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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Kovács Györgyivel, a DE 
AMTC munkatársával leg-
utóbb január elején taglal-
tuk az időjárási eseménye-
ket és a mérések, megfigye-
lések tapasztalatait. Amint a 
szakember akkor summázta: 
a tavalyi aszályos és új me-
leg-rekordok sorát produká-
ló tavasz és nyár után átla-
gos ősz és tél következett. A 
megszokott medrébe vissza-
tért időjárás volt a megha-
tározó egészen a múlt hétig. 
Ennek az „átlagosságnak” az 
eredménye az idei szép kike-
let, a viruló kertek és a veté-
seiben, mezőiben is ragyogó 
képet mutató határ. 

A tavasz igazából már feb-
ruárban beköszöntött – mu-
tatta a meteorológiai állomás 
méréseit Kovács Györgyi -, hi-
szen ez a hónap 3,5 C fokkal 
melegebb volt az 50 éves át-
lagnál. A hamar érkező me-
legedést jelzi, hogy a hónap 
közepétől a napi maximum 
hőmérsékletek végig 10 C fok 
felett maradtak, ami melegebb 
az eddig megszokottnál. Feb-
ruár 26-án volt a legmelegebb 
– 19,2 C fok –, ami ez nem kü-
lönlegesség, mert ez a februári 
érték 1996-ban és 2001-ben is 
előfordult már. 

Az enyhe februárra egy jó-
val „visszafogottabb” március 

következett, amikor már min-
dössze 1,8 C fokkal volt ma-
gasabb a hőmérséklet az 50 
éves átlagnál, vagyis igazi ta-
vaszi időjárás volt a jellemző. 
Segítetta helyzeten még az is, 
hogy a kevés csapadékkal el-
múlt február után megeredt az 
eső és az ilyenkor szokásos át-
lagmennyiség érkezett. Ez ala-
pozta meg aztán az áprilisban 
és május első három hetében 
tapasztalt tavaszi időjárást, 
no meg az, hogy a hőmérsék-
let áprilisban az „évszaknak”, 
sőt a „hónapnak” megfelelően 
alakult. Május pedig már – há-
rom hét adatait figyelembe vé-
ve – 0,4 C fokkal alatta maradt 
az átlagnak, bár a hó végén ér-
kezett kánikula bizonyára ki-
egyenlítette a lemaradást.

Ami a szép és az utóbbi idő-
ben szokatlan tavaszban új-
donság, azok az áprilisi és má-
jusi viharok voltak és a csapa-
dékból is több érkezett, mint 
amennyit ilyentájt regisztrál-
ni szoktak. Februárban 3,5 
milliméter csapadékot mértek 
(az ötven éves átlag 27 mm). 
Márciusban már 34,1 mm (át-
lag 32 mm), áprilisban pedig 
48,3 milliméter csapadék ér-
kezett az átlagos 43 millimé-
teres helyett. Az aranyat érő 
májusi csapadék is bőségeseb-
ben öntözte a földeket, mert 
a félszázados 54 mm-es átlag 
helyett 73,2 millimétert mér-
tek. Egyébként volt mit pótol-

Átlagos tavasz és nyárelő

A rendezvény részletes programja a 2. oldalon 
olvasható

Folytatás a 4. oldalon

Egy új, 35x17 méteres parkoló kialakítását kezdték meg az 
elmúlt héten a Kertész József utcán. Az új létesítmény ki-
alakítását az ott élők kérésére határozta el a Városi Önkor-
mányzat, hiszen a régi parkolót piaci napokon (vagyis a leg-
nagyobb gépkocsi forgalom idején) árusok foglalják el. A 
munkálatok a jövő héten fejeződnek be.

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasó-
it és hirdetőinket, hogy 
a Karcagi Hírmondó az 
é v t i z e d e s  g y a ko r l at -
nak megfelelően június 
9 - augusztus 22-ig két-
hetente, vagyis június 
20-án, július 4-én, július 
18-án, augusztus 1-jén, 
augusztus 15-én jelenik 
meg. Augusztus 25-től áll 
vissza a megszokott heti 
megjelenés. A szerkesz-
tőség természetesen min-
den héten ügyeletet tart.

A Karcagi Hírmondó 
Szerkesztősége

Május utolsó szombatja délutánján tucatnyi program várta a 
gyerekeket és a kikapcsolódni vágyó szülőket a Dózsa György 
út erre az alkalomra sétálóutcává alakított központi szakaszán. 
A gyerekeknek és a szülőknek az időjárás is igyekezett kedvében 
járni, s ragyogó nyári ég alatt lehetett kipróbálni a rendelkezés-
re álló játékokat, illetve megnézni a tánccsoportok produkcióit.

Gyereknap – Családi nap

Parkoló épülParkoló épül

Gyenes Kálmán 
fotóművész, a 
Délmagyaror-
szág napilap fotó-
riportere Erdélyt 
bemutató felvé-
teleiből nyílt ki-
állítás a  Györffy 
István Nagy-
kun Múzeumban 
2008. május 28-
án. A tárlat júni-
us hónap végéig 
tekinthető meg.
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Közéleti szilánkok

Nyár, 
a sport 

jegyében
A kötelező tüdőszűrésre várva, 

éppen azon gondolkoztam, hogy 
mit is írjak e heti jegyzetemben, 
amikor az előttem álló két férfi 
beszélgetésére lettem figyelmes. 
Először is, epés megjegyzéseket 
tettek a tüdőszűrő alkalmazotta-
ira, akik azzal az ürüggyel, hogy 
„pihentetni kell a gépet”, elmen-
tek valahová, és csak fél óra múl-
va jöttek vissza. (Néhány várako-
zó szerint kávéztak.) Így hát volt 
idő beszélgetni az ismerősöknek, 
és az előttem várakozó két férfi 
élt is a lehetőséggel. Följött köz-
tük a szó sok mindenről, többek 
közt a politikáról is, néhány mon-
dat erejéig. Minden politikus gaz-
ember, egytől-egyig mondták: 
csak a saját zsebüket tömik, meg-
tapsolják egymást a parlament-
ben, mi meg vagy megélünk, 
vagy megdöglünk… Aztán arról 
beszéltek, hogy jön a futball EB, 
meg az olimpia, legalább keve-
sebb politikust lehet majd látni a 
képernyőn. Nem akartam közbe-
szólni, hogy ne reménykedjenek, 
a sportesemények szünetében is 
lesznek azért TV híradók, és kü-
lönben is, úgy az EB-nek és az 
olimpiának is lesznek közéleti vo-
natkozásai. Mert sajnos minden 
mindennel összefügg. A világ-
politikában nem fogják kihagy-
ni a „nagy politikusok”, hogy az 
olimpia kapcsán ne népszerűsít-
sék valahogy magukat. Vagy úgy, 
hogy a nyitó- és a záróünnepség 
bojkottja mellett érvelnek, vagy 
ellene… Az EB nyitómérkőzésén 
is ott lesz majd az osztrák kan-
cellár és a horvát elnök. A döntőt 
játszó csapatok országának elő-
kelőségei is megjelennek majd a 
díszpáholyban – és utána nyilat-
kozgatnak majd a sajtónak, vél-
hetően nem csak a mérkőzésről, 
hanem az EU-t érintő aktuális kér-
désekről, témákról.

Mindenesetre EU ide, EU oda, 
újra leengedték a sorompót a só-
gorék Hegyeshalomnál és beinte-
nek a balkáni népeknek! Látszik 
mennyire bíznak meg bennünk; 
nem Záhonynál, Borsnál, Gyu-
lánál stb. lesz a „szűrés”, hanem 
Bécs alatt. Pedig Mátyás évében 
vagyunk, és óhatatlanul eszébe 
jut az embernek a Himnuszból 
az ismert sor: ”… S nyögte Má-
tyás bús hadát / Bécsnek büszke 
vára…”

Ausztria nyugati határánál per-
sze ezt nem teszik meg (nem is 
tehetnék!) – mi meg mint a bir-
kák, még nem is tiltakozunk; 
hogy, hát Urak, a török ellen jók 
voltunk, meg egyébként is, Euró-
pában vagyunk, vagy nem? 

EU? Ugyan, kérem! Ebből is lát-
szik micsoda humbug az egész…

- ács -

HÍREK
2008. Június 27. (péntek)
Helyszín: Kálvin színpad

- Ünnepi megnyitó, kiállítás megnyitó
- Bácskossuthfalva település hagyományőrző műsora
- Matchbox együttes
- Mediterrán zenekar
- Modern táncbemutató
- Sztárvendég: a Desperado

Helyszín: Kossuth téri park (gyermekprogramok)
- Kakaócsárda (éneklés, bábkészítés)
- Harctér (íjászat, dobócsillag)
- Majorság (lepénysütögető, állatsimogató)
- Kézműves udvar (gyapjúfonás, nemezelés)
- Táncház, gólyalábasok, bábelőadás
- Birkafőzési bemutató, zöldségszobrászat

2008. június 28. (szombat)
A birkafőző verseny napja!
Helyszín: Múzeumpark

- Huszárzenekar és mazsorettek felvonulása
- Bácskossuthfalvai Néptáncegyüttes műsora
- Népi zenekar, népi komédia
- Mazsorettek műsora
- Gáti Pál táncdalénekes műsora
- Nóta-operett műsor cigányzenekarral

Helyszín: Kálvin színpad
- Utcabuli a Schwarzheide rockzenekarral
- Sztárvendég: Demjén Ferenc
A Kossuth téri parkban gyermekprogramok!

2008. június 29. (vasárnap)
Népi ételek főzőversenyének napja!
Helyszín: Múzeumpark

- Karcagi Fúvószenekar műsora
- Folklór programok
- Tiszafüredi Néptáncegyüttes fellépése
- Dalma Dance táncstúdió bemutatója
- „Éneklő szakácsok” szórakoztató műsora

Helyszín: Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő
- Hosszú távú úszóversenyek
- Strandröplabda-bajnokság
- Schwarzeide rockzenekar. 

A Kossuth téri parkban gyermekprogramok! 
A rendezvény idején a Györffy István iskola aulájában 

megtekinthető: dr. Bartha Júlia: A „Nagykunság népi táplál-
kozása” c. kiállítás.

A helyszíneken mindhárom nap: kirakodóvásár, kézműve-
sek utcája, vidámpark, légvár, büfé, étterem, étel-, pálinka-, 
borkóstolás, sétakocsikázás, gólyalábas és maskarás felvonu-
lások és sok egyéb meglepetés.

A rendezvény védnöke: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése
Fővédnökei: 
Fazekas Róbert Bácskossuthfalva polgármestere
Dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési képviselő
Varga Mihály országgyűlési képviselő
Díszvendég település: Bácskossuthfalva – Vajdaság
Jelentkezési lapok letölthetők: www.karcag.hu

X. Karcagi Birkafőző Fesztivál
2008. június 27-29. Múzeumpark – Kossuth téri park – Kálvin út

A TOURINFORM IRODA 
nyitva tartása június 15-től 
augusztus 30-ig hétköznap 10 
- 16 óráig,  szombaton 10 - 14 
óráig.

Közlemény
Ezúton értesítjük önöket, 

hogy a Szent Kinga – A sé-
rült emberek életének teljessé 
tételére – Alapítvány a 2006. 
évben törvényes feladatának 
megfelelően működött.

Bevétel: 50.000 Ft, melyet 
támogatóktól kaptunk. Rá-
fordítás: 55.000 Ft. 
Tárgyévi eredmény: - 5.000 Ft.

Támogatóink támogatását 
tisztelettel megköszönjük, és 
bízunk benne, hogy a jövő-
ben is támogatni fognak ben-
nünket.

Tisztelettel:
Dr. Auner Tamás

Kuratórium elnöke

ÁLLÁS HIRDETÉS
A Gábor Áron Gimnázi-

um, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium pá-
lyázatot hirdet Német-ma-
gyar-biológia szakos és 
könyvtáros tanári munka-
kör betöltésére.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2008. június 27. 

Cím: 5300 Karcag, Mada-
rasi út 1-3.

Tel./fax.: 59/311-248
E-mail: gag@gaboraron-

karcag.sulinet.hu 
Juhászné Zsadányi Erzsébet

igazgató

Köszönjük
A Györffy István Általános 

Iskola nevelőtestülete és ta-
nulóifjúsága tisztelettel meg-
köszöni a IX. Györffy Nép-
tánc Gála sikeres megren-
dezéséhez nyújtott támoga-
tását: Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ vezetőjének 
és dolgozóinak; Rusói István 
népi iparművésznek; Folprint 
2000. Kft. ügyvezető igazga-
tójának; Flóra virág és aján-
dékbolt vezetőjének; ESSEN 
Kft. Vezetőjének; Sextyné 
Málik Anna a szülői munka-
közösség elnökének; Kurucz 
Istvánné; Binderné Dobrai 
Krisztina; Szendreiné Nagy 
Júlia szülőknek; A néptán-
cos osztályok szülői közössé-
gének; Heit Lóránd Levente, 
Oroszné Millinkhoffer Rita, 
Kunné Nánási Mónika, Bené-
né Kecskeméti Anna néptán-
coktatóknak; és mindazok-
nak, akik valamilyen formá-
ban hozzájárultak a Gála si-
keres megrendezéséhez.
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Par la men ti Nap ló

Kevesen gondolták volna né-
hány évvel ezelőtt, hogy a magyar 
parlamentben milyen sűrűn hivat-
koznak majd 2008-ban Szlovákiá-
ra, a szlovák eredményekre. Euró-
pa egyik legfiatalabb állama Meciar 
miniszterelnöksége idején bezárkó-
zott, esélye sem volt az uniós csat-
lakozásra, dúlt a harsány magyarel-
lenesség, mindeközben az ország 
szerény gazdasági teljesítményt 
tudott felmutatni. Sokan véleked-
tek úgy: Szlovákia hosszú időre le-
marad Közép-Európában. Egy par-
lamenti választás viszont mindent 
megváltoztatott. Elküldték az alkal-
matlan kormányt, az új vezetés pe-
dig 5 év alatt behozta azt a lema-
radást, amit addig összegyűjtöt-
tek. Mit behozta! Gazdasági telje-
sítményt, vagy az életszínvonalat 
tekintve megelőzték Magyarorszá-
got és sok más környező országot. 
Több mint 10,4 százalékkal nőttek a 
szlovák bérek ez év első negyedév-
ében a tavalyival összehasonlítva.

A szlovák statisztikai hivatal sze-
rint reálértéken (az összeget az inf-
lációval és az adóváltozásokkal kor-
rigálva) a bérek 6,2 százalékkal 
nőttek. Csak összehasonlításképp 
jegyzem meg, hogy nálunk tavaly 
közel 5 százalékkal csökkentek a re-
áljövedelmek, vagyis még az irány 
sem hasonló, nemhogy az összeg.

Persze az is kiderült, hogy nem 
mindenkinek csökkent itthon sem 
a jövedelme. Úgy tűnik a fővárosnál 
még mindig van pénz. Emlékezhet-
nek még arra, hogy az MSZP-SZDSZ 
városvezetés által kinevezett BKV 
vezérigazgató rövid egy éves tény-
kedés után mehetett volna el 60 mil-

lió forintos végkielégítéssel, ha a fel-
háborodás nem ért volna el orszá-
gos méreteket. Most új szerződés 
borzolja a kedélyeket. A héten aláír-
ták ugyanis a 4-es metró új mérnök-
igazgatójának szerződését. Klados 
Gusztáv alagútépítő mérnök hazai 
viszonylatban szokatlanul magas-
nak számító, évi mintegy 90 millió 
forintos fizetését a főváros vezeté-
se azzal indokolta, hogy egy jó szak-
embernek ennyi az ára a nemzetkö-
zi piacon. Az összeg egyből vitákat is 
váltott ki. Ennyire fontos Demszky-
nek a metró, hogy hajlandó érte kö-
zel 100 milliós fizetést is adni? Vajon 
nem lett volna olyan hazai mérnök, 
aki kevesebbért is hajlandó az épít-
kezést irányítani? Ilyen rosszul áll je-
lenleg az építkezés, hogy külföldről 
kell szakembert hívni? Igaz, Demsz-
ky és a szocialista-liberális városve-
zetés először 1996-ra ígérte a 4-es 
metrót, ez azonban nem magyará-
zat a kiugró összegre.

Mindez persze a hitelesség és a 
bizalom hiányára vezethető vissza. 
Hisz még valaki Demszkynek, vagy 
Gyurcsánynak? – teszik fel sokszor a 
kérdést. Kedd este éppen Kalocsán 
volt alkalmam lakossági fórumon 
megtapasztalni, hogy az emberek 
kétkedéssel szemlélik az ország mai 
vezetőinek döntéseit. (Apropó: még 
ide is jutott egy karcagi fazekas, aki 
a városban él és alkot!) Ez a kételke-
dés persze a parlamentben is tetten 
érhető. A kisebbségi kormányzás 
kezdete óta már a harmadik inter-
pellációs válaszra mondott nemet 
az Országgyűlés többsége. Szatmá-
ry Kristóf fideszes képviselő inter-
pellációjában annak adott hangot, 

hogy nincs a kormánynak hitele és 
megfelelő koncepciója a gazdaság 
talpra állításához, így mindenki két-
kedve fogadja az adóváltoztatások-
ra vonatkozó kijelentéseket. Mikor 
hallgatják meg végre az ellenzéki 
képviselőket és a gazdaság szerep-
lőit? – kérdezte az ellenzéki hon-
atya. Veres János pénzügyminiszter 
válaszában közölte: érdemi konzul-
tációkat folytat a kormány, amely-
nek nyomán 2009. január elsejétől 
az adó-, a járulék- és az adminiszt-
rációs terhek csökkentése várható.

Mivel Veres ezt már sokadszor 
ígérte meg, Szatmáry nem fogad-
ta el a pénzügyminiszter válaszát. 
Úgy tűnik a parlamentet sem hatot-
ta meg a válasz, mivel a többség le-
szavazta Veres János válaszát. Va-
lahogy Veresnek nincs szerencsé-
je, hiszen a múlt héten is az ő vála-
szát szavazta le a parlament, akkor 
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok va-
gyonvesztése volt a téma. (Persze 
ami vagyonvesztés az államnak, va-
lószínű vagyongyarapodás néhány 
szerencsés magánszemélynek…)

Mindeközben újra dübörög a le-
járató kampány. Az MSZP egész ol-
dalas hirdetésekkel, „Szabó Esz-
ternek” álcázott telefonos megke-
reséssel, parlamenti felszólalással 
vette célba Orbán Viktort. Az MSZP 
megvédi a demokráciát – hallhat-
tuk hétfőn. Politológusok szerint az 
MSZP felismerte, hogy nem tudja 
elkerülni az előre hozott választást, 
ezért megindították lejárató kam-
pányukat. Nálunk a lejáratás mérté-
ke, Szlovákiában a fizetések nőttek. 
Itt tartunk 2008 júniusában.

Varga Mihály

Jövedelem helyett nálunk a lejáratás 
mértéke nő

Tüdőszűrés
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ÁNTSZ regionális tisztifőorvosa a 3379-5/2008. sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-
Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves, és ennél idősebb lakosok kötelező  tü-
dőszűrő 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 tüdőgondozó 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 tüdőszűrésre kötelezett a vizsgálaton nem jelenik 

meg, vagy távolmaradását nem igazolja, akkor szabálysértést követ el, mely a 218/1999. (XII. 28.) Kor-
mányrendelet 102. § (1) bekezdésében foglaltak alapján pénzbírsággal sújtható.

Érvizsgálat
Karcagon a Déryné Művelődési Központban

2008. június 13-án

Ismerje meg érrendszere állapotát com-
puteres 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.

ni, hiszen a kötött talajokon is 
csak rövidebb ideig állt a víz, 
azután szépen elszivárgott a 
talajba, vagyis az az esősebb 
tavasz ellenére sincsenek telí-
tődve. Az átlagos tavaszi idő-
járást igazolja az is, hogy má-
jus harmadik hetéig összesen 
180,8 mm csapadékot mértek, 
s ez az ötvenéves adatok átla-
gában szintén 180 mm.

A megfelelő csapadéknak 
köszönhetően a határ nagyon 
szép. Az őszi vetésű növények 
fejlettsége az évszaknak meg-
felelő, egyedül a tavaszi viha-
rok következtében dőlt meg az 
árpa itt-ott, ahol jobban fej-
lett volt. Ígéretes repcetermés 

várható, és a lucernakaszálást 
is időben, jó minőségben meg 
lehetett ejteni, és a fűszéna be-
takarítását is csak az eső kés-
lelteti itt-ott. Időben és jó mi-
nőségben történhetett meg a 
tavasziak vetése és - hála az 
esőnek - a kelés is megfele-
lő intenzitású, „az évszaknak 
megfelelő”. Ugyanilyen inten-
zíven jelentkeznek viszont a 
gyomok és a kártevők is, úgy-
hogy nagyon fontos odafigyel-
ni a védekezésre.

S ahogy mindenfelől halla-
ni, látni, sejteni és remélni le-
het – a tavalyi keserves aszály 
után mindenképpen jobb esz-
tendő várható. 

Úgy legyen.
Elek György

Iskolánkban, a karca-
gi „Refi - ben” a tehetséges 
gyerekekkel való foglalko-
zásnak sokszínű formája és 
egyre gazdagodó hagyomá-
nya alakult ki.

Tanítványaink teherbíró 
képessége is ösztönöz ben-
nünket arra, hogy fokozot-
tabban figyeljünk rájuk.

Cs. Szabó Bence iskolánk 
5. osztályos diákja. Koráb-
ban mese, vers majd próza-
mondásban ért el kiemelkedő 
eredményeket az óvodában, 
majd iskolánk tanulójaként.

Jó gondolkodási képességé-
vel valamennyi tantárgyból 
„helytáll”, kitűnőre teljesít.

Már kezdetben észrevettük 
jó kommunikációs, intellek-
tuális képességét. Önkifeje-
zési vágyával, önmegvalósítá-
si törekvéseivel korán kitűnt 
társai közül.

Különös fogékonyságot a 
természetismereti tárgyak és 
az angol nyelv iránt mutat.

Önmaga így vall erről:

„Nagyon szeretek készül-
ni egy-egy versenyre, meg-
mérettetésre. Mindig szív-
vel, lélekkel látok munkához.  
Ebben segítségemre vannak 
szüleim és tanáraim.

Sokat köszönhetek nekik, 
velük semmi sem lehetetlen. 
Lelkesen készültem a JUNI-
OR nyelvvizsgára is. Nagyon 
boldog vagyok, hogy sike-
rült”

Cs. Szabó Bence májusban 
Budapesten a Rigó utcai Ide-
gennyelvi Továbbképző Köz-
pontban sikeres nyelvvizsgát 
tett angol nyelvből. Gratulá-
lunk!

Mi kell az eredményes 
munkához? Alapvetően két 
dolog. Jó észbeli adottság és 
szorgalom. Kitartó és fegyel-
mezett munka. Bence komo-
lyan dolgozik, de azért ő iga-
zán csupa elevenség, sugárzó 
egyéniség.

Iskolavezetés nevében: 
Földváriné Simon Ilona

igazgató asszony

Kamatozó talentumok

Átlagos tavasz és nyárelő
Folytatás az 1. oldalról
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Kunhalom Polgári Kör

Június 2-án a kör összejöve-
tele megemlékezéssel kezdő-
dött: Körmendi Lajos alapító 
elnök június 6-ai születésnapja 
alkalmából Vass István, New 
Yorkban élő iskolatársa és gye-
rekkori barátja levelét ismer-
hették meg a jelenlévők. Bár 
később útjaik elváltak, a ba-
rátság szálai nem szakadtak el. 
Sokat beszélgettek, olvasgattak 
együtt. Lajos mindig komo-
lyabb volt, de nem zárkózott, 
mások sorsáért aggódó. Bizto-
san akadnak követői, akik tö-
retlen kitartását, szellemét to-
vább viszik! A karcagi szüle-
tésű Vass István Amerikában 
szokta olvasni az Interneten a 
Karcagi Hírmondó cikkeit, és 
feleségével együtt kérték, hogy 
a Kunhalom Polgári Kör tagjai 
lehessenek. Megtisztelő ajánla-
tukat örömmel elfogadjuk.

Az összejövetel vendége 
Márkus Ica nótaénekes volt, 
aki jelenleg is nagyon elfoglalt: 
Berekfürdőn a Nádirigó nép-
dalkört, Karcagon keddenként 
nótaklubot vezet. Három lá-
nya, négy unokája van, mind-
annyian művészi hajlamúak, 
sokszor együtt szerepelnek, 
táncolnak, énekelnek. Férje 
mindenben segíti, így a ’70-es 
évek elején ’Vörös Sárika néni’ 
biztatására Budapesten képez-
te hangját, majd sikeres próba-
éneklések következtek a rádi-
ónál és a TV-nél, hanglemezei 
jelentek meg. Előbb a gimnázi-
um mezőgazdasági gyakorlati 
oktatásában is dolgozott. Mun-
ka és család mellett tanult, de 
aztán rengeteg előadás, uta-
zás következett. Márkus Ica 15 
évig a Tisza táncegyüttes szó-
lóénekese volt. A rendszervál-
tozás után megtorpanás követ-
kezett, de aztán visszajöttek a 
lehetőségek, a rendezvények, 
üdülőhelyeken, fürdőhelyeken 
léphettek fel. A kísérő zenészek 
felváltva Debrecenből, Szol-

nokról, Tápiószentmártonból 
jönnek. Egy alommal Hajdú-
szoboszlón felvillant a nagy le-
hetőség, az Amerikai Egyesült 
Államokba hívták énekes kör-
útra.

Számtalan fotó, videó őr-
zi az évenként ismétlődő ame-
rikai utak emlékét. Bejárta 
Amerikát és Kanadát, a Ma-
gyar Házakban mindenütt na-
gyon nagy szeretettel fogadták, 
könnyekig meghatotta őket a 
magyar nóta, a magyar szó. A 
körút január elejétől áprilisig 
tartott, az állomások közt volt 
Miami, Orlando, New Jersey, 
Buffalo, Ontario, Winnipeg, 
Calgary, Viktória, Niagara, 
Toronto. Az ottani magyarok 
mindenben segítették. Érdekes, 
hogy ott az idősek nagyon te-
vékenyek: golfoznak, teniszez-
nek, tornáznak. A video-felvé-
telen Florida útjait, szórakozá-
si lehetőségeit is követhették a 
jelenlévők: a fényekkel villogó 
kompozíciók esti felvonulásá-
tól a szétnyíló földgömbön át 
a látványos, nagyszabású tűzi-
játékig. A polgári kör összejö-
vetele is énekléssel zárult, el-
hangzott pl. a csodaszép Nótás 
kedvű volt az apám, a Domb-
oldalon áll egy öreg nyárfa, és 
a Jaj, de széles, jaj, de hosszú 
ez az út című dal. Márkus Ica 
tervei közt szerepel, hogy még 
több régi szép dalt tanuljanak 
meg, és a köreivel bejárják az 
itteni vidéket. Ősszel pedig új-
ra Amerikába utazik! Mindeh-
hez jó egészséget, további sok 
sikert kívánunk!

A Kunhalom Polgári Kör 
nyári szünet előtti utolsó prog-
ramja június 8-án vasárnap 
délután 3 órától ifj. Bene Sán-
dor tanyáján való látogatás-
sal zárul. Szeretettel és érdekes 
programokkal várjuk az oda-
látogatókat!

V. Gy.

Nóta-szóAlig akartam hinni a fülem-
nek, amikor a Sláger Rádió 
Angyala azt a hírt közölte ve-
lem, hogy az én osztályom, a 
2. b osztály az, amelyik egy tö-
kéletes gyereknapot tölthet el 
a fővárosban. 

Történt ugyanis, hogy osz-
tályunk egyik kis tanulója, 
Kis Lotti, az előbb nevezett rá-
dió Tökéletes Gyereknap című 
pályázatára levelet írt a Sláger 
Angyalnak.

A hír hallatán Székely Éva, 
már-már szállóigévé vált szavai 
jutottak eszembe: „Sírni csak a 
győztesnek szabad!” Nos, mi 
ezt tettük. Sírtunk is, nevet-
tünk is, öleltük is egymást a 
hír hallatán. Ha nem is győz-
tesek, de mindenképpen nyer-
tesek vagyunk Lottinak kö-
szönhetően, hiszen megnyer-
te levelével ezt a pályázatot az 
osztályának. Nekünk! Többen 
gondoljuk úgy, hogy mi ezt na-
gyon megérdemeltük, hiszen 
ezeknek a kicsi gyerekeknek az 
összetartozása, egymáshoz va-
ló ragaszkodása mindenkép-
pen példa lehet sokak előtt. 
Mára elmondhatom, hogy na-

gyon jó kis közösséggé ková-
csolódott az osztályunk.

2008. május 30-án meg-
állt iskolánk előtt az Oran-
ge Way gyönyörű busza, mely 
vitt minket Budapestre. A Vi-
dámpark előtt már várt ben-
nünket a Sláger Angyal segítő-
je, aki biztosította számunkra 
a korlátlan játékhasználatot a 
Vidámparkban. Ez akkora él-
ményt jelentett a gyerekek szá-
mára, hogy szinte, mint a sza-
badjára engedett kiscsikó, úgy 
vették birtokba a Vidámpar-
kot.

Itt találkoztunk a Popdará-
ló műsorvezetőivel is, akiktől 

autogramot kérhettek a gyere-
kek. Innen a „Meki”-be veze-
tett az utunk, ahol személyesen 
Ronald szolgálta fel az akkorra 
már igen éhes kis társaságnak 
az ebédet. 

Ezek után a BVSC sportpá-
lyára vitt bennünket a csoda-
busz. Itt a fiúk részesei lehet-
tek egy amerikai fociedzésnek, 
a lányok pedig a pom-pom lá-
nyokkal táncolhattak.

Hamar este lett, s indulnunk 
kellett hazafelé. 

Fáradtan, de élményekkel 
telve érkeztünk meg. 

Én személy szerint is nagyon 
örültem ennek a lehetőségnek, 
hiszen több kisgyereknek ez 
volt az első ilyen alkalma, hogy 
elutazhatott Budapestre, vagy a 
„Meki”-ben ebédelhetett.

Köszönjük Neked, Lotti ezt a 
nagyszerű napot!

Egy boldog 2. b osztály, 
büszke tanító nénije:

Magyar  Sándorné
Kováts Mihály Általános Is-

kola
Erről az eseményről további 

képek megtekinthetők a  www.
kovats-karcag.sulinet.hu /galé-
ria - 2007-2008 Tökéletes gye-
reknap címen.

Tökéletes gyereknap

Mondhatjuk, tökéletes lezá-
rása a Gimnázium 2007/2008-
as tanévének egy újabb tanul-
mányi siker, hiszen a Geopo-
litikai Tanács által kiírt „Di-
ák-diplomata-2008” országos 
középiskolai külpolitikai ve-
télkedőn Ládi Zsuzsa, a Gim-
názium 11.b osztályos tanuló-
ja 1. helyezést ért el! A két for-
dulóból álló vetélkedőn több 
esszét kellett elkészítenie Zsu-
zsának – többek között aktuá-
lis külpolitikai témákban meg-
mutatva felkészültségét: a tibeti 
konfliktus, Koszovó és az auto-
nómia, illetve a romániai NA-
TO-csúcson történtek elemzése 
szerepelt a feladatok között.

Az első díj: (júniusban) uta-
zás Bécsbe, az ENSZ Bécsi 
Központ munkájának megis-
merése.

Még két utazásról kell emlí-
tést tennünk: 

Bodnár Ildikó –szintén a 
Gimnázium 11.b osztályos ta-
nulója- az elmúlt hónapban te-

hetett látogatást Brüsszelbe, az 
Európai Unió központjába, mi-
után megnyerte a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye Europe 
Direct – Európai Információs 
Pont pályázatát. Ildikó mun-
káját –mely Karcag városát és 
a megyét mutatja be- egy több-
nyelvű CD-ROM-on ki is ad-
ták.

Július elején pedig a Csep-
pentő Erzsébet, Fazekas Ilo-
na, Hodos Anett végzős gim-
nazistákból álló csapat vehet 
részt –miután országos 4. lett 
az „Osztrák-Magyar Monar-
chia és a Balkán” címmel hir-
detett országos középiskolai 
történelmi-hadtörténeti-dip-
lomáciatörténeti vetélkedőn- 
egy háromnapos kiránduláson 
a Vajdaságban, melynek során 
bejárják a Délvidék történelmi 
helyszíneit. 

Gratulálunk a tanulóknak, 
Bojtos Gábor felkészítő tanár-
nak, a végzősöknek pedig sike-
res érettségit kívánunk!

Utazó gimnazisták Állás hirdetés

A karcagi Szentannai 
Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskola, Gimná-
zium és Kollégium pályá-
zatot hirdet szakképzett 

VILLANYSZERELŐ
munkakör betöltésére. 

(Vízszerelésben szerzett 
tapasztalat előnyt jelent.)

Jelentkezési határidő: 
2008. június 23.
Munkába állás: 
2008. július 1.
Cím: 
Karcag, Szentannai S. u. 
18.
Tel./fax: 59/312-744, 
59/312-451
E-mail: sztannai@exter-
net.hu

Gyökeres Sándor
igazgató

Meghívó
Tisztelettel értesítjük 

Önöket, hogy a Karcagi 
Hírmondó hasábjain foly-
tatásokban közölt Elek 
György (Ruzicska Ferenc) 
által megírt Várostörténet 
ötvenkét tételben (Kar-
cag város története 1506-
1950 között) könyv alak-
ban is megjelent. 

Szeretettel hívjuk Önö-
ket és ismerőseiket a könyv 
bemutatójára, amely 2008. 
június 6-án (pénteken) 16 
órakor a Városi Csokonai 
Könyvtárban kerül meg-
rendezésre. A könyvet a 
szerző mutatja be.
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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 

Nagy Mihályné egy évti-
zede áll a Városi Csokonai 
Könyvtár élén, s most április-
ban ismét átvehette az öt évre, 
a 2008-2013 közötti időszakra 
szóló kinevezést. A régi/új ve-
zetővel az intézmény előtt álló 
feladatokról beszélgettünk.

- Mik lesznek a következő öt 
esztendő legfontosabb teendői?

- A szakmai célokat tekint-
ve tulajdonképpen szerencsés 
helyzetben vagyok, mert az új 
igazgatói megbízatásom idejé-
re esnek az országos könyvtár-
fejlesztési stratégia megvalósí-
tásának munkálatai. Miután a 
miénk egy városi, közművelő-
dési könyvtár, amely önmagá-
ban nem működhet, hanem a 
könyvtári rendszer szerves ré-
sze, az említett fejlesztési straté-
gia feladataihoz és elvárásaihoz 
alkalmazkodniuk kell. Ez a tény 
határozta meg a szakmai prog-
ramomat is, amit az elkövetkező 
öt évre összeállítottam. Persze a 
programot le kell majd bonta-
ni egy ötéves szakmai, stratégi-
ai tervre is, ami nemcsak irányt 
mutat, hanem a további mellé-
kes elvárásokat figyelembe veszi. 
A megkezdett szakmai progra-
mot természetesen folytatni kell, 
s úgy, hogy ami az előző öt év-
ből kimaradt, azt most, a követ-
kező öt évben kell evidenciában 
tartani és megvalósítani.

- Hogyan  lehetne összefoglalni 
a könyvtár jelenét, amelyre majd 
az újabb időszak elvárásai épül-
nek?

- Tulajdonképpen nem va-
gyunk elégedetlenek a szakmai 
létszámokkal, mert az megfelel a 
szakma elvárásainak. A könyv-
tárhasználók jónak minősítet-
ték a nyitva tartási rendünket. A 
könyvtár felújítását három fázis-
ra osztottuk: a földszint, majd a 
gyermekkönyvtár megújulását 
követte volna az épület külsejé-
nek rendbetartása. Mint látható 
ez helyet cserélt. Nagyon szépen 
rendbe hozták a könyvtár kül-
ső vakolatát. Ez nagyon jó, de 
minél gyorsabban szükséges a 
gyerekkönyvtár felújítása. Tud-

ni kell, hogy vészesen csökkent 
a gyermek olvasók száma, s fel-
tétleezzük azt, hogy a vonzóbb 
környezet ismét felkeltené a gye-
rekek érdeklődését a könyv-
tár iránt. Nem feledkezve meg a 
gyermekkönyvtár számítógépes 
ellátásáról, mert ott eddig csak 
munkához voltak gépek.

- Ez talán ma már jogos elvá-
rás lehet a gyerekek részéről, hi-
szen a felnőtt könyvtár számító-
gépes, internet hozzáférést bizto-
sító részlege nagyon nagy népsze-
rűségnek örvend.

- Így van, és arról nem is be-
szélve, hogy mindenki a számí-
tógépes felhasználói tanfolya-
maink iránt érdeklődik, vagyis 
komoly igény van rá. Januárban 
megkaptuk az internetes ügy-
intézés lebonyolítására szolgáló 
eMagyarország pont-os számí-
tógépünket, ami a 26, ezzel járó 
közigazgatási feladat felvállalá-
sát is magával hozta. Pontosab-
ban, nem mi vállaljuk ezt a Pol-
gármesteri Hivatal helyett, ha-
nem a használatban nyújtunk 
segítséget a lakosoknak. Két 
kollégánk rövidesen menni fog 
egy ezzel kapcsolatos nyolcvan-
órás továbbképzésre, ami szin-
tén a pályázat része. Ezeken fe-
lül, bármennyire pénzigényes és 
mindenféle szabályok által be-
határolt terület, de előtérbe ke-
rül egyes állomány egységek bi-
zonyos régi dokumentumainak 
a digitalizálása. Ide kapcsolha-
tó egy újabb képzés, amelyet a 
digitális írástudással nem ren-
delkezőknek szeretnénk maj-
dan megszervezni, amikor meg-
tanítjuk a DVD, CD, CD ROM 
használatát. Kiemelt feladat-
ként kezeljük majd, mint  emlí-
tettem, a gyerekek olvasási szo-
kásainak vizsgálatát és olvasóvá 
nevelését. A hátrányos helyze-
tű, vagyis idős, beteg, járáskép-
telen könyvtárhasználók ellátá-
sát is igyekszünk megszervez-
ni. Ez a könyvek házhoz szál-
lítását jelenti. Megszervezése a 
következő öt esztendő feladata 
lesz. Szeretnénk újabb számító-
géppel bővíteni az ingyenes in-

ternetezési szolgáltatást, s ami 
nagyon fontos: az öt évis ciklus 
második felében elő kell készíte-
ni a minőségbiztosítási projekt 
bevezetését. Ezzel kapcsolatban 
igényfelméréseket kell megter-
veznünk, aminek segítségével ez 
is elindulhat. 

- Jól tudom, hogy a városi 
könyvtárban már talán három 
évtizedes probléma a helyszűke. 
Van-e lehetőség az épület bővíté-
sére?

- Erre egyelőre nem látok le-
hetőséget. A realitásokhoz ra-
gaszkodva a következetes ál-
lományapasztás tűnik végre-
hajthatónak. Vagyis, a régi do-
kumentumokat átnézzük és 
egy-egy példányt hagyunk meg 
belőlük. Ez enyhíthet a helyszű-
kén.

- És milyen az új dokumentu-
mok beáramlása? Mekkora keret 
van új beszerzésekre?

- Az éves dokumentum-be-
szerzési keretünk 2,3 millió fo-
rint körül mozog. Kiszámolha-
tó, hogy ebből lakosonként évi 
száz forint jut…

- … a 3.000 forintos átlag 
könyvárak mellett…

- Igen. Biztos, hogy az újon-
nan vásárolt dokumentumok 
száma kevesebb lesz, mint a tö-
rölt dokumentumoké, vagyis az 
össz-állomány csökkenését fog-
ja jelenteni, de minőségi javu-
lást hozhat. Nagyon kedvező le-
hetőség például, hogy a Könyv-
tárellátónál sok kézikönyvet, 
jól használható főiskolai köny-
vet féláron kaphatnak meg azok, 
akik a céggel szerződést kötöt-
tek. A folyóirat beszerzésünk 
választékát nagyban segíti, hogy 
a Nemzeti Kulturális alapprog-
ramtól 2008-ban ötven-féle fo-
lyóiratot kapunk. Ezek mellett 
továbbra is igyekszünk könyv-
bemutatókat, úti beszámoló-
kat, író-olvasó találkozókat 
vagy más programokat szervez-
ni nyugdíjas olvasóink részére. 
Ezt az alapítványunk bevételei-
ből (az adó 1 %-a) tudjuk majd 
fedezni.   

Elek György

A következő öt év feladatai
A Református Pedagógiai 

Intézet és a hollandiai OGO 
Alapítvány szervezésében 
Hollandiába látogattunk el az 
oktatási rendszer tanulmá-
nyozására, immár második 
alkalommal. A tanulmány-
utat szakmai pályázaton nyer-
tünk. Útitársam öt iskolaigaz-
gató és egy tolmács volt. Szin-
te valamennyi típusú oktatási 
intézményben megfordulhat-
tunk, az általános iskolától a 
tanítóképző főiskoláig.

Holland barátaink mindent 
elkövettek, hogy a 7 napot a 
lehető leghasznosabban tölt-
sük. Utazásunk során meg-
csodáltuk a sajátos hangulatú 
városokat, építészeti különle-
gességeket, szélmalmokat, üde 
legelőket.

Hollandiában a gyermekek 
4 éves koruktól intézményes 
nevelésben vesznek részt. Az 
elemi iskola 6 osztályos, kép-
zési rendszerük (6+6-os). A 
tanulók jelentős része feleke-
zeti, ill. magániskolába jár. Az 
elemi iskola elvégzése után a 
különböző alsó fokú, majd 
középfokú ill. felsőfokú isko-
lákba iratkozhatnak be. Az is-
kolákban fontosnak tartják 
a minőséget. Jó képzés, jó er-
kölcs és a keresztény érték-
rend megléte. Szakmai mű-
helyek foglalkoznak a tanulás 
tanításával. Fontosnak tartják 
a munkáltatást, a globalizáci-
ót, az integráció megvalósí-
tását, és képzett szakemberek 
felkészítését.

Megfigyeltük, hogy az is-
kolák csoportokba tömörül-
nek, és feladataikat összehan-
goltan végzik, így lehetőségük 
van a munkák megosztására. 
A különböző területeket lefe-
dik megfelelő szakemberek-
kel. Így például, komoly ter-
heket vesznek le az igazgatók 
válláról, akiknek a gazdasági 
ügyekkel csak igen érintőlege-
sen kell foglalkozniuk. Így tel-
jes erővel belevethetik magu-
kat a pedagógiai munkába.

Az órákon differenciált ta-
nítást tapasztaltunk. Tetszett, 
hogy többet bíznak önálló 
munkaként a tanulókra, mint 
nálunk, valamint az, hogy a 
tanulók látható izgalom nél-

kül vesznek részt az órákon. 
Az iskolák rendkívül jól fel-
szereltek. A tanárok élnek a 
számítástechnika adta lehe-
tőségekkel, és ennek segítsé-
gével nagyon jó programokat 
fejlesztenek ki arra, hogy va-
lamennyi tanuló előmenetelét 
figyelemmel tudják kísérni. A 
tanárok közötti munkameg-
osztás igen jó. Heti munka-
idő 43,5 óra kötelező órájuk, 
heti 25 óra. Éves szinten fő-
állású pedagógus esetében ez 
1659 óra. Ebből 930 óra óra-
adás, 166 óra kötelező tovább-
képzés. A fennmaradt órákat 
fordítják az értekezletek tartá-
sára, felkészülésre, adminiszt-
rációra, családlátogatásra.

Nagyon tetszett a tanári 
szoba könnyed, oldott légkö-
re, a tanárok gondtalansága. 
A megélhetéshez nincs szük-
ség kiegészítő tevékenységre, 
így minden energiájukat a ta-
nításba fektethetik. A magyar 
oktatás és egyáltalán az egész 
ország gazdasági és politikai 
felépítése sok mindenben kü-
lönbözik a hollandtól, ezért az 
ottani oktatási struktúra egy 
az egyben nem vehető át.

Hétnapos tanulmányutun-
kat az tette teljessé, hogy ven-
déglátóink jóvoltából mindig 
volt mód arra, hogy az okta-
tási intézmények mellett meg-
nézhessünk néhány sajátos 
hangulatú és építészeti stílusú 
kis- és nagyvárost.

Sétáltunk a történelmi han-
gulatú Dortrechtben, hajóz-
tunk az amszterdami csator-
narendszeren.

A fővárosban megnéztük a 
következő látnivalókat:

Anna Frank Háza, Remb-
rand-ház, Van Gogh Múze-
um, Történelmi Múzeum.

Megcsodáltuk Rijks múzeu-
mok, értékeit, részt vehettünk 
vasárnapi istentiszteleten, or-
gonahangversenyen. Sétál-
tunk a tengerparton, egyszó-
val felejthetetlen élményekben 
volt részünk.

A program tovább folytató-
dik ősszel a keresztény iskola-
vezetők és tanárok konferen-
ciáján Utrechtben.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Gondolatok egy 
hollandiai utazásról

Állás hirdetés
A karcagi Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gim-
názium és Kollégium pályázatot hirdet szakképzett ÉLELMEZÉSVE-
ZETŐ (számítástechnikai ismeretek előny) valamint RENDSZER-
GAZDA (szakirányú felsőfokú végzettség) munkakör betöltésére.
Jelentkezési határidő: 2008. július 1.
Munkába állás: 2008. augusztus 18.
Cím: Karcag, Szentannai S. u. 18.
Tel./fax: 59/312-744, 59/312-451 
E-mail: sztannai@externet.hu

Gyökeres Sándor
igazgató
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„Boldogok a gyerekek, mert 
tudják mi a szeretet.”

(Ady Endre)

Szeretettel, törődéssel és 
egyre nagyobb figyelemmel 
alakítanak ki játszóudvaro-
kat fiatal, gyermekeket válla-
ló szülők családi házuk ud-

varán. A családi ház portá-
ján van helye a pázsitnak, a 
virágnak, s a kialakított ját-
szótérnek. Itt többnyire fá-
ból, biztonságos játékok vár-
ják a ház kis lakóit. A jó pél-
da legyen követendő! Kérem, 
tekintsék meg a képsorokat, 
s ha lehetséges, a példaadó 
helyszíneket is!

Nemcsak a családi házak 
udvara, hanem a városban lé-
vő idegenforgalmi látványos-
ságok is várják játszóterüle-
tekkel, gyermekjátékokkal 
a kis látogatókat. Követen-
dő példa erre a Kun-Lovarda 
udvara, ahol a sok-sok kedves 
játék és látványosság fogadja 
az odaérkezőket.

A felvétel időpontjában a 
Zöldfa úti Óvodaegység kis 
látogatói és kísérői élvezték a 
nyarat, a jó időt és a szép kör-
nyezetet.

Az összeállítást készítette:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület

önkormányzati képviselője

Játszóudvarok – játszóházak

Csend utca 7.

Bercsényi utca 59

Csend utca 2.

A Térségünkért Egyesület 
május 30-án tartotta éves be-
számoló közgyűlését. A szer-
vezeti kérdések mellett dön-
tött arról, hogy az év hátralé-
vő részében az Európai Mo-
bilitási Hét (szept. 16-22.) 
címben szereplő mottója szel-
lemében végzi tényfeltáró, ja-
vaslattevő munkáját.

A hozzáférhető adattára-
kon túl, saját tapasztalati for-
rásból is ismereteket kíván 
nyerni és a város közönsége 
elé tárni arról, hogy

· milyen a város levegője,
· milyen hatással van az itt 

élő emberek különböző 
korosztályaira, 

· milyen tényezők alakít-
ják a város levegőjének 
állapotjellemzőit,

· van-e szükség beavatko-
zásra, és erre milyen le-
hetőségek vannak.

A vita során többen pa-
naszkodtak a súlyos (esetleg 
túlsúlyos) gépjárművek for-
galmára. Konkrét adatok fel-
vétele érdekében az egye-
sület megfigyelést, számlá-

lást kíván végezni a város 
több pontján, amihez együtt-
működőket keresünk. Első-
sorban az egyesület ifjúsá-
gi szekcióját, a három közép-
iskolában tanuló aktivistákat 
és segítő tanáraikat szeretné 
bevonni ebbe a munkába. Az 
egyesület várja a felnőtt la-
kosság segítségét, más szerve-
zetek jelentkezését is.

Kérjük a lakosságot, hogy a 
témához kapcsolódó tapasz-
talatait juttassa el címünkre:

Térségünkért Egyesület 
Déryné Művelődési és If-

júsági Központ, 5300 Karcag, 
Dózsa Gy. u. 5-7.

A vizsgálatok, észrevételek, 
javaslatok alapján jelentés ké-
szül, és ha a feladatok is meg-
fogalmazódnak, azokat to-
vábbítjuk a megoldásuk he-
lyére.

Az Európai Mobilitási Hét-
re - benne az autómentes 
napra - program készül, er-
ről kellő időben tájékoztatást 
adunk. 

Térségünkért Egyesület

Térségünkért

„Tiszta levegőt mindenkinek!”

KUKAVÁSÁR
Kedvezményes kukavásár a Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft. telephelyén: 

110 literes kerek szürke kuka: 6.540.-Ft
120 literes kerekes guruló szürke kuka: 6.960.-Ft
240 literes kerekes guruló szürke kuka: 9.840.-Ft
1100 literes guruló gömbölyű tetejű konténer: 64.800.-Ft

Az akció a készlet erejéig tart!
Megvásárolni az alábbi időben és helyen lehet:
Hétfőn és szerdán 8-15 óráig a
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. telephelyén Kar-
cag, Villamos u. 109/2
Tel.: 59/503-317

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

MEZŐŐR.

Betöltéséhez szükséges feltételek:

- legalább 8 általános iskolai végzettség,
- saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. ennek vezetésé-

re feljogosító okmány,
- büntetlen előélet,
- Karcag város külterületének ismerete.

Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.

Jelentkezni írásban, önéletrajz benyújtásával 2008. 06. 23-
ig lehet, az alábbi címünkre:

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538
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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 családi 
ház eladó. 4 szobás, tetőteres, garázsos; ipa-
ri áram, kábel tv, fúrott kút, klíma, elektro-
mos kapu van. Tel.: 06/30-239-9121. 
Tégla építésű IV. emeleti, 56 m²-es, erkélyes 
lakás eladó. Kg., Szent I. sgt. 1-5. Tel.: 06/30-
507-2187.
Teljesen összközművesített, 3 szobás kertes 
családi ház rendezett udvarral, igényesnek 
eladó. Érd.: Kg., Kátai G. u. 70. (18 óra után).
Karcagon a központban, a Csokonai 
Könyvtár mellett 136 m², jó elosztású, ker-
tes családi ház garázzsal, dupla fűtés (gáz, 
cserépkályha), vállalkozásra is alkalmas, re-
ális áron eladó. Ugyanitt teljesen új fekvő 
kondipad súlyzókkal eladó. Tel.: 06/70-300-
9730.
Dózsa Gy. és Szt. László utcai házak , u.ott 
telek, szekrénysor, fali bojler, vezetékes 3 
égős gázkályha, biikli eladó. Szakácsot, fel-
szolgálót felveszek Tiszafüredre. Tel.: 06/20-
230-1202.
Karcagon teljes összközműves kertes ház 
sürgősen eladó. Kedvező rezsi lehetőségé-
vel nagy családnak is. Budapest, debreceni 
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 épí-
tésű családi ház 50 m²-es terasszal, 30 m²-es 
garázzsal (irodának is használható), 1700 m² 
parkosított kerttel és 146 m² igényesen ki-
alakított Büfé eladó. Tel.: 06/30-821-3937.
Karcag, Széchenyi sgt. 26. sz. alatti földszinti 
2 szobás erkélyes, 54 m²-es lakás eladó. Tel.: 
06/30-503-4757.
Eladó a Kórház úti lakótelepen egy II. eme-
leti, 2 szobás, jó állapotban lévő lakás. I.ár: 
6,8 M Ft. Tel.: 06/30-459-6919.
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti lakás el-
adó. Tel.: 59/314-781.
Eladó Karcagon 1 szobás, összkomfortos, ré-
gi típusú házrész, nagy kerttel és udvarral. 
I.ár: 3,5 M Ft. 06/20-391-5205.
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház eladó. 
Tel.: 59/311-168.
Főtéri 50 nm²-es, 2. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/70-776-4575.
Karcagon, a Madarasi úti társasházban I. 
emeleti, középső 2 szoba összkomfortos, 48 
m²-s lakás szeptemberi költözéssel eladó. 
Tel.: 59/311-621 v. 06/20-913-6884.
I. sz. Partos kertben 6,5 sor üres földet mű-
velésre ingyen odaadom. Tel.: 59/300-515.
Egertől 4 km-re 700 m²-es telken álló, 28 
m²-es épület – pince van; víz, villany nincs – 
eladó. Tel.: 06/30-418-3201.
Vízpart melletti tanya több melléképülettel 
eladó. Jó állattartási lehetőséggel, de egyéb 
célra is alkalmas. Víz, villany van. Tel.: 06/30-
229-8516.
Karcagon, az Apavár utcában kisebb típu-
sú, téglából épült, teljes közműves keretes 
ház, bontás nélküli építési lehetőséggel be-
tegség miatt eladó. 1 szobás földszinti, vagy 
I. emeleti lakáscsere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros, 
1,5 szobás családi ház sürgősen eladó. U.itt 
épület faanyag eladó. Tel. 59/400-802 (reg-
gel 8 óráig, délben és 18 órától).
Régi típusú felújítandó ház telek áron eladó. 
Tel.: 06/30-471-9503.
Eladó Kungát utca 2. szám alatti kertes ház. 
Gáz és cserépkályha fűtés van. Tel.: 06/20-
324-1593 (17 óra után).
Építési telek 574 m² eladó. Tel.: 06/30-416-
3808 (esti órákban).
Karcag, Vörösmarty u. 2. sz. alatti másfél 
szobás, cserépkályhás, kis előkertes lakó-

ház eladó. I.ár: 2,8 M forint. Ugyanitt új szi-
vattyú eladó. I.ár: 10.000 Ft. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 36.
Eladó főtéri 2 szobás, erkélyes, földszinti la-
kás. Tel.: 06/30-549-5998.
Karcag Tégláskert I-ben kövesút félen 1 szo-
ba, konyha, mellékhelyiség, 12 sor gyümöl-
csössel eladó. Víz, villany van. I.ár: 850.000 
Ft. Tel.: 59/312-562 v. 06/20-411-9686.

Vegyes
T r 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 kialakítása. 
Tel.: 06/1-225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es hűtő, 120 l-es 
fagyasztó szekrény, 2 fotel, ágyneműtar-
tó, dohányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 2 
db akkumulátoros gyerek motor, 2 db gye-
rek bicikli. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Kisméretű tégla használt, pucolt 330 db, 
valamint kúp pala – használt – eladó. Tel.: 
59/311-129 v. 06/30-215-7693.
Pálma minden méret és fajtaválasztékával 
eladó. Tel.: 06/20-533-8934.
Amerikai fánk kapható a Piaccsarnokban, 10 
db = 200 Ft. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 
6 – 16 óráig, szombaton: 6 – 12 óráig.
Magtisztító (Petkus gigant rendszerű) és ki-
egészítő gépei; Metripond 200 kg-ig mérő 
tükörskálás mérleg, valamint 3 középnehéz 
borona húzójával eladó. Tel.: 59/311-129 v. 
06/30-215-7693.
Mátrafüred-Pipishegyen családi nyaraló ki-
adó. Tel.: 59/311-817 v. 06/30-455-6995 
(Karcag, Eötvös L. u. 3.)
Zártszelvényből készített 25x50-es polcele-
mek festetten, laminált lapokkal együtt el-
adók. 3 levél középnehéz borona húzójá-
val, valamint 3 csillagos Bosch 150 l-es hű-
tőszekrény eladó. Tel.: 59/311-129 v. 06/30-
215-7693.
4 db Dunlop autógumi Dunlop M 3M+S 14-
es. Hagyatékból téli, nyári, férfi ruhanemű; 
western csizma; esőkabát nadrággal; gumi-
csizma; bőrönd eladó. Tel.: 06/30-995-6929.
Ülőgarnitúra, fotelágy (ággyá alakítható) 2 
db fotellal eladó. I.ár: 35.000 Ft. Tel.: 06/70-
943-3130.
MTZ különböző alkatrészek: önindító, ada-
goló, orrsúly, 3. pont kardánok stb.; gyári 
terménydaráló, MTZ 82-es féloldali tank; 50 
%-os hátsó gumik eladók. Tel.: 59/311-129 
v. 06/30-215-7693.
Eladó 1 db régi típusú kétajtós szekrény 
(akasztós, 1 polcos); 1 db 80 cm magas, 110 
cm széles, 1 polcos szekrény; 1 db kismére-
tű szétnyithatós konyhaasztal (78x50). Tel.. 
59/311-621 v. 06/20-913-6884.
Eladó Karcagon 4 db párnázott szék (1 fe-
hér); 250x210 cm hosszú dupla sínes füg-
gönytartó (alumínium). Tel.: 59/313-414.
Fejős kecske, két jerke gida eladó. Érd.: Kg., 
Takács P. u. 9/a. Tel.: 06/70-704-7086.
5 mázsa búza és 3 mázsa kukorica eladó. 
Érd.: Kg., Petőfi u. 1. Tel.: 59/312-571.
Erős kötésű cirok és vesszőseprű kapható. 
Támasztó létra méretre rendelhető a karca-
gi piacokon, vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alat-
ti Jani bácsinál. 
Alumínium csónak 4 LE Thomas motorral el-
adó. Tel.: 06/30-985-4098.
Kisbálás gyepszéna, lucerna és szalma el-
adó, vagy bárányra cserélhető. Tel.: 06/30-
963-9942.
4-5 mázsa búza eladó. 6.800 Ft/mázsa. Tel.: 
59/313-681.
2 pár 43-as box csizma eladó. Tel.. 06/30-
985-4098.
Mosógép, centrifuga, Camping kerékpár, 
220 V-os villanymotor eladó. Tel.: 59/314-
892.
28-as női kerékpár és egy Babetta eladó. 
Érd.: Kg., Virág u. 6.

Bontott cserépkályha; 380 V-os kalapácsos 
daráló; szecskavágó; hordozható benzin-
motoros permetezőgép eladó. Érd.: Kg., 
Maros u. 13.
FAFŰRÉSZELŐT, FAHASOGATÓT KERESEK 
TŰZIFA BETÁROLÁSÁHOZ. Tel.: 59/311-129 
v. 06/30-215-7693. 
Kisbálás lucerna és oltott mész eladó. Tel.: 
06/30-266-2859.
Tavaszi árpa és kisbálás búzaszalma eladó. 
Érd.: Kg., Ágota u. 40. Tel.: 06/30-547-6260.
Mezei munkás egyedülálló férfi a Téglás; 
Kisvénkert vagy Zugkertbe lakható kuny-
hót keres kerti munka karbantartásáért. Tel.: 
06/20-411-9686.

Állat
Sziámi cicák törzskönyv nélkül, oltva, féreg-
telenítve eladók. Tel.: 06/70-776-4575.
Nagyon szép 6 hetes kiskutya ingyen elvi-
hető. Tel.: 59/300-515.
2 éves, gyermekszerető Bordeaux-i dog szu-
ka kutya (hamarosan tüzelő) eladó. (Győzike 
kutyája is ilyen.) Ár: 25.000 Ft. Tel.: 06/30-
204-0196 v. 06/30-628-7485.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzáloghitel 
akár jövedelemigazolás nélkül is. Személyi 
hitelek, lakásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 06/70-
314-4403 v. 06/30-647-7324 v. 06/30-509-
0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. U.itt 
öntvény fürdőkád, mosdókagyló eladó. Tel.: 
06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői meg-
hívók, névjegyek, bélyegzők készítése. 
Szitanyomás. Plasztikus betűvágás 15.000 
Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megrendelésre 
méretre. Késztermékből vásárolhat Pádár 
Istvánné kézi szövőtől Karcagon, a Madarász 
I. u. 46. sz. alatt. Tel.: 59/313-674.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, felvá-
gást vállalok hazaszállítással vidéken is. Tel.: 
06/30-336-6142.
Vállalom áron alul a további munkálatok el-
végzését: járdák, kapubejárók felújítását, 
betonozását vagy teljes körű aszfaltozá-
sát; térburkolatok javítását vagy felújítását; 
épületek bontását, átalakítását, restaurálá-
sát; épület alapásást; tetőszerkezet építé-
sét; cserépforgatást és rakást; udvarok, te-
repek tisztítását és karbantartását jól kép-
zett szakemberekkel bármilyen nemű bur-
kolást, fürdőszoba átalakítást. Teljes körű 
megbízhatóság. Nyugdíjasok részére ma-
gas kedvezményt tudok biztosítani. Akár 
részletfizetésre is! Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-346-1454.

Állás
Internetszolgáltató azonnali  belé -
péssel szerelőt/rendszergazdát keres. 
Személygépkocsival és jogosítván-
nyal rendelkező munkatársat keresünk. 
Vállalkozói igazolvány előny, de nem felté-
tel. Érdeklődni a 06/20-583-6631-es telefon-
számon lehet.

Gépjármű
Eladó Simson S 51-es segéd-motorkerék-
pár; 1 db Babetta kifogástalan állapotban. 
Érd.: Kg., Kertész J. u. 4. 3. ajtó.
MTZ különböző alkatrészei, valamint Barkas 
különböző alkatrészei; 3 leveles középnehéz 
borona klt. eladó. Tel.: 59/311-129 v. 06/30-
215-7693.

Apróhirdetés

Június 6. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Június 7. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
Június 8. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Június 9. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Június 10. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 11. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Június 12. csütörtök
 Oroszlán – Kórház úti
június 13. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Június 14. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Június 15. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 16. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Június 17. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Június 18. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Június 19. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 20. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva

Gyógyszertári ügyelet

Május 18-án idehaza leját-
szott XI. fordulóval befejező-
dött a Sakk NB II. Tóth Lász-
ló csoportban a 2007/08. évi 
csapatbajnokság.

Nagy várakozás előzte meg 
mérkőzésünket, mert 7:5 ará-
nyú győzelmünk esetén a ha-
todik helyet szereztük volna 
meg. Ennek nagyon is meg-
volt a reális esélye, annak el-
lenére, hogy az elsőtáblásunk 
nem állt rendelkezésünkre. 
De csapatunk így is igen erős 
összeállításban ült asztalhoz, 
míg a vendég Szentes csapata 
tartalékosan játszott.

Nagy örömünkre az el-
ső két órában már 3:0-ra ve-
zettünk. A sort én nyitottam 
meg, ellenfelemet könnye-
dén túljátszva, majd Gál Sán-
dor követte példámat szintén 
gyors győzelemmel. A harma-
dik fontos pontunkat Egyed 
Zsolt érte el, a szokásos pon-
tos játékkal ellenfelét feladás-
ra kényszerítette. Ezek után 
felváltva követték a győzel-
meket a vereségek, döntetle-
nekkel fűszerezve, de tartot-
tuk a három pont előnyünket, 
ami bőven elég volt a kitűzött 
célunknak. Ebben a fázisban 
nyert még dr. Kozák Ottó, tel-
jesen leszorította ellenfelét, il-
letve Kónya László és Kovács 
József, két döntetlenjével még 
6:3 volt a javunkra. Viszont a 
kilencedik parti után teljesen 
értetlenül megtorpant csapa-
tunk és a siker küszöbén el-
botlottunk, így a végered-
mény 6:6-os döntetlen lett 
csak, ami nagy siker a ven-
dégeknek, nekünk meg nagy 
kudarc. Így maradtunk a 12-
es mezőnyben a nyolcadik he-
lyen. Csapatunkban sokkal 
több volt ennél a helyezésnél.

A legjobb pontszerzők szá-
zalékos arányban. 1. Ardele-
an George Catal 6,5 pont hét 
játszmából (elsőtáblán kivá-
ló eredmény), 2. Terbe Juli-

anna 4 pont (ötből ez is nagy-
szerű eredmény), 3. Egyed 
Zsolt 7 pont (10 partiból, és 
mint csapat intéző is egyben, 
maximális az eredménye), 4. 
Dr. Kozák Ottó 5,5 pont (8 
mérkőzésből eddigi legjobb 
éve volt), 5. Fodor István 3,5 
pont (öt parti) 6. Puha Péter 
5,5 pont ( 9-ből), 6. Ábel Im-
re 5 pont (10-ből ). A többiek 
50%-alatt teljesítettek.

Minden mérkőzésen ott 
volt: Sebők István, Kónya 
László és Mohácsi Imre. A 
legtöbb győzelmet, szám sze-
rit hatot, az elsőtáblásunk 
A.G. Catal érte el, míg a re-
mikirály címet Egyed Gábor 
nyerte. A bajnokság folyamán 
20 játékos szerepelt a csapat-
ban, ami nem biztos, hogy 
szerencsés körülmény.

Igen sokan támogatják a 
sakkszakosztályt, nagy kö-
szönet nekik, hogy ilyen szű-
kös körülmények között is ál-
doznak csapatunkra.

Őszintén megmondjuk, 
hogy nélkülük nem lenne elég 
az NB II.-es szereplésünkhöz 
a pénz, ugyanis már évek óta 
nem emelkedik a szakosztályi 
költségvetésünk összege, és 
már lassan az utazási költsé-
geket sem fedezi ezen összeg.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni szponzorainknak: 
Karcag Város Önkormányza-
ta, Berekfürdő Önkormány-
zata, Erőforrás Kft., Horváth 
és Tsa., Kun-Mediátor Kar-
cag, VGV Kft. (Rábai Sándor 
ügyvezető Igazgató), Wolf 
György és neje, Wolf László 
(OTP.vezérig. helyettes)

A nyári szezonban az egyé-
ni versenyeknek jött el az ide-
jük. Remélhetően több játé-
kosnak is lesz lehetősége eze-
ken részt venni, hogy ősszel 
azután felvértezve kezdhes-
sük meg a csapatbajnoki küz-
delmeket.

Fodor István

Sakk NB II.

Elmulasztott lehetőségek
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Június 6. péntek 
 Az utca királyai
 Feliratos amerikai 

thriller
Június 7. szombat
 A róka és a gyerek
 Francia filmdráma
Június 10. kedd
 Totál turbó
 Amerikai akciófilm
Június 13. péntek
 Kis Vuk
 Magyar-angol 

animációs film 
Június 14. szombat 
 A vasember
 Amerikai fantasztikus 

akciófilm
Június 17. kedd
 Bolondok 

aranya
 Feliratos amerikai 

romantikus kalandfilm 
Június 20. péntek 
 Sweeney Todd 

– A Fleet street 
démoni borbélya

 Feliratos amerikai-angol 
krimi

Június 21. szombat
 Eszter 

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
2008. május 31.
Kovács Zsuzsa és Balogh Já-
nos
Péter Anikó – Gál Szabolcs

Születés
Pisák Kata – Bogdán Zsolt
Kg., Kisújszállási u. 88.
 Barbara
Stupinszky Nikolett – Szabó 
Norbert
Kg., Ács u. 13.  Fanni
Sebők Erika – Nagy Lajos
Kg., Liliom u. 5.  Zalán

Halálozás
Mátyus Istvánné (Soós Margit)
 Kg., Horváth F. u. 1. 

(1921.)

2008. június 6. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  Önkormányzati ülés
 Közvetítés a városházáról 

felvételről
18.40  A Karcagi Kunlovarda
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stú-

dióbeszélgetés
 Téma: parlagfű mentesítés                 
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 A tiszántúl legnagyobb be-

ruházása a Karcagi Ipari 
Parkban

 Erdélyi fotókiállítás a múze-
umban

 Közúti balesetek
 -  Háttér – Plósz Csilla ven-

dége: Kolostyák Gyula 
 Téma: Jubileumi Birkafőző 

Verseny
20.10  Birkafőző Verseny 2007

2008. június 10. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – katolikus 

szentmise

19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. június 12. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10 Kazak konferencia a Dé-

rynében
18.40  A Karcagi Kunlovarda
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések
 – stúdióbeszélgetés  
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 -  Háttér – Brehó Mónika 

vendégei: Tehetséges kar-
cagi diákok

  20.10 Kevi Juhászfesztivál
  
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a 
Karcag Televízió vételi lehetősé-
gei az alábbiak szerint változtak: 
S18-as csatorna, 280,25 Mhz frek-
vencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás
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Május 29-én egy helyi fér-
fi tett bejelentést a Karcagi 
Rendőrkapitányság ügyeleté-
re, mert a bejelentés előtti nap 
délutánján Karcagon a Nyár 
utcán egy helyi férfi lerúg-
ta őt a kerékpárjáról. Az in-
tézkedés során megállapítást 
nyert, hogy a bejelentő a fenti 
helyszínen biciklizett, amikor 
a Tisza utcai kukánál elhaladt 
több helyi személy, akik kö-
zül az egyik férfi megkérdez-
te tőle, hogy eladó-e a kerék-
párja, amire nemmel felelt. 
Kb. 3 méter megtétele után a 
kerékpáros ütést érzett a bal 
lapockáján, majd a kerékpár-
ral elesett. A sértettnek nyolc 
napon belül gyógyuló kön-
nyű sérülései keletkeztek. Az 
ügyben eljárás indult.

Június 1-jén egy helyi nő 
tett bejelentést, mivel a test-
vérét a Zöldfa utca – Napsu-
gár utca kereszteződésében 
többen bántalmazták. Az in-
tézkedés során megállapítást 
nyert, hogy a fenti helyen két 
helyi férfi összeszólalkozott, 
majd összeverekedtek, tettleg 
bántalmazták egymást. A ve-

rekedés során közbelépett két 
szintén helyi férfi és a vereke-
dőket szétválasztották. A két 
verekedő  a bántalmazás so-
rán nyolc napon belül gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett. 
Az ügyben eljárás indult.

Mit tegyen, ha szól egy 
ház, intézmény vagy 

autó riasztója?

Soha ne legyünk közöm-
bösek! Győződjön meg ar-
ról, hogy nem történt-e bűn-
cselekmény! Az esetek nagy 
részében az elkövető felhagy 
a bűncselekmény folytatásá-
val, ha észreveszi, hogy ész-
revették. Ha bűncselekmény 
történt, értesítse a rendőrsé-
get. Ha látja az elkövetőket, 
figyelje meg őket pontosan 
(személyleírás, hányan van-
nak, milyen ruházatban, gép-
kocsival közlekednek-e, mer-
re távoznak stb.). Ha vakri-
asztás történt, próbálja meg 
értesíteni a tulajdonost, hogy 
kikapcsolhassa a készüléket.

Mezőtúr – Karcag 3:1 (2:1)
Mezőtúr, 100 néző. Jv.: Tó-

th L. (Csuka, Varga)
Karcag: Tóth L., Lévai, 

Orosz (Habóczki), Kocsis, 
Egedi, Balogh R., Nagy R., 
Bujdosó, Domokos A., Szabó 
D, Rátkai

Játékos-edző: Varga János
Hamar vezetést szerzett a 

hazai csapat. Egy jobboldali 
támadás után Orosz kézzel el-
nyomta a kiugró csatárt, ezért 
a partjelző beintésére a játék-
vezető 11-est ítélt. A büntetőt 
Moldván a jobb alsó sarok-
ba lőtte (1:0). A tizenegyedik 
percben Nagy D. lövését Tóth 
Bravúrral szögletre ütötte. A 
tizennegyedik percben Rát-
kait elkaszálták a 16-oson be-
lül. A 11-est Orosz a jobb al-
só sarokba rúgta (1:1). A hu-
szadik percben Moldván át-
adását az üresen álló Nagy 
D. a felső kapufára bombáz-
ta. A huszonötödik percben 
egy jobb oldali támadás után 
Nagy G. botladozott a vé-
dők között, beugratása során 
a labda a gólvonal előtt átgu-
rult a jobb kapufa felé és az 
érkező Bodarok könnyedék a 
hálóba gurított (2:1). A nyolc-
vannyolcadik percben egy 
hazai támadás során Gonda 
elhúzott a védők között és a 
bal alsó sarokba lőtt (3:1).

Jók: Tőke, Gergely, Kinyik, 
Gonda ill. Tóth, Lévai, Nagy 
R., Bujdosó, Szabó D.

Juhász Mihály: A nagy me-
leg rányomta bélyegét a talál-

kozóra. Úgy gondolom, meg-
érdemelten nyertünk.

Varga János: Fiatal csapa-
tom csinált ügyes dolgokat, 
de ma még a rutin győzött.

1. Besenyszög 31 22 6 3 88-25 72
2. Újszász 31 22 2 7 99-40 68
3. Karcag 31 20 4 7 71-38 64
4. Túrkeve 31 16 10 5 67-40 58
5. Jánoshida 31 17 6 8 73-53 57
6. Abádszalók 31 14 11 6 42-26 53
7. Mezőtúr 31 14 8 9 64-46 50
8. Kunhegyes 31 14 7 10 59-57 49
9. Jászárokszállás 31 15 3 13 50-44 48
10. Kunszentmárton 31 13 7 11 56-46 46
11. Kunmadaras 31 13 7 11 53-45 46
12. Nagyiván 31 11 5 15 62-74 38
13. Fegyvernek 31 10 4 17 51-68 34
14. Jászladány 31 7 8 16 57-70 29
15. Törökszentmiklós 31 7 5 19 50-70 26
16. Jászfényszaru 31 6 4 21 30-91 22
17. Jászkisér 31 4 6 21 36-78 18
18. Tiszaszentimre 31 1 3 27 28-125  6

Ifjúsági mérkőzések

Mezőtúr – Karcag 2:0
Karcag – Besenyszög 1:0
Góllövő: Nagy R.
A vereség ellenére a karcagi 

ifjúságiak 71 ponttal tovább-
ra is az első helyen állnak a 
bajnokságban.

U 13-as korosztály: Karcag 
– Hódmezővásárhely 2:1

Góllövő: Székely D. (2)
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Hódmezővásárhely 0:2
A karcagi U 13-as korosz-

tály csapata csoportjában a 
második helyen végzett.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

12

12

12

16

12

Kisújszálláson rendezték 
meg a gyerek-serdülő Kyo-
koshin I. Kisúj-Kupa Kara-
te versenyt. Ezen a rendezvé-
nyen kilenc település 65 ver-
senyzője lépett a tatamira. 
Amint azt Gyarmati Imré-
től, a KSE karate szakosztá-
lyának vezető edzőjétől meg-
tudtuk, 20 ifjú karatés vett 
részt. 18 versenyzőnk külön-
böző színű érmeket szerzett. 
A karcagi karatésok abból a 
versenyző gárdából kerültek 
ki, akik még kevés verseny-
tapasztalattal rendelkeztek. 
Bizonyos versenyrutin meg-
szerzése volt a cél, és a baráti 
klubokkal való kapcsolattar-
tás, ami maradéktalanul tel-
jesült is. A karcagi verseny-
zők eredményei: I. helyezet-
tek: Fenyődi Béla (serdülő, 
könnyűsúly), Csandái Zádor 
(gyerek III., könnyűsúly), 

Kozák János (gyerek, II. kö-
zépsúly), Sós Bianka (gye-
rek I. nehézsúly). II. helyezet-
tek: Fenyődi Attila (gyerek II. 
könnyűsúly), Ráczkevy Sán-
dor (gyerek I. nehézsúly), Te-
ilinger Ferenc (serdülő, kön-
nyűsúly), Bene László (gye-
rek III. könnyűsúly), Balogh 
Dóra (gyerek II. könnyűsúly), 
Parragh Botond (gyerek II. 
középsúly). III. helyezettek: 
Fenyődi Róbert (gyerek III. 
könnyűsúly), Fenyődi Krisz-
tián (gyerek III. nehézsúly), 
Ráczkevy Salamon (gye-
rek III. könnyűsúly), Szappa-
nos Gyula (serdülő, könnyű-
súly), Kemény Anett (gyerek 
I. nehézsúly), Borók Orsolya 
(gyerek II. könnyűsúly), Ko-
lics Bence (gyerek II. közép-
súly), Kelemen József (gyerek 
II. nehézsúly).
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I. Kisúj-Kupa karate verseny


