
XXI. évf. 20.  szám  2008. május 23. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

KARCAGI
HÍRMONDÓ

A karcagi hulladéklerakó 
telepet 1999 májusában nyi-
tották meg, s indulásakor – 
mint a legmodernebb ilyen 
létesítmény a környéken – 
maximálisan megfelelt az ér-
vényben lévő elvárásoknak. 
Előbb Karcagról és Berekfür-
dőből szállították ide a kom-
munális hulladékot, később 
csatlakozott Kunmadaras, 
Bucsa s legutoljára Kisújszál-

lás, amivel aztán a forgalom 
jócskán megnövekedett. 

- Az uniós csatlakozással a 
hulladéklerakókra kiszabott 
előírások némileg módosul-
tak. A karcagi telep néhány 
kisebb beruházással a jelen-
legi elvárásoknak is meg tud 
majd felelni – véli Balajti Jó-
zsef, aki egy éve már a Nagy-
kunsági Környezetvédelmi 
Kft. ügyvezetője, s mint kör-
nyezetvédelmi ökológus a 

hulladékkezelés és ártalmat-
lanítás szakértője és felelőse 
a városban. 

A Sáfrány lóger úti hulla-
déklerakó mázsájánál, a zú-
zalékkővel felszórt út elején 
nézelődünk. Innen próbálom 
meg lefényképezni az óriási 
szemétkazlat egyengető, tö-
mörítő munkagépet és a kö-
rülötte csapongó sirályokat. 
Új konténerszállító érkezik, 
mázsálás, és indul felfelé le-
borítani a rakományt. Balajti 
József követi a pillantásomat.

- Az elmúlt évben mintegy 
23 ezer tonna hulladék került 
itt elhelyezésre, és a mennyi-
ség folyamatosan nő. Ráadásul 
a hulladék mára fel is „lazult”, 
vagyis a csomagolóanyagok 
könnyebbek lettek. Tehát ha 
súly szerint komoly méretű 
növekedés van, akkor ez tér-
fogat szerint annak a többszö-
röse. Mostanra 141 ezer köb-
méter (tömörített) hulladék 
nyert itt elhelyezést. A hulla-
déklerakó telep, illetve a szol-
gáltatásban dolgozók (kb. 25 
fő) jószerivel nonstop mun-
kát végeznek. 43 ezer embert 
„szolgálnak” ki, télen, nyáron, 
ünnepen, akármikor – még-
pedig veszélyes üzemben. Kö-
szönet és megbecsülés érte.

Pályázat

A Karcag Városi Önkormány-
zat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munka-
kör betöltésére: műszaki cso-
portvezető.

Betöltéshez szükséges felté-
telek:
-  felsőfokú iskolai végzettség,
-  legalább 3 éves szakmai gya-

korlat,
-  „B” kategóriás jogosítvány,
-  számítógépes ismeret.

Bérezés a Kjt. szerint.
Jelentkezni írásban, szakmai 

önéletrajz benyújtásával 2006. 
június 9-ig lehet.

Cím: Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága 5300 Kar-
cag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-
411, fax: 59/311-538.

Tervek a még tisztább városért

Folytatás a 4. oldalon

Az amerikai függetlenségi háború 
karcagi hősére, Fabriczy Kováts Mihály 
huszár ezredesre emlékeztünk az elmúlt 
héten. A nevét viselő iskola diákjai csü-
törtök délőlőtt a Kováts Mihály emlék-

parkban emlékeztek meg a hősről. Be-
szédet Pánti Ildikó önkormányzati képvi-
selő mondott. A délutáni ünnepség előtt 
a Karcagi 13. Huszárezred Emlékrajának 
bevonulása után Andrzej Chinalski, a len-

gyel testvérváros, Krosno Odrzanskie pol-
gármestere és Jon Matinson, az Amerikai 
Egyesült Államok Nagykövetsége politi-
kai osztályának munkatársa emlékezett 
meg az 1779. május 11-én Charlestonban 
hősi halált halt huszárról. Az ünnepsé-
gen Kováts Mihály emlékplakettet adott 
át dr. Fazekas Sándor Karcag polgármes-
tere Andrzej Chinalskinak, a lengyel test-

vérváros polgármesterének. Bodó Sán-
dortól ezt követően jó tanulmányi ered-
ményeikért az iskola hat diákja Bodó-dí-
jat vett át, Hábel Györtől pedig a Rákóczi 
Szövetség díját kapták a tanulók. A ko-
vátsos gyerekek műsora után a jelenlé-
vők megkoszorúzták az iskola falán a hős 
domborművét, Győrfi Lajos szobrászmű-
vész alkotását.  

A karcagi hősre emlékeztek

Egy korábbi számunkban már hírt adtunk Baráth Zol-
tán hentesmester és barátai napkori sikeréről. A csapat azó-
ta újabb eredményeket könyvelhetett el, hiszen az abádszaló-
ki Böllérversenyről a Leggyorsabb csapatnak járó elismerést 
és különdíjat is elhozták. Legutóbb pedig – május 10-11-én – 
a Túrkevei Juhászfesztiválon öregbítették a karcagi birkapör-
költ hírnevét.

Népszerű kiállítás

A Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egye-
sület tagjainak munkáiból nyílt kiállítás még május elsején a 
Kézművesek Házában. A kicsiny, de látványos tárlatra húsz 
szakma képviselői hozták el fából, fémből, textilből, vessző-
ből, nemezből készült alkotásaikat. 

A kiállítás pénteken és szombaton 10-16 óra között tekint-
hető meg.

Nápoly példáján is láthatjuk, hogy az élhető és lakható város 
egyik legfontosabb eleme a környezet tisztasága, a hulladék 
szakszerű kezelése, ártalmatlanítása (esetleg újrahasznosítá-
sa). A nagyvárosok ma már stratégiai kérdésként kezelik ezt, 
és jól képzett apparátust állítanak rá. A környezet megóvása 
szempontjából sem mellékes a hulladékról való gondoskodás, 
amire nézve kőkemény előírásokat hozott az Európai Unió. A 
probléma a fogyasztói társadalom sajátosságaként növekszik, 
értsd a szemétlerakóknak, hulladékkezelőknek egyre nagyobb 
tömegű hulladékkal kell megküzdeniük. 
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Közéleti szilánkok

Falusi 
csapat az 

első ligában
No nem itthon, hanem Németország-

ban történt ez a csoda. Egy néhány ezres 
kis bajor falu csapata, a Hoffenheim utol-
só mérkőzése megnyerésével feljutott 
a Bundesliga I.-be. Ez önmagában még 
nem lenne jegyzet téma, még úgy sem, 
hogy a csapatban egy magyar idegenlé-
giós, Lőw Zsolt is meghatározó játékos. 
Viszont volt néhány olyan dolog, amely 
elgondolkodtatta az embert a mérkőzés 
során, nemcsak a futballal kapcsolatban. 
Természetesen a játék sem volt azért 
mellékes; meggyőződésem, hogy a ma-
gyar első ligában játszó csapatok több-
sége, a Bundesliga II. középmezőnyében 
lennének csak a játék-felfogásukkal. (A 
most hétfőn lejátszott Honvéd – Vasas 
színvonala, legalább egy klasszissal alul-
maradt a német második liga „átlagánál” 
- ezt bátran ki merem jelenteni.) 

A mérkőzés közben többször eszem-
be jutott Puskás Öcsi elhíresült mondása: 
a „nagy pénz, nagy foci”. Ugyanis a Bun-
desliga II.-be újoncként feljutó Hoffen-
heim új tulajdonosa is multi-milliárdos. 
Ingyen vitte a csapat szurkolóit idegen-
beli meccsekre, a stadionban a rászoru-
lóknak néhány száz ingyenes állóhelyet 
biztosított, és példás rendet ért el a lelá-
tón helyet foglaló „kemény mag” meg-
fegyelmezésével. Pofon egyszerű öt-
let, nem tudom ezt itthon miért nem le-
het megvalósítani. Van egy vezérszurko-
ló, akinél egy hordozható kézi hangszóró 
van, ő a felelős. Ő irányítja, hogy a druk-
kerek milyen rigmusokkal, szövegekkel 
buzdítsák a csapatot. Saját érdekében 
úgy szervezi meg a  „munkatársait”, úgy 
osztja el a lelátón, hogy rögtön ki lehes-
sen szűrni a rendbontókat vagy a rasszis-
ta bekiabálókat.

Ezt itthon is meg lehetne csinálni, 
mert a neo-liberális sajtó nálunk ugyan-
csak rosszul értelmezi a rasszista jelen-
séget és felturbózza még azt is, aminek 
semmi köze a rasszizmushoz.

Mert az, hogy nem szeret az ember 
egy nációt, vagy nemzetiséget, az még 
önmagában véve nem rasszizmus. (Meg-
jegyezném: hajdanán, amikor Nyugat _
Európában „a magyarok nyilaitól ments 
meg minket Uram” fohászkodás gyakran 
fölhangzott, hát bizony nem igen szeret-
ték elődeinket. De egyetlen történetíró 
nem állítana olyan balgaságot, hogy emi-
att a nyugati fertályon élők rasszisták let-
tek volna!) 

Visszatérve a „ nagy pénzre”, hát en-
nek vannak úgymond árnyoldalai is. Nem 
véletlen, hogy egész Európában tucatnyi 
multi-milliárdos fektet be focicsapatokba. 
És az sem, hogy gomba módra szaporod-
tak el a különféle fogadásszervező kft.-k, 
amelyek extraprofitjából több, kis létszá-
mú csoport busás hasznot húz. Nem kell 
hozzá nagy fantázia, hogy miként.

Már megerősített hír, hogy Soros 
György is befektetett az AS Rómába. Még 
érdekesebbek lesznek a Róma - Milán 
mérkőzések, mert köztudott, hogy a Mi-
lán mögött meg Berlusconi áll…

- ács -

HÍREKA  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓLA  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓL

A Karcagi Ifjúsági 
Ház rendezvényei

„GYERMEK NAPI 
KÉSZÜLŐDÉS”

címmel
KÉZMŰVES FOGLALKO-

ZÁST SZERVEZÜNK A 
KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZ-

BAN
A foglalkozás időpontja: 
2008. május 24. (szombat) 

16. 00 órától.
Várjuk jelentkezéseteket!
A részvétel ingyenes!

TÁNCHÁZ!
2008. márciusától a hagyo-

mányőrzés jegyében tánchá-
zat indítottunk.

Várjuk olyan fiatalok je-
lentkezését, akik szeretik a 
hagyományos magyar tánco-
kat, és egy jó társaságban el-
töltenének egy estét, vagy 
délutánt.

A következő táncok közül 
van lehetőségetek választani:

- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű táncok.

A Táncház az alábbi idő-
pontokban kerül megrende-
zésre:
május 10. (szombat) 17:00 – 
19:00 óráig,
május 24. (szombat) 17:00 – 
19:00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház eme-

leti nagyterem
A Táncházat vezeti: 
Nagy Emese

„A VARÁZSLATOS 
NAGYKUNSÁG”

címmel délutáni és es-
ti programokra szeretnénk 
meghívni Benneteket a Kör-
nyezetvédelmi és Természet-
védelmi Napok keretein be-
lül.
A programok helyszíne:
Szélmalmi Fogadóház 
5300 Karcag, Vágóhíd u. 1.
 Időpontja:
2008. május 23. (péntek) 
15:00 órától.
Programok:

- kiállítás,
- előadások,
- filmvetítés,
- vetélkedő,
- szélmalom megtekintése,
- íjászkodás,
- este: szalonnasütés.

Találkozó:
A helyszínen 14:30-kor.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Érdeklődéssel olvastam Vadai Ágnes levelét a Hírmondó hasábjain, melyben az ÁFA tör-

vénnyel összefüggő önkormányzati határozatra hivatkozik.
Mellékelem a határozatot, így látszik, hogy abban felszólítás a szavazás mikéntjére nincs! 
A képviselőknek a város érdekében kell cselekednie! Mi Varga Mihállyal ezt tettük: kezde-

ményeztük a szabályok módosítását, hogy az ÁFA törvénnyel ne járjon rosszul a város. Tehát 
az önkormányzati határozat szerint cselekedtünk. Amit a kormány, és Vadai Ágnes támo-
gatott szavazatával, az Karcag városának több mint hétmillió forintjába került! Javaslom, 
hogy ha Vadai Ágnes legközelebb szavaz, vagy ír, előtte olvasson! Lassan, figyelmesen! Per-
sze, az lenne a legjobb, ha levelezés helyett államtitkárként szegénységbe taszított országunk 
felemelésén munkálkodna. 

 Dr. Fazekas Sándor 
 polgármester
 országgyűlési képviselő

K i v o n a t

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. január 31-én megtartott ülésé-
nek jegyzőkönyvéből

26/2008. (I.31.) „kt.” sz. h a t á r o z a t
az új ÁFA törvény önkormányzati többletköltséget eredményező rendelkezéseiről

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. tv. („új” ÁFA törvény) 85. §-ának rendelkezései ismeretében felké-
ri Varga Mihályt, a körzet országgyűlési képviselőjét és Dr. Fazekas Sándort, valamint 
Dr. Vadai Ágnest, mint megyei listán megválasztott országgyűlési képviselőket, hogy 
az ÁFA tv. ezen rendelkezése alapján az önkormányzatokra, mint költségvetési szerve-
ket (közszolgáltatókat) fenntartókra háruló többletköltségeket figyelembe véve kezde-
ményezzék a jogszabály ezen rendelkezéseinek mielőbbi módosítását.

Erről értestül: 
1. Karcag Város Önkormányzata, Képviselő Testület tagjai, lakhelyükön
2. Dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő Képviselői Irodaház,  
 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
3. Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő, Képviselői Irodaház, 
 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
4. Varga Mihály országgyűlési képviselő, Képviselői Irodaház, 
 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
5. Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
– Jogi és Szervezési Iroda, 
–  Pénzügyi és költségvetési Iroda, Helyben 

K. m. f.

Dr. Fazekas Sándor s. k. Rózsa Sándor s. k.
polgármester jegyző 

A kivonat hiteles:
K a r c a g, 2008. február 04.

Ugyan van ennél fontosabb, de az igazság 
mégis a legfontosabb…

1. Varga Mihály képviselő úr a Karcagi Hírmondó „Mire szól a mandátum?” című cikkben 
azt mondja, nem létező képviselő testületi határozatra utalok. Annak a testületi határozatnak 
a száma, amire hivatkoztam: 26/2008. (I.31.) „kt” sz. határozat.

2. Varga Mihály képviselő úr soha semmilyen pert nem nyert velem szemben, mert perben 
sem álltunk egymással. Ellenben képviselő úr pártját, annak karcagi polgármesterét és kar-
cagi pártelnökét a Bíróság jogerősen jó hírnév megsértése miatt kártérítés fizetésére kötelez-
te javamra.

3. A harmadik állításával, mely szerint a karcagi emberek nem arra kíváncsiak, hogy miben 
tér el a képviselők véleménye, egyet értek. Soha nem is vitattam, hogy azt kellene keresni ami 
közös érdekünk, amiben megegyezhetünk. Ez az állampolgárok érdeke.

Dr. Vadai Ágnes

Szeretnénk köszönetet mondani Nagy 
Emese és Hajdú Ágota népművészeknek 
azért a varázslatos előadásért, és táncházért, 
amellyel nagy örömet szereztek és igazi él-

ményt nyújtottak az óvodás gyermekeknek 
és mindannyiunknak.

Kinizsi Úti Óvoda
dolgozói

Köszönet
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Par la men ti Nap ló

Ahogy egyre hosszabbak a 
nappalok, és egyre világosabb 
az idő, úgy szürkül el a parla-
ment munkája. Már beszámol-
tam arról, hogy nincsenek ko-
moly előterjesztések, a képvi-
selők esti szavazások helyett 
rendezvényeken tölthetik a hét-
fő estét, egyszóval áll minden. 
Nem is látszik ebben változás, a 
hírek szerint a kormány kerülni 
akarja a parlamentet, amit lehet, 
kormányrendeletekkel akarnak 
elintézni. Lassan újra olyan lesz, 
mint húsz évvel ezelőtt, akkor is 
rendeletek voltak, évente négy-
szer ülésezett az Országgyű-
lés, aztán nem kellett bajlódni 
mással. A mostani ülésnapokon 
is csak az adott némi izgalmat, 
hogy a parlament többször le-
szavazta a kormány előterjesz-
tését. Kiderült az, amit egyéb-
ként is tudunk: kisebbségi kor-
mányzás – vagy kínlódás – van, 
Gyurcsány Ferencnek nincs 
többségi támogatása már a par-
lamentben sem.

Erre kár sok szót veszteget-
ni, inkább megosztom az olva-
sókkal erdélyi tapasztalataimat, 
tekintettel arra, hogy az elmúlt 
héten - az ottaniak meghívásá-
ra - több napot a június 1-jei ön-
kormányzati választás rendez-
vényein tölthettem. Mielőtt ezt 
tenném, néhány mondatot ar-
ról, hogy is állnak a magyarok 
dolgai Romániában. Ehhez tud-
ni kell, hogy 18 évvel ezelőtt a 
romániai magyarság egységes 
képviselet mellett döntött. Egy-

ség és demokrácia volt a jelszó, 
ami azt jelentette, hogy a minél 
hatékonyabb képviselet, a sza-
vazatok egy táborba gyűjtése 
érdekében egy szervezet, a Ro-
mániai Magyarok Demokrati-
kus Szövetsége (RMDSZ) színe-
iben indult mindenki, aki poli-
tizálni akart. Persze itt is eltérő 
gondolkodás volt, keresztény-
demokrata, liberális, szocialis-
ta és kisgazda érzelmű embe-
rek indultak egy párt színeiben. 
(Gondoljuk csak el, milyen len-
ne, ha a magyar parlament min-
den képviselője egy pártban in-
dulna!) Ez csak úgy működhe-
tett, hogy házon belül demokrá-
cia volt, azaz a kiérlelt, kibeszélt, 
megvitatott álláspontokat kép-
viselte kifelé az RMDSZ.

Az elmúlt években viszont va-
lami elromlott. Az RMDSZ felső 
vezetése egyre inkább nem tűr-
te el a különvéleményt, a más 
felfogást. Az egység lett a fon-
tosabb, eltűnt az eltérő néze-
tek figyelembe vétele. A hely-
zet odáig jutott, hogy a tavaszi 
európai parlamenti választáson 
már külön indult Tőkés László, 
református püspök, akit kiszo-
rítottak az RMDSZ-ből. A meg-
lepetés ezután jött. Az erdélyi 
magyarság ugyanis örömmel 
fogadta az új lehetőséget, és 
Tőkés Lászlót nagy arányban vá-
lasztották meg uniós parlamen-
ti képviselőnek. Körülbelül 60-
40 százalék arányában oszlot-
tak meg a szavazatok az RMDSZ 
és Tőkés között. Így érkeztünk el 

a mostani helyzethez, amikor – 
főként Székelyföldön – új alapí-
tású magyar párt kéri az erdélyi 
magyarok támogatását. Polgár-
mesteri, megyei és helyi telepü-
lési képviselők megválasztásá-
ról van szó.

Hogy mi lesz az eredmény, 
nagyon nehéz megjósolni. Az 
RMDSZ és az MPP (Magyar Pol-
gári Párt) először indul egyszerre 
választáson. (Négy évvel ezelőtt 
az RMDSZ eredményesen aka-
dályozta meg az új párt bejegy-
zését.) Személyes tapasztalatom 
az volt, hogy az MPP gyűlésein 
sokan jelentek meg, olyanok is, 
akik az elmúlt években elfordul-
tak az erdélyi közügyektől. Szé-
kelyföldön is vannak olyan tele-
pülések, ahol már a magyarok 
vannak kisebbségben. Alkalmam 
volt Balánbányán és Vaslábon is 
gyűléseken részt venni, a román 
többség mellett élő gyergyói 
székelyek örültek az új párt adta 
lehetőségnek. Ahogy ők mond-
ták: eddig csak szavazni jártak, 
most először választhatnak is. 
Az új lehetőség talán megad-
ja azt is, hogy a választások után 
az erdélyi magyarság elinduljon 
egy új összefogás megteremté-
se felé. Tudni kell ugyanis, hogy a 
legfontosabb ügyekben, példá-
ul az autonómia elérésében csak 
az együttműködés vezet siker-
re. Az elmúlt években eltűnt er-
délyi magyar szavazókat csak ez 
hozhatja újra vissza. A siker, mint 
mindig, most sincs garantálva.

Varga Mihály

Baleset Bucsa belterületén
Május 14-én 19 óra 51 

perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre egy, Bucsa belterü-
letén történt közlekedési bal-
esetről. A Hunyadi utca és a 
Kinizsi utca kereszteződés-
ében egy IFA típusú teher-
gépkocsi és egy Suzuki típu-
sú személygépkocsi ütközött 
össze. A Suzuki utasai közül 
1 fő a járműbe szorult. A ki-
érkező tűzoltó egységek a 
sérült járművet áramtalaní-
tották, a beszorult személyt 
kiemelték, majd a Rendőrsé-
gi helyszínelés után a jármű-
vet az úttestről eltávolítot-
ták. A Suzuki könnyű sérü-
léseket szenvedett vezetőjét 
és utasait a Mentők kórház-
ba szállították.

Nádastűz

Május 17-én 11 óra 40 per-

kor jelzés érkezett, misze-
rint Karcagon a Bikás tónál 
nádas ég. A jelzett helyen 
500 m2-en száraz avar, nád 
égett. A kiérkező egységek 2 
„D” sugárral és kéziszerszá-
mokkal beavatkoztak.

Méhrajzás

Május 18-án 10 óra 28 
perckor Karcag, Madara-
si u.1. szám alól kérték a se-
gítségünket. Egy méhcsalád 
rajzott ki a közeli mogyoró-
fára, veszélyeztetve a járó-
kelőket. Az egység méhész 
és emelőkosár segítségével 
megszüntette a veszélyt.

Baleset

Május 18-án 12 óra 45 
perckor a püspökladányi 
kollégák kérték a segítsé-
günket. Egy Toyota személy-

gépkocsi  a 4.sz. főúton a fe-
lüljáró mellé hajtott le. A 3 
fő súlyos sérültet az egysé-
gek segítségével hozták föl 
és átadták a menttőknek. 

Balesetveszélyes fa

Május 19-én 8 óra 57 perc-
kor érkezett a jelzés, misze-
rint a Karcag, Püspökladá-
nyi u. 13-15. számú társas-
ház udvarán lévő nagymé-
retű fa megdőlt. A lakókat és 
az épületet veszélyeztette. A 
kiérkező egység emelőkosár 
és motoros fűrész segítségé-
vel a veszélyhelyzetet meg-
szüntette.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Felvételi tájékoztató

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneisko-
la) felvételt hirdet a 2008/2009. tanévre a hagyományos zeneművészeti 
(hangszeres) tanszakok mellett képzőművészet (grafika-festészet) tan-
szakokra.

Beiratkozás a Művészeti Iskolába:
2008 május 29-én (csütörtökön) 15-18 óráig
2008. május 30-án (pénteken) 15-18 óráig
2008. május 31-én (szombaton) 8-12 óráig.

Sipos Antal, igazgató

Új lehetőség Erdélyben a megmaradásra

Tüdőszűrés
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ér-

tesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÁNTSZ regionális tisztifő-
orvosa a 3379-5/2008. sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-
Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves, és 
ennél idősebb lakosok kötelező  tüdőszűrő vizsgálatát. 

A Megyei Tüdőgondozó Intézet 2008. május 16-tól 2008. 
július 25-ig végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az 

alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Tüdőgondozó Intézete 
(Karcag, Zöldfa út 48.)

Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12:30 –  16:30-ig
 Kedd:   8:30 –  12:30-ig
 Szerda: 12:30 –  16:30-ig
 Csütörtök:   8:30 –  12:30-ig
 Péntek:   8:30 –  12:30-ig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy 

éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdő-
gondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és 
betegkártyájával (TAJ szám) lehetőség  szerint a személyre szóló 
értesítésen megjelölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt 
venni.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a kötelező tüdőszűrés-
re kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy távolmaradását 
nem igazolja, akkor szabálysértést követ el, mely a 218/1999. (XII. 
28.) Kormányrendelet 102. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
pénzbírsággal sújtható.

A Györffy István Általános Iskola nevelőtestülete és diák-
önkormányzata szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a
„GYÖRFFY NÉPTÁNC GÁLÁRA”.
Időpontja: 2008. május 25. (vasárnap) 14 óra

Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ moziterme
Belépő : 400.-Ft, nyugdíjas, diák : 200.-Ft

Szeretettel hívjuk és várjuk!

Érvizsgálat
Karcagon a Déryné Művelődési Központban

2008. május 29-én

Ismerje meg érrendszere állapotát 
computeres arteriográf készülékkel történő 

fájdalommentes vizsgálattal!

Szívinfarktus?
Érelmeszesedés? Érszűkület?

Agyvérzés?
MEGELŐZHETŐ!

A vizsgálat szakorvos bevonásával történik.
Bejelentkezés: Sonoterápia Centrum

Szolok, Ady E. út 1. sz. Tel.: 56/344-372.
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2008. július 12-én kerül megrendezésre Karcagon, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

I. Roma Szépségverseny.
A jelentkezésről bővebb információt az alábbi 

telefonszámokon kaphatnak: 59/311-629 v. 06/30-381-6403
Korhatár: 16-26 éves korig.

A verseny megrendezéséhez támogatók jelentkezését várjuk!
A verseny szervezője a karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Szombaton újra csenget-
tek az 1954-ben ballagott di-
ákoknak, immár hatodszor.

A találkozón megjelent 
Kádár Pál tanár úr a volt 
osztályfőnök és Nagy József-
né az iskola jelenlegi igazga-

tónője. Kádár tanár úr üd-
vözlő szövegének felolvasá-
sa után az igazgatónő adott 
tájékoztatást az iskola je-
lenlegi oktatási feladatairól, 
gondjairól, majd a megjelent 
volt osztálytársak számol-

tak be életükről, családjuk-
ról, a múltjukról és jelenük-
ről. Kölcsönös hozzászólá-
saikban felelevenítették az 
egykori iskolai eseményeket, 
diák csínytevéseket. Majd 
ezt követte a kötetlen be-

szélgetés, mely a szere-
tet jegyében, vidámság-
gal zajlott.

Az emlékezések után 
közös ebéden vettek 
részt az egykori osztály-
közösség tagjai, ahol 
karcagi birkapörkölt volt 
a menü.

Egy kis tánc és kö-
zös nótázás következett, 
majd hosszas elköszö-
néssel ért véget a 2008-
as VI. Osztálytalálkozó 
a következő végszóval: 
„Jövőre, veletek, ugyan-
itt találkozunk!”

T. Szabó Pál

Csengetés a Zádoros Öregdiákoknak!

- A kukába kerülő szemét 
sem „egyforma”, hiszen sok 
helyen a kertből kikerült gyo-
mot egyebet is a kukába te-
szik. Történik-e valamilyen 
válogatás a telepen?

- Ha a kukába kerül, azt 
már sajnos utánválogatni 
nem tudjuk, tehát lerakás-
ra kerül a többi kommuná-
lis hulladékkal együtt. Ami 
például a közterületek tisz-
togatásából kerül beszállítás-
ra, azt már eltérítjük a lera-
kótól. Mérlegelés után az ún. 
 gallytárolóba kerül, nem ter-
helve a depónia tér szabad 
kapacitását. Érdemes megem-
líteni, hogy az ilyen kisváro-
sias övezetekből beszállított 
szemét 30-40 %-a szervesen 
lebomló anyag, amit megfe-
lelő technológiával komposz-
tálni lehetne. Ennek persze 
több feltétele van. Egyrészt 
szelektíven kellene begyűjte-
ni, a megfelelő komposztáló 
technikáját bevezetni. Terve-
ink között mind a kettő sze-
repel, a megvalósításhoz a 
közeljövőben egy pályázatot 
szeretnénk benyújtani. 

- Hallottam valakitől, hogy 
az utóbbi időben itt Karcagon 
jelentős előrelépés mutatkozik 
az illegális hulladéklerakók (és 
a jelenség) felszámolásában.

- Karcagon jelenleg nincsen 
bevezetve egységes, szab-
ványosított edényzet, vagy-
is nem kötelező a kuka hasz-
nálata, bár nagyon sok he-
lyen beszerezték. Sok helyen 
teszik még ki az elszállításra 
váró szemetet nejlonzacskó-
ban, szatyorban, nejlonzsák-

ban, és hát sok helyen még 
lényegesen több kerül kivi-
telre, mint amennyi a hulla-
dékszállítási díjba kalkulálva 
lenne. Az idén egy ingatlan, 
esetében 120 literes edénnyel 
számolva, 990 forint a sze-
métszállítás és kezelés díja. 
Namármost, ha egy ingatlan 
elé öt zsák van kirakva, azt ez 
a díj nem fogja fedezni. De az 
az álláspont, hogy mint szol-
gáltató mindent elhozunk a 
házak elől. Ez jó hatással van 
az illegális szemétlerakás fel-
számolására. Meg kell viszont 
jegyezni, hogy a későbbiek-
ben az lesz a törvényi előírás, 
hogy ezt reálisan mérhetővé 
kell tenni, vagyis majdan az 
elszállított szemét arányában 
kell fizetni. Ez ösztönző kéne 
legyen arra, hogy minél keve-
sebb szemetet „termeljenek” 
a háztartások. A másik ösz-
tönző az lehetne, ha sikerül-
ne beindítani a házhoz menő, 
szelektív hulladékgyűjtő jára-
tot. Tavaly egy 6,5 tonnás Re-
nault Midlum típusú konté-
nerszállítót, az idén  tavasszal 
egy 18+2 köbméteres, 1:5 
arányban tömörítő kommu-
nális hulladék-szállító jármű-
vet állítottunk üzembe. Ezek-
kel kapacitások szabadultak 
fel, úgyhogy a régi járművek-
kel el lehet majd indítani sze-
lektált hulladék elszállításá-
nak a megszervezését. Így az 
előbb mondott komposztál-
ható „zöldhulladék” máris 
különválasztható lesz. Jelen-
leg azt mérjük fel, mely ut-
cákban tud mozogni a nagy 
jármű és melyekbe járnak 
majd a kisebbek. Ez az új le-

hetőség a benyújtandó pályá-
zatban is bemutatásra kerül.

- Mik a tapasztalatok a sze-
lektív gyűjtéssel kapcsolatban?

- 2006-ban tizenhét hulla-
dékgyűjtő sziget került elhe-
lyezésre. Ezek a szigetek na-
gyon jól üzemelnek. A lakos-
ság általában „vevő” lett az 
új módszerre és megfelelő-
en használja is. A Varró Ist-
ván Szakiskolában próba-
képpen helyeztünk ki ilyene-
ket papír és palack részére, 
de a későbbiekben az oktatá-
si intézményekben is szeret-
nénk működtetni. A szige-
teken összegyűlt hulladékot 
egyébként utóválogatjuk, az-
tán pedig egy vállalkozó be-
bálázza és értékesítésre kerül. 
Amire még a szigetek esetén 
vigyázni kell az, hogy oda ne 
helyezzünk el egyéb kommu-
nális hulladékot. Nem arra a 
célra van, és aki ilyet tesz, az 
illegális hulladéklerakást vé-
gez. A másik: az lenne jó, ha 
a házaknál is egységes edény-
zet lenne, mert most elég ve-
gyes. Megjelentek a nejlon 
szatyrok, amiket elég körül-
ményes felrakodni, egyébként 
meg szétszakadnak, az álla-
tok szétszedik, stb. A másik 
véglet a kétszáz literes vas-
hordó, mint szeméttároló. 
Hát azt felemelgetni, és ürí-
teni sem éppen könnyű, fő-
leg ha még építési hulladék is 
kerül bele. Sőt, építési hulla-
dék sem lehet a kommunális 
hulladékokban, hiszen az új 
jármű nem tudja tömöríteni, 
könnyen tönkre mehet.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tervek a még tisztább városért

Pályázat
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium ot 

hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
1  fő műszaki tanár
1  fő közgazdász tanár
1  fő informatika-fizika vagy informatika 

szakos középiskolai tanár
1  fő iskolatitkár 

A munkakörök 2008. szeptember 1-től tölthetők be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az 

intézmény igazgatója nyújt, a 06-59-312-202 telefonszámon. A 
részletes pályázati kiírás megtekinthető és letölthető a www.var-
roi-karcag.sulinet.hu oldalon, Állásajánlat címszó alatt.

F E L H Í V Á S 
helyi iparűzési adóbevallásra

A Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhív-
ja az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel vállalko-
zási (iparűzési) tevékenységet folytató adóalany vállalkozók figyelmét, 
hogy a 2007. évi helyi iparűzési adóbevallások benyújtási határide-
je 2008. június 2-án lejár. A késedelem miatti bírság elkerülése ér-
dekében kérjük a bevallási határidő betartását. 

Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Pol-
gármesteri Hivatal fsz. 42. sz. helyiségében, illetve letölthetők a www.
karcag.hu honlapról.

Az iparűzési adó alanyának minősül – így bevallási kötelezettsége 
van – a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszon-
szerzés céljából, üzletszerűen végző
• a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó,
• a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mező-

gazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből szár-
mazó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,

• a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás 
alatt áll,

• egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámo-
lás alatt áll.
Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a köz-

szolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkén-
tes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségve-
tési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási 
intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott 
vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után tár-
sasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében 
– eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége 
nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adóhatóságnak.

Karcag Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

„Szórakoztató zene a 18.-19. századból”
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti-díjas

Karcagi Szimfonikus Zenekar 
hangversenye 2008. 

május 30-án (pénteken) 19 órakor a karcagi Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központban.

Műsoron: Beethoven és Mozart népszerű művei.
Közreműködnek: Prunyi Ilona – zongora, 

Ács Sándor – hegedű, Kóti Gergő – hegedű.
Vezényel: Pazár István.

Belépők: 1.500 és 1.000 Ft-os áron kaphatók 
a Közönségszolgálati Irodában.
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- A sofőrök próbálták meg-
kerülni, de nem ment. Jött hát 
az átkelés. Az első busz kevés-
sel a másik part előtt elakadt, 
ezután, mint középsők követ-
keztünk mi. A sofőrünk na-
gyon tapasztalt volt, mert átke-
lés előtt felgyűrte a nadrágszá-
rat és a kurblival kitapogatta a 
pocsolya alját, hogy merrefelé 
keményebb a talaj. Aztán hát-
ratolatott és padlógázzal előre. 
Át is ért. Mi hárman lelkesen 
megtapsoltuk, mire a mongolok 
csak bámultak, hogy mit csiná-
lunk. Úgy látszik ott az ilyen 
tetszésnyilvánítás is-
meretlen… Követ-
kezett a harmadik 
busz és az is elakadt. 
No, előkerült a drót-
kötél és nekikezd-
tek kihuzigálni őket. 
A drótkötél is bead-
ta a kulcsot, előkerí-
tettek egy másikat. 
Mire mindenki kinn 
volt a vízből, lero-
hadt az egyik busz, 
kezdődött a szerelés. 
Szóval, zajlott az élet rendesen, 
mondhatni végig a hétszáz ki-
lométeren. Ennek ellenére egy 
kicsit korábban, úgy éjfél körül 
Ulanbatorba értünk. Mentünk 
is egyből a régi szállásra, Bogi 
hatodik emeleti lakására. 

- Éjnek évadján?
- Hát mikor? Akkor érkez-

tünk, hétszáz kilométeres, nem 
is akármilyen utazás után, fü-
rödni meg aludni akartunk. 
Félórát dörömböltünk, Bogi se-
hol, egy lengyel lány nyitott aj-
tót. Hamar megmagyaráztuk, 
hogy mi itt már ismerősök va-
gyunk, nyugodtan beenged-
het, nem lesz semmi baj. Nem 
is lett. Minden ágy foglalt volt, 

a földön húztuk a lóbőrt egész 
reggelig. Aztán felkerestük az 
előzőleg kihagyott látnivaló-
kat, császkáltunk, nézelődtünk. 
Másnap kora délután indul-
tunk hazafelé, egyelőre vonat-
tal Irkutszkig. Jókor kimentünk 
az állomásra, és az indulásig ott 
lébecoltunk, búcsú Mongóliá-
tól címmel. Vettünk az útra ezt 
azt, vodkát, sört, harapnivalót 
meg a közeli piacon két másfél 
literes üveg kumiszt szuvenír-
be az itthoni haveroknak. Az-
tán kezdetét vette a két éjsza-
kás út Irkutszkig, ahová ko-

ra reggel, jó kis áztató esőben 
futottunk be, de 14 órakor in-
dult a repülő, és a városnézést 
ez a tény teljesen nyilvánvaló-
vá tette. Villamossal indultunk 
neki, szépen szolidan nézelőd-
ve. Később elállt az eső és elő-
derengett a nap. Indulhattunk 
hát csatangolni Szibéria Pári-
zsában, ahogy Irkutszkot hív-
ják. Majdnem egymillió lako-
sa van, tehát nagyváros, de jel-
legében mégis olyan, mint egy 
jó nagy kisváros.

- Ha azt vesszük, Szibériának 
az a tája még Oroszországban is 
eléggé vidékinek számít.

- Az hát. Nem olyan régi vá-
ros egyébként, kb. a 18. század-

ból való. Valami katonai erőd-
ből fejlődött ki, a nevét is egy 
ottani parancsnokról kapta. A 
folyója az Angara, ami a Bajkál 
tóból ered és ha jól tudom a Je-
nyiszejbe torkollik. Duna mé-
retű folyam. Egyébként nagy 
sugárút, sok zöld park, a folyó 
partján pedig nagy tér, két ka-
tedrálissal, harangtoronnyal és 
nagyon jó harangjátékot is lát-
tunk és hallottuk. Másik látni-
való az óriási második világhá-
borús emlékmű, és szép szibéri-
ai faházakat láttunk, többet is. 

- Mint múzeumot?
- Nem, mint lakóházat. Na-

gyon szépek. A repülőtéren egy 
elképesztően szigorú ellenőr-
zés után foglaltuk el a helyün-
ket a gépen, amivel határozot-
tan meg voltunk elégedve. He-
lyi idő szerint 14 órakor indul-

tunk és helyi idő 
szerint 15 órakor ér-
keztünk Moszkvá-
ba. A közben eltelt 
hat óra felszívódott, 
de nem nyomtala-
nul, mert dögfárad-
tak voltunk. Ma-
ga az utazás is szép 
volt. Fentről néztük 
az óriási zöld tájat, 
amit kék szalagok 
szabdaltak át meg át. 
A repülőgép hangos-

bemondóján mindig közölték, 
hogy éppen mely rész felett re-
pülünk. Fantasztikus, elképesz-
tő látnivaló volt. Figyelj: azt 
tudjuk, hogy a Duna felülről 
kb. egy ujjnyinak látszik. Hát a 
Volga simán volt fél méter…

- Hogyan summázható Mon-
gólia?

- Remélem a cikksorozatból 
is kitűnt, hogy a miénktől elté-
rő életmód ellenére is – csupa 
nagybetűvel! - FANTASZTI-
KUS ország. Fantasztikus em-
berekkel, fantasztikus látniva-
lókkal. Szóval, egy kaland. Az 
biztos.

Elek György

Az utolsó nap ejtőzésére korai kelés következett, mert in-
dult a busz visszafelé a mongol fővárosba. Ezúttal is három 
PAZ típusú busz ment egyszerre, mint jövet, és hasonlóan 
jó kis út volt. Az előző napon leesett eső miatt több foci-
pálya nagyságú, ráadásul mély tócsák lepték el a gépkocsik 
taposta ösvényt, ami ott pirossal jelzett főútvonal.

Mongóliai utazás (10.)

Szibéria Párizsa

A vert csipke az 1920-as 
években jelent meg Karcagon, 
vagy mondhatjuk, a vidéki vá-
rosokban. A háború után a ha-
diözvegyek munkához juttatá-
sa céljából indítottak tanfolya-
mokat. A csipkekészítés tudo-
mányát aztán már nem lehetett 
megállítani. Karcagon a Nyár 
és a Délibáb utcában például a 
házak elé ültek-álltak ki csip-
két verni az asszonyok meg a 
lányok. Így tanulta meg a csip-
keverést Márki Julianna, a ké-
sőbbi Soós Sándorné, aki aztán 
a lányának adta tovább a gom-
bostűk körül csavargódzó hur-
kok átláthatatlan tudományát. 
Nos, ezt a bevezetést minden-
képp el kellett mesélnem Pin-
czésné Soós Gyöngyi karcagi 
csipkeverő és (2008. május 8. 
óta) a Nagykunsági Népművé-
szek Egyesülete titkára bemu-
tatásához.

Az eredetileg vegyipari szak-
középiskolát (Erdei-Grúz Szak-
középiskola, Debrecen) vég-
ző, és a vegyészet, a laboratóri-
umi munka iránt elkötelezett 
Soós Gyön-
gyi már az 
általános is-
kolában szé-
pen hímzett, 
horgolt, kö-
tött, amihez 
a kollégium-
ban a szabás, 
varrás elsajá-
títása is tár-
sult. Csip-
két verni vi-
szont csak 
jóval később, 
a ’80-as évek végén a GYES ide-
jén Soós Sándorné Márki Julian-
nától, édesanyjától tanult – bal-
kezes lévén – nem kevés nehé-
zséggel. A végén minden jóra 
jött, haladt a tanulás szépen. Az-
tán, tíz évvel ezelőtt nagy válto-
zás: betegség, majd leszázaléko-
lás következett. Pinczésné Gyön-
gyike nehéz szívvel vált meg a 
kórházi laboratóriumtól 1989 de-
cemberében, mert mint mondja, 
a munkája a hobbija is volt egy-
ben. Az viszont már ’99 nyarán 
eldöntött tény volt, hogy odaha-
za majd csipkét fog verni. Így is 
lett. Már 1998-ban kiállították a 
munkáit egy bemutatón, 2000-
ben pedig megtervezte és elké-
szítette az első önálló csipkéjét, 
amit 2002-ben egy másik mun-
kával együtt lezsűriztetett. Az el-
ső tervezés „B”, a második „A” 
kategóriás lett. Hát ezzel kez-
dődött. Azóta már nagyon sok 
csipkét készített. Jelenleg har-
minc csipkéje kapott minősítést 
a zsűritől Karcagon, illetve Bu-
dapesten. Hozzá kell tenni azon-
ban, hogy a karcagi csipke a mai 
napig igen zárt körben mozog, és 

a mai napig nem kerülnek ki vi-
dékre a munkák. A ragaszkodás 
tulajdonképpen érthető és mél-
tányolható is, de a bezárkózás az 
egyik oka, hogy míg több csipke-
fajtáról (gömöri, sóvári stb.) már 
jelentek meg kiadványok, addig 
a karcagiról a mai napig sincsen. 
A tervezők régebben sem akar-
tak a nyilvánosság előtt szerepel-
ni, ezért aztán a szakirodalom-
ban sem ismeretes a nevük. Azt 
hiszem nem kérdés, hogy ez igen 
gyorsan pótolandó. De vissza-
térve a kiállításokhoz. Pinczésné 
Soós Gyöngyi életében – maga 
mondja – mérföldkő volt a 2000. 
évi országos csipkekiállítás, ahol 
ő is a kiállítók között volt. Sor-
ban jött a többi tárlat az Ipar-
művészeti Múzeumban a Móga 
csipke kiállításon, Túrkevén, Ti-
szafüreden, Berekfürdőn, Kar-
cagon és a testvérvárosi kapcso-
latnak köszönhetően többször is 
Franciaországban. Ezek az elsők 
közül valók. A legutóbbi, kb. egy 
évben pedig Sárospatakon, Kis-
martonban (Ausztria), Püspök-
ladányban, Bárándon szerepelt 

önállóan, illetve a Nagykunsá-
gi Népművészeti Egyesület más 
mestereivel együtt. Sárospatak-
ra például a Reneszánsz Éve kap-
csán került, ahol egy önálló kiál-
lításra is lehetőség nyílik majd. 
Egyébként pedig a Tisza-tavi ré-
giót népszerűsítő megmozdulá-
sokkal több más kiállításra is el-
jutott. Egy helyütt egy ruhaterve-
ző iparművész vetette fel egy kö-
zös munka lehetőségét. A másik 
új terv a régi úrihímzés és a csip-
ke ötvözése lenne, mint újabb le-
hetőség e szép érték bemutatá-
sára. A kör egyébként tágul, az 
egyesület tagjai Debrecenbe és 
Bicskére készülnek, de itt lesz-
nek a további lehetőségek a be-
mutatkozásra: a Nyitott Kapuk 
(az általános iskolásoknak), a 
Birkafőző Verseny, a Bereki Na-
pok, a Kun Hagyományok Nap-
ja. Gyöngyike pedig a Népi Ipar-
művészi címhez szükséges mun-
kákat akarja mielőbb teljesíte-
ni. Mint mondja, a hiányzó öt 
munkából három már elkészült. 
A többi is készen lesz. Reméljük 
minél hamarabb.

Elek György 

Nagykunsági Népművészeti Egyesület
Pinczésné Soós Gyöngyi 

csipkeverő

TÁJÉKOZTATÁS
Önkormányzati képviselőink segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, 

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

esen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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Igen, már megint nagyszerű 
eseményre látogathattunk ki 
a kunmadarasi repülőtérre, 
ahol a szakértelem lassan fe-
szegetni kezdi az Amatőr Ral-
lye Kupa kereteit.

Már a gépátvételen érezni le-
hetett a profizmus szagát: az 
adminisztratív átvétel egy sá-
tor alatt zajlott, így rossz idő 
esetén sem kellett ázniuk a ne-
vezőknek, mint az amatőr fu-
tamok legtöbbjén. Egyébiránt 
a gépek teljesen megfeleltek az 
előírásoknak, mindösszesen 
két esetben volt némi hiányos-
ság, de a lejárt tűzoltó készülé-
keket a másnapi rajtig ők is ki-
cserélték.

Az indulók listájáról hiány-
zott néhány húzónév, a bajnok 
Vári Mihály egy családi ese-
mény miatt volt távol, de hiá-
nyoltuk az éppen tinédzser, ifj. 
Levota Sándort is. Ettől függet-
lenül a ralifanok nem szenved-
tek hiányt, volt megint Mitsu, 
BMW, Lada, Trabi és a többi-
ek.

Vasárnap reggel végül ra-
gyogó napsütés, és kelleme-
sen meleg tavaszi idő várta a 
verseny kezdetét. Ami azt il-
leti, kellett is egy kicsit vár-
ni. Több, egymástól független 
közúti baleset tartotta fel a ver-
senyzőket, és a szolgálatba állí-
tott mentőautót. Mint azt Már-
kus Gábortól – a Medical Res-
cue Kft. tulajdonosától – meg-
tudtuk, alkalmuk volt élesben 
tesztelni a felszerelést. Füzes-
abonytól nem messze ugyan-
is, egy idősebb úrvezető pró-
bált balra kanyarodni a „mi 
autónkkal”, de az elégtelen tá-
jékozódás következményekép-
pen némi segítségre lett szük-
sége. Mentőseink eleget tettek 
szakmai és törvényi kötelessé-
güknek, majd siettek vissza a 
reptérre. Ahol idő közben sze-
mélyesen is meggyőződhet-
tem a stáb felkészültségéről, 
amikor a kötelező sárga mel-
lény nélkül próbáltam meg a 
nézők elől gondosan elzárt te-
rületre menni, az ott posztoló 
rendező udvariasan, de hatá-
rozottan figyelmeztetett, hogy 
oda csak megkülönböztető jel-
zést használva léphetek. Üdí-
tő volt látni, hogy ezt a helyze-
tet ilyen profizmussal is tudják 
itt-ott kezelni. A jó idő is segí-
tett kicsit a rendezőknek, már 
kora reggel látni lehetett, hogy 
érdeklődőből is több lesz, mint 
legutóbb.

Alig fél órás csúszással – ami 
amatőröknél még úgy is csoda-
számba megy, hogy nem a ren-
dezők tehettek róla – el is kez-
dődött a verseny. Természe-
tesen megint egy új szakaszt 
rajzoltak Kovács Sándorék a 
reptér betonjára, egy nagyon 
jó ritmusú, változatos, minden 
igényt kielégítő pályát „építet-

tek”. Az első körben úgy tűnt, 
hogy inkább látványra men-
nek a srácok, semmint az idő-
re, különösen a büfé környékén 
mutattak mindenféle kunsztot 
a versenyzők, leginkább is Ka-
szás Tibor, aki BMW-jével két-
szer is megpördült 150 méte-
ren belül. A legjobb időt pedig 
egy Ladával Tárnok Attila mu-
tatta be. 

A második körre, köszönhe-
tően a felkészült rendezésnek, 
és a résztvevők fegyelmezett-
ségének, a fél órás csúszást be 
is hozta a rendezvény. Itt már 
azért jobban figyeltek a kanya-
rívekre, féktávokra, kigyorsítá-
sokra, szinte minden páros ja-
vított első körös eredményén, 
egyedül Dredor Rolandék ron-

tottak egy másodpercet, de ké-
sőbb ők is faragtak az időn. A 
papírformának megfelelően – 
31 másodpercet javítva – Ke-
lő Gere László a Mitsubishivel 
volt a leggyorsabb, őt követte 
parádés alakítással a Tárnok–
Terdik páros.

Szerencsére a rendezvény 
mentes volt a nagy balesetektől, 
mindösszesen 3 párosnak kel-
lett megvárnia a félidőt, hogy a 
műszaki mentés keretében ki-
hozzák a vasakat a pályáról. Ez 
idő alatt mindenkinek lehetősé-
ge volt enni a helyi szakács által 
készített egyedi, de fantasztikus 
székelykáposztából, valamint 
azt is megtudhattuk a szpíker 
jóvoltából, hogy pünkösdkor 
tulajdonképpen eljön a szentlé-
lek – bármit is jelentsen ez…

Eljött közben a harmadik 
kör is, ahol szentlelket nem, 
de fantasztikus autózást lát-
hattunk többektől is, úgy tűnt, 
mostanra érett be a verseny-
szellem. Kelő Gere hét perc alá 
ment a Mitsuval, őket követ-
te menetrendszerűen a Ladá-
val Tárnok Attila, majd har-
madikként Peregliék jöttek a 
Suzukival. A fenti sorrend már 
nem is változott a végéig, ab-
szolútban a három említett so-
főr állhatott fel a dobogóra. 

Mint már megszokhattuk, 
jelen volt Mészáros Iván is, aki 
elégedetten nyilatkozott az iti-
ner.hu-nak: 

- Gyakorlatilag már nem is 
nagyon volt szükség a segítsé-
gemre, mindössze együtt szá-

molgattunk: időterv, időel-
lenőrzők stb. Ezen kívül úgy 
mondhatom, hogy megosztjuk 
egymással a gondolatainkat a 
verseny előtt, valamint tech-
nikai eszközöket biztosítot-
tam Kovács Sándoréknak, úgy, 
mint rádió, rajtgép. Természe-
tesen kilátogatok a futamokra, 
és ha látok, vagy tapasztalok 
olyat, amit érdemes megemlí-
teni, akkor információval segí-
tem a rendezést.

- A mostani verseny hogy tet-
szett?

Szerencsém volt végigmenni 
a kijelölt útvonalon, és mond-
hatom, nagyon tetszett a pálya 
kialakítása, a lassabb, techni-
kás részek jó ritmusban válta-
koznak a gyorsabb szakaszok-

kal, ezen felül van 3-4 olyan 
hely, ahol a nézőket is bizton-
ságosan el lehet helyezni, és 
még igazi, látványos ralit is lát-
hatnak. A mentőautó, és a res-
cue csapat is tökéletes felszere-
léssel várta az esetleges kihívá-
sokat. Pályabírók a helyükön 
voltak, a rádióháló működött, 
és itt nem a technikáról beszé-
lek, hanem arról, hogy tudták 
használni is rendesen. Minden 
kör előtt és után végigment a 
safety car, és ahol elhaladt, szé-
pen letesztelték a rádiós ponto-
kat. Ez egy apró szakmai do-
log, de rendkívül fontos. Azt 
vettem észre, hogy egyre in-
kább képesek az ilyen apró, de 
lényeges feladatokra is figyelni. 
Persze, mint mindenhol, kis 
problémák itt is be-becsúsz-
nak, de ezeket szépen lassan le 
lehet vetkőzni. Alapvetően na-
gyon jó versenyt láthattunk.

- RTE rendezés?
Lassan elmondhatom, hogy 

szinte csak rajtuk múlik, mi-
kor fognak egy RTE futamot 
rendezni. Akik itt részt vesz-
nek a szervezésben, lebonyolí-
tásban, egytől egyig elhivatott, 
profi hozzáállású emberek.

Ebből is láthatjuk, hogy nem 
kell már sokat várni a környé-
ken, hogy magasabb kategóriá-
ban szurkolhassunk a verseny-
zőknek. Addig is a következő 
fordulót június 26-án rende-
zik, ami egyben Áci Emlékver-
seny is lesz, sok-sok meglepe-
téssel, de ez egyelőre titok.

Forrás: itiner.hu

A megyei bajnokság ráját-
szása Cegléden folytatódott, 
váltakozó sikerrel férfi csapa-
tunk számára. Az első mér-
kőzésen a Kunszentmárto-
ni TE csapatával meglepően 
szoros eredmény, de karca-
gi siker született. A második 
meccs az Olaj KK. ifi ellen 
igen látványos, szoros küz-
delmet hozott, de sajnos elég 
volt egy pillanatnyi kihagyás, 
és a biztosnak tűnő vezetés-
nek vereség lett a vége.

Eredmények:
Karcagi SE - Kun-

szentmártoni TE 62:51 
(11:12,22:22,13:11,16:6)

Karcagi SE: Kiss J., Kovács 
Zs. 6p., Erdei J. 28/6p., Rideg 
L. 5p., Tóth I. 9p.,

Csere:Simon L. 4p., Koncz 
M., Kovács M., Ábrahám Sz. 

2p.,Kovács A. 6p.,Hajdú G. 
2p.,Fekete T.

Karcagi SE - Olaj KK .ifi 
64:67 (16:13,21:14,11:17,16:2
3)

Karcagi SE: Kiss J. 14/9p., 
Erdei J. 21/9p., Ábrahám Sz. 
7/3p.,Kovács A. 13/3p.,Tóth I. 
6p.,

Csere: Kovács Zs., Simon 
L., Koncz M., Rideg L. 3p., 
Hajdú G., Fekete T., Kovács 
M

Edző: Fodor Csaba
Javítási lehetőség 2008. má-

jus 24-én (szombaton) a Kar-
cag Városi Sportcsarnokban 
9:00-tól az Olaj KK.ifi, majd 
13:30-tól a Ceglédi KK lesz-
nek az ellenfelei kosarasaink-
nak. Minden kosárlabda ba-
rátot szeretettel várunk!

Nyolcadik fordulójához ér-
kezett a legkisebb (’97-’98-as) 
korosztálynak kiírt Kenguru 
Kupa, mely egyben az utol-
só forduló volt. A karcagi lá-
nyok Debrecenben játszot-
tak, ahol kilenc csapat szere-
pelt. Az utolsó fordulóban a 
„B” csoportban játszva rend-
kívül jó játékkal, magabizto-
san nyertek a két fiú csapat 
ellen, s lettek a csoport győz-
tesei. Összesítésben a negye-
dik helyet szerezték meg. Mi-
vel a leányok között a leg-
jobbak lettek, így bejutottak 
a Sopronban megrendezés-
re kerülő bajnokok tornájára, 
melyen az ország legjobb 12 
leány csapata szerepel.

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Lendületes Jaguárok 32:24 
(6-6, 6-6, 2-6, 12-4, 6-2)

Illés R (4), Kerekes H (2), 
Lippai A (3), Lócsi E (4), Sé-
ta G (2), Kabai D (5), Hidasi 
D (6) Szabó K, Rácz L, Fehér 
M, Nagy K (6).

Karcagi Oroszlánköly-
kök – Debreceni Kistigrisek 
43:20 (13-9, 3-7, 4-4, 2-15, 2-
4)

Illés R (2), Kerekes H (5), 
Lippai A (1), Lócsi E (2), Sé-
ta G (10), Kabai D (2), Hidasi 
D (5) Szabó K (6), Rácz L (4), 
Fehér M (1), Nagy K (5).

Edző: Őrlős Zoltán
Bővebb információ az in-

terneten:  www. kenguruku-
pa.hu

Kosárlabda

Országos döntőben a Karcagi 
Oroszlánkölykök leány kosárlabda csapata

Lippai Anna, Fehér Marianna, Hidasi Dorottya, Őrlős Zol-
tán, Séta Gabriella, Kabai Diana, Szabó Klaudia, Rácz Lilla, 
Séta Gabriella, Nagy Klaudia, Lócsi Erika, Kerekes Hajnalka. 
A képről hiányzik Klász Aletta, Lócsi Enikő, Hajnal Tímea.

Rally Kunmadarason

Lapzárta: kedd 14 óra
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti csa-
ládi ház eladó. 4 szobás, tetőteres, gará-
zsos; ipari áram, kábel tv, fúrott kút, klí-
ma, elektromos kapu van. Tel.: 06/30-
239-9121. 
Eladó Karcag, Kálvin u. 15. z. alatti teher-
mentes, teljes közművel ellátott építési 
telek. Budapesti, Debreceni, Berekfürdői, 
Karcagi lakóingatlant beszámítok. Tel.: 
06/20-916-1192.
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. sz. alatti felújí-
tandó ház 4,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 06/20-
524-5036.
Tégla építésű IV. emeleti, 56 m²-es, erké-
lyes lakás eladó. Kg., Szent I. sgt. 1-5. Tel.: 
06/30-507-2187.
Teljesen összközművesített, 3 szobás ker-
tes családi ház rendezett udvarral, igé-
nyesnek eladó. Érd.: Kg., Kátai G. u. 70. 
(18 óra után).
Karcagon a központban, a Csokonai 
Könyvtár mellett 136 m², jó elosztású, 
kertes családi ház garázzsal, dupla fűtés 
(gáz, cserépkályha), vállalkozásra is alkal-
mas, reális áron eladó. Ugyanitt teljesen 
új fekvő kondipad súlyzókkal eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
Dózsa Gy. és Szt. László utcai házak és 
500 m²-es telek és 2 db gáztűzhely sür-
gősen eladók, valamint pultost és szaká-
csot keresek. Tel.: 06/20-230-1202.
Tanya eladó sok melléképülettel, 2400 
m²-es teljesen bekerített területtel. Víz, 
villany van. Tel.: 06/30-229-8516.
Karcagon keres családi ház, lakható alsó 
épülettel (gáz + vegyes tüzeléses) eladó. 
Tel.: 59/311-845 v. 06/30-574-1326. 
Teljesen felújított, 2 szobás, redőnyös, ká-
beltévés lakás eladó a toronyház II. eme-
letén. Érd.: 06/30-740-6105.
Karcagon teljes összközműves kertes ház 
sürgősen eladó. Kedvező rezsi lehetősé-
gével nagy családnak is. Budapest, deb-
receni csere lehetséges. Tel.: 06/20-533-
8934.
A Rokkant kertben (a Lovardához 300 m-
re) 10 sor kert eladó. Kunyhó, WC, fúrott 
kút van. Tel.: 06/30-336-0634.
Karcagon a Tescohoz és Aldihoz közel új 
építésű családi ház 50 m²-es terasszal, 
30 m²-es garázzsal (irodának is használ-
ható), 1700 m² parkosított kerttel és 146 
m² igényesen kialakított Büfé eladó. Tel.: 
06/30-821-3937.
Karcag, Széchenyi sgt. 26. sz. alatti föld-
szinti 2 szobás erkélyes, 54 m²-es lakás el-
adó. Tel.: 06/30-503-4757.
Eladó a Kórház úti lakótelepen egy II. 
emeleti, 2 szobás, jó állapotban lévő la-
kás. I.ár: 6,8 M Ft. Tel.: 06/30-459-6919.
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 59/314-781.
Eladó Karcagon 1 szobás, összkomfortos, 
régi típusú házrész, nagy kerttel és ud-
varral. I.ár: 3,5 M Ft. 06/20-391-5205.
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház eladó. 
Tel.: 59/311-168.
Karcag, Vörösmarty u. 2. sz. alatti másfél 
szobás, cserépkályhás, kis előkertes lakó-
ház eladó. I.ár: 3 M Ft. Ugyanitt új szivat-
tyú eladó. I.ár: 12.000 Ft. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 36.
Főtéri 50 nm²-es, 2. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/70-776-4575.
Karcag, Kuthen u. 84. sz. alatti családi 
ház nagy portával eladó. Tel.: 06/30-536-
8922.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros, 
1,5 szobás családi ház sürgősen eladó. 
U.itt épület faanyag eladó. Tel. 59/400-
802 (reggel 8 óráig, délben és 18 órától).

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 ! 
Problémamentes társadalom kialakí-
tása. Tel.: 06/1-225-0393 www.maha-
rishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es hűtő, 120 l-
es fagyasztó szekrény, 2 fotel, ágynemű-
tartó, dohányzó asztal, 1 db középsző-
nyeg, 2 db akkumulátoros gyerek motor, 
2 db gyerek bicikli. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 
46. Tel.: 59/314-094.
Erős kötésű cirok és vesszőseprű kapha-
tó. Támasztó létra méretre rendelhető a 
karcagi piacokon, vagy a Takács P. u. 9/a. 
sz. alatt Jani bácsinál. 
Pálma minden méret és fajtaválasztéká-
val eladó. Tel.: 06/20-533-8934.
Eladó 1 db Grózer féle 40 fontos és egy 
Kovács féle 38 fontos íj. Tel.: 06/30-985-
4098.
Amerikai fánk kapható a Piaccsarnokban, 
10 db = 200 Ft. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig: 6 – 16 óráig, szombaton: 6 – 
12 óráig.
Mátrafüred-Pipishegyen családi nyara-
ló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 06/30-455-
6995 (Karcag, Eötvös L. u. 3.)
Kisbálás lucerna, 3 diófarönk eladó. Érd.: 
Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-266-2859.
Használt fürdőkád, talpas mosdó, WC 
tartály, pipere polc, különböző fürdő-
szobai kiegészítők eladók méltányos 
áron. Tel.: 59/314-352.
ELEGANT divatüzlet ajánlata: alkalmi ru-
hák, bolerók, stólák, kiegészítők, nad-
rágkosztümök, blézerek, sálak, fehérne-
műk, harisnyák stb. Az üzlet és teljes 
árukészlete, berendezése ELADÓ. 
Nyitva tartás: 9-12 óráig, 13-17:30 órá-
ig naponta, szombaton 9-12:30 óráig. 
Érdeklődni az üzletben lehet. Kg., Eötvös 
L. u. 10.
2 db 22 literes hibátlan, zománcos zsíros 
bödön eladó. Tel.: 59/313-268.
12 méter, 140 cm széles damaszt; 4 mé-
ter vászon; plüss heverő takaró; 4 méter 
futószőnyeg; 2 db összekötő szőnyeg; 
kerámia tányérok eladók. Tel.: 59/313-
526.
Népművészeti dísztárgyak (Miska kan-
csó, festett tányérok, babák, poharak) 
jelképes összegért eladók. Érd.: 59/401-
207.
Alig használt 180x200-as fenyőfa kere-
tes ágy matraccal helyhiány miatt sür-
gősen eladó. Ár: 50.000 Ft. Tel.: 06/30-
229-8948.
Bálázott lucernaszéna eladó. Tel.: 
59/312-744 v. 06/20-465-5195.
4 db Dunlop autógumi Dunlop M 3M+S 
14-es. Hagyatékból téli, nyári, férfi ruha-
nemű; western csizma; esőkabát nad-
rággal; gumicsizma; bőrönd eladó. Tel.: 
06/30-995-6929.
Olcsón eladó Karcagon 6 fiókos, 200 li-
teres Gorenje fagyasztószekrény és 210 
literes fagyasztóláda. Tel.: 59/314-119 . 
06/30-659-6973.
28-as női kerékpár és egy Babetta eladó. 
Érd.: Kg., Virág u. 6.
1.000 db hófogó cserép és 200 kg-os hí-
zó (fele) eladó. Tel.: 06/20-217-9371.
Ülőgarnitúra, fotelágy (ággyá alakítha-
tó) 2 db fotellal eladó. I.ár: 35.000 Ft. 
Tel.: 06/70-943-3130.
Eladó 1 db GREX bukósisak kitűnő álla-
potban, M-es méretben; 1 db kétszár-
nyas lambériás bejárati ajtólap (130x210 
cm); 1 db kazettás bejárati ajtólap 
(90x210 cm); 1 db félig katedrált üve-
ges beltéri ajtó (100x200 cm); régi típu-
sú ablak tokkal, üvegezve; Romet kitűnő 
állapotban (gyújtás hibás). Tel.: 06/30-
544-0696.

Eladó 12 soros függesztett vetőgép; 2 db 
25 l-es műanyag kanna; 50 l-es savanyító 
edény; 30-as műanyag rekeszek; satupad 
satuval, villanymotorral; kézi gyaluk, fűré-
szek, kézi szerszámok; 60 l-es műanyag 
hordók; 1 db gumikerekű talicska; 1 db 
EVRIKA félautomata mosógép; kisméretű 
szőlőprés. Tel.: 06/30-312-2679.
Autóba való gyermekülés és egy kétke-
rekű gyermek kerékpár eladó. Tel.: 06/30-
537-8699.
Eladó Karcagon 4 db párnázott szék (1 fe-
hér); 250x210 cm hosszú dupla sínes füg-
gönytartó (alumínium). Tel.: 59/313-414.
Gyárilag készített 220 V-os betonkeve-
rő; talicska; Csini rekamié; gyermek író-
asztal; 1 db dohányzó asztal eladó. Tel.: 
06/20-808-7368.
Napkollektor eladó. Lakás fűtésre vagy 
vízmelegítésre, 20 éves garanciával. Tel.: 
06/30-236-5858.

Állat
Eladó fehér, húsjellegű hízó (fél is), fi-
atal pulyák. Szállítás megoldható. Tel.: 
59/300-875.
7 hetes, négysoknás hús malacok; hasas-
fias pónik eladók. Labrador tenyész pár 
oltási díjért elvihetők vagy bármire cse-
rélhető. Tel.: 06/30-393-3343.
Sziámi cicák törzskönyv nélkül, oltva, fé-
regtelenítve eladók. Tel.: 06/70-776-4575.
Vágó birka; bárányok; kisbálás lucerna és 
gyepszéna eladó. Érd.: Kg., Vasút u. 38. 
Tel.: 06/30-244-3666.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügyin-
tézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.
Kedvező áron vállalom az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását vagy teljes körű 
aszfaltozását. Épületek bontását, resta-
urálását vagy átalakítását. Épület alap 
ásást, térburkolat kő rakását, vagy tel-
jes körű aszfaltozását. Mezőgazdasági 
munkák végzését. Udvarok, terepek tisz-
títását, rendezését. Kőműves munká-
kat. Gyorsan, pontosan, jól képzett szak-
emberekkel. Nyugdíjasok részére magas 
kedvezményt tudok biztosítani. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-30-346-1454. 
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
U.itt öntvény fürdőkád, mosdókagyló el-
adó. Tel.: 06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői meg-
hívók, névjegyek, bélyegzők készíté-
se. Szitanyomás. Plasztikus betűvágás 
15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megrendelés-
re méretre. Késztermékből vásárolhat 
Pádár Istvánné kézi szövőtől Karcagon, 
a Madarász I. u. 46. sz. alatt. Tel.: 59/313-
674.
Lakatos munkákat, kerítések gyártását, 
úszó tolókapuk és könnyűszerkezetű te-
tők készítését vállalom. Tel.: 06/20-440-
1850.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, felvá-
gást vállalok hazaszállítással vidéken is. 
Tel.: 06/30-336-6142.
Szociális gondozó vállal házigondozást, 
takarítást, bevásárlást. Tel.: 06/30-494-
4071.

Gépjármű
’92-es Opel Corsa új kipufogóval, akku-
mulátorral sürgősen eladó. I.ár: 130.000 
Ft. Tel.: 06/30-285-2486.

Apróhirdetés Kosárlabda

A Gábor Áron Gimnázium 
leány kosárlabda csapata ne-
gyedik alkalommal jutott be 
az országos amatőr diákolim-
pia döntőjébe, melyet Pakson 
rendeztek. A háromszoros di-
ákolimpiai bajnokcsapat fel-
készülését nagyban hátrál-
tatta, hogy a csapat megma-
radt magjai 12. évfolyamosak 
voltak. Csapatunkat különö-
sen sokkolta Kerekes Ramóna 
balesete, és az, hogy sérülésé-
ből a versenyig nem épült fel.  
Az elvégzett munkában nem, 
csak a rutinos játékosokban 
bízhattunk egy újabb szép 
eredmény elérésében. Az első 
mérkőzésen bajnokcsapathoz 
méltó játékkal, biztosan győ-
zelmet arattunk. A második 
mérkőzés tétje a négy közé ju-
tás volt. A budaörsi csapat ta-
lán a mezőny legerősebb csa-
pata volt, és vele kellett meg-
küzdeni. Óriási küzdelemben 
sikerült kicsikarni a győzel-
met. A harmadik mérkőzé-
sen könnyed játékkal nyerve 
a döntőbe jutottunk. A finá-
léban, a csúcsformában lévő 
szombathelyi csapat ellen saj-
nos az első negyedben elment 
a mérkőzés. A második ne-
gyedben védekezésünk olyan-
nyira feljavult, hogy kosarat 
sem kaptunk. Sajnos táma-
dásban nem voltunk elég ha-
tékonyak, így a mérkőzést el-
veszítettük. Háromszor sike-
rült, a negyedik alkalommal 
nem. Ezzel véget ért egy szép 
korszak. Bár fájó egy döntőt 
elveszíteni, elkeseredni mi-
atta nem szabad. A lányok 
négy évig a csúcson voltak, és 
azt hiszem maradtak is. Na-
gyon szép emlékeket hagytak 
maguk mögött, és öregbítet-
ték Karcag, és a Gábor Áron 
Gimnázium hírnevét.

EREDMÉNYEK:
Gábor Áron Gimnázium- 

I. Béla Gimnázium 21:46 (0-
14, 7-15, 8-5, 6-12)

Oros Réka, Andrási Tünde 

(1), Kerekes Ramóna, Orosz 
Gitta, Kompanek Márta, Fü-
löp Csilla (12), Hodos Anett 
(10), Kolostyák Ágnes (6), 
Szilvási Annamária (2), Ch-
rappán Renáta (8), Szabó Ka-
talin (7/3), Szabó Dóra.

Gábor Áron Gimnázium- 
Ilyés Gyula Gimnázium 
33:32 (7-10, 9-7, 10-8, 7-7)

Oros Réka, Andrási Tünde, 
Kerekes Ramóna (3/3), Orosz 
Gitta, Kompanek Márta, Fü-
löp Csilla (3), Hodos Anett 
(11), Kolostyák Ágnes, Szil-
vási Annamária, Chrappán 
Renáta (8/3), Szabó Katalin 
(8/3), Szabó Dóra.

Gábor Áron Gimnázium- 
Zrínyi Miklós Gimnázium 
38:18 (4-6, 12-2, 10-0, 12-10)

Oros Réka, Andrási Tünde 
(2), Kerekes Ramóna, Orosz 
Gitta, Kompanek Márta, Fü-
löp Csilla (10), Hodos Anett 
(4), Kolostyák Ágnes (12), 
Szilvási Annamária, Chrap-
pán Renáta (6), Szabó Katalin 
(4), Szabó Dóra.

Gábor Áron Gimnázium- 
Bolyai János Gimnázium 
24:33 (6-16, 5-0, 7-8, 6-9)

Oros Réka, Andrási Tünde, 
Kerekes Ramóna, Orosz Git-
ta, Kompanek Márta, Fülöp 
Csilla (11), Hodos Anett (2), 
Kolostyák Ágnes (2), Szilvási 
Annamária, Chrappán Rená-
ta (8/6), Szabó Katalin (1), 
Szabó Dóra.

Tesnevelő: Rauschenber-
gerné Sabó Anndrea. Edző: 
Őrlős Zoltán.

VÉGEREDMÉNY: 1. 
Szombathely, Bolyai János 
Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium, 2. Karcag, 
Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégium, 3. Bu-
dapest VII., Szerb Tanítá-
si Nyelvű Óvoda, Általános  
Iskola, Gimnázium és Diák-
otthon, 4. Zalaegerszeg, Zrí-
nyi Miklós Gimnázium.

Az ezüstérem is szépen csillog

Fülöp Csilla, Andrási Tünde, Szabó Katalin, Kerekes Ra-
móna, Hodos Anett, Chrappán Renáta, Kolostyák Ágnes, 
Oros Réka, Szabó Dóra, Szilvási  Annamária, Kompanek 
Márta, Orosz Gitta.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Május 23. péntek
 Majdnem szűz
 Magyar játékfilm
Május 27. kedd
 A Spiderwick 

krónikák
 Amerikai kalandfilm
Május 31. szombat 
 Mézengúz
 Amerikai animációs film
 Kezdés: 18 óra

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 

Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• HU ISSN 1216-1322 - 2345-95.  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. május 17.
Láng Orsolya – Debreczeni 
Péter
Hulin Margit Erika – Szőke 
Sándor

Születés
Lantos Tímea – Marek Zsolt
Berekfürdő.  Dávid

Halálozás
Fülep János
 Kg., Vörösmarty u. 20. 

(1923.)
Földvári László
 Kg., Liliom u. 14. (1927.)
Nagy Imre
 Kg., Rába u. 20. (1966.)
Kentési Imre
 Kg., Kacsóh u. 53. (1919.)
Nagy Jánosné (Sütő Margit)
 Kg., Püspökladányi út 74. 

(1920.)
Rajcsányi Mihály
 Kg., Gyarmati út 8. 

(1932.)

2008. május 23. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  Ballagás II. Búcsú a Varróból
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stúdióbe-

szélgetés
   Vendég: Csík Róbert rendőrka-

pitány
   téma: Zéró tolerancia után
 - Karcagi hírek – hírek, informáci-

ók első kézből
 Állásbörze Karcagon
 Megkezdődtek az aszfaltozási 

munkák
 Tűzoltósági hírek
 - Háttér –
   Téma: Balesetszimulációs gya-

korlat lesz jövő héten pénteken
20.10  Megyei Tűzoltónap

2008. május 27. kedd / szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör

19.30  A Hit Szava - református Isten-
tisztelet

20.30  Nótacsokor
 Zenés Fürdő Show

2008. május 29. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  Ballagás III.
 Búcsú a Szentannaiból
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stúdióbe-

szélgetés
 Megjelent a tűzoltóság emlék-

könyve
 - Karcagi hírek – hírek, informáci-

ók első kézből
 Megkezdődtek az aszfaltozási 

munkák II.
 Tűzoltósági hírek
 Thürmer Gyula Karcagon
 Mezőgazdasági helyzetkép
 - Háttér –
20.10  Juhászfesztivál Túrkevén

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Karcag 

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

Labdarúgás

Május 23. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Május 24. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva

Május 25. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Május 26. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Május 27. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 28. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Május 29. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 30. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Május 12-én közlekedési 
balesetről érkezett bejelentés a 
karcagi rendőrkapitányságra. 
A helyszínen azt lehetett meg-
állapítani, hogy egy helyi lakos 
az általa vezetett személygép-
kocsival közlekedett a  Kacsóh 
úton a Dózsa Gy. út felől a Ker-
tész J. út irányába. A Kacsóh u. 
- Kertész J. út kereszteződése 
előtt közvetlenül előzésébe kez-
dett a vele azonos irányba, az 
úttest jobb szélén szabályosan 
közlekedő helyi lakos által haj-
tott elektromos kerékpárnak. 
A személygépkocsi vezetője az 
előzésből elkezdett jobbra nagy 
ívben lekanyarodni a Kertész J. 
útra, azonban a kanyarodás so-
rán a kerékpárossal összeütkö-
zött. A baleset következtében 
a kerékpárosnak nyolc napon 
túl gyógyuló lábtöréses sérü-
lése keletkezett. A személygép-
kocsi vezetőjével szemben bün-
tető eljárás indult. 

Május 15-én megtartott kö-
rözési akció keretén belül öt bí-
róság által kibocsátott elfogató 
parancs alapján körözött sze-
mélyt fogtak el rendőreink. Kö-
zülük három főt a Karcagi Vá-
rosi Bíróság, egy főt a Veszpré-
mi Városi Bíróság, egy főt pe-

dig a Miskolci Városi Bíróság 
között. Az öt fő átkísérésre ke-
rült az elfogató parancsot ki-
bocsátó bírósághoz, ahol egy 
főnek az előzetes letartóztatása 
is elrendelésre került. Az akci-
óban továbbá három fiatalko-
rú személyt állítottak elő, aki-
ket hatóságunk eltűnés miatt 
körözött, mivel a gyermekott-
honból megszöktek. Ők vissza-
szállításra kerültek a gyermek-
otthonba. Ezen kívül három fő 
elővezetését hajtották végre a 
szolnoki orvos-szakértői inté-
zetbe. Összesen 11 fő került el-
fogásra, előállításra, elővezetés-
re a sikeres akció alatt.

Felhívás
A jó idő beköszöntével egy-

re többen keresik fel a Váro-
si Strandfürdőt. Felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy értékeiket 
ne hagyják őrizetlenül, mert 
előfordulhat, hogy a strando-
lás befejeztével annak már csak 
hűlt helyét találják. Értéke-
ik megóvása érdekében azokat 
zárható kabinban, értékmegőr-
zőben helyezzék el, vagy gon-
doskodjanak arról, hogy azok 
ne maradjanak felügyelet nél-
kül!

Jászkisér – Karcag 0:2 
(0:1)

Jászkisér, 200 néző. Jv.: Bán 
J. (Ondok, Tóth L.)

Karcag: Kőrösi, Lévai, 
Orosz, Kocsis, Egedi, Domo-
kos R. (Balogh R.), Balogh J., 
Domokos A., Bujdosó, Rát-
kai, Donka (Habóczki)

Játékos-edző: Varga János
A huszonötödik percben 

Domokos A. szögletét Lévai 
az ötösről a bal sarokba fejel-
te (0:1). A szünetben kiadós 
jégeső zúdult a pályára, de 
szerencsére hamar elállt. Az 
ötvenharmadik percben egy 
gyors karcagi akció után az 
előretörő Orosz kapta a lab-
dát és a kapus mellett lapo-
san a hálóba lőtt (0:2). Az öt-
vennegyedik percben Domo-
kos elhúzott a bal oldalon és 
az alapvonal közeléből a ka-
pu elé lőtte a labdát, amelyről 
Rátkai centiméterekkel ma-
radt csak le. A hetvenhatodik 
percben Bujdosó lövését a ka-
pus védte. 

Jók: Horváth R., Pálfi, Ajtai 
ill. Kőrösi, Lévai, Kocsis, Do-
mokos R., Bujdosó, Donka

Varga János: Magabiztos 
játékkal hoztuk a kötelező 
győzelmet. Sok sikert kívá-
nok a jászkisérieknek a bent-
maradásért vívott harcban.

Szabó Imre: Sajnálom a 
lelkes közönségünket, de 
nem adjuk fel a kiesés elleni 
harcot.

1. Besenyszög 29 21 5 3 82-21 68
2. Karcag 29 20 4 5 69-32 64
3. Újszász 29 20 2 7 91-36 62
4. Túrkeve 29 16 10 3 64-35 58
5. Jánoshida 29 17 4 8 68-48 55
6. Abádszalók 29 14 9 6 42-26 51
7. Kunhegyes 29 14 5 10 55-53 47
8. Mezőtúr 29 13 7 9 58-42 46
9. Kunmadaras 29 13 6 10 50-41 45
10. Jászárokszállás 29 14 2 13 45-42 44
11. Kunszentmárton 29 12 6 11 47-42 42
12. Nagyiván 29 10 4 15 58-71 34
13. Jászladány 29 7 8 14 54-62 29
14. Fegyvernek 29 8 4 17 43-65 28
15. Törökszentmiklós 29 6 4 19 47-68 22
16. Jászfényszaru 29 5 3 21 26-88 18
17. Jászkisér 29 4 6 19 32-66 18
18. Tiszaszentimre 29 1 3 25 25-118 6

Ifjúsági mérkőzések

Jászkisér – Karcag 2:4 (0:2)
Góllövők: Szabó D. (2), Raj-
csányi, Balla Zs.
U 13-as korosztály: Karcag – 
Szarvas 3:0
Góllövők: Varga K., Szőke N., 
Székely D.
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Szarvas 1:1
Góllövő: Bukovszki

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság
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Serdülő Szabadfogású Országos 
Birkózó Bajnokság

A Kanizsa Birkózó SE május 17-18-án a Nagykanizsai 
Zsigmondy tornacsarnokban rendezte meg a serdülő Sza-
badfogású Országos Birkózó Bajnokságot. Az országból 
– az 1993-94-ben született ifjú birkózók – 167 benevezett 
induló lépett szőnyegre. A Karcagi SE birkózó szakosz-
tályból három versenyző: Kovács Tibor, Kurucz Dávid és 
Varga Imre vette fel a küzdelmet ebben a kiemelkedő me-
zőnyben. Közülük Varga Imre szerepelt a legjobban, aki az 
V. helyezést érte el. Felkészítők voltak: Kurucz István ve-
zető edző, Ferenczi Elek segédedző.

B. I.

Kispályás Labdarúgó Bajnokság

2008. március 18-án (vasárnap) tartották meg a Városi 
Sportcsarnokban a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 
VIII. fordulóját.

Eredmények: Gimnázium – Helldorádó 1:9, Ho-Ri-Ko – 
Flottok 2:0, Familia – BSK 3:0 (elmaradt), Thomas – Fox 
6:7, Weld-impex – Joker 7:2, Szuperinfó – Multitech Kft. 
1:2, Kamion – Maraton 0:1, KSE U-19 – Blades 0:3 (elma-
radt), Agrosprint – Brasil 9:5.

B. I.


