasolt személy adatait, szakmai életrajzát, természe-

tes személy azonosító adatait,
-  az adományozás alapját szolgáló tevékenység ismerteté-

sét.
A javaslatot 2011. április 30-ig kell eljuttatni Karcag vá-

ros polgármesteréhez.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pá-
lyázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi 
karcagi ingatlanjait: 

- Északi u. 16. szám alatti, 2190 hrsz-ú lakóház
 (vételár kiinduló összege: 350.000.- Ft)
- Dózsa György u. 84. szám alatti, 693 m2 nagyságú 

1402 hrsz-ú beépítetlen telekingatlan
 (vételár kiinduló összege: bruttó 1.500.000.- Ft)
- Kisújszállási út 4810/10 hrsz-ú beépítetlen terület
 (vételár kiinduló összege: bruttó 31.875.000.- Ft)
- Széchenyi I. sgt. végén található 5749/7 hrsz-ú épí-

tési telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 167.500.-Ft)
- Széchenyi I. sgt. végén található 5749/8 hrsz-ú épí-

tési telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 76.000.- Ft )
- Körös utca 34-1. szám alatt található 1.117 m2 nagy-

ságú beépítetlen telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 1.396.250.- Ft)
- Vasút utcában található, 6380 hrsz-ú telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege bruttó 2.500.000.- Ft)

- Penny Market áruház mögötti 6515/4 hrsz-ú ingat-
lan

 (az eladási ár kiinduló összege bruttó 10.302.500 
Ft)

- Gyarmati úti 5356, 5358/3 és 5358/4 hrsz-ú be-
építetlen terület megnevezésű ingatlanok (csak 
együttes értékesítés esetén)

 (vételár kiinduló összege: bruttó 62.500.000.- Ft)
- Kisújszállási u. 49/A. szám alatti 2979/6 hrsz-ú telek-

ingatlan (csak a földterület)
 (vételár kiinduló összege: bruttó 13.993.750.- Ft)
- Kacsóh u. 16. szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlan (volt 

Jéggyár)
 (vételár kiinduló összege: bruttó 43.750.000.- Ft)
- Varró u. 18. szám alatti 3749/A/7. hrsz-ú ingatlan
 (vételár kiinduló összege: 870.000 Ft)
- Táncsics krt. 21. fszt. 2. ajtó alatti, 150/A/2 hrsz-ú la-

kás
 (vételár kiinduló összege: 2.000.000 Ft)
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet 
a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi 
Irodájában (I. emelet 23. szoba, tel.: 06-59/500-635).

Pályázati kiírás 
Karcag Város civil szervezeteinek 2011. évi önkormányzati támogatására

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
városban működő civil szervezetek tevékenységének 
segítésére, szakmai programjainak megvalósítására, 
tárgyévi költségvetésében az e célra elkülönített pénz-
ügyi keret erejéig vissza nem térítendő támogatást biz-
tosít, amely pályázat útján vehető igénybe. A Képvise-
lő-testület 2011. évi költségvetési rendeletében  
1. 000. 000 Ft összeg áll rendelkezésre.

Pályázhatnak kulturális, egészségügyi, szociális, 
helytörténeti, bűnmegelőzési, katasztrófavédelmi és 
egyéb, karcagi székhellyel ill. országos szervezet he-
lyi tagozataként bejegyzett, legalább egy éve működő 
klubok, egyesületek, társadalmi szervezetek vagy ala-
pítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok, il-
letve politikai tevékenységet folytató vagy pártot tá-
mogató társadalmi szervezetek, biztosító egyesületek, 
az egyházak.

Pályázat útján támogatás igényelhető:
-  a civil szervezet egész évi működési tevékenysé-

gének ellátására,
-  a civil szervezet által megvalósítandó egyedi 

programokra, rendezvényekre.
Egy szervezet évente csak egy pályázatot nyújthat 

be.
A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek 

azon civil szervezetek, akiknek taglétszáma a 20 főt 
meghaladja, továbbá a város lakosságának érdekét 
szolgáló, közérdekű tevékenységet folytatnak, illetve 
városi szintű rendezvényt szerveznek.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat kizárólag a Karcag Városi Önkormányzat 

által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályáza-
ti adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap sem tar-
talmában, sem formájában nem változtatható. A pá-
lyázati dokumentációt a pályázati kiírásban közöltek-
nek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati for-
manyomtatvány minden kérdésére választ adva és az 
előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat mellékleteként papír alapon az alábbi do-
kumentumokat kell csatolni:

-  a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által 
hitelesített másolata,

-  a pályázóval működési feltételeket közösen biz-
tosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha 
van ilyen), 

-  a pályázó éves programtervezete.
A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iro-

dájába (5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. szoba) 
kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat civil 
szervezetek támogatására.

A pályázatra vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje 2011. 

május 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. má-

jus 31.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon 

belül írásban értesül a pályázó.
Támogatás kifizetése és elszámolás:
A nyertes pályázókkal a Karcag Városi Önkormány-

zat támogatási szerződést köt, melyet a döntés követő 
10 napon belül a pályázó részére továbbít.

A támogatás kifizetésére egy összegben kerül sor a 
támogatási szerződés hatályba lépését követő 10 na-
pon belül, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A pályázó az elnyert támogatás felhasználá-
sáról hiteles számlamásolatokkal és a támoga-
tási szerződés mellékletét képező pénzügyi és 
szakmai elszámoló lappal köteles elszámolni 
2011. december 15-ig. Az eredeti számlákon fel kell 
tüntetni „Önkormányzati támogatásból került felhasz-
nálásra” szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés iga-
zolása történjen meg. 

Az elszámolás keretében csak az adott célra benyúj-
tott, az igényelt támogatásnak megfelelő tételek fo-
gadhatók el.

Az esetleges változásokról írásban értesíteni kell a 
pályázat kiíróját.

A fel nem használt, valamint a pályázati célnak nem 
megfelelően felhasznált összeget vissza kell fizetni a 
támogatás igénybevételét követő év január 30-ig. Az 
a pályázó, aki a támogatással nem, vagy nem megfele-
lően számol, az a következő évi pályázati lehetőségből 
kizárásra kerülhet.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 92. §. (11) bekezdése alapján a helyi önkormány-
zat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet el-
lenőrzést végezhet a helyi önkormányzat költségveté-
séből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásá-
val kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél.

A pályázati adatlap beszerezhető Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatá-
si Irodájában (34. szoba), valamint letölthető a www. 
karcag.hu honlapról.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Pályázat
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
Eladó Karcagon 2 szobás, előszo-
bás, üvegverandás, teljes köz-
művesített kertes családi ház. 
Melléképületek, garázs van. 3 -féle 
fűtési lehetőség: vegyes tüzelésű + 
gázkazán + 3 db 9x4 soros cserép-
kályha. Földszinti tömblakás cse-
re is érdekel. Tel.: +36/30-483-6705.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
Eladó Karcagon, a Varró utca 18. 5. 
ajtó alatti 1,5 szobás házrész. I.ár: 
5.637.500 Ft. Tel.: +36/30-511-1510.
Karcag, Zádor utca 28. sz. alatti 2 
szobás téglaház, lakható alsóépü-
lettel, gáz és cserépkályha fűtéssel 
eladó. Tel.: +36/70-391-4295.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
18-20. sz. alatt. Tel.: 59/610-141 v. 
+36/30-587-7608.
Karcagon, a Villamos utcán 3 szo-
bás társalgós, összkomfortos ker-
tes családi házamat elcserélném 
kisebb alapterületű karcagi ház-
ra vagy lakásra (alsóépület + ga-
rázs + ipari áram van). Tel.: +36/30-
213-3113.
Eladó a városközpontban IV. eme-
leti 50 m²-es felújított, 2 szobás er-
kélyes lakás. Ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-287-8790.
Karcagon csempekályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig, délben és 17 órá-
tól)
Karcag, Táncsics krt. 13. sz. alatt II. 
emeleti, 3 szobás lakás eladó vagy 
elcserélhető városközponti kertes 
házra. Tel.: +36/30-440-2369.
Városközpontban 2 szobás, össz-
komfortos házrész eladó vagy cse-
rélhető. Tel.: 59/312-823.

Albérlet
Karcag központjában lakás kosszú 
távra kiadó. Tel.: +36/30-493-0690.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. 
Tel.: +36/30-325-7725.
Két szobás, földszintes, felújított 
üres lakás eladó vagy kiadó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-301-
5886.
Főtéren 51 m²-es erkélyes lakás ki-
adó vagy eladó. Tel.: +36/30-345-
2558.

Állat
Fehér húsjellegű hízó eladó. Vágó 
birkát, szemes terményt beszá-
mítok. Szállítás megoldható. Tel.: 
59/300-875.
Választási nagy testű nyulak kap-
hatók. Kg., Vasút utca 38. Tel.: 
+36/30-244-3666.
2 éves barátságos Spániel (szuka) 
eladó. +36/70-350-5308

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s , 
stresszmenedzsment, életművé-
szet. Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.
hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Süldőnyúl ketrec; sertés önetető és 
sertés önitató eladó. Tel.: +36/20-
358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Új olajradiátor áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-448-7960.
A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tisz-
ta városunkért mozgalomban. 
Kapható a piacokon vagy Takács P. 
u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.

Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.
4 db használt nyári Bridgestone 
195/60 R15-ös gumi eladó. Tel.: 
+36/30-445-7954.
Eladó 2 db függönytartó (220 és 
290 cm-es); cefrés vashordó; gáz-
palack; Dachia csomagtartó; 2 db új 
szőnyeg (220 és 250 cm); permete-
ző; 6 személyes ebédlő asztal. Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
2 db jó állapotú heverő (5.000 Ft/
db), 1 db 100 l-es hűtőszekrény el-
adó. Tel.: +36/30-587-9678.
Eladó 1 db 24-es lány kerékpár; 2 
db régi fényképezőgép (Polaroid, 
Certo Phot); 8 db tollpárna; 12 l-es 
szőlőprés; 2 db 50 l-es vaskosaras 
üvegballon. Tel.: +36/30-939-4433.
200 l-es vashordók; műanyag hor-
dók; új samottégla; hódfarkú cse-
rép; kúpcserép; Hajdu mosógép és 
centrifuga; alufelni gumival (185/60 
R14); T5-ös Pannónia motorkerék-
pár; új 2500x1300-as utánfutó el-
adó. Tel.: 59/312-679.
Eladó 4 m-es létra, 2 db vasúti be-
tontalp, hornyolt cserép, 50 l-es 
üzemanyagos vashordó. Tel. : 
59/401-087.
Gyermek tavaszi kabátok, 6-7 éves 
lány, 4-5 éves fiú ruhák, kiságy, 12-
es és 16-os biciklik eladók. Tel.: 
+36/30-647-7454.
Utánfutó kölcsönző és használt 
cipő bolt. Kg., Vasút út 38. Tel.: 
+36/30-244-3666.
Javításra, bontásra, többféle ház-
tartási gépek; 2 ipari szőnyegtisz-
tító olcsón (egybe) elvihető. Tel.: 
59/312-562.
Vásárolnék külső ajtót (79/80x180 
cm). U.itt 1 éves kistestű tacskó ke-
verék kannak gazdát keresek. Tel.: 
+36/20-411-9686.
Eladó jó állapotban lévő 2 db he-
verő (12.000 Ft/db), 3+2+1-es ülő-
garnitúra (40.000 Ft), Hajdu mo-
sógép, centrifuga (5.000 Ft/db), 
bontott ablaklapok (1.000 Ft/db), 
2 fotel (3.000 Ft/db), 1 üvegajtós 
szekrény (3.000 Ft), 1 akasztós szek-
rény (5.000 Ft). Tel.: +36/30-517-
2434.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.

Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.
Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. 
Tel.: 59/300-567 v. +36/30-455-
5103.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapu-
bejárók, útburkolatok javítását, 
vagy teljes körű aszfaltozását, épü-
letek bontását, átalakítását, bármi-
lyen nemű kőművesmunkát, bur-
kolást, tetőszerkezet elbontását, 
épületek építését, udvarok és tere-
pek tisztítását. Jól képzett szakem-
berekkel dolgozom! Tel.: +36/30-
605-3521.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Matematika és fizika tantárgyak-
ból korrepetálást vállalok. Tel.: 
+36/20-334-6689.
Vedd ölbe, r ingasd, énekelj ! 
K isgyermek kor i  zenei  neve -
lés. Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató fog-
lalkozásvezető 06/30-489-2076.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, külső hom-
lokzat szigetelést, csatorna és 
homlokdeszka festést vállalok. 
Balogh Lajos. Tel.: +36/30-342-
5401.
Tavaszi lomtalanítás: tuskó ki-

szedés; gépi-, kézi földmunka-

végzés szállítással; tereprende-

zés. Tel.: +36/20-958-5911.

Kiselejtezett akkumulátorokat és 
bármilyen nemű háztartási hul-
ladékokat és háztartási dolgokat 
felvásárolom a legmagasabb na-
pi áron. Ha kell, házhoz is megyek! 
Tel.: +36/30-605-3521.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
+36/30-325-7724.

MASSZÁZS A KÖZPONTBAN! Már 
az ÉVA SZALON-ban is megtalál! 
Újdonságokkal is várom régi és új 
Vendégeimet! Czinegéné Anikó 
gyógymasszőr. Tel.: +36/30-313-
1649.
Duguláselhárítás, csatorna kame-
rázás csőgörénnyel, magasnyomá-
sú géppel magánszemélyeknek, 
közületeknek is. A hét minden 
napján éjjel-nappal. Tel.: +36/70-
241-8999 vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirká-
lók, álló kazánok javítása, cseré-
je, vízfűtés szerelés minden tech-
nológiával. 0-24 óráig. +36/20-917-
7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, 
kapcsolók, konnektorok, csillárok 
javítása, cseréje. Villanybojlerek 
javítása, cseréje, vízkőtlenítése. 
Hívjon bizalommal! +36/30-302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás ké-
szülékek cseréje, fekete-fehér és 
színes kamerás készülékek telepí-
tése, kapuzár, garázskapu szere-
lés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-
264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítá-
sát, szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek is. 
Szivattyúzás, vagyonmentés 0-24 
óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés,  ház tar tási 
és ipari hűtőgépek javítása, hű-
tőkamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. 
Tel.: +36/70-247-9072.

Gépjármű
1.000 Ft a rossz akkuért, ha újat vá-
sárol. Nyitva: hétfőtől péntekig 8 
– 17 óráig, szombaton 8-12 órá-
ig. Karcag, Kossuth L. utca 22. Tel.: 
+36/30-255-6742.
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés

Tisztelt Uram/Hölgyem!

A Kontera Hallókészülék Szaküzlet tisztelettel meghívja 
önt 2011. április 15-én, Karcagon a Betánia Egészségházban 

tartandó bemutatójára.
Program:

1. A legkorszerűbb hallásrendszerek 
bemutatása

2. „Élvezd az egészséget”
 Az Európában 5 éve eredményesen használt 
 Magnet-terápia ismertetése –  
3. Különleges szolgáltatásaink bemutatása

Időpont: 2011. április 15. 10 óra
Cím: Karcag, Szabó J. u. 14.

 (Betánai Gyógyszertár felőli bejárat)
További információk: 36/416-040; 20/599-85-20



8 2011. április 8.

RENDŐRSÉGI
HÍREK

Március 22-én délelőtt egy 
helyi idős férfi jelentette be a 
rendőrségre, hogy azt megelő-
zően két ismeretlen személy 
kereste meg lakásán azzal az 
ürüggyel, hogy villanyóra le-
olvasók, és a túlfizetéssel kap-
csolatosan szeretnék megnézni 
a lakásban a villanyórát és a fo-
gyasztókat. A jóhiszemű sértett 
beengedte az ismeretleneket a 
házba, akik elterelték a figyel-
mét és a szobában lévő szekré-
nyéből 120.000 Ft-ot loptak el, 
majd gyalogosan távoztak. 

Valószínűleg nem volt elég 
ez az összeg a két személynek, 
mert később Szolnokon is pró-
bálkoztak, ahol a rendőröknek 
sikerült őket nyakon csípni. Az 
elkövetők fényképét bemutatva 
a karcagi sértett egyértelműen 
felismerte a nála járó két férfit.

ISMÉTELTEN FELHÍV-
JUK a lakosság figyelmét, hogy 
ne dőljenek be az ilyen és ha-
sonló ürüggyel megjelenő ide-
geneknek. Kérjenek az isme-
retlenektől igazolványt, vagy 

hívják fel a szolgáltatót és tá-
jékozódjanak arról, hogy va-
lóban az ő megbízásukból jár-
nak-e nála, de mindettől füg-
getlenül értesítsék a rendőrsé-
get!

Március 25-ére virradóra 
egy karcagi ingatlan szerszá-
mos fabódéjáról feszítette le 
a lakatot a tettes, ott kutatást 
végzett, majd kéziszerszámok-
kal, 10 liter benzinnel és vető-
magvakkal távozott. A lopá-
si kár 36.000 Ft, a rongálási kár 
1.000 Ft.

Március 25-én a nappa-
li órákban a tolvaj kihasznál-
ta a számára felkínált lehetősé-
get, és az egyik ház előtti kocsi-
bejárón álló autó 15-20 cm-re 
lehúzott jobb első ablakán ke-
resztül benyúlt, és kivett egy 
női válltáskáját, a benne lévő 
Samsung mobiltelefont, bank-
kártyát, a pénztárcát, benne 
71.100 Ft készpénzzel együtt. A 
lopással okozott kár 106.100.-
Ft. 
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2011. április 8-11. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Éneklő ifjúság 2011
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Lévainé Kovács Ró-

za
 Kováts tehetségpont
 Karcagi Hírek
 - Rendkívüli testületi ülés
 - A Mini Moris Club
 - A Víz világnapján
 - Ingyenes vetőmagot a rá-

szorulóknak
 Háttér – döntés után…
 Kovácsné Kerekes Katalin
20.10  Kórházfejlesztés 2011
 Nyitórendezvény

2011. április 12-13. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Karcagi hírek

19.20  A Hit Szava – szentmise
20.20  Zenés Vasárnap délután

2011. április 14. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.10  Egészség Klub
 Vendég: Dr. Farkas Béla
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Nagy Mihály
 Lesz CT is Karcagon…
 Karcagi Hírek
 - Belvíz helyzet
 - A birkózó sport
 - Újra működik a kerékpár-

megőrzés
 - Testületi ülés
 Háttér – döntés után
 Vendég: Karcagi Nagy Zol-

tán
 Téma: Az testület bizottsá-

gai
20.10  Nagykunság Szépe Szép-

ségverseny 2011

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Április 8. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Április 9. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Április 10. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Április 11. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Április 12. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 13. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca
Április 14. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Április 15. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Tóth Annamária – Kiss Ger-
gő
Berekfürdő, Határ u. 27. 
 Gergő János
Marsi Krisztina – Nagy Fe-
renc
Kg., Epreskert utca 4.  Márk

Halálozás

Özv. Bihari Istvánné (Tálas 
Eszter)

 Karcag (1932.)
Herczeg Lászlóné (Kálmán 

Veronika)
 Karcag (1927.)
Kovács Imre
 Kg., Munkácsy utca 7. 

(1966.)
Kundra József
 Karcag (1928.)
Id. Monori Sándor
 Karcag (1939.)
Özv. L. Sánta Elekné (P. Sza-

bó Julianna)
 Karcag (1923.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Túrkeve – Karcag 0:0 (0:0)
Túrkeve, 200 néző. Jv.: Gyer-

tyás Zs. (Felföldi I., Felföldi K.)
Karcag: Móga, Henk, 

Orosz, Kovács Cs., Fodor 
Bence (Szentannai), Nagy D. 
(Rajcsányi), Szívós Gy., Erdei, 
Kádár G., Bukovszki, Balogh

Edző: Orosz István
A hatodik percben Orosz 30 

m-es lövését védte Kis. A hu-
szadik percben Sas 22 m-es lö-
vését Móga a jobb alsó sarok 
előtt szögletre ütötte. A har-
mincnyolcadik percben Er-
dei lövését Kis védte. Az ötven-
egyedik percben Erdei köze-
li bombáját védte Móga. Az öt-
vennegyedik percben Balogh 
R. 30 m-es szabadrúgását védte 
Kis. A hatvanhatodik percben 
Szívós 25 m-es lövését Kis ve-
tődve megfogta a jobb alsó sa-
rok előtt.

Jók: Kis Cs., Varga I., Bar-
na G., Tóth L. ill. Móga, 
Bukovszki, Erdei

Barna Gábor: Taktikailag 
két érett csapat mérkőzésén a 
kapusok hozták a legjobb tudá-
sukat és így igazságos döntet-
len született.

Orosz István: Úgy gondo-
lom, hogy a helyzetek alapján 
egy jó iramú mérkőzésen reális 
eredmény született.

Utánpótlás bajnokság

U 15-ös korosztály: Karcag 
– Tisza Volán 6:1 (0:1)

Góllövők: Székely D. (3), 
Horváth G., Németh M., 
Herczeg G.

U 13-as korosztály: Karcag 
Tisza Volán 3:1 (0:1)

Góllövők: Szabó E. (2), 
Terjék P.

Jelenleg az U 15 hatodik, az 
U 13 a negyedik helyezett a 
bajnokságban. Vasárnap Kar-
cagon Sándorfalvát fogadják.

B. I.

Amint azt ifj. Gyarmati Im-
rétől megtudtuk, Németh Pál 
edző felkérésre Hollandiá-
ban, Hágában március 20-án 
részt vett a Full-Contact Eu-
rópa Bajnokságon. Imre a 70 
kg-os kategóriában lépett ta-
tamira és remek versenyzés 
után ezüst éremmel térhe-
tett haza. Összesen négy mér-
kőzése volt. Az első ellenfelét 
egy lengyel versenyzőt k.o-val 
sikerült legyőznie. A máso-
dik ellenfele egy hazai kara-
tés volt, akit szoros küzdelem-
ben megadásra bírt. A har-
madik ellenfele egy iráni ver-
senyző volt, akivel döntetlen 
lett az eredmény, és a verseny-
bírók az úgynevezett törés-

technikát ítélték, amit sikerült 
megnyernie, így jutott a dön-
tőbe. Itt magyar „házi döntő-
re” került sor, mivel az ellen-
fele is magyar volt, az oroshá-
zi ifj. Zsiga Zsolt. Az első me-
netben egy jól időzített ütéssel 
megfogta ellenfelét, aki a ge-
rincét fájlalta, ezért a bírák 
az ütést érvénytelenítették. A 
mérkőzés végén döntetlen ítél-
tek, majd újabb törés követke-
zett, amelyet sikertelenül vég-
zett Imre, ezzel az ellenfél lett 
az európai bajnok. Követke-
ző versenye a Világ Kupa lesz, 
melyet május 22-én Szegeden 
rendeznek. Gratulálunk az el-
ért eredményhez.

B. I.   

Full-Contact karate Európa 
Bajnokság

Törökszentmiklós – Berek-
fürdő 16:20 (8:12)

Karcag. Jv.: Bodor T., Major 
G.

Berekfürdő: Vonáné, Andrá-
si Zs., Varga E., Szabó I., Pergé-
né Varga Zs., Cseke P., Szőkéné 
Varga I.

Cserék: Varga A., Perge Zs., 
Budai B., Fodor B., Sípos K.

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Bánhegyiné Bakó Éva: 

Nagyon fontos győzelmet 
arattunk az első helyen ál-
ló Törökszentmiklós ellen. A 

mérkőzés első percétől kezd-
ve fegyelmezett védekezéssel és 
kreatív támadójátékkal bizto-
san vezettük a meccset.

Jók: Andrási Zs., Cseke P., 
Varga E., Vona Zoltánné.

Berekfürdő – Fegyvernek 
21:20 (12:11)

Karcag. Jv.: Baranyi A., Buru 
I.

Berekfürdő: Vonáné, Andrá-
si Zs., Varga E., Szabó I., Pergé-
né Varga Zs., Cseke P., Szőkéné 
Varga I.

Cserék: Varga A., Perge Zs., 
Budai B., Fodor B., Sípos K.

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
második mérkőzésünket az 
utolsó előtti helyen álló csapat-
tal vívtuk, akik nagyon meg-
nehezítették a győzelmünket. 
A 2. félidőre elfáradt a csapat, 
nem értünk oda lábbal a véde-
kezésben és a helyzeteinket is 
kihagytuk.

Jók: Cseke P., Szőkéné Varga 
I., Varga E.

Női kézilabda
Megyei I. osztályú bajnokság


