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Avram Hershko Oszágos 
Természettudományi Verseny

Rajzpályázat

Összesen huszonhét (tizen-
kilenc közép- és nyolc általá-
nos iskolás) csapat jutott be a 
hatodik alkalommal meghir-
detett Avram Hershko Orszá-
gos Természettudományi Ver-
seny döntőjébe. A döntő első 
napján, április 8-án a közép-
iskolások két (9-10-es és 11-
12-es) korcsoportja mutatta be 
tudását a Szentannai Sámu-
el Gimnáziumban. A verseny-
re egy önálló kutatásokon, 
megfigyeléseken alapuló ta-
nulmány benyújtásával lehe-
tett nevezni. A hagyományos-
nak, klasszikusnak mond-
ható írásbeli forduló, majd a 
laboratóriumi feladatok el-
végzése után a zsűri előtt, ve-
tített képes előadással egybe-
kötve kell bemutatni a tanul-
mányban foglaltakat – és vá-
laszolni a szakemberekből álló 
zsűri kérdéseire. A Debrecen-
ből, Mátészalkáról, Gyulá-
ról, Békésről, Kazincbarciká-
ról, Hajdúböszörményből és 
Szegedről érkezett középis-
kolás munkacsoportok verse-

nye egész nap 10 órától 16:30-
ig zajlott. A 9-10. osztályosok 
korcsoportjában 1. helyezett 
lett a Tóth Árpád Gimnázium 
– Debrecen, a 2. helyen a Sze-
gedi Kis István Gimnázium 
– Békés, a 3. helyen a -Debre-
ceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziuma, Deb-
recen csapata végzett, s a bírá-
lók számos különdíjat is oda-
ítéltek.

Hasonló feladatokkal, ám 
felényi versenyzői létszámmal 
folyt le harmadnapra – hétfőn 
– az általános iskolák fordu-
lója. A Györffy István Általá-
nos Iskolában szeghalmi, deb-
receni,  tiszaderzsi és karca-
gi diákok 3 fős csapatai verse-
nyeztek. Szoros küzdelemben 
a Debreceni Egyetem Kossuth 
Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
végzett az első helyen, máso-
dik a Györffy István Általános 
Iskola, harmadik pedig a Péter 
András Gimnázium, Szegha-
lom „A” csapata lett.

Elek György

Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő adta át 
április 9-én délelőtt a jutalmakat a Nagykun Víz- és Csator-
namű Kft. Víz Világnapjára meghirdetett rajzpályázatán jó 
eredményt elért alkotóknak. Jutalomban részesült óvodások: 
Décsei Dorka (5 éves), Pandur Petra (6 éves), Lajtos Adél Sá-
ra (7 éves). Általános iskolások: Fehér Bence és Péntek Tímea 
(Kováts M. Ált. Isk.), Nagy Viktória és Pető Adrienn (Erkel F. 
Alapfokú M. I.) valamint Madar Lili (Szentannai S. Gimn.)

A képviselő-testület febru-
ár végén fogadta el az önkor-
mányzati kulturális és sport-
létesítmények összevonásáról 
szóló határozatot. Az így kiala-
kított új intézményről, a július 
1-jétől működő Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtárról Kovácsné 
Kerekes Katalint, a művelődési 
ház megbízott igazgatóját kér-
deztük.

- Az intézménynév több funk-
ciót és feladatot is felsorol. Hány 
telephelyen működik majd a 
Központ?

- A székhely a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központ 
jelenlegi telephelye, a Dózsa 
György út 5-7. alatti épület lesz. 

Az eddigi intézmények székhe-
lyei most telephelyként kerülnek 
az intézményhez, tehát a Csoko-
nai Könyvtár, a Zöldfa úti fiók-
könyvtár, a Horváth Ferenc úti 

fiókkönyvtár, az Ifjúsági Ház, a 
Sportközpont, a Városi Sport-
udvar, a Liget úti Sporttelep, a 
Nagykun Látogatóközpont, az 
Orvos- és Patikatörténeti Kiál-
lítás, a Szélmalmi Fogadóház, 
és az intézményhez kerül a Szél-
malom épülete is. A székhelyen 
lesz a gazdasági iroda, három 
munkatárssal. A könyvelést ter-
mészetesen továbbra is a Pénz-
ügyi Szolgáltató Intézmény vég-
zi.

- Hogyan látja az intézmény 
jövőbeni működését?

- Nagy kihívás előtt állunk és 
nagy feladatot ró ránk az átszer-
vezés. Reményeim szerint olyan 

Nagy kihívás előtt állunk...

Dobos László polgármes-
ter és Hubai Imre, a MAGOSZ 
J-N-Sz. megyei elnöke, a Nagy-
kun Gazdakör vezetője kö-
szöntötte szombaton délelőtt 
a szakmai fórumra és tájé-
koztatóra összegyűlt gazdá-
kat. A bevezető szakmai elő-
adásokat a tiszántúli gazdálko-
dók lehetőségeit figyelembe vé-
ve állították össze a szervezők: 
Monori István a karcagi kuta-
tó intézet munkatársa a legel-
tetéses juhtartásról, Bozzayné 
Andrási Erika a szarvasmarha-
tartásról, ifj. Hubai Imre a bio-
gazdálkodásról szólt, a vidék-
fejlesztés lehetőségeiről pedig 
Palkovics Péter, az MVH elnö-
ke adott áttekintést. 

Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter ez alkalom-
mal jelentette be a 2020-ig szó-
ló Nemzeti Vidékstratégia el-
készültét, amelyet a szaktár-
ca társadalmi vitára, nemzeti 
konzultációra bocsát. A vál-
ságból kilábaló világgazda-
ságról szólva dr. Fazekas kije-
lentette, ma már egyértelmű, 
hogy az elkövetkező időszak-
ban számos fontos, ám eddig 
mégis a második vonalba szo-
rult dolog kerül majd az elő-
térbe. „Az élelemezés, az élel-
miszer, az egészséges ivóvíz vá-
lik elsőrendű stratégiai termék-
ké, míg korábban a technikai 
civilizáció eredményei voltak 

azok, amik meghatározták egy 
ország, egy régió szerepét.” Az 
élelmiszer termeléssel, előállí-
tással kapcsolatban pedig fel-
értékelődik a vidék, és a gaz-
dálkodók munkájának a je-
lentősége. Ebben a változó vi-
lágban Magyarországnak, a 
magyar vidéknek és a magyar 
mezőgazdaságnak meg kell ta-
lálnia a maga helyét, mert „ez 
egy rajtpozíció... és nem mind-
egy milyen állapotban állunk a 
startvonalhoz”. A vidék, a gaz-
dálkodók talpra állását, hely-
zetének javítását célzó eddi-
gi intézkedések után készült el 
az első Nemzeti Vidékstraté-
gia, amely kijelöli az ország vi-
dékpolitikájának célkitűzése-
it, alapelveit és az azok eléré-
sét biztosító végrehajtási ke-
reteket. A tíz évre tervezett 

stratégia a magyar vidék egé-
szének megújítását tűzi ki cé-
lul. Nem puszta agrárprogram 
tehát, hanem a vidéki életnek 
szinte teljes egészét kívánja át-
fogni. Négy fontos területet 
érint, a vidékfejlesztésre, az ag-
rár- és élelmiszer-gazdaságra, 
a természeti erőforrások keze-
lésére és a környezetvédelem-
re vonatkozóan határoz meg 
tennivalókat, amely célok-
hoz nyilván a szükséges pénz-
eszközöket is hozzá kell  majd 
rendelni. Az évek óta hiány-
zó új magyar vidékstratégia a 
magyar vidék alkotmányát is 
jelenti egyben – mondta a mi-
niszter, aki az előadást követő 
konzultáció keretében, a jelen-
lévő gazdák számos kérdésére 
válaszolt.

Elek György  

Nagykunsági Gazdafórum

Folytatás a 4. oldalon

Vidékstratégia – tíz évre
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Közéleti szilánkok

Melyik
a kedvenc 

versed?
A fenti kérdő mondatot egyik régi jó 

ismerősöm – félig-meddig barátom – 
(magyar- történelem tanár, érettségi el-
nök, stb.) tette föl a facebookon a Köl-
tészet Napja kapcsán  minden ismerősé-
nek. (Elég ritkán megyek föl az oldalra, de 
most e-mailban értesítést kaptam, hogy 
van néhány üzenet részemre. Megjegyez-
ném azt is: mindig voltak némi fenntar-
tásaim az ún. kiemelt napokkal és „világ-
napokkal”, különösen akkor, ha a kam-
pányjelleg túlzottan kidomborodott.)

Amikor elolvastam barátom kérdését, 
kissé átgondolatlanul, hevenyészve vá-
laszoltam is neki: „Rossz a kérdés Tamás-
kám, mert szerintem nincs olyan, hogy 
„kedvenc vers” – legföljebb többes szám-
ban”. Nemsokára meg is érkezett a válas 
: „Persze, hogy nincs, mint ahogy nincs 
kedvenc színed, illatod, ételed, italod, da-
lod, futball csapatod, stb.”

Éreztem benne az iróniát, kissé el is 
szégyelltem magam: azért mert nekem 
nincs – ill. több  kedvenc versem is van. 
Mint ahogy több kedvenc festőm, fest-
ményem, zeneszámom, stb. De végtére 
másnak miért ne lehetne csupán csak egy 
kedvenc verse, dala, színe, illata, stb? Pon-
tosabban: bizonyára sokan vannak, akik 
válaszolni tudnak erre a kérdésre, konkré-
tan meg tudják nevezni.

Tovább gondolva – kissé védve az ál-
láspontomat: evidens, hogy minden an-
nak a bizonyos dolognak a spektrumá-
tól függ egy bizonyos személyiségnél. 
Tehát, a gyakoriság átlagos korlátaitól. 
(Meg persze a dolog lényegétől is: hiszen 
az emberek többsége pl. csak a leggyak-
rabban előforduló színeket ismeri, és mi-
vel ez kevés számú, könnyen lehet a „ked-
vencet” megnevezni.)

Gyakran olvashattunk, hallhattunk 
olyan interjúkat, ahol megkérdezték az 
interjú alanyát: melyik 3 könyvet vinné 
magával egy lakatlan szigetre? Amikor 
Hamvas Bélának is föltették ezt a kérdést, 
nem sokkal utána megírta „100 könyv” c. 
kis esszékötetét, amelyben elemezte azt 
a száz magyar- és világirodalmi művet, 
amely szerinte egy irodalmi középmű-
veltséghez szükségeltetik. (Feltételezem, 
egy lakatlan szigetre ő egy külön köny-
vekkel teli csónakot is vitt volna magával.)

A Költészet Napjához visszatérve 
(amely József Attila születésnapja miatt 
van április 11-én), hallottam egy rádióin-
terjút egy könyvkiadóval, akitől azt kér-
dezték: „csökkent-e az utóbbi időben a 
kereslet a verses könyvek iránt?” Megle-
pett, amikor nemmel válaszolt. Mert én 
bizony nem tudnám még megsaccolni 
sem, mikor vettem utoljára verses kötetet 
könyvesboltban. (Negyven éven aluli kor-
társ költőtől pedig zavarba is esnék.)

Kissé elhomályosodik ezen a napon 
Márai Sándor születésének évfordulója is. 
(Ő 1900-ban, Kassán született ezen a na-
pon). A kiváló prózai művein kívül írt jó 
verseket is. Az ő vonatkozásában, a „ked-
venc vers” kapcsán, azt hiszem a több-
séghez tartoznék…

- 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).

Gondolatban járjuk végig 
együtt Jézus szenvedésének 
útját a Szent István Római 
Katolikus Templomban 2011. 
április 15-én 17 órától.

A keresztút állomásait a 
Szent Pál Marista Általános 
Iskola tanulói jelenítik meg.

Őszinte szeretettel várjuk!

Tájékoztató
A Magyar Vöröskereszt 

Karcagi Szervezete ezúton tá-
jékoztatja a vetőmag prog-
ramban résztvevőket, hogy 
2011. április 18-án (hétfőn) 14-
16 óráig mezőgazdasági szak-
ember részvételével ingyenes 
szaktanácsadást tart a Vörös-
kereszt irodájában. (Karcag, 
Zöldfa u. 48.)

Az érdeklődőket szeretet-
tel várjuk! 

Köszönet
Kedves Szülők, Hozzátarto-

zók!
Az iskola vezetősége, diák-

önkormányzata nevében meg-
köszönjük a tavaszi  hulladék-
gyűjtésben való segítségnyúj-
tást, aktív közreműködést.

Református általános isko-
la vezetősége

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

Úgy tűnik az idén a rég-
ről megszokott, kiszámítha-
tatlanul változatos április kö-
szöntött ránk. Az igazi kikele-
tet erősíti, hogy március vége 
is szárazabbnak bizonyult, s a 
mostanában fújó böjti szelek 
és az erősödő napsütés sokat 
szárított a tavaly óta vízben 
ázó földeken. Ahogy az ember 
jártában keltében (a vonat-
ról) látja, nálunk is és másfe-
lé is megindultak a mezőgaz-
dasági munkák. Napról nap-
ra több gép mozog a határban, 
egyre többen készí-
tik el a magágyat, fe-
jezik be az egyéb soros 
munkákat. Domján 
Sándor, a Kunagro ’21 
Kft. főmérnöke mond-
ja, hogy mindenfelé 
trágyáznak a tavasziak 
alá, vetnek és azt kö-
vetően bizonyára a nö-
vényvédelem gépei is 
láthatók lesznek majd a határ-
ban.

- A pozitív változás, ami az 
érintett területeken nemcsak 
az időjárás javulásának, ha-
nem a gazdálkodók munká-
jának is köszönhető – mond-
ja a főmérnök. - Több tíz kilo-
méterben lehet kifejezni azt a 
csatornahosszt, amit a Víztár-
sulattal közösen kitisztítottak  
újra alkalmassá téve a víz be-
fogadására és elvezetésére. Je-
lenleg minden gazdálkodó ar-
ra törekszik, hogy a belvízzel 

borított területek minél job-
ban letisztuljanak, és kiszá-
radjanak.

A karcagi határ nagyobb ré-
sze azonban mély fekvésű, és 
még a táblákon belül is vannak 
lefolyástalan vizes foltok, ame-
lyek feltehetően csak az ősszel 
lesznek majd művelhetők.

- Milyen állapotúak az őszi 
vetések?

- A repce, a búza, az őszi ár-
pa azokon a részeken, ahol 
nem volt víznyomás, szép ké-
pet mutat. A víznyomott terü-

leteken viszont az esetek több-
ségében teljes a kipusztulás.

- Ön már nyáron jelez-
te, hogy az átázott talaj meg-
művelése ősszel és tavasszal is 
többletköltségekkel jár majd.

- Hát igen, ám most egy 
részről az üzemanyag-ár 
emelkedése növelte a költsége-
ket. Azt tudjuk, hogy ez nem 
Magyarországtól függ, hi-
szen a kőolaj árát nem mi sza-
bályozzuk. Az üzemanyaggal 
kapcsolatban 10-12 százalé-
kos az emelkedés az össz költ-
séghez képest. Nagy kiadást és 
30 %-ot  jelentenek még azok 
a többletmunkák, amik most 
ezeknél a talajoknál szüksé-
gesek. Érezhetően emelkedtek 
tehát a termelés költségei, de 
reméljük, a termés ára is elfo-
gadható lesz.

Elek György

Sok a vizes folt

Megindultak a tavaszi munkák
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Par la men ti Nap ló

A magyar alkotmányozás 
vitái után – a parlament hét-
főn a módosítások szavazá-
sával bajlódott – vessük sze-
münket Keletre! Arra a Ke-
letre, ahová gyökereink visz-
szanyúlnak, ahonnan őseink 
hosszú, küzdelmes vándor-
útjukra indultak, s amelyről 
mégis – még mindig! – keve-
set tudunk.

Múlt héten háromnapos hi-
vatalos látogatáson rokonaink 
fővárosát, Asztanát volt alkal-
mam újra felkeresni.  Utol-
jára négy évvel ezelőtt jár-
tam itt, az Országgyűlés ak-
kori elnökével, ám megdöb-
bentő volt látni, hogy kétszer 
két év mire volt elegendő. Új 
épületek sokasága, irodahá-
zak, lakónegyedek, bevásárló-
központok, három(!!!) új sta-
dion a város határában. Egy a 
kerékpár versenyekhez (Tour 
de France követők ismerhe-
tik az Asztana-csapatot), egy 
a jégkorong híveinek, egy pe-
dig a futball és más sportágak 
szurkolóinak. Az utóbbi stadi-
on nyitható-csukható tetőzet-
tel készült, valószínű a téli mí-
nusz 30 fokban jó szolgálatot 
is tesz. (Asztana a világ máso-
dik leghidegebb fővárosa.)

Szóval rohamléptékű válto-
zások mindenütt, nem csoda, 
hogy négy éve még 600 ezer, 
jelenleg már 850 ezer ember 
él Asztanában. A csoda titkát 
nem nagyon kell keresni, hi-
szen az olaj- és gázcégek to-
ronyházai felkiáltójelként mu-
tatják: ha van nyersanyagod, 
energiád, gazdag lehetsz! Eny-
nyire egyszerű lenne?

Saját tapasztalatból mondha-
tom, a kazak változások ennél 
bonyolultabbak. Persze jól jön-
nek a föld kincsei, de a fejlesz-

tésekhez ennél több kell. (Lásd 
Líbia esetét.) A kazak vezetés 
ügyesen épített az ország lehe-
tőségeire, és stratégiai alapos-
sággal vonta be a külföldieket a 
gazdaságba. A legnagyobb ka-
zak légitársaság 51%-ban ál-
lami, 49%-ban angol tulajdo-
nú. A megépült irodaházak 
közül sokat külföldiek építet-
tek meg, kínaiak, szaúdiak, tö-
rökök. Van olyan épület, amit 
a moszkvai polgármester ado-
mányozott Asztanának, nem 
véletlen, hogy a moszkvai Lo-
monoszov Egyetem épületének 
modern változatának tűnik. 
Így az ország nem a kifosztás 
sorsára jutott, hanem kapott 
tudást, technológiát, szakisme-
retet, és ezekkel együtt hasz-
nálta saját erőforrásait is.

És hogyan változott a kazak 
mentalitás? Örömmel mond-
hatom, hogy irányunkban se-
hogy. Ugyanúgy tisztelnek és 

szeretnek bennünket, mint 
korábban. Ma is a legnyuga-
tibb rokonként tekintenek a 
magyarokra. A másfajta vál-
tozást viszont a többi nem-
zet is észre veszi, amikor a hi-
vatalokban magabiztosabb, 
anyanyelvét is többet haszná-
ló helybelivel találkozik. Ka-
zahsztán nemcsak a régió leg-
stabilabb állama maradt, ha-
nem megadja polgárainak azt, 
amit mi nélkülöztünk az el-
múlt évek állami vezetőitől: 
önbecsülést, nemzet- és hiva-
tástudatot.

Olaj, vagy gáz, sztyeppe, 
vagy puszta, ezekre a dolgok-
ra minden nemzetnek szüksé-
ge van.

Varga Mihály

Kazak recept többszöri használatra

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Április 16-17. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Április 23-24-25. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

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.

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 területéről 

várjuk a gyermekeket!
Nagy Józsefné

igazgató

Falugazdász hírek
2011. április 1-től új falugaz-

dász, Ternovánné Kun Erzsé-
bet is segíti a gazdák munká-
ját. 

Értesítjük a gazdálkodókat, 
hogy 2011. április 11-től indul 
a 2011. évi Egységes Terület-
alapú támogatási kérelmek be-
adása, melyek határideje 2011. 
május 16. Aki nem rendelke-
zik saját ügyfélkapuval, hoz-
za magával a tavalyi jelszót. 
Amennyiben nincs meg a jel-
szó, keresse fel az irodát új jel-
szó igénylése céljából. A hosz-
szas várakozás elkerülése vé-
gett kérjük, hogy időpontot 
egyeztessenek az alábbi tele-
fonszámokon: Asztalosné Csi-
kós Ildikó: 06/30-326- 5821, 
Ternovánné Kun Erzsébet: 
06/59-503-044, vagy szemé-
lyesen.

Vetőmagvak 
az AGROHUNGÁRIA Kft.-től

Különböző érésidejű kukorica, napraforgó 
vetőmagvak, műtrágyák, lombtrágyák kaphatók. 

Növényvédőszer előrendelést felveszünk.
Agrohungária Kft., Marsi tó, 8 – 15:30-ig.

Telefon: 59/503-553. Mobil: 06/20-353-5738.

Meghívó

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár és 
Művelődési Intézet és a Karcagi Déryné Művelődési és If-
júsági Központ tisztelettel meghívja Önt és kedves család-
ját a Jászkun Világ – 2011. Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Szemle döntőjére 2011. április 16-án (szombaton) 9 órára.

A rendezvény helyszíne: Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ (Kg., Dózsa Gy. út 5-7.).

A vendégeket köszönti: Kovács Szilvia Karcag város al-
polgármestere.

A rendezvényt megnyitja: Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.

FIGYELEM!

A MKKSZ Karcag Városi Munkahelyi Szervezete (5300 
Karcag Kossuth tér 1.) minden évben autóbusz kirándulást 
szervez városunk testvérvárosainak megismerése céljából. 
Az autóbusz Karcagról indul és ide is tér vissza, az útirány 
Franciaország, az utazás időpontja: 2011. augusztus 4 – au-
gusztus 9.

Jelentkezési határidő: 2011. április 20.
Részvételi díj: 74.500,- Ft/fő 6 nap (5 éjszaka) félpanzió.
Jelentkezni lehet: Havasi Károlyné Tel.: 30/751-4262 tele-

fonon, illetve e-mail-en:  havaska@ph.karcag.hu.
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Kunhalom Polgári Kör

Sportprogramok
A Kunhalom Polgári Kör 

következő előadása április 18-
án, hétfőn fél hattól kerül sor-
ra a Déryné MIK első emeleti 
klubtermében, ahol a karcagi 
származású Varga Ilona test-
nevelő tanárnő, edző, egykori 
ifjúsági kosárlabda-válogatott 
kerettag lesz a vendég Sziget-
várról. Tanári, edzői tapasz-
talatairól és utazásairól beszél 
az érdeklődőknek, akiket vár-
nak a kör tagjai!

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a XXII. Nagykun Diák 

Sportviadal Kunhegyesen ke-
rül megrendezésre április 19-
20-21-én (kedden, szerdán, 
csütörtökön), amikor torna, 
atlétika, futball, röplabda, ké-
zilabda és kosárlabda sport-
ágakban versengenek a Nagy-
kunság középiskoláinak di-
ákjai. A mindenkori izgalmas 
és emlékezetes „Nagykunok” 
résztvevőit és a lelkes szurko-
lókat szeretettel hívják a ku-
pákért és érmekért versenyző 
karcagi fiatalok!

V. Gy.

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját 

 2011. április 19-én (kedden) 17 órára 
CZIRE ALPÁR

székelykeresztúri fotográfus
„LEHULLT AZ ÓRA MUTATÓJA” c.

kiállításának megnyitójára
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

II. emeleti nagytermébe.
A kiállítást megnyitja:

Dr. Nagy-Molnár Miklós
a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója

Közreműködnek az EFAMI tanárai és növendékei
A tárlat megtekinthető május 12-ig, munkanapokon 9-18 óra között.
(április 22-én technikai okok miatt a kiállítás nem látogatható)

Közhasznúsági jelentés 2010. évről
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület

(5300 Karcag Dózsa György út 5-7.)
1. A pénzforgalmi adatok a következők:
1.1 Bevételek:

Tagsági díj  180 500 Ft
Karcag Város Önkormányzata  64 000 Ft
Adomány könyvért  52 500 Ft
APEH 1 %:  80 644 Ft
Egyéb ( regisztráció, stb.) 42 400 Ft
Banki kamat  377 Ft
Bevétel összesen  420 421 Ft

Kiadások
Útiköltség  9 355 Ft
Kegyeleti kiadás  21 900 Ft
Emlékszoba kialakítása  280 950 Ft
Hozzájárulás a beszámoló közgyűléshez  93 500 Ft
Hozzájárulás a nőnapi rendezvényhez  44 980 Ft
BEOSZ éves tagsági díj  26 000 Ft
Koszorúzások  9 500 Ft
Egyéb: 

postaköltség  6 190 Ft
bérleti díj   21 000 Ft
irodaszer vásárlások  16 680 Ft
banki költség  4 950 Ft
hozzájárulás kiránduláshoz  96 000 Ft
kerek évfordulósok köszöntése  10 600 Ft
anyagvásárlás, beteglátogatás  28 180 Ft

Kiadás összesen 669 785 Ft
2. Vagyon felhasználás
Tárgyévi eredmény
közhasznú tevékenységből - 249 364 Ft
Előző évről maradvány  407 560 Ft
Tárgyévi egyenleg   158 196 Ft
Az egyesület nem rendelkezik ingatlannal, tárgyi eszközzel.
Az egyesület tevékenységi köre:
-  Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása
-  Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása (kirándu-

lások szervezése történelmi helyekre –Sopron és környéke)
-  Hagyományőrzés (emléktábla megkoszorúzása a volt HEMO 

falán, emlékszoba átadása a volt laktanya 9.sz. épületében)
Az egyesület közhasznúsági jelentését a közgyűlés 2011. 

január 14-én egyhangúlag elfogadta.
Rab János

egyesületi elnök

A Filharmónia 
Kelet-Magyarország 

Nonprofit Kft 
3. általános iskolai  bérleti 

hangversenye
 AZ ÜTŐHANGSZEREK 

TÖRTÉNETE 
ZENEI UTAZÁSSAL

A
TALAMBA 

ÜTŐEGYÜTTES
HANGSZERBEMUTATÓ 

ELŐADÁSA
Helye: Karcag, Déryné 
Művelődési és Ifjúsági 

Központ
Időpontja: 2011. április 19. 

/kedd / 11.45 óra
Belépő: 300 Ft 

Érdeklődni lehet: Zöld 
Judit 06/30/207-4411, 

06/20/544-6843

dolgozói csapat áll majd össze a 
nagy intézményben, amely ösz-
szetartó, együttműködő és meg-
oldja a felmerülő problémákat.  
Nem lesz egyszerű feladat, hi-
szen pedagógusként is tudom, 
hogy egy csoport valódi közös-
séggé szerveződéséhez idő kell. 
Az a célom, hogy a nagy intéz-
mény munkatársai valódi kö-
zösséggé formálódjanak majd, 
és ennek meg kell találnunk a 
formáját és a lépéseit. 

- Milyen összegű megtakarí-
tást várnak az átszervezéstől?

- A teljes intézményi szinten 
mintegy 95 millió forintnyi éves 
megtakarítást remélünk. Bízunk 
abban, hogy ezt sikerül elérni.

- Mi lesz az Ifjúsági Ház, és az 
ott működő szakkörök sorsa?

-Az Ifjúsági Ház április 1-től 
részlegesen és időszakosan, va-
gyis nem a teljes évben, ha-
nem csak bizonyos időszakok-
ban működik és a nyitva tartá-
sa is megváltozott. Természete-
sen igyekszünk majd közösségi 
teret biztosítani a fiatalok szá-
mára, de tudni kell, hogy a je-
lenlegi Ifjúsági Ház fenntartá-
sa – például az épület fűtése – 
rendkívül költséges. A Nevelési 
Tanácsadó június 30-ig továbbra 
is itt működik, de az új nevelési 
évben gondoskodni kell az elhe-
lyezéséről.

- A Nagykun Látogatóközpont 
teljesen új létesítménye a helyi 
kulturális életnek, és turisztikai 
feladatokat is ellát. Hogyan mű-
ködik majd?

- Március 1-ig próbaüzemben 
működött, és azóta várja a láto-
gatókat, azóta is jelentkeznek az 
iskolai csoportok, és a családok. 
Nagyon érdekes a vendégköny-
vét lapozgatni, hiszen a bejegy-
zések szerint az újszerű látvá-
nyosság a maga különlegességé-

vel a fiatalokat és az idősebbeket 
is magával ragadja. Most az ud-
var füvesítése zajlik, a későbbi-
ekben pedig egy játszótér kiala-
kítására kerül sor. Terveink sze-
rint kemence is épül az udvaron, 
amelyben népi ételek elkészíté-
sére nyílik lehetőség. Reménye-
ink szerint különféle szakkörök 
is működnek majd itt. Tele va-
gyunk tervekkel.

- Miért volt szükség a mozi ve-
títési rendjének az átalakítására?

- Sajnos az eddigi műsor-
rend, a heti három vetítés már 
nem váltotta be a hozzá fű-
zött reményeket. Gyakran elő-
fordult, hogy a nézők száma 
nem érte el a minimális öt főt, 
a költségek viszont az elenyé-
sző bevétel mellett is ugyanúgy 
jelentkeztek. Ez indokolta a ve-
títések átszervezését, mégpe-
dig úgy, hogy nem állandó mű-
sorral, hanem havi egy, szerve-
zett vetítéssel, nagy érdeklődés-
re számot tartó filmmel várjuk 
a látogatókat. A gyerekfilmek-
re alapozott első ilyen alkalom 
igen sikeresnek bizonyult. Áp-
rilisban jön az új film – délelőtt 
az óvodásokat és iskolákat, este 
a családokat várjuk. A mozival 
kapcsolatban örömmel vesszük 
a lakosság ötleteit, visszajelzé-
seit, javaslatait.

- Milyen szakkörök, művészeti 
csoportok működnek a művelő-
dési központban jelenleg? Milyen 
korosztályok találnak itt maguk-
nak elfoglaltságot?

- Színes palettával dolgozunk, 
hiszen a néptánc, a mazsorett, a 
színjátszó kör ugyanúgy meg-
található nálunk, mint a tűzoltó 
szakkör, a citerakör, vagy a 
gombász szakkör. Természete-
sen nyitottak vagyunk az idő-
sebb korosztály foglalkoztatása 
irányában is. Három, szépkorú-
akat érintő csoportunk műkö-
dik: az Életet az Éveknek Nyug-

díjas Klub, a Nyugdíjas Peda-
gógus Klub és a Nótaklub. A 
néptánccsoportjaink száma az 
elmúlt hónapban immár nyolc-
ra emelkedett. Nagy sikert ara-
tott a néptáncgálán a Kopogók 
néptánccsoportnak, a Csoszo-
gók nevű szülői gárdája, akik 
Rozmaring néven működnek 
tovább. Egyébként nagy büszke-
ség számunkra, hogy csoport-
jaink sikeresen szerepeltek a 
megyei rendezvényeken. A szín-
játszóink például Fegyvernek-
en a Weöres Sándor Színjátszó 
Találkozón és „A makacs me-
nyecske” című darabbal ezüst 
minősítést szereztek. A csoport 
mindössze október óta dolgozik 
együtt, ezért kérdéses volt, hogy 
egyáltalán elinduljanak-e a ver-
senyen. Örülök, hogy végül be-
levágtak, és már az első alka-
lommal ilyen szép eredményt 
értek el. Tervezzük, hogy a da-
rabot Karcagon is bemutatjuk 
az Idősek Klubjában, a Szociális 
Otthonban, nyugdíjas rendez-
vényeken, de akár általános is-
kolákban is. A másik szép ered-
mény a Jászkun Világ Művészeti 
Szemle előválogatóján született, 
ahol Karcagot két néptánc- és 
három mazsorett csoport kép-
viselte. A két néptánc csoport, 
és két mazsorett csoport tovább-
jutott a megyei döntőre. A Jász-
kun Világ Művészeti Szem-
le Megyei Döntője itt Karcagon 
kerül megrendezésre április 16-
án a Déryné Művelődési és If-
júsági Központban. Nagy sze-
retettel várjuk az érdeklődőket, 
hogy együtt drukkoljunk a kar-
cagi csoportoknak a minél jobb 
eredményért, hiszen ez minő-
sítő verseny, ahol a legjobb pro-
dukciót bemutató csoportokat 
díjazzák.

- Sok sikert kívánunk. Köszö-
nöm a beszélgetést!

–B–

Nagy kihívás előtt állunk...
Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató
Tájékoztatunk minden kedves látogatónkat, hogy a Karcagi Ifjúsági 
Ház nyitva tartása 2011. április 01-től az alábbiak szerint módosult:

Hétfő:  12:00 – 18:00
Kedd:  12:00 – 20:00
Szerda:  12:00 – 18:00
Csütörtök:  12:00 – 20:00
Péntek:  17:00 – 21:00
Szombat:  17:00 – 21:00

Vasárnap. Zárva.
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Hazánkban 1964 óta József 
Attila születésnapján április 
11-én ünnepeljük a költészet 
napját. Ezekben a napokban 
irodalmi estekkel, könyvbe-
mutatókkal, költőtalálkozók-
kal tisztelgünk a magyar líra 
előtt.

A Városi Csokonai Könyv-
tár és a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ közös szer-
vezésében április 2-án délután 
rendhagyó irodalom órára hív-
tuk a karcagi diákokat, taná-
raikat, és az irodalmat szerető 
felnőtt közönséget.  Meghívott 
előadó a budapesti Macska-
szem együttes volt.  Műsoruk-

ban legnagyobb számban kor-
társ alkotók általuk megzenésí-
tett versei szerepeltek, de emel-
lett klasszikus költők művei 
és népdalfeldolgozások is he-
lyet kaptak az előadáson. Ze-
néjük teljes mértékben élő és 
természetes: akusztikus hang-
szerekre épül (gitár, koboz, fu-
vola, furulya, hegedű, cselló), 
köztük az emberi hang szeré-
re is.  A játszók maguk is fia-
talok, mindannyian kedvelték 
az énekelt versek műfaját, és a 

Macskaszem együttes megala-
kulásával úgy érzik, hogy egy 
régi álmot valósítanak meg. 
Nemcsak ők hiszik, de mi ott 
valamennyien elhittük nekik 
azt, hogy a költemények rólunk 
szólnak, a mi emberi érzésein-
ket fogalmazzák meg, és hogy 
a magyar nyelv mennyire gyö-
nyörű…!

A rendezvényt a TÁMOP 
3.2.4 Nagykun Tudásdepó-
Expressz pályázati forrásból 
tudtuk megvalósítani. A pro-
jekt kiemelt célja, hogy a gye-
rekek a formális oktatási ke-
reteken túl is részt vehesse-
nek olyan kulturális esemé-

nyeken, amelyek alkalmasak 
arra, hogy megszerettessék ve-
lük az olvasást, az irodalmat. 
És hogy mennyit ér egy dallam 
vagy egy szép verssor? Annyit, 
amennyit elteszünk belőle ma-
gunkba, mert minden emberi 
gondolattal, mi magunk válto-
zunk.  Hiszem, hogy az elmúlt 
szombaton sem gyerek, sem 
felnőtt nem ment haza üres 
szívvel a jól sikerült költészet 
napi koncertről.

Szabó Péterné

Olvasom a neten, hogy a 
statisztika szerint 2011 janu-
árjában a teljes munkaidő-
ben alkalmazott munkavál-
lalók bruttó átlagkeresete 210 
ezer forint volt, ezen belül a 
vállalkozásoknál dolgozó-
ké átlagosan 213 800, a költ-
ségvetési szervezeteknél pe-
dig 204 600 a bruttó. A net-
tó keresetek tekintetében azt 
írják, hogy ez nemzetgazda-
sági szinten átlagosan havi 
139 600 Ft. A fizikai foglal-
kozásúak 97 400-at, a szelle-
mi foglalkozásúak pedig 181 
800-at visznek haza.

Hát, nem is tudom... Ha 
az utolsó három számadatot 
összevetem a környezetem-
ben élők jövedelmeivel, ak-
kor az jön ki, hogy a valóság-
ban ezek inkább bruttó, mint 
nettó fizetéseknek számíta-
nak. Jó, tegyük még hozzá, 
hogy itt a környéken. A 181 
ezer is inkább a vezető be-
osztásúaknál jellemző. De 
hát ezek statisztikák, ame-
lyek jól hangozanak gazda-
sági műsorokban nyilatko-

zó szakértők szájából, az át-
lag keresőket meg inkább fel-
bosszantják.

Néhány éve másodál-
lást vállaltam, örültem is, 
hogy végre ugyan a fenti át-
lag alatti, de tisztességesebb 
jövedelemhez jutottam. Az-
tán az egyik évben adóbeval-
láskor derült ki, hogy az éves 
keresetemből egyhavi össze-
get kellett befizetnem adó-
hátralék címén, rá egy évre 
meg egy félhavit véstem rá a 
csekkre. Ma már nincs má-
sodállásom, gondoltam is, 
hogy ezzel vége a plusz befi-
zetéseknek, de nem így ala-
kult. Csak kijött a legalacso-
nyabb kvóta, vagyis 101 fo-
rintnyi adóhátralék. Tisz-
ta röhej. Csak el ne felejtsem 
má’ befizetni!

Azért mélyen elgondol-
kodtam azon, hogy mire is 
jók az ilyen statisztikai elem-
zések. Milyen konkrét kö-
vetkeztetéseket lehet levon-
ni olyan adatokból amelyek 
ugyan egy összevont orszá-
gos átlagot tükröznek, vi-

szont köszönő viszonyban 
sincsenek például a vidéken, 
kisvárosokban, sőt a falun 
élő emberek jövedelmeivel? 
Persze erre a kérdésfeltevés-
re egy szakértő csikkzsebből 
rántana elő frappáns válasz-
paneleket, és gondolom ki is 
fejtené hogy miért naiv, vagy 
buta a kérdés. Mindenre van 
válaszuk, csak az az érdekes, 
hogy ők is általában statisz-
tikai adatok alapján válaszol-
gatnak a vezető műsorokban. 
Emlékszem, hogy néhány éve 
több műsorban is megszólalt 
egy ilyen szakértő és arra a 
következtetésre jutott, hogy 
a jobb fizetés nem feltétlenül 
hat ösztönzőleg a jobb, vagy 
több munkavégzésre. Vajon 
milyen vizsgálat alapján nyi-
latkozta ezt? Lehet hogy az ő 
szemében azon idióták közé 
tartozom, akik azért vállal-
nak több munkát mert azzal 
több fizetés is jár.

Vajon mennyit kereshet 
egy ilyen szakértő?

Cselényi Csaba  

„Mindenkor örüljetek, szün-
telenül imádkozzatok, minde-
nért hálát adjatok, mert ez az 
Isten akarata Jézus Krisztus ál-
tal a ti javatokra.” (1Thessz 5, 
16-18)

A Református Középisko-
lák Természettudományos Di-
ákkonferenciája a XVII. évé-
be érkezett. Az RKTDK nemes 
és rangos versengés, mely tá-
mogatni kívánja a kutatni vá-
gyó diákokat és az őket segí-
tő tanárokat. A versenyt min-
den évben Csurgón, a Csoko-
nai Vitéz Mihály Református 
Gimnázium, Általános Isko-
la és Kollégiumban rendezik 
meg, s a tavalyi tanévhez ha-
sonlóan-akkor Tanka Tímea, 
Gazdag Annamária, Andrási 
Bence, Deák Attila és Halmai 
Márton országos sikereiről 
számolhattunk be-, a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium ta-
nulói az idei versenyen is ki-
válóan szerepeltek. A karcagi 
refisták ismét letették névje-
gyüket a csurgói országos dön-
tőben, újabb tanulmányi sike-
reket értek el, bizonyítva ezzel 
azt, hogy a munkaerőpiacnak 
megfelelő, magas szintű kép-
zést kapnak a 335 éves gimná-
zium falai között, s méltó hor-
dozói és továbbvivői a karcagi 
öregdiákok jó hírének. 

A csurgói országos döntőben 

a diákok négy zsűriben, há-
rom korosztályban és öt szek-
cióban mérhették össze tudá-
sukat (biológia, földrajz, tár-
gyi néprajz, környezetvédelem, 
tudomány-és technika törté-
net), a versenyre 56 diák és 21 
felkészítő tanár érkezett. A Re-
formátus Középiskolák Ter-
mészettudományos Diákkon-
ferenciáját ebben a tanévben 
is-a hagyományokhoz hűen- 
a szakmai programok mellett 
kiállítások, alsó tagozatos diá-
kok műsora és szakmai kirán-
dulás színesítették. A versenyt 
március 18-20-án rendezték, a 
péntek esti megnyitó ünnepé-
lyes keretek között zajlott, nyi-
tó áhítatot dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának 
lelkészi elnöke tartott, majd 
köszöntőt mondott Kovács Jó-
zsef, a Csurgói Csokonai Vi-
téz Mihály Református Gim-
názium igazgatója, Steinbach 
József, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke. 
Ugyancsak köszöntötte az egy-
begyűlteket Bellai Zoltán, püs-
pöki főtanácsos, az Igazgatóta-
nács elnöke, dr. Huszár Pál fő-
gondnok, a Magyarországi Re-
formátus Egyház zsinatának 
világi elnöke, Szászfalvi László, 
államtitkár, országgyűlési kép-
viselő, valamint Füstös János, 
Csurgó Város polgármestere.

A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kollé-
gium tanulóinak eredményei a 
XVII. RKTDK-án:

Biológia II. szekció: Albert 
Krisztián, 10.C osztályos tanu-
ló 5. helyezés, témája: „Karcag 
bagolyszemmel”, felkészítő ta-
nára Bíróné Varga Tünde.

Biológia III. szekció: Raczkó 
Viktória, 12.A osztályos tanuló 
3. helyezés, témája: „Isten ma-
dara”, felkészítő tanára Bíróné 
Varga Tünde.

Földrajz III. szekció: Szé-
kely András, 12.B osztályos ta-
nuló 6. helyezés, témája: „Kar-
cag múltbéli és jelenlegi víz-
gazdálkodása”. Deák Attila, 
12.B osztályos tanuló 3. helye-
zés, témája: „Karcag turizmus-
földrajza”. ( Külön örömünk-
re szolgál, hogy az idei földrajz 
OKTV országos döntőjébe be-
jutott mindkét tanuló, akik áp-
rilis 11-én utaznak Budapestre 
az országos döntőre).

Földrajz II. szekció: Andrási 
Máté Tibor, 9.B osztályos tanu-
ló 2. helyezés, témája: „A kar-
cagi Agribrands Europe Hun-
gary Zrt. takarmánygyártó cég 
bemutatása”. Gulybán Olivér, 
9.B osztályos tanuló, 1. helye-
zés, témája: „Az éghajlati ele-
mek változásának elemzése a 
karcagi meteorológiai állomás 
adatai alapján”.

Major János
szaktanár

Csurgói RKTDK

Karcagi refisták sikerei

A nagy átlagKöltészet napja Karcagon
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Április 7-én Mezőtúron ren-
dezték meg a református kö-
zépiskolák országos kézi-
labda bajnokságát, melyen a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium fiú tanulói 
bronzérmet szereztek, ezzel 
tovább gazdagították a saját 
és az iskolai éremkollekcióját. 
A játéknap eredménye: két 
vereség, két győzelem. Szur-
kolhatunk a gimis fiúknak a 
hétvégén is, mert április 15-
17-e között Pécsen szerepel-
nek majd a kézilabda diák-
olimpia országos döntőjében 
- reméljük, jó eredménnyel.

Eredmények:
Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium - Mezőtúr, 
Szegedi 12:19 (6:12)

Karcag: Nehéz,Karsai 
(3),Nagy, Szepesi (1), Kovács 
(1), Tóth (1), Koncz (5).

Cserék: Kovács (1), Herceg, 

Mag, Gulybán, Borsós, Csor-
dás.

A második félidő elején si-
került a felzárkózás, majd újra 
leengedtünk.

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium - Békés, Sze-
gedi 11:16 (7:8)

Karcag: Nehéz, Karsai (4), 
Nagy (1), Szepesi, Kovács, 
Tóth (1), Koncz (2).

Cserék: Kovács (3), Herceg, 
Mag, Borsós, Gulybán, Csor-
dás.

Az utolsó percekben alakult 
ki az öt gólos különbség, gyen-
gén is védekeztünk sajnos.

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium - Kisvárda, 
Református 21:2 (11:2)

Karcag: Nehéz, Karsai (6), 
Nagy, Szepesi (3), Kovács, 
Tóth (1), Koncz (5).

Cserék: Kovács, Herceg (1), 
Mag (1), Gulybán, Borsós (4), 
Csordás.

Gyakoroltunk az országos 
döntőre, a 2. félidőben nem is 
kaptunk gólt.

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium - Lónyay, Bu-
dapest 19:8 (11:5)

Karcag: Nehéz, Karsai (7), 
Nagy (3), Szepesi (1), Kovács 
(2), Tóth (2), Koncz (2).

Cserék: Kovács (2), Herceg, 
Mag, Gulybán, Borsós, Csor-
dás.

A bronzmérkőzés elején 
még izgultunk, utána biztos 
játékkal hoztuk a 3. helyet. 
Gratulálok a fiúknak.

A 3. helyezett csapat tag-
jai: Nehéz Zsolt, Borsós Lász-
ló, Karsai Imre, Nagy Péter, 
Szepesi Balázs, Kovács Má-
té Zádor, Tóth Botond, Ko-
vács Miklós, Csordás Balázs, 
Herceg Péter, Gulybán Olivér, 
Koncz Dávid, Mag József.

Major

Április 8-10-én Debrecenben 
rendezték meg az amatőr röp-
labda diákolimpia V-VI. kor-
csoportjának országos döntő-
jét, melyre a karcagiak megyei 
bajnokcsapatként utaztak el. A 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium csapata az orszá-
gos döntőn lejátszott hét mér-
kőzéséből hatot megnyert, csu-
pán egy mérkőzést veszített, s a 
sors iróniája, hogy mégis csak 
az 5. helyen végzett. A helye-
zés nem tükrözi a karcagi röp-
labdások zseniális teljesítmé-
nyét, mivel mindvégig kiemel-
kedően, magas színvonalon 
röplabdáztak. Csak a helyezés-
sel lehetünk kicsit elégedetle-
nek, a mutatott eredményes já-
tékkal pedig maximálisan meg 
lehet elégedve, mind az edző, 
mind a játékos. Sajnos a ver-
senyrendszer miatt a 6 győze-
lem és 1 vereség ellenére csak 
az 5. helyre volt jó az együttes, 
amelyről azért nyugodtan el-
mondhatjuk, hogy ezen a hét-
végén legyőzött országot, vilá-
got. A Református Gimnázium 
csapata újra országos szinten 
teljesített, s méltón képvisel-
te a várost az országos döntő-
ben. Szeptembertől pedig vár-
juk a kezdő röplabdásokat a 
9-10. évfolyamról, hogy foly-
tassák az elmúlt 4 év röplabdás 
„aranykorát”.

Eredmények:
Csoportmérkőzések:
Karcagi Nagykun - Katona, 

Kecskemét 2:0 (50-34)
Karcagi Nagykun - Belváro-

si, Székesfehérvár 2:0 (50-41)
Karcagi Nagykun - Evangé-

likus, Bonyhád 2:0 (50-44)
Karcagi Nagykun - Ipari, 

Veszprém 2:0 (50-35)
Negyeddöntő:
Karcagi Nagykun - Krúdy, 

Nyíregyháza 1:2 (25-17, 22-25, 
13-15)

5-8. helyért:
Karcagi Nagykun - Kisfa-

ludy, Mohács 2:0 (50-40)
Karcagi Nagykun - Ady, 

Ráczkeve 2:1 (60-55)
Az országos döntőn 5. he-

lyezett csapat tagjai: Budai 
Csaba, Oszlánczi Máté Jó-
zsef, Futó Tamás, Nagy Atti-
la Tibor, Gyökeres Árpád, Ha-
lász Richárd, Saska Viktor, 
Perge Tibor, Albert Krisztián, 
Iványi-Nagy Gábor.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium vezetősége 
és tantestülete nevében gratu-
lálunk az eredményhez, a vég-
zősöknek pedig sok sikert az 
érettségi vizsgákhoz és remél-
jük, hogy szeptembertől ma-
gasabb osztályú csapatokban 
láthatunk majd játszani ben-
neteket!

Major

Refis kézilabda

Bronzosak a fiúk

Utánpótlás fiú kézilabda városi bajnokság

Refi-Kováts döntő lesz
Lejátszották az iskolák 2011. április 6-án a selejtezők utol-

só mérkőzését. Izgalmas mérkőzéseken megérdemelt ered-
mények születtek.

Refi – Kiskulcsos 14:11 (9:5)
Mindkét csapat győzelme esetén bejuthatott volna a vá-

rosi bajnokság döntőjébe. Meglátásom szerint ezt a mérkő-
zést azért nyerte meg a Refi, mert Rácz (7) és Tóth (5) is a 
Refi csapatából kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott az 
50 perc alatt. A Kiskulcsosból az előző mérkőzésen 14 gólig 
jutó Regényi (3) árnyéka volt önmagának, csak Barát (5) já-
tékát lehet kiemelni ezen a mérkőzésen. Fontos megemlíte-
ni, hogy a Kiskulcsos 3 hétméteresből 3-mat kihagyott és ez 
is nagymértékben befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.

Györffy – Kováts 21:15 (9:10)
Csere nélkül, negatív előjelekkel vágott neki a mérkőzés-

nek a Györffy. Veresége ellenére hősiesen küzdött, és ha a 
mérkőzés 40 perces, meglepetést is okozhatott volna a tar-
talékosan felálló csapat. A Kováts mindkét játékrészben 
egyenletes teljesítményt nyújtott és a mérkőzés végére fi-
zikailag felőrölte ellenfelét. Külön megemlíteném Ferenczi 
Zoli teljesítményét, aki 11 góljával a legeredményesebb játé-
kos volt ezen a játéknapon.

Májusban a Refi-Kováts mérkőzésen dől el a városi baj-
noki cím sorsa. A Kiskulcsos a Györffyvel a bronzéremért 
száll harcba. A döntők időpontját, az iskolai kirándulásokat 
figyelembe véve, rövid időn belül közzéteszem.

Selejtező végeredménye: 1. Kováts (4 pont + 6 gól), 2. 
Refi (4 pont + 3 gól), 3. Györffy (3 pont + 4 gól), 4. Kiskul-
csos (1 pont – 5 gól).

Balog Zoltán

Egy vereség, 5. hely
Röplabda országos döntő

12. Bolondozó 
Sportoló

A Madarász Imre Egye-
sített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Testnevelés 
és Gyógytestnevelés Mun-
kaközössége április 2-án 
12. alkalommal szervezte 
meg a Bolondozó Sportoló 
játékos sportdélutánját az 
óvoda dolgozói és a tanító 
nénik részére.

Ezen a délutánon be-
tekintést nyerhettünk a 
salsa világába, majd pedig 
a Floorball nevezetű lab-
dajáték következett, ahol a 
csapatok vidáman küzdöt-
tek egymás ellen.  Termé-
szetesen nem maradhattak 
el a jó kedvet hozó játékos 
feladatok sem.

 Ezen a ragyogó tavaszi 
délutánon a résztvevők jól 
érezték magukat és testi-
leg, lelkileg felfrissülve tér-
hettek haza. 

A sportdélutánt támo-
gatta az ESSEN Kft. a 
Sport Szolgáltató Központ 
képviseletében Szepesi Ti-
bor és Kálmán Imréné.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Vassné Szűcs 
Editnek a segítségét, aki 
megismertetett bennünket 
a Salsa Fitnessel és minden 
közreműködőnek, aki ak-
tív részvételével biztosítot-
ta rendezvényünk létrejöt-
tét, sikerét.

Gyulainé Nagy 
Zsuzsanna

Testnevelés 
munkaközösség vez.

A felnőtt korú gerincferdü-
léses páciensek kezelésében 
nem csak a görbület romlá-
sának megakadályozása, ha-
nem a következményként ki-
alakuló funkcióbeszűkülések 
(szív, tüdő) és a fájdalom be-
folyásolása a cél. A kezeléssel a 
vitálkapacitás, a bordamobilitás, 
a kardiopulmonális terhelhe-
tőség növelését és nem utolsó 
sorban a fájdalom csökkenté-
sét kell elérni.

Mit várhatunk el, ha példá-
ul egy felnőtt beteg gerincfer-
dülés specifikus fájdalma van? 
Fiatal korában eldobta a fűző-
jét, az akkorra már 10 fok alá 
csökkent gerincferdülése ké-
sőbb a 35 fokot érte el. Ilyen és 
ehhez hasonló esetekkel gyak-
ran találkozhatunk. A tizen-
éves gyermekek a felelősség 
súlyát nem érezve utasítják el 
a kezelést, aminek a későbbiek 
folyamán súlyos következmé-
nyeit érezhetik saját testükön. 
Ezekben az esetekben óriási 
szükség van a szülői támoga-
tásra. Később, huszonévesen 
a javulás lehetősége jelentősen 
lecsökken.

A felnőttkorban fellépő fáj-

dalmak nem állnak egyenes 
arányban a görbület fokérté-
kével.

A fájdalom általában a be-
süppedt területekre lokalizáló-
dik, de nem ritka az ellenoldal 
túlzott igénybevételéből adó-
dó úgynevezett izomkifáradá-
sos fájdalom sem. Célzott tré-
ninggel, tartáskorrekcióval se-
gíthetünk. Az izomfájdalom 
mellett jellemző még az úgyne-
vezett kisízületi fájdalom, ami 
a görbület konkáv oldali ízüle-
ti struktúráinak (tok, szalagok) 
beszűkülésére és az ellenoldali-
ak túlnyúlására vezethető visz-
sza (emellett nem hagyható fi-
gyelmen kívül a gerinc csava-
rodása következtében kialakult 
ízületi helyzet se. A gerincfer-
dülés specifikus tartáskorrek-
ció még nagyobb jelentősé-
gű mind a kezelésben, mind a 
korrekció mindennapokba va-
ló integrálásában.

Kun Mariann
gyógytestnevelő-

testnevelő, schroth 
terapeuta, mozgásterápia 

fejlesztő, óvodapedagógus, 
egészségfejlesztő-

mentálhigiénés szakember

Gerincferdülés kezelése 
felnőttkorban

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 2011. évben ismét 

ügyfélfogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-es számú irodájában.
Ideje: minden hónap első csütörtökén 9-11 óra között.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
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 frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak el-
adó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 
v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-
9322.
Eladó Karcagon 2 szobás, előszobás, 
üvegverandás, teljes közművesített 
kertes családi ház. Melléképületek, 
garázs van. 3 -féle fűtési lehetőség: 
vegyes tüzelésű + gázkazán + 3 db 
9x4 soros cserépkályha. Földszinti 
tömblakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-
263-1504.
Eladó Karcagon, a Varró utca 18/5. aj-
tó alatti 1+ 1/2 szobás házrész. Gáz 
és cserépkályha is van. I.ár: 4,8 M Ft. 
Tel.: +36/30-511-1510.
Karcag, Zádor utca 28. sz. alatti 2 szo-
bás téglaház, lakható alsóépülettel, 
gáz és cserépkályha fűtéssel eladó. 
Tel.: +36/70-391-4295.
Karcagon, a Villamos utcán 3 szo-
bás társalgós, összkomfortos ker-
tes családi házamat elcserélném ki-
sebb alapterületű karcagi házra vagy 
lakásra (alsóépület + garázs + ipari 
áram van). Tel.: +36/30-213-3113.
Eladó a városközpontban IV. emeleti 
50 m²-es felújított, 2 szobás erkélyes 
lakás. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-287-8790.
Karcagon csempekályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 
8 óráig, délben és 17 órától)
Karcag, Táncsics krt. 13. sz. alatt II. 
emeleti, 3 szobás lakás eladó vagy el-
cserélhető városközponti kertes ház-
ra. Tel.: +36/30-440-2369.
Városközpontban 2 szobás, összkom-
fortos házrész eladó vagy cserélhető. 
Tel.: 59/312-823.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. alat-
ti szentes ház, 3 szoba + nappalis 
sürgősen eladó, vagy Pest környéki-
re cserélhető. Tel.: +36/20-505-3467.

Kg., Csokonai utca 15. sz. alatti 100 
m²-es, 3 szobás családi ház áron alul 
eladó. Tel.: +36/30-524-5524.
Budapesti másfél szobás, harma-
dik emeleti lakás eladó 7,5 M Ft-ért. 
Egymillióig beszámítok haszonálla-
tot, műszaki cikkeket. Tel.: +36/30-
260-0014.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csa-
ládi ház gáz-központi fűtéses + cse-
répkályha mindkét szobába beépít-
ve, eladó. Tel.: +36/30-973-3637 v. 
+36/30-656-2295.

Albérlet
Karcag központjában lakás kosszú 
távra kiadó. Tel.: +36/30-493-0690.
Főtéren 51 m²-es erkélyes lakás kiadó 
vagy eladó. Tel.: +36/30-345-2558.
Karcag, Varró utca 18. sz. 5. ajtó alatti 
házrész kiadó. Tel.: +36/30-260-0014 
v. +36/30-511-1510

Állat
Fehér húsjellegű hízó eladó. Vágó bir-
kát, szemes terményt beszámítok. 
Szállítás megoldható. Tel.: 59/300-875.
Választási nagy testű nyulak kapha-
tók. Kg., Vasút utca 38. Tel.: +36/30-
244-3666.
4 db 6 hetes foxi keverek kan kisku-
tyák ingyen elvihetők. Tel.: +36/30-
470-8186.
Eladó 2 db nagy kakas, 2 db kos bá-
rány, kis konyhaszekrény rozsdamen-
tes mosogatóval. Érd.: Kg., Széchenyi 
sgt. 49. Tel.: +36/20-358-2348.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s , 
stresszmenedzsment, életművészet. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man 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.
Eladó 1 db 24-es lány kerékpár; 2 db 
régi fényképezőgép (Polaroid, Certo 
Phot); 8 db tollpárna; 12 l-es szőlő-
prés; 2 db 50 l-es vaskosaras üvegbal-
lon. Tel.: +36/30-939-4433.

A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta vá-
rosunkért 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 meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.
2 db jó állapotú heverő (5.000 Ft/db), 
1 db 100 l-es hűtőszekrény eladó. 
Tel.: +36/30-587-9678.
200 l-es vashordók; műanyag hor-
dók; új samottégla; hódfarkú cserép; 
kúpcserép; Hajdu mosógép és cent-
rifuga; alufelni gumival (185/60 R14); 
T5-ös Pannónia motorkerékpár; új 
2500x1300-as utánfutó eladó. Tel.: 
59/312-679.
Gyermek tavaszi kabátok, 6-7 éves 
llány, 4-5 éves fiú ruhák, kiságy, 12-es 
és 16-os biciklik eladók. Tel.: +36/30-
647-7454.
Utánfutó kölcsönző és használt ci-
pő bolt. Kg., Vasút út 38. Tel.: +36/30-
244-3666.
Eladó jó állapotban lévő 2 db heverő 
(12.000 Ft/db), 3+2+1-es ülőgarnitú-
ra (40.000 Ft), Hajdu mosógép, cent-
rifuga (5.000 Ft/db), bontott ablak-
lapok (1.000 Ft/db), 2 fotel (3.000 Ft/
db), 1 üvegajtós szekrény (3.000 Ft), 
1 akasztós szekrény (5.000 Ft). Tel.: 
+36/30-517-2434.
4 részes fehér szekrénysor, új állapot-
ban lévő kanapé elefántos párnákkal 
eladó. Tel.: +36/20-505-3467.
Telephely mezőgazdasági gépekkel 
eladó. Tel.: +36/30-985-4098.
Bálás gyepszéna, kecskegida eladó. 
Tel.: +36/30-963-9942.
Ú j r a  k a p h a t ó k  K a t i k a  h á -
zi tejtermékei: túró, tejfel, vaj a 
Vásárcsarnokban, a Tejcsárdában és 
a külső Tej-kenyér boltban.
Kertészeti minőségű szántóföld el-
adó. Tel.: +36/30-985-4098.
Szamara új alkatrészek, 2+1 gumi, 
különböző régiségek, 1 db férfi ing, 
szép állapotú öltöny, 2 új ballon za-
kó, bőrzakó, 50 db befőttes üveg te-
tővel, 2 bőrönd. Tel.: +36/30-995-
6929.
Dachia csomagtartó, gázpalack, 6 
személyes ebédlőasztal, 2 db új sző-
nyeg (180x250 cm-es), függönytar-
tó (220 és 290 cm-es), ágyneműtartó, 
kézi kocsi eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
36. (10-16 óráig).

Ágyneműtartós heverő (4.000 Ft), 
kézi kukorica morzsoló (2.500 Ft), 
előszobafal (5.000 Ft) eladó. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Szobabútor, háromajtós szekrény, 
varrógép, fotelok, fagyasztóláda el-
adó. Tel.: +36/30-973-3637 v. +36/30-
656-2295.
Királyi menyasszonyi ruha és na-
gyobb méretű szmoking eladó vagy 
bérelhető. Tel.: 06/59-312-562.
Vásárolnék WC ülőkét, öblítőt, ké-
zi mosdót, kb. 2x4 méter PVC-t, 
80x180-as kültéri ajtót. Tel.: +36/20-
411-9686.
Bontott ajtók, ablakok, húzóskocsi, 
Camping kerékpár, vashordók eladó. 
Tel.: +36/30-619-9775.
Árubemutatón vásárolt 3 db-os 
gyapjúgarnitúra féláron eladó ori-
ginált csomagolásban. Tel.: +36/20-
580-2890.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 59/311-
910.
Idős, beteg személyek gondozását, 
ápolását vállalom reális áron. Tel.: 
59/300-567 v. +36/30-455-5103.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát vállalunk. 
Tel.: +36/30-599-9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi munkála-
tok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását, vagy teljes 
körű aszfaltozását, épületek bontá-
sát, átalakítását, bármilyen nemű kő-
művesmunkát, burkolást, tetőszerke-
zet elbontását, épületek építését, ud-
varok és terepek tisztítását. Jól kép-
zett szakemberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.
Ve d d  ö l b e ,  r i n g a s d ,  é n e ke l j ! 
K isgyermekkori  zenei nevelés . 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10-10:30 óráig a Városi Csokonai 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető 
06/30-489-2076.

Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton szerelést, külső homlokzat 
szigetelést, csatorna és homlokdesz-
ka festést vállalok. Balogh Lajos. Tel.: 
+36/30-342-5401.
Kiselejtezett akkumulátorokat és bár-
milyen nemű háztartási hulladékokat 
és háztartási dolgokat felvásárolom a 
legmagasabb napi áron. Ha kell, ház-
hoz is megyek! Tel.: +36/30-605-3521.
MASSZÁZS A KÖZPONTBAN! Már 
az ÉVA SZALON-ban is megta-
lál! Újdonságokkal is várom régi és 
új Vendégeimet! Czinegéné Anikó 
gyógymasszőr. Tel.: +36/30-313-1649.
Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, közüle-
teknek is. A hét minden napján éjjel-
nappal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfűtés 
szerelés minden technológiával. 0-24 
óráig. +36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítá-
sa, cseréje. Villanybojlerek javítása, 
cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típu-
sú kaputábla javítása, lakás készülé-
kek cseréje, fekete-fehér és színes ka-
merás készülékek telepítése, kapu-
zár, garázskapu szerelés, javítás. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelé-
sét, telepítését magánszemélyeknek, 
közületeknek is. Szivattyúzás, va-
gyonmentés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-
301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipari 
hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű ja-
vítása 0-24 óráig mindennap. Hívjon 
bizalommal! Krajczár Imre hűtőgép-
szerelő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantar tása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-247-9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés

Muskátli vásárMuskátli vásár

Tiroli futó  10 db = 999 Ft
Cserepes  250 Ft
Tulipánfák  799 Ft-tól
Egynyári virágok  90 Ft

Április 21-én csütörtökön Karcagon, 
a Déryné Művelődési Központban
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Április 05-én két karcagi fér-
fi átment Kisújszállásra, ahol 
az egyik iskola udvaráról egy 
20.000 Ft-ot érő lezárt kerék-
párt loptak el, amit hazahoztak 
és 3.000 Ft-ért értékesítettek. 
Az ügyben büntetőeljárás kere-
tében kell a Bíróság előtt az el-
követőknek felelniük tettükért.

Április 05-én 01:00 óra kö-
rüli időben egy helyi férfi tár-
sával az egyik üzlet oldalában 
lévő kétszárnyas bejárati ajtót 
nyomta be, mivel azonban a he-
lyiség üres volt, nem tudtak mit 
elvinni. Ezt követően egy szó-
rakozóhely ajtaját nyomták be, 
ahonnan különféle szeszesitalt 
loptak, összesen 141.360 Ft ér-
tékben. A rongálási kár 137.360 
Ft. A lopott holmi elszállításá-
hoz egy földhöz rögzített újsá-
gos lemezdobozt felszakítottak, 
amivel 10.000 Ft rongálási kárt 
okoztak.

A rendőrség felhívja a tö-
megközlekedési eszközökön 
utazók figyelmét, hogy foko-
zottan figyeljenek értékeik-
re, mert egyre többször akad 

olyan személy, aki figyelmet-
lenségét kihasználva, megká-
rosítja az óvatlan utast. 

Sikeres felderítés. A márci-
us 26-ára virradóra, a múze-
um kovácsoltvas díszkerítésé-
nek oszlopait megrongáló is-
meretlen elkövetők felderítését 
nagy erővel kezdte meg a Kar-
cagi Rendőrkapitányság. Ennek 
eredményeként az elkövetők ki-
léte megállapítást nyert. A 6 fő-
ből álló gyermek és fiatalko-
rú elkövetők cselekményükkel 
250.000 Ft rongálás kárt okoz-
tak a városnak, amiért a fiatal-
korúaknak bíróság előtt kell fe-
lelniük. 

Április 05-én este egy he-
lyi férfi feljelentést tett a rend-
őrségen, mert őt az egyik ut-
cán előzetes szóváltást követő-
en két férfi több esetben arcon 
és gyomron ütötte, s amikor a 
földre került, több alkalommal 
meg is rúgta. A bántalmazások 
következtében nyolc napon túl 
gyógyuló orrcsont törést szen-
vedett. Az ügyben büntetőeljá-
rás indult.
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2011. április 15-18. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.10  Egészség Klub – téma: hallás
18.35  Megyei tükör
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 
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    Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
     Téma: Bizottsági munka
 Karcagi Hírek
 - Belvíz helyzet
 -Avram Hershko természettu-

dományi verseny
 - Újra működik a kerékpármeg-

őrzés
 - Interjú Dr. Fazekas Sándor vi-

dékfejlesztési miniszterrel
 - Testületi ülés
 Háttér
    Vendég: Szabó Imre
     Téma: Karcagi Ízőrzők
20.10  Nagykunság Szépe Szépség-

verseny 2011
2011. április 19-20. kedd-szerda
18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – református 
istentisztelet

19.05  A Hit Szava – szentmise
20.10  Karcag Sport
 Karcag SE – Tiszafüred VSE
    Megyei I. osztályú bajnoki lab-

darúgó mérkőzés

2011. április 21. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.10  Mazsorett Gála
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
    Vendég: Dr. Nagy Mihály
     Lesz CT-is Karcagon…
 Karcagi Hírek
 - A birkózó sport
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 - Tanulmányi sikerek a Refor-

mátus Gimnáziumban
 Háttér
    Téma: Húsvét
20.10  Nagykunsági Gazdafórum Kar-

cagon

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 15. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 16. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 17. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 18. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Április 19. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 20. szerda
 Berek – Kiss A. utca
Április 21. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Április 22. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv

Halálozás
Csokai János
 Karcag (1932.)
Nagy Istvánné (Kollát Esz-

ter)
 Karcag (1932.)
Nagy-Szentesi Lajos
 Karcag (1942.)
Poczók Gyula
 Karcag (1933.)
Özv. Tüdős Lajosné
 Karcag (1919.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Tiszafüred 2:0 

(2:0)
Karcag, 100 néző. Jv.: Bán J. 

(Czékus S., Agócs J.)
Karcag: Móga, Henk, 

Orosz, Kovács Cs., Fodor 
B. (Rajcsányi), Bukovszki 
(Szentannai), Szívós Gy., Ká-
dár G., Erdei, Nagy D., Balogh 
R.

Edző: Orosz István
A tizedik percben Er-

dei balról a kapu elé ívelt és 
Bukovszki – a kapust és a vé-
dőt megelőzve – fejjel a jobb 
alsó sarokba továbbította a 
labdát (1:0). A huszonnegye-
dik percben Nagy D. indítot-
ta a jobboldalon Balogh R-t. A 
csatár a kifutó kapus mellett a 
jobb alsó sarokba talált (2:0). 
Az ötvenhetedik percben Tóth 
szöglete a jobboldali kapufá-

ról kipattant. A hatvanhetedik 
percben Bozsó lövését Móga a 
jobb felső sarok elől kiütötte. 
A hetvenedik percben Balogh 
beadását Erdei egyből kapu-
ra lőtte, azonban Magi szög-
letre hárított. A kilencvenedik 
percben egy vendégtámadás 
során Tóth lövése a felső lécen 
csattant.

Jók: Bukovszki, Erdei, Ba-
logh R. ill. Herpai, Járdán

Orosz István: A nagy szél 
ellenére gyenge játékkal is be-
gyűjtöttük a három pontot.

Gál Zoltán: Ma nem érde-
meltünk győzelmet, a karcagi 
csapat megérdemelten diadal-
maskodott.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Tiszafüred 0:2

A Megyei I. osztályú sakk-
csapatbajnokság számunk-
ra igen jó eredménnyel feje-
ződött be. Csapatunk ugyanis 
rossz kezdés után, fokozato-
san feljebb kapaszkodva, vé-
gül is a harmadik helyen ért 
célba.

Az utolsó fordulóra április 
3-án került volna sor, de Jász-
apáti eddig tisztázatlan okok-
ból nem jelent meg. Erre a pél-
dátlan magatartásra nem na-
gyon van mentség. Kíváncsi-
ak vagyunk, hogy a megyei 
Sakkszövetség miként szank-
cionálja Jászapáti súlyos 
sportszerűtlenségét. Nekünk a 
minimális győzelem is a har-
madik helyet jelentette vol-
na, de így a legnagyobb ará-
nyú, általunk elért 8:2-es csa-
patgyőzelemmel kaptuk meg a 
mérkőzést.

Mindenki a tőle elvárt ered-
ményeket hozta, Egyed Gábor 
az elsőtáblán és Egyed Viktó-
ria teljesítménye kimagasló.

Az NB II-es csapatbaj-
nokság szintén a befejezés-
hez közeledik. Csapatunk a 
mindig veszélyes Kecskemé-
ti TÁKISZ-hoz utazott áp-
rilis 10-én a nyolcadik for-
dulóra. Az első és harmadik 
táblásunk hiányzott ugyan, 
de ennek ellenére nagysze-
rű csapatgyőzelem született, 
így csapatunk, bár holtver-
senyben, de feljött a harma-
dik helyre. Makó II. csapa-
ta immár a második negatív 
eredményt produkálja a mi 
szempontunkból. Ellenünk, 

kihasználva az NB II-es csa-
pat szünetét, a legerősebb 
összeállításban ült asztal-
hoz, és nagy arányban nyert 
is, míg most a riválisuk Gyu-
la ellen erőtlen játékkal 9,5: 
2,5 arányban kikapott, ezál-
tal Gyula 5 ponttal megelőz 
bennünket. Reméljük, hogy 
ez a Makói produkció csak a 
véletlen műve. A szép 7,5: 4,5 
csapatgyőzelmet a követke-
ző játékosok érték el: az el-
ső táblán Levay Soryn foko-
zatosan leszorítva ellenfe-
lét győzelemmel fejezte be a 
partit. Egyed Gábor vezér-
szárnyi támadása áttört és 
nyert. Sebők István kedvenc 
„morra cselében” bástyáját 
kétszer is ütésbe tette, ami 
nem volt elfogadható, de ez-
által olyan nagy álláselőnyre 
tett szert, ami nyerésre veze-
tett. Puha Péter leszorítva el-
lenfelét hozta a pontot. Egyed 
Viktória ügyes játékkal ke-
rült előnybe, melyet nyerésig 
fokozott. Fejes László nagy-
szerűen kihasználta ellenfe-
le túlzásba vitt megnyitási 
kezdeményezését. Megnyitá-
si előnyét gyalog, majd tiszt-
előnyre változtatva nyert. Há-
rom hasznos döntetlent Kó-
nya László, Egyed Zsolt és dr. 
Kozák Ottó produkálta.

A következő hazai mérkő-
zésünkön, április 17-én a sze-
gedi Maróczy ellen hason-
ló arányú csapatgyőzelemmel 
harmadik helyezésünket meg-
tarthatjuk.

Fodor István

Sakkcsapatbajnokság

Férfi kézilabda
Megyei bajnokság

A megyei férfi kézilab-
da bajnokság tavaszi idényé-
nek 5-6. fordulóját Abonyban 
rendezték meg április 10-én. 
A karcagi férfi csapat mérlege 
egy győzelem, egy vereség. Ez-
zel tartják 5. helyüket a tabel-
lán. Eredmények:

Szolnok - Karcagi SE 28:23 
(11:13)

Karcag: Nagy, Szopkó (2), 
Sebők (6), Hamar, Vályi (3), 
Major (7), Lajtos (3).

Csere: Nagy, Ferenczi, Pápai 
(1), Csordás (1).

Végig fej-fej mellett halad-
tunk, többször is vezettünk 
a mérkőzés során, és az utol-
só 4 percben döntetlen állásról 
lett 5 gólos a különbség. Sem-
mi gond.

Karcagi SE - Túrkeve 33:31 
(20:14)

Karcag: Nagy, Szopkó (8), 
Sebők (2), Hamar (1), Vályi 
(7), Major (6), Lajtos (3).

Csere: Nagy, Ferenczi (3), 
Pápai, Csordás (3).

Mi mindig szeretjük iz-
galmassá tenni a játék végét, 
mintha színházban lennénk: 
a második félidő közepén még 
9 góllal mi vezettünk, a vége 
előtt 2 perccel már döntetlen 
volt az állás, de mi nyertünk 2 
góllal.

Major János
edző

Harmadik helyezés


