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A rendezvény részletes programja a 2. oldalon 
olvasható

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a 
Karcagi Hírmondó az évtizedes gyakorlatnak megfele-
lően június 9 - augusztus 22-ig kéthetente, vagyis július 
4-én, július 18-án, augusztus 1-jén, augusztus 15-én 
jelenik meg. Augusztus 25-től áll vissza a megszokott 
heti megjelenés. A szerkesztőség természetesen minden 
héten ügyeletet tart.

A Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

DR. FAZEKAS SÁNDOR 
(Fidesz): Köszönöm a szót, el-
nök úr. Tisztelt Országgyű-
lés! Tisztelt Miniszter Úr! Tér-
ségünket, a Nagykunságot, 
illetve Jász-Nagykun-Szol-
nok megyét is kiemelten fog-

lalkoztatja a vasúti mellék-
vonalak jövője. Nemrégiben 
még olyan tervekről értesül-
hettünk, hogy májussal meg-
szűnik a személyszállítás a 
Karcag - Tiszafüred és a Kis-
újszállás - Kál-Kápolna vo-

nalakon, sőt a megye vasút-
hálózatának több mint fele is 
megszüntetésre kerül. Pontat-
lan információk láttak napvi-
lágot arról, hogy marad-e te-
herforgalom vagy sem, illetve, 
hogy milyen üzemeltetési for-
ma jöhet szóba akár az önkor-
mányzatok, akár más térségi 
szereplők számára. 

Néhány hete viszont arról 
értesültünk, hogy év végéig 
megmenekültek a vasutak. Jó 
lenne biztosat tudni végre ar-
ról, hogy mi a tárca aktuális 
álláspontja,és hogy mikor ke-
rül le végre a napirendről ez 
a vidéket sújtó vasút-felszá-
molási elképzelés. Szeretnénk 
tisztán látni abban a kérdés-
ben is, hogy a forgalomszám-
lálások alaposak és körülte-
kintőek voltak-e, és a teher-
forgalom ténylegesen milyen 
bevételt hoz a MÁV-nak. 

Ismét napirenden a kisvasutak ügye
A múlt héten a városunkat és térségünket érintő vasútfel-
számolások ügyében felszólalt az országgyűlésben dr. Faze-
kas Sándor, Karcag város polgármestere.
A felszólalás és a rá adott miniszteri válasz szövegét jegyző-
könyv szerint közöljük. 

Folytatás a 3. oldalon

Felhőszakadás
Ahogyan az a népi megfi-

gyelések forgatókönyvében 
meg van írva: vasárnap, Me-
dárd napján (június 8.) kez-
dődött és pénteken már fel-
hőszakadással tetőzött a ha-
gyomány által negyvenna-
posra jósolt eső. Addig is 
minden nap érkezett vala-
mennyi és ezért péntek reg-
gel fel sem tűnt a majd’ a há-
zak tetejét súroló, ólomszí-

nű felhőtömeg. Aztán, vala-
mikor 9 óra után rákezdte, és 
egy fél óra múlva már látha-
tó volt, hogy ez ismét egy fel-
hőszakadás. Ismét, írom, hi-
szen az utóbbi három-négy 
évben minden nyáron előfor-
dult  – és Isten ments, hogy 
lebecsüljem -, de ez a mosta-
ni felhőszakadás még a gyen-
gébbek közül való volt. Per-
sze ennek ellenére nem ment 

el probléma nélkül. A Kutató 
Intézettől kapott mérési ada-
tok szerint június 12-én 12 
mm, június 13-án pedig kb. 
öt óra alatt 41,8 milliméter 
eső esett. A nem hivatalos hí-
rek 50-70 milliméterről szól-
tak, ami nem biztos, hogy té-
vedés, hisz területi eltérések 
még akár a városon belül is 
megfigyelhetők.

Dobos László alpolgármes-
tertől tudom, a városban tett 
körút után rögtön hozzáláttak 
a szokásos elhárítási munkák 
elindításának, illetve az érin-
tett cégek és szervek (Tűz-
oltóság, Városgondnokság, 
Víz- és Csatornamű Vállalat, 
műszaki iroda) már maguk 
is készülődtek. Okkal, hiszen 
10:48-tól folyamatosan érkez-
tek a bejelentések, segélykéré-
sek a Tűzoltóságra. A szolgá-
latban lévő tűzoltókat szabad-

Testületi ülés
Június 5-én harminckét na-

pirendi pontot tárgyaltak vá-
rosunk vezetői. Mindjárt az 
első, a kórház II. ütemű re-
konstrukciójának helyzetéről 
szóló tájékoztató volt. A két 
ütemre osztott felújítás első 
ütemének műszaki átadása-
átvétele már a tavasz folya-
mán megtörtént. Az elkészült 
épületrészek nagyon jó minő-
ségben kerültek átadásra.

A munkálatok második 
ütemét a kivitelező a megál-
lapodás szerint november 15-
ére fejezi be.

Egy másik tájékoztató a 
2007. évi kötvénykibocsátás-
sal elért eredményekről szólt. 
A tavalyi évben, határozat-

ban döntött arról a képvise-
lő testület, hogy a város mű-
ködéséhez és fejlesztési célki-
tűzéseihez, valamint a meg-
lévő adósságállományának 
részbeni konszolidációjához 
szükséges fedezet érdekében, 
zárt körben 4.134.705.125 Ft-
nak  megfelelő svájci frank-
ban kötvény bocsát ki. A ki-
bocsátásra vonatkozó négy 
változat közül a II/B. jelzé-
sű, 23 éves futamidejű kibo-
csátást választotta a testület. 
„Az önkormányzat döntése so-
rán figyelembe vette a későbbi 
években felhasználásra terve-
zett pénzösszegekből elérhető 
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Közéleti szilánkok

A „művelt 
Nyugat”…

Az elmúlt vasárnap összefutottam 
néhány régi, volt nyolcadikos osztály-
társammal egy kis Tisza–menti falu-
ban. Beszélgettünk erről–arról. Kíván-
csiságból mindegyiküktől megkérdez-
tem: milyen nap lesz holnap? Hát hét-
fő – mondták. Jó, de hányadika? Azt is 
megmondták. Aztán már kissé furcsán 
néztek rám, amikor azt kérdeztem; és 
mi jut eszetekbe erről a napról? K. Sa-
nyi, akivel együtt rúgtuk a bőrt az isko-
lai csapatban, rögtön rávágta; holnap 
lesz az osztrák-német EB focimeccs. 
Egy már nagymama kissé somolyog-
va; holnap lesz anyósom születésnap-
ja. Bevallom, nem lepődtem meg, bár 
nem is örültem – legföljebb csak an-
nak, hogy nem néznek tv-t. Mert jó 
néhány csatornán már előzetesben 
ajánlották, hogy közvetítik majd Nagy 
Imre és mártírtársainak kivégzésének 
50. évfordulóján megrendezendő álla-
mi ünnepséget, a Kossuth térről.

Másnap aztán, amikor néztem a 
Duna Tv-ben a közvetítést, az elkor-
donozott Kossuth térről, ahol beszé-
det mondott többek közt Méray Tibor, 
Nagy Imre egykori munkatársa, a Sza-
bad Nép volt szerkesztője, aki később 
Párizsba emigrált - már inkább elszo-
morodtam. Amikor pedig bevágták 
Gyurcsány Ferencet a Himnusz alatt 
néhány másodpercre, szívére tett ke-
zével, gyorsan átkapcsoltam az oszt-
rák-német meccsre. Eszembe jutott K. 
Sanyi, az alacsony, jól cselező jobbszél-
ső volt osztálytársam, aki pár évig Né-
metországban dolgozott és büszkén 
mesélte, hogy járt a müncheni olim-
piai stadionban, és látta néhányszor a 
Bayern Münchent is focizni. Bécsben 
nagy volt a felhajtás, ott volt Angela 
Merkel német kancellár, Beckenbauer, 
Boris Becker és még egy csomó sztár. 
A nézők között pedig gondolom, volt 
néhány ’56-ban kint maradt magyar 
leszármazottja, akik szintén – mint K. 
Sanyi – nem igen gondoltak az ötven 
évvel ezelőtti napra. Amikor a „művelt 
Nyugat” valójában alig–alig emelte föl 
a szavát Nagy Imre és mártírtársainak 
kivégzése miatt… A népfelkelést, a 
forradalmat, meg talán már el is felej-
tette… Aztán 1:0 lett a végeredmény a 
németek javára, egy elég közepes szín-
vonalú játék után. És óhatatlanul eszé-
be jutott az embernek az 1982-es foci 
VB-n a szintén NSZK- Ausztria 1:0-ja. 

Minden idők egyik legsötétebb VB 
bundája, mert ezzel ejtették ki Algéri-
át…

A foci EB-nél maradva, meg a „mű-
velt” svájci sajtó. A legtöbb zürichi lap 
ugyanis a svájc – török meccs előtt ar-
ról cikkezett, hogy egyáltalán mit is ke-
resnek ott a törökök, amikor a török já-
tékosok fele nem is Törökország euró-
pai részén született!! (Szó szerint ezt 
mondta a mérkőzés magyar kommen-
tátora.) Hát, igen. 

Szóval, hagyjuk ezt a „Nyugatot” – 
erkölcsi színvonala majdnem egyenlő 
a „sötét balkánnal”...

- ács -

HÍREK
A TOURINFORM IRODA 

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

A Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ keretében 
működő Idősek Klubja klub-
tagjai és munkatársai 2008. 
június 11-én kiránduláson 
vettek részt a Karcagi Kunlo-
vardában.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Pánti Ildikó 
képviselő asszonynak a han-
gulatos kirándulás megszer-
vezéséért és Mészáros Zsolt 
vállalkozónak a szívélyes ven-
déglátásért.

  KTKT SZSZK
Idősek Klubja

A könyvtár nyári nyitva 
tartása

Kedves Olvasóink! Tisz-
telt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a 
Városi Csokonai Könyvtár  
2008. július 21-től  augusz-
tus 1-ig zárva tart. Ezt figye-
lembe véve kölcsönözzék ki 
szórakoztató olvasmányaikat, 
útikönyveiket!

Nyitás: 2008. augusztus 4-
én (hétfőn) 10 órakor !

Július és augusztus hó-
napban szombatonként a 
könyvtár zárva tart !

Nagy Mihályné
könyvtárigazgató

Köszönetnyilvánítás
A Varró István Szakisko-

la, Szakközépiskola és Kol-
légium köszönetét fejezi ki a 
Szimmetria Kft. Vezetésének 
a 2007/2008. tanévben nyúj-
tott szakmai segítségükért 
és a Pedagógus napi vacso-
ra megrendezéséhez nyújtott 
anyagi támogatásukért.

A nevelőtestület nevében:
Puháné Urbán Katalin

igazgató

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

2008. Június 27. (péntek)
Kálvin úti színpad
16:00 A rendezvény ünnepi megnyitója
16:15 Bácskossuthfalva hagyományőrző 

műsora
18:00 A Matchbox zenekar fellépése
20:00 A Mediterrán zenekar szórakoztató 

bulija
22:00 A Desperado együttes koncertje

Kossuth téri park
15:00-20:00 Juhszárnyék gyermek-

programok
17:00 Pályi László bábművész előadása
 „A projekt a Turisztikai célelő-

irányzatból került támogatásra”

2008. június 28. (szombat)
A birkafőző verseny napja
Múzeumpark, Múzeum színpad
9:00 Programnyitó menet a Ceglédi Fú-

vószenekarral, mazsorettekkel, gó-
lyalábasokkal

10:00 A főzőverseny és a kiállítás ünnepé-
lyes megnyitója

10:15 Játszik a Ceglédi Fúvószenekar
11:00 Bácskossuthfalva folklór műsora
 Néptáncegyüttes, dalárda és citera-

kör, és a hagyományőrző csoport fel-
lépése

13:00 János Vitéz népi komédia
13:30 Karcagi mazsorett csoport bemuta-

tója
14:00 Gáti Pál táncdalénekes szórakoztató 

műsora
15:00 Eredményhirdetés
16:30 Nóta-operett műsor
 (Közreműködnek: Farkas Rozika, 

Kátai Zsuzsanna, Bokor János, Sülyi 
Károly énekesek, a Magyar Nemzeti 
Cigányzenekar Berki László vezeté-
sével)

Kálvin úti színpad
20:00 Utcabuli a schwarzheide-i Synthetics 

zenekarral
22:00 Demjén Ferenc élő koncertje

2008. június 29. (vasárnap)
 Népi ételek és a diák birkafőző ver-

seny napja
Múzeumpark, Múzeum színpad
10:00 A főzőverseny megnyitója
10:15 A Karcagi Fúvószenekar műsora
11:00 Színpadi programok a főzőversenyen 

résztvevő iskolák művészeti csoport-
jainak közreműködésével

12:30 Karcagi Trió fellépése
13:00 Tiszafüredi Néptánc Együttes műso-

ra
14:00 Noémi táncdalénekes előadása
14:30 Dalma Dance Club moderntánc be-

mutatója
15:00 Eredményhirdetés
16:30 Az „Éneklő szakácsok” szórakoztató 

műsora
 (Közreműködnek: Kovács Marika, 

Szabó Eszter, Drágán Lajos, Kolos-
tyák Gyula, Monzinger Ferenc nóta-
énekesek, Seres Aladár és cigányze-
nekara)

Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő
9:00 Hosszú távú úszóversenyek, strand-

röplabda-bajnokság
18:00 A schwarzheide-i Synthetics zenekar 

fellépése

Kísérő programok: 
Kossuth téri park
Juhszárnyék: Majorság: lepénysütögető, 

állatsimogató, juhnyírás, gondolatok kertje, 
póni lovaglás, éneklés, citerázás, bábkészí-
tés, tea és kakaóivás.

Kézműves udvar: gyapjúfonás, gyapjúkár-
tolás, nemezelés, bőrmívesség, szűrrátét, öt-
vösség, táncház, gólyalábasok, bábelőadás, 
zöldségszobrászat.

Harctér: íjászat, dobócsillag.
A rendezvény idején a Györffy István is-

kola aulájában megtekinthető a „Nagykun-
ság népi táplálkozása” c. kiállítás. Meg-
nyitja: Dr. Bartha Júlia Phd etnográfus, osz-
tályvezető.

A helyszíneken mindhárom nap: népi 
iparművészeti kirakodóvásár, kézművesek 
utcája, városnéző sétakocsikázás, múzeum-
látogatás, mini vidámpark, közlekedési ve-
télkedők, légvár, büfé.

A rendezvény fővédnökei: 
Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Fazekas Sándor polgármester, ország-

gyűlési képviselő
Varga Mihály országgyűlési képviselő
 Fazekas Róbert Bácskossuthfalva polár-

mestere
Díszvendég település: 
Bácskossuthfalva – Vajdaság
A szakmai zsűri elnökei: 
A birkafőző verseny elnöke: Benke Lász-

ló, négyszeres olimpiai bajnok mestersza-
kács

A diák birkafőző verseny elnöke: Csányi 
Sándor chef, a Gasztronómiai Fesztiválvá-
rosok Egyesületének tiszteletbeli elnöke 

A népi ételek főzőversenyének elnöke: 
Csetneki László chef, a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség régióelnöke

Fő támogatók: Raiffeisen Bank, Karcagi 
Ipari Park, K & H Bank, OTP Bank, Gene-
rali-Providencia, Budapest Bank.

Támogatók: B + B Partner Kft., Bartha 
és Barthné Bt., BF Security Bt., Book Trade 
Bt., Család 2005 Kft., Ezerjó ’98 Kft., Györf-
fy István Általános Iskola, Györffy István 
Nagykun Múzeum, Györfi Sándor – Mun-
kácsy-díjas szobrász, Horgász Centrum – 
Tiszafüred, Hotel Szent István – Eger, Kar-
cag Városi Önkormányzat Városgondnok-
sága, Karcag Városi Polgárőr Egyesület, 
Karcagi Ipari Park Kft., Karcagi Kunlovar-
da, Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület, 
Kardos Kft., K-elme Kft. - Budapest, Ko-
váts Mihály Általános Iskola, Kriston Gás-
pár vállalkozó, Magyar Posta Zrt. Karcagi 
fiókja, Mészáros Vendéglő – Abony, Nagy-
kun Víz- és Csatornamű Kft., Nagykun-Ház 
Kft., Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., 
Öreg Pákász étterem – Poroszló, Radócz Jó-
zsefné vállalkozó – Balmazújváros, Salgó 
Hotel – Salgótarján-Eresztvény, Somos Ár-
pád vállalkozó – Szolnok, Sportreklám Kft. 
- Budapest, Szabics Kikötő Tiszafüred-Ör-
vény, Thermal Hotel Szívek – Berekfürdő.

Médiatámogatók: Karcagi Hírmondó, 
Kun-Mediátor, Szuperinfó, Karcag Televí-
zió, Wesztergom Press – Esztergom.

Jelentkezési lapok letölthetők: www.kar-
cag.hu

X. Karcagi Birkafőző Fesztivál
2008. június 27-29. 

Múzeumpark – Kossuth téri park – Kálvin út Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő
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Baleset Karcag külterületén
Május 30-án, 7 óra 47 

perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre, ami szerint Karcag 
külterületén, a Kisújszállási 
úton, a Karcagpusztai vas-
úti átjárótól 1 kilométerre 
Karcag irányába, közleke-
dési baleset történt. Az eset 
során egy Ford Mondeo és 
egy Toyota Auris típusú sze-
mélygépkocsi frontálisan üt-
között. A Ford vezetője sú-
lyos sérüléseket szenvedett, 
őt a Mentők a sérült jármű-
ből kiemelték, majd Kórház-
ba szállították. A helyszín-
re érkező tűzoltó egységek 
a járművek áramtalanítását 
végezték el. A műszaki men-
tés idejére teljes pályás útle-
zárás vált szükségessé.
Állatmentés

Június 2-án Karcagra, a 
Reggel utcába vonultak az 
egységek, ahol egy kölyök-

gólya kiesett a fészkéből, 
amit az emelőkosaras gép-
jármű segítségével visszahe-
lyeztek. A beavatkozás ide-
jéig félpályás útlezárás volt 
az érintett utcában.
Baleset a 4. számú főúton

Június 6-án, a 4. számú 
főközlekedési út 155. kilo-
méter-szelvényében történt 
közlekedési baleset, melyhez 
a karcagi egységeken kívül a 
kisújszállási tűzoltók is vo-
nultak, összesen 16 fővel. Az 
eset során egy Toyota típu-
sú kisteherautó és egy busz 
ütközött össze. Az ütközés 
következtében a busz az út-
ról letért. Az eset során 2 fő 
megsérült, őket a Mentők el-
szállították. A tűzoltó egy-
ségek a sérültek ellátásában, 
szállításában, illetve a sérült 
járművek áramtalanításában 
vettek részt.

Segítségnyújtás Püspökla-
dányban

Június 7-én a délutáni 
órákban, nagy mennyiségű 
csapadék hullott Püspökla-
dányra, így a karcagi egysé-
gek segítségét kérték a vízel-
távolítási munkálatokhoz, 
akik 6 helyen avatkoztak be.
Tűz a bereki gallytárolóban 

Június 16-án, 16 óra 26 
perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre Berekfürdőből, mi-
szerint a gallytároló ismét 
lángra kapott. Az oltást 16 
óra 38 perckor kezdte meg 
a Karcag I. gépjármű-fecs-
kendővel kiérkező 6 tűzol-
tó, akik közel 2 óra hosszá-
ig tartó munkával tudták a 
lángokat megfékezni.

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

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

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.

Tisztelt Miniszter Úr! Fon-
tos, hogy amennyiben a gaz-
daságosság kérdése felmerül, 
a tényleges kiadások a tény-
leges bevételekkel kerüljenek 
összevetésre. Az érintett ön-
kormányzatok és kistérségi 
társulások szeretnének végre 
egyértelmű választ kapni kér-
déseikre, összhangban a la-
kossági elvárásokkal, amely a 
vasút melletti tüntetésben ép-
púgy megnyilvánult, mint a 
közlekedési szolgáltatások fo-
kozott igénybevételében. 

Várom megtisztelő válaszát
DR. SZABÓ PÁL közleke-

dési, hírközlési és energiaügyi 
miniszter: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Országgyű-
lés! Tisztelt Képviselő Úr! A 
12 szárnyvonal esetében hi-
vatalba lépésemet követően 

az első döntésem volt, hogy 
a május 31-ével felmondásra 
kerülő közszolgáltatói szerző-
dés hatályát december 31-éig 
a tárca meghosszabbította. 
Ezt a halasztást elsősorban a 
kormányzati struktúraváltás 
okozta felfüggesztett egyezte-
tési folyamat indokolta. 

Az újabb egyeztetése-
ket természetesen tovább-
ra is ugyanazzal a megértés-
sel, alapossággal és körülte-
kintéssel, átfogóan valamen-
nyi problémára kiterjesztve 
végezzük majd, mint ahogy, 
úgy gondolom, tették eddig is 
az érintettek. 

A szárnyvonalak további 
üzemeltetésének egyik lehet-
séges módját a térségi vasutak 
működtetésében látjuk. Er-
re vonatkozóan az első pályá-
zat kiírását nyár végére, ősz 
elejére tervezzük, és a lezárás 

véleményünk szerint 2009 el-
ső felében várható. 

A lakossági elvárásokat il-
letően pedig azt tudom mon-
dani, hogy egyetlen település 
sem marad, maradhat ellátat-
lanul. A menetrendek össze-
hangolása során olyan megol-
dásokra törekszünk, amelyek 
biztosítják a munkába járó di-
ákok igényeinek kielégítését. 

Az áruszállítás és a sze-
mélyforgalom közötti össze-
függéseket a MÁV belső el-
számolásában lehet és kell 
keresni. Ehhez nyilvánvaló-
an mi kormányzati ágon nem 
nagyon tudunk hozzászólni, 
de a kistérség vasúti közleke-
désének szervezéséhez annál 
inkább szeretnénk kínálni 
mindenki számára elfogad-
ható, békés megoldásokat. 

Köszönöm megtisztelő fi-
gyelmét. 

Folytatás az 1. oldalról

Ismét napirenden a kisvasutak ügyeFalugazdász hírek
Megváltozott a TEÁR besorolás a mezőgazdaságban tevé-

kenységet folytatók körében. Azon termelők, akik 2007. de-
cember 1. - 2008. január 19-e között kértek adószámot, ott 
még a régi besorolást használták, ezért az APEH ezeknek az 
ügyfeleknek névre szóló adatlapot küld ki, amelyet június 30-
ig vissza is kell juttatni. Az új besorolásban segítséget ajánlok, 
keressenek fel, mert a be nem jelentés pénzbírságot von maga 
után. Az összes őstermelői igazolvánnyal rendelkező szemé-
lyeknek is be kell írni az új kódot, de folyamatos, nincs ehhez 
a határidőhöz kötve. Az átíráshoz az őstermelői igazolványt, 
az adószámos papírt és a felvett adatlapot kell hozni.

Június 1. - július 31-ig lehet igényelni az Anyatehén támo-
gatást. Ebben az ügyben is keressenek fel. 

Gazdálkodói Naplót tudunk adni azon termelőknek, akik-
nek a támogatás elkészítésénél felajánlottuk a segítségünket.

Akik a területalapú támogatást maguk vagy meghatalma-
zott útján küldték, kérnék egy területi adatot és vetésterületi 
megosztást a karcagi vetésszerkezet összeállítása végett.

Június 23-tól megkezdődik a területalapú támogatások el-
lenőrzése, ezért az ügyfélfogadás változni fog, ami ki lesz füg-
gesztve a bejárati kapun.

Tel.: 59/503-044, mobil: 06/30-346-9771.
Szőke Sándorné

falugazdász

napról behívott kollégákkal 
erősítették meg és összesen 
húszan, tíz szivattyúval vé-
gezték a segítségnyújtást, kö-
zösen a Városgondnokság és 
a Víz- és Csatornamű dolgo-
zóival. Köszönet valamennyi-
üknek! Sóti Gábor tű. őrnagy 
azt is elmondta, hogy tizenöt 
helyen avatkoztak be, nyolc 
további helyszínen pedig nem 
volt szükség a közbelépésre. 
Összesen 55 jelzést kaptak, az 
utolsó helyszínről június 14-
én délután vonultak el.

A legveszélyeztetettebb he-

lyeken kora délutánra gyü-
lemlett fel a víz, úgymond a 
szokott helyeken, a Kacsóh 
utcán, Szent László utcán és 
kifelé, keletebbre, a 3., 4., és 5. 
számú választókerületek bi-
zonyos utcáiban. „Nyilvánva-
ló, hogy az elvezető rendszere-
ket a későbbiekben tovább kell 
tökéletesíteni – foglalta össze 
az eseményeket Dobos Lász-
ló alpolgármester, az 5. sz. 
választókerület képviselője. - 
Nagyon sok teendő van még a 
vízelvezető árkok kapcsán, ám 
meg kell említeni, hogy a ko-
rábbi évekhez képest gyorsab-
ban sikerült levezetni a vizet.” 

Ezúttal a Kisföldek-Kertvá-
rosi városrészen is komoly 
probléma jelentkezett, pe-
dig ott a hasonló esetek eddig 
nem okoztak veszélyt. Most 
udvarok kerültek víz alá, sőt 
egy helyt a lakóházba is be-
folyt a víz. Itt talán a közel-
múltban végzett, az építkezé-
sekkel kapcsolatos feltöltések 
változtatták meg a vízelfolyás 
lehetőségeit, gondoltam elő-
ször, de Csányi Sándor képvi-
selő úr tájékoztatott: egy eltö-
mődött árokrész duzzasztotta 
vissza a vizet.

Elek György   

Felhőszakadás
Folytatás az 1. oldalról

Időpont: 
2008. június 20-21-22.
Helyszín: 
Karcag, Ligeti Sporttelep

Program:
2008. június 20. (péntek)
14:30 Edzés a versenypályá-

kon (Ligeti Sporttelep)
2008. június 21. (szombat)
8:00 Ünnepélyes megnyitó
 (Ligeti Sporttelep, eső ese-

tén a Városi Sportcsarnok-
ban)

9:00 Versenyfeladatok végre-
hajtása

 (Ligeti Sporttelep)

14:30 „Pusztai róka” Nomád 
hagyományőrző Egyesület 
bemutatója

 (Zuglóger)
15:00 Tábori Olimpia
 (Zuglóger)
2008. június 22. (vasárnap)
10:00 Ünnepélyes ered-

ményhirdetés, záróünnep-
ség

 (Városháza előtti tér, eső 
esetén a Városi Sportcsar-
nokban)
Minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!

IV. Országos Ifjúsági Tűzoltó Verseny
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Kunhalom Polgári Kör

Medárd napján, június 8-án 
(vasárnap) Kecskeri-pusztára 
kirándult a Kunhalom Polgári 
Kör. A Karajános mocsárból és 
annak „pereméből” lett puszta 
időtlen idők óta legelő volt, gu-
lyák, ménesek, juhnyájak terí-
tett asztala. A mindentudó öt-
venes években persze nem volt 
szabad érintetlenül hagyni, s 
ekkor létesültek rajta a rizs-
földek, egy vagy két halastó és 
ezek szomszédságában, a néhai 
mocsár legmélyebb, örökös víz-
állásnak maradt részén a Kecs-
keri tározó. Ez utóbbi később 
természetvédelmi szempontból 
is rendkívül hasznosnak bizo-
nyult. Olyannyira, hogy tágabb 
(ősgyep) környezetével együtt, 
mint amolyan régről itt ma-
radt táji műemlék, védett terü-
let, a Hortobágyi Nemzeti Park 
része lett. A Kecskeriben talál-
juk Bene Sándorék tanyáját, a 
tájhoz igazított karámját, állat-
tenyésztő gazdaságát. Hát itt, a 
legteljesebb pusztai környezet-
ben vendégeskedtünk vasárnap 
délután.

És ha már puszta, akkor ott 
a Pusztai Róka, mármint a No-
mád Hagyományőrző Egyesü-
let, amelynek itt a Bene-tanyán 
van a szállása. A személygép-
kocsikkal érkező polgári kört 
ifj. Bene Sándor, a házigazda 
fogadta és mutatta be a gazda-
ságot. Amint elmondta, elsőd-
leges cél az állattenyésztés, épp 
ezért 90 hektár legelőt bérelnek 
a Nemzeti Parktól, van 20 hek-
tár szántó is, takarmánynövé-
nyek teremnek benne. Kell is, 
hiszen 400 „öreg” juh és száz 
bárány, valamint száz körüli 
(több fajból való) szarvasmarha 
állása van itt. A helyszín egyéb-
ként a Köves-halom és térsége, 
ahol a halom vagy inkább lapo-
nyag szomszédságában takaros, 
szépen felújított tanyakészség 
áll, mellette hosszú nádkuny-
hó. A tanyapallag most van, ha 
jól sejthető, benépesülés előtt, 
mert a Pusztai Róka tagjai ép-
pen egy jurta alkatrészeit egye-
nesítgetik a tűzön, amarrébb a 
nyilazók céltáblája, hátrább lo-
vasok és a fővő juhpörkölt il-

lata segít még hamarébb meg-
szeretni az egyébként is elbűvö-
lő környezetet. Bene Sanyi meg 
arról beszél, hogy 2004-ben 14 
taggal alapították az egyesüle-
tet, ma húsz fő körüli tagságuk 
van. A nomád harcművészet 
mesterei ők íjjal, nyíllal, kele-
vézzel és egyebekkel, például 
remek lovaglótudománnyal. De 
mint ahogy az ősöknek se csak 
háborúból állt az életük, a bé-
késebb hagyományoknak, mes-
terségeknek is helye van nyári 
táborokban. Épp egy ilyennek 
az előkészültei folynak, rövide-
sen állni fog a jurta, június vé-
gétől pedig táborozókkal népe-
sül be a szállás. A tábor egyéb-
ként Pusztai Rókáék Egyesüle-
tével egyidős, hisz a tavalyi év 
kivételével 2004-től minden év-
ben megszervezték.

A gazda örömest mutatta 
meg a karámot és beszélt a jó-
szágokról, legelőről, jelenről, 
tervekről, majd a vézna aká-
cok között telepedtek le a pol-
gári, és a nomád hagyomány-
őrző kör tagjai, akiket észre-
vétlen kapcsolt össze pl. az a 
kunhalom, ami az állás része. 
Persze már ezt is tönkre vág-
ták, pár évtizedes árok éktelen-
kedik benne, de most már nem 
pusztul tovább, mert ha bán-
tani akarná is valaki, törvény-
nél szilárdabban védené meg a 
Pusztai Rókák nemzetsége. A 
házigazdáék citeráztak, énekel-
tek, egy-egy pohár bor is ke-
rült. Tán ezt a békét irigyelte el 
valaki Ecsegpusztán, mert ar-
ról kezdett dörögni-morogni, 
és villámok hasogatták a szür-
késkékre sötétülő égalját. Aztán 
apró, majd egyre erősödő szél-
lökések borzolták a fák lombját, 
hullámoztatták meg a füvet, s a 
várható zivatar elől mindenki a 
tanyába húzódott. De nem lett 
baj. Egy kevés csapkodás után 
a csúnya felleg másfelé terült el. 
Úgyhogy a polgári kör békével 
kirándulhatott a víztározóhoz. 
A látogatást pedig kitűnő juh-
pörkölt zárta. 

Elek György    

Látogatás Kecskeri-pusztán
várható tiszta hozam értékét, 
illetve összegét is. A II/B. vál-
tozat szerint a prognosztizált 
tiszta hozam mértéke az elő-
terjesztésben 2007-2010 évek-
re (közel 4 évre) vonatkozóan 
 összesen 108.356.450.-Ft volt.” 
– olvasható a tájékoztatóban.

Ezen az ülésen központi té-
mának számított a városi, va-
lamint a városban lévő állami 
utak helyzete. Számos képvi-
selői hozzászólás kifogásol-
ta például a Kisújszállási, a 
Madarasi és más, nem váro-
si kezelésű utak siralmas ál-
lapotát, de szó esett a 4. szá-
mú főútvonal karcagi szaka-
szának állapotáról is. Az ülé-
sen részt vettek a közútkezelő 
szakemberei is, akik elmond-
ták, hogy az idei évben sem 

várható látványos fejlesztés, 
főleg az állami finanszírozás 
akadozása miatt. A Kisújszál-
lási úttal kapcsolatban annyit 
tudtak mondani, hogy legha-
marabb 2009-ben kezdődhet 
a felújítása, azonban ez sem 
egy határozott időpont. Ha-
sonló, nem épp biztató infor-
mációk hangzottak el a 4-es 
főúttal kapcsolatban is. 

Dr. Fazekas Sándor sajná-
latát fejezte ki, hogy az ülésre 
meghívott Vadai Ágnes kép-
viselő asszony nem volt je-
len, hiszen számos kérdést le-
hetett volna tisztázni. A pol-
gármester utalt Vadai nemré-
giben megjelent újságcikkére, 
amelyben azt állította, hogy 
jó ütemben halad a 4. sz. főút 
négysávosítása. Az ülésen el-
hangzott tájékoztatás viszont 
nem ezt támasztotta alá. (Pél-

dául a Kisújszállást elkerü-
lő szakasz jelenleg a régésze-
ti feltárás, valamint a lőszer-
mentesítés munkálatainál 
tart. Ez hosszú hónapokat, de 
akár éveket is jelenthet a bur-
kolat végleges kialakításáig.) 

A hozzászólásokból kide-
rült, hogy a város a saját ke-
zelésben lévő utakat anya-
gi erejéhez mérten folyamato-
sa karbantartja. A Karcagon 
áthaladó állami utak állapo-
ta azonban az egyre növekvő 
forgalom, valamint az elma-
radt javítások miatt  folyama-
tosan romlik, egyes szakaszok, 
pedig kifejezetten balesetve-
szélyessé váltak. A testület 
amellett, hogy megköszönte a 
közútkezelő tájékoztatását, az 
érintett szaktárca megkeresé-
se mellett döntött.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Az örvendetes fejlesztések 
és a karbantartás mellett vajon 
van-e remény hasonlóra az egy-
re gyatrább állapotú állami utak 
esetében? - tettem fel a kérdést 
az irodavezetőnek. Mint kide-
rült, ezt már az önkormányzat 
is kérdésbe hozta az illetékesek-
nél, a Városfejlesztési és Szépíté-
si Bizottság ülésén és az állami 
utak helyzetéről szóló beszámo-
ló megtárgyalásán a Közútke-
zelő Kht. és a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Kht. képvise-
lői is jelen voltak. A bizottsági 
ülésen a kht. részéről elhang-
zott, hogy a Kisújszállási út (a 
„régi négyes” út) két évvel ez-
előtt 2,5 kilométeres szakasza 
már elkészült. Egy további 2,5 
kilométeres szakasz felújításá-
ra (a Kutató Intézet és az egy-
kori Állatkórház között) pályá-
zatot nyújtottak be és támoga-
tást is nyertek. Jelenleg a kiviteli 
tervek elkészítése van folyamat-
ban. (A kiviteli tervek alapján 
– vélhetőleg ősszel – pályáza-
tot írnak majd ki és a munkákat 
majd a pályázat nyertese fog-
ja elindítani – bizonyára 2009-
ben.) Az önkormányzat javasol-
ta volna a felújítandó útrész ki-
terjesztését egészen az Aldi áru-
ház bekötőútjáig, hiszen a Tesco 
építése során nem csak egy kör-
forgalom került kialakításra, 

hanem egészen a mezőgazdasá-
gi szakközépiskoláig megújult 
az útfelület, amit az Aldi vitt 
tovább. Szóval jó lett volna, ha 
némi kitoldással az egész útsza-
kasz felújulhat, ám azt a nyertes 
pályázatból már nem lehetett 
biztosítani. A további szaka-
szokra a hazai forrásokból igye-
keznek pénzt keríteni, erről a 
napokban lesz döntés. Ha min-
den jól megy, akkor a Madarasi 
útig felújulhat a Kisújszállási út. 
Egyébként a „ROP-os” pályáza-
ti programban benne foglalta-
tik a Kunmadarasi út felújítása, 
amelynek 2012-ig kell elkészül-
nie. Legalábbis szerepel a 2011-
2012-es tervek között, ám érde-
mes megemlíteni, hogy a koráb-
ban 2007-re kitűzött elképze-
lések között sem valósult meg, 
tehát már most jelentős csúszás 
van benne. Reménykedjünk. 
Addig is a szokásos karbantar-
tási, útkátyúzási munkák foly-
nak majd. Ilyen várható eset-
leg a Vasút utcán, de a Vágóhíd 
utca is nagyon rossz, a tilalma-
si útról nem is beszélve. Ezeket 
a kht. ki fogja kátyúzni. Ígéret 
szerint néhány hét múlva vissza 
fognak térni Karcagra és foly-
tatják a megkezdett munkát.

A városban egyébként új út-
alapépítő közösségek szerve-
ződtek. (A testület 2008-ban 

már hét esetben döntött út-
alap-építések támogatásáról.) 
Új területként jelentkeznek a 
kertek. Tudniillik egyre töb-
ben laknak a zártkertekben, és 
hát a lakhatás feltételei között 
ott a pormentes megközelítés, 
az elektromos áram és a vízve-
zeték biztosítása. Ezek kiépíté-
se kezdődött meg. Legelőször a 
Kisvénkertben a 2-es kapunál 
húzódó út 2/3-án fektették le a 
vízvezetéket, amely ebben az 
évben, a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. beruházásában 
„kiment” egészen a kertút vé-
géig. Ezt követően szerveződött 
meg ugyanott egy útalapépí-
tő közösség, amelyet az önkor-
mányzat is támogatott. Az út-
alap ebben az évben meg fog 
épülni. A Kisvénkert 1-es kapu-
nál is van már kezdeményezés 
ugyancsak útépítésre. A Téglás 
kertnél a Széleskertközi úton, a 
Téglás 1-es kertkapuig készült 
el egy útalap a korábbi években, 
ez az idén került leaszfaltozásra, 
és most a Téglás 1-es kertben 
is szerveződött egy útalap épí-
tő közösség. A város más része-
in (az Agyag, Hideg, Bercsényi 
utcában) is épültek útalapok, de 
igény merült fel pl. a Csokonai 
utcán és még sorolhatnánk. A 
déli külvárosi városrészen szer-
vezés alatt vannak a Tó és a Pá-
lya utcák – s szeretnék, ha en-
nek a településrésznek a meg-
közelítése jóval egyszerűbben, 
a Gyarmati útról lenne megold-
ható. Az északi városrészen a 
Napsugár utca már aszfaltozott 
út, az Északi és a Gyep utcán 
pedig egészen a Vágóhíd utcá-
ig megépült az útalap. Célsze-
rű lenne ennek az aszfaltozását 
is elvégezni. De ezek még csak 
tervek. A testületi döntések az 
ősz folyamán várhatók.

Elek György      

Városi és állami útjaink
A Hírmondó legutóbbi számában esett szó a Kertész József utcán ké-
szülő parkolóról és a városban folyó aszfaltozási munkákról. Azóta – 
két hét múltán – a parkolót már rég birtokba vették az autótulajdo-
nosok, s ahogy látszik, a város más pontjain is befejeződött az útépí-
tő munka. Legalábbis egyelőre. Nyester Ferenc, a műszaki iroda vezető-
je kérdésünkre elmondta, hogy – a testület még tavaly megpályáztatta a 
2006-2007-ben elkészült útalapok – mintegy 21.000 m² útfelület – leasz-
faltozását, és a kb. 5.000 m²-nyi járdajavítást. A pályáztatás elhúzódott 
és a kivitelező a hidegedő időjárás miatt nem merte megkockáztatni a 
novemberi kezdést. Ezért aztán csak tavasszal kezdtek hozzá. A befeje-
zés határideje 2008. június 30-dika volt, amit a vállalkozó cég tartott is. 
Az előző években elkészült útalapok burkolásával párhuzamosan fel-
használásra került az idei, hárommillió forintos, útkátyúzásra szánt ke-
ret is. Ebből 600-650 úthibát javíttattak ki az önkormányzati utakon. 

Karcagiak figyelem!
2008 júliusában a Vekeri-tónál kerül megrendezésre 

a Campus könnyűzenei nyári fesztivál. Az országos hírű 
rendezvényre azokat az együtteseket hívják meg, amelye-
ket a www.campusfesztival.hu oldalon a legtöbben java-
solnak.

A karcagi Kontrollzé zenekar szintén listás, ő kéri az 
Önök segítségét. A szavazáshoz regisztráció szükséges, 
amely után lehet szavazni (egy nap egyszer, de 24 óra el-
telte után újra lehet szavazni). A szavazatokat június 30-ig 
várják. A többi a honlapról tudható meg.

Mindenki segítségét köszönjük!
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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 

Hatodik alkalommal rendezték  meg 
Tiszafüreden, 2008. június 7-én a Tisza-
tavi Hal- és Pusztai Ételek Fesztiválját. 
A mintegy száz nevező között termé-
szetesen a karcagiak, a Polgármesteri 
Hivatal (Nyester Ferenc, Juhász János, 
Szabó György, Szabóné Pető Beáta és 
Kacsándi István alkotta) csapata is tü-
zet rakott. A karcagiak a pusztai ételek 
kategóriájában neveztek és birkapör-
költjüket aranyéremmel ismerte el a 
zsűri. A győztes karcagi csapat szpon-
zorai a Kunszövetség, a Magyar-Kazak 
Baráti Társaság, a Városvédő Egyesület, 
Ezerjó Kft., dr. Fazekas Sándor, Kurucz 
István és Rózsa Sándor voltak.  

Családi délutánok a Városi 
Strandfürdőben 

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
szervezésében a karcagi Tesco hipermarket 

támogatásával 

2008. július 4. (péntek) 1500 órától 
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok
2008. július 12. (szombat) 1430 órától
 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Pántlika 

és Kopogó Néptánccsoportjainak műsora
 Kísér: a Pipás zenekar
2008. július 18. (péntek) 1500 órától
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok
1600 órától a Karcagi Mazsorett csoport és a Dalma Dance 

Club karcagi tagozatainak fellépése
2008. augusztus 1. (péntek) 1500 órától
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok
2008. augusztus 15. (péntek) 1500 órától
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok

A vetélkedőkön családi csapatok vehetnek részt: 2 fel-
nőtt és minimum 2 fő gyermek alkot egy csapatot.

A családoknak 4-5 könnyű, játékos feladaton kell részt 
venni, ahol pontokat kapnak. Alkalmanként a legtöbb 
pontot összegyűjtött első három csapat díjazásban része-
sül:

 I. helyezett – 15.000.-Ft-os vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

 II. helyezett – 10.000.-Ft-os vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

III. helyezett – 5.000.-Ft-os vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

A nyereményben nem részesülő csapatok is ajándékot 
kapnak a karcagi Tesco hipermarkettől!

Jelentkezés a fenti időpontokban a Városi Strandfürdő 
területén! 

„FŐTÉRI RANDEVÚ”
szabadtéri rendezvénysorozat

2008. július 5 – augusztus 16-ig szombatonként 1900 órától 
a sétáló utcán felállított filagóriánál.

Fellépők:
Lituus rézfúvós kvintett

Pántlika és Kopogó Néptánccsoportok
Pipás zenekar

Dalma Dance Klub
Karcagi Mazsorett csoport

Kontrollzé együttes
Nótaénekesek: 

Ferenczi Béla, Bartha András, Tőkés József, 
Péntek József

Karcagi Nóta Klub
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Népdalköre

Sáray Band – musical, operett, könnyűzene
Karcag Városi Kórus
Matchbox együttes

Papa Blues Band
Karcagi Trió

Amatőr énekesek, táncosok.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐDT SZERETETTEL VÁRUNK !
Karcag Város Önkormányzata

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

A karcagi „Refi”-ben a ha-
gyományokhoz hűen zaj-
lott idén is a ballagás. A tan-
év egyik legnagyobb rendez-
vényét a virágokkal feldíszí-
tett templom és iskola még 
meghatóbbá, emlékezeteseb-
bé tette. A végzősök az isko-
lazászló és a magyar ruhá-
ba öltözött diákok vezetésé-
vel ballagtak át a templom-
ba, miután elköszöntek az 
iskolától. A ballagókat a ta-
nári kar kísérte. Az ünnepi 
istentiszteleten Konczné Le-
hoczky Krisztina nagytisz-
teletű asszony, a végzős di-
ákok osztályfőnöke hirdet-
te Isten ígéjét, a Jakab Levele 
1,17 igeverse alapján. „Min-
den jó adomány és minden 
tökéletes ajándék felülről va-
ló…” Kiemelte, hogy Isten 
színe előtt a ballagás a kö-
szönet és hálaadás ünnepe, 
az emlékezés, a visszaemlé-
kezés lehetősége és az ebből 
merített megerősödés alkal-
ma. Ritka és felemelő pilla-
nat, amikor a lelkipásztor, 
vallástanár egyben osztály-
főnökként is szólhat diákja-
ihoz és szüleikhez.

Meghatóan szép volt az 
igehirdetés. „Az Úr áldjon 
meg és vigyázza lépteid…” a 

Bibliából vett igeverssel kö-
szöntötte a ballagókat Föld-
váriné Simon Ilona igazgató 
asszony. Köszöntőjében így 
fogalmazott „nagy szükség 
van egyházi iskolákra, ahol 
Isten igéje élő és ható, - ahol 
fontosak az emberi értékek”. 
A Zsoltárok 144,12 igever-
se alapján kiemelte: „az em-
ber csoda van ura és gazdá-
ja, aki számol vele és számít 
rá”. A tantestület az Ároni 
áldás eléneklésével búcsúz-
tatta a nyolcadikos diákokat. 
A végzősök nevében Kacsán-
di Zita búcsúzott. Diákunk 
megköszönve szülei és taná-
rai munkáját elköszönt az is-
kola minden polgárától.

„A búcsúzónak minden 
emlék drága…”

A köszöntések után a díjak 
átadása következett: a Kar-
cag Város Önkormányzat 
képviselő-testülete „Jó tanu-
ló jó sportoló”-díjat adomá-
nyozott Szepesi Balázsnak. 
A díjat dr. Fazekas Sándor 
polgármester úr, országgyű-
lési képviselő adta át.

Alma-Mater-díjat kapott 
Fazekas Bence, Kacsándi Zi-
ta, Monzéger Katalin és Sze-
pesi Balázs.

Iskolánkért emlékplaket-

tet kapták a következő ta-
nulók: Fazekas Tibor, Med-
gyesi Martin, Nagy Péter, 
Somogyi Kinga. A jutalom-
könyvek átadását követő-
en, a zászlós kivonulás előtt 
a diákok verssel köszöntek 
el a református iskola leg-
nagyobb dísztermétől az ősi 
református templomtól majd 
visszatértek tantermükbe, 
hogy kézbe vegyék az általá-
nos iskolai tanulmányok vé-
gét jelentő bizonyítványt, és 
a már megszokott zártság-
ban egymástól is búcsút ve-
gyenek.

Ballagás után virágok bo-
rították a város második vi-
lágháborús emlékművét. 
Diákok és tanárok szedték 
csokorba az osztálytermek 
ékességeit és vitték el a hősi 
halált halt elődöknek, tisz-
telgésül.

Hálás szívvel köszönjük 
meg a kedves szülőknek, di-
ákoknak a rengeteg virá-
got és a díszítésben való ak-
tív részvételt. Köszönjük az 
iskola pedagógusainak és 
munkatársainak a szervező 
munkát, aktív közreműkö-
dést.

Iskolavezetés

Orando et laborando

Aranyérmes lett a birkapörkölt
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A szünidő veszélyei
Tisztelt Szülők!
Újra itt a tanév vége. Azonban a szünidő nem csak gond-

talan kikapcsolódást kínál. Ezúton kérjük Önöket, hogy szí-
veskedjenek felhívni gyermekeik figyelmét a rájuk leselkedő 
veszélyekre!
 Manapság gyakran látni gyermeknél mobiltelefont, eset-
leg értékes ékszereket. Ezek vonzzák a bűnelkövetőket. A 
gyermekek lehetőleg ne tartsanak maguknál ilyen tárgya-
kat, hogyha mégis, akkor nem látható helyen. 
 Ha viszonylag késői időpontban szeretnének rendezvényre 
menni, akkor lehetőleg csoportosan, vagy felnőtt kísérő je-
lenlétében tegyék. Kerüljék a rosszul kivilágított helyeket. 
Veszély estén  menjenek be valamilyen nyilvános helyre, 
kérjenek segítséget egyenruhás személytől, vagy hívják a 
107-es vagy 112-es ingyenes segélyhívószámot. 
 Készpénzt ne, vagy több helyre elosztva tartsanak maguk-
nál. A bankkártyához a PIN kódot ne tegyék mellé. 
 Hívják fel a figyelmet a kábítószerre, mint veszélyforrásra. 
 Ne álljanak le idegenekkel beszélgetni, ne kísérjék őket se-
hová és ne fogadjanak el senkitől ajándékot.
 A nyár kapcsán  nem lehet eléggé hangsúlyozni a vízpar-
ton előforduló veszélyeket. Csak a kijelölt helyeken, stran-
dokon lehet fürödni. Soha ne ugorjanak felhevült testtel a 
vízbe. A strandokon soha ne hagyják őrizetlenül értékei-
ket. Az őrizetlenül hagyott táskákban lévő mobiltelefon 
csörgése szinte felkínálja magát a bűnelkövetőknek. 
 A közlekedés során fokozottan figyeljenek a közlekedé-
si szabályok betartására. Körültekintés nélkül ne rohanja-
nak az úttestre. Ellenőrizzék elindulás előtt a kerékpár fék-
jének, lámpájának, csengőjének működőképességét. Gya-
logosan csak a kijelölt gyalogátkelőhelyen menjenek át az 
utca egyik oldaláról a másikra. Az átkelés előtt mindig 
nézzenek körül. Amennyiben az átkelést jelzőlámpa sza-
bályozza, abban az esetben mindig csak a zöld jelzésnél 
keljenek át. Az úttest szélén parkoló nagy járművek mögül 
ne lépjenek ki váratlanul.

Szabadság, gondtalanság! Ne váljon tragédiává! Csak raj-
tunk múlik!!

Kívánunk minden gyermeknek kellemes, balesetmentes szün-
időt!

Az AGROHUNGÁRIA CÉGCSOPORT 
határozott, jó fellépésű női dogozót keres 
mezőgazdasági kereskedelmi üzletágába.

Követelmény: 
-  egyetemi, főiskolai szintű agrármérnöki, 

kertészmérnöki, közgazdász vagy felsőfokú 
kereskedelmi diploma,

-  számítógépes ismeretek,
-  jó kommunikációs készség,
-  gépkocsivezetésben jártasság.

Előny:
-  egyéb végzettség,
-  nyelvtudás,
-  saját gépkocsi.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni lehet:  AGROHUNGÁRIA KFT. 
 Tel.: 59/503-553, mobil: 20/353-5738
 e-mail: agrohungaria@freemail.hu

Köszönet
Odamentem egy EMBERHEZ segítséget kérni. Nem tet-

tem érte semmit, és nem magamnak kértem. Ő rám né-
zett, és ezt mondta: Nagyon szívesen segítek!

EMBRSÉGBŐL, segítőkészségből kitűnő!
Szeretnék köszönetet mondani Csombordi Piroska ügy-

vezető igazgatónak, a hátrányos helyzetű gyermekek szá-
mára nyújtott önzetlen segítségéért.

További munkájához erőt, egészséget, sok sikert, ma-
gánéletéhez sok örömet kívánok!

Sántháné Karászi Júlia
művelődésszervező

Az alapítvány célja: 1991. óta szorgalmas 
és tehetséges karcagi középiskolások idegen 
nyelv tanulásának támogatása évi két alka-
lommal, az iskolai félévkor és a tanév végén.

A kuratórium elnöke: Dr. Varga Gyöngyi. 
Titkára: Zelenák Erika.

2007. évi pénzforgalmi adatok:
Bevételek:

- Adományok:
Karcag Város Önkormányzatától: 100.000 Ft
Magánszemélytől:  20.000 Ft
SZJA 1 %-ból:  44.680 Ft
Kamatbevétel a pénzintézettől:    4.095 Ft
Bevételek összesen: 168.775 Ft

Kiadások:
Kifizetés a diákoknak:
2007. február 20-án 32 diáknak   77.000 Ft
2007. június 14-én 11 diáknak   47.500 Ft
Költségtérítés a gazdasági ügyin-
tézőnek gk. használat formájában:   15.000 Ft

Mobiltelefon feltöltőkártya:     5.000 Ft
Oklevél és könyvvásárlás a diákoknak
a jubileumi angol nyelvverseny alk.:   20.000 Ft
Bankszámla vezetés díja:   17.984 Ft
Kiadások összesen: 182.484 Ft
Közhasznú tevékenységből származó tárgyévi 

eredmény: -13.709 Ft.
A sikeresen pályázó tanulók 1.000 – 5.000 

Ft közötti összegeket vehettek át, amelyeket, 
nyelvvizsga díjakra, nyelvkönyvekre, szótá-
rakra és segédanyagokra, nyelvi jellegű uta-
zásokhoz és nyelvi kurzusokon való részvé-
telhez használhattak fel visszaigazolással. A 
diákok 9-12. évfolyamosok, a támogatásokat 
az elért eredményeik és rászorultságuk sze-
rint kapták.

Dr. Varga Gyöngyi
elnök

Csiszárné Takács Erika
gazdasági ügyintéző

Varga József Nyelvtanulás Alapítvány közhasznúsági 
jelentése a 2007. évről

Köszöntjük a városba érkező látogatókat! 
Számukra és a városlakók számára ajánljuk 
a következő túraútvonalat, a város épített 
örökségének megismerésére.

Szőlős vagy Kálvária halom:

Dózsa György út – Temető út kereszte-
ződése. Katolikus kegyhely az egykori hal-
mon. 1850-51-ben emelték a Kálvária stáci-
ót és a Mária-szobrot. A Kálváriát 1993-ban 
újították fel. 

A Dózsa 
György út vona-
lát követve, az 
egykori ősi só-
szállító út váro-
si szakaszán ta-
láljuk az 1859-
ben épült műem-
lék Szélmalmot. 
1954-ben ipari 
műemlékké nyil-
vánították. 

A műemlék Szélmalommal szemben talál-
ható a klasszicista stílusban, 1997-ben épült 

Szélmalmi Fogadóház, a Hortobágyi Nem-
zeti Park Déli Fogadókapuja.

A folyószabályozások után kiszáradt 
Zádor folyó medrén ível át a pusztában ma-
gányosan álló Zádor-híd. Ünnepélyes alap-
kőletétele 1806. október 2-án volt, több mint 
30 évvel a hortobágyi kilenclyukú híd előtt. 

A legenda szerint az építkezéshez hasz-
nált meszet madártojással oltották, ettől lett 
ilyen erős. 1830. évi áradás két-két szélső 
pillérét elsodorta, a középső rész máig áll.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

az Idegenforgalmi Bizottság elnöke 

Nagykunsági nyár
Szíveslátás, vendéglátás Karcagon

A Gyermeképség Alapítvány 1998. 01. 12-
én alakult meg. 1998. november 17-én a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság közhasznú 
szervezetté minősítette.

Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet 
és közhasznú, egyszerűsített beszámolót ké-
szít.

Nyitó egyenleg: 906.837 Ft volt.
Pénztári bevételünk: 1.144.499 Ft, ebből az 

adó 1 %-ából 553.268 Ft.
Helyi iparűzési adó 1 %-ából: 147.352 Ft.
NCA pályázatból: 100.000 Ft érkezett.

Kiadás: 1.541.444 Ft.
A kiadásból eszközvásárlásra 456.000 Ft-ot, 

anyagbeszerzésre 1.085.444 Ft-ot költöttünk.
Záró egyenleg: 509.892 Ft.
Vállalkozási tevékenységet nem folytat-

tunk. A tisztségviselők anyagi juttatást te-
vékenységükért nem kaptak. A pénzeszkö-
zök felhasználása az alapítvány céljával meg-
egyezik. A részletek az alapítvány székhelyén 
megtekinthetők.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

Gyermeképség Alapítvány közleménye
a 2007. évi közhasznúsági jelentésről
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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. alat-
ti családi ház eladó. 4 szobás, tetőte-
res, garázsos; ipari áram, kábel tv, fú-
rott kút, klíma, elektromos kapu van. 
Tel.: 06/30-239-9121. 
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. sz. alat-
ti felújítandó ház 4,5 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06/20-524-5036.
Teljesen összközművesített, 3 szobás 
kertes családi ház rendezett udvarral, 
igényesnek eladó. Érd.: Kg., Kátai G. u. 
70. (18 óra után).
Dózsa Gy. és Szt. László utcai házak 
és 500 m²-es telek és 2 db gáztűz-
hely sürgősen eladók, valamint pul-
tost és szakácsot keresek. Tel.: 06/20-
230-1202.
Karcagon teljes összközműves ker-
tes ház sürgősen eladó. Kedvező re-
zsi lehetőségével nagy családnak is. 
Budapest, debreceni csere lehetsé-
ges. 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.
Karcag, Széchenyi sgt. 26. sz. alatti 
földszinti 2 szobás erkélyes, 54 m²-es 
lakás eladó. Tel.: 06/30-503-4757.
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti la-
kás eladó. Tel.: 59/314-781.
Eladó Karcagon 1 szobás, összkom-
fortos, régi típusú házrész, nagy kert-
tel és udvarral. I.ár: 3,5 M Ft. 06/20-
391-5205.
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház el-
adó. Tel.: 59/311-168.
Főtéri 50 nm²-es, 2. emeleti lakás el-
adó. Tel.: 06/70-776-4575.
Karcagon, a Madarasi úti társasház-
ban I. emeleti, középső 2 szoba össz-
komfortos, 48 m²-s lakás szeptembe-
ri költözéssel eladó. Tel.: 59/311-621 
v. 06/20-913-6884.
Egertől 4 km-re 700 m²-es telken ál-
ló, 28 m²-es épület – pince van; víz, 
villany nincs – eladó. Tel.: 06/30-418-
3201.
Vízpart melletti tanya több mellék-
épülettel eladó. Jó állattartási lehe-
tőséggel, de egyéb célra is alkalmas. 
Víz, villany van. Tel.: 06/30-229-8516.
Karcagon, az Apavár utcában kisebb 
típusú, téglából épült, teljes közmű-
ves keretes ház, bontás nélküli épí-
tési lehetőséggel betegség miatt el-
adó. 1 szobás földszinti, vagy I. eme-
leti lakáscsere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Régi típusú felújítandó ház telek áron 
eladó. Tel.: 06/30-471-9503.
Eladó Kungát utca 2. szám alatti ker-
tes ház. Gáz és cserépkályha fűtés 
van. Tel.: 06/20-324-1593 (17 óra 
után).
Karcag, Vörösmarty u. 2. sz. alatti 
másfél szobás, cserépkályhás, kis elő-
kertes lakóház eladó. I.ár: 2,8 M fo-
rint. Ugyanitt új szivattyú eladó. I.ár: 
10.000 Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.
Építési telek 574 m² eladó. Tel.: 06/30-
416-3808 (esti órákban).
Eladó főtéri 2 szobás, erkélyes, föld-
szinti lakás. Tel.: 06/30-549-5998.

Kg., Széchenyi sgt. 37. sz. alatti ház te-
lekáron eladó. Tel.: 06/30-213-3113.
Keresek Karcagon  megvételre 1,5 – 2 
szobás, jó állapotban lévő kertes csa-
ládi házat. Tel.: 06/30-850-3345.
Összközműves építési telek eladó. 
Karcag, Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-
916-1192.
Karcag központjában lévő önkor-
mányzati lakásomat elcserélném. Tel.: 
06/30-572-4539.
Karcagon csempekályhás, konvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
épület faanyag sürgősen 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, 120 l-es fagyasz-
tó szekrény, 2 fotel, ágyneműtartó, do-
hányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 2 
db akkumulátoros gyerek motor. Érd.: 
Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Pálma minden méret és fajtaválaszté-
kával eladó. Tel.: 06/20-533-8934.
Mátrafüred-Pipishegyen családi nyara-
ló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 06/30-455-
6995 (Karcag, Eötvös L. u. 3.)
4 db Dunlop autógumi Dunlop M 
3M+S 14-es. Hagyatékból téli, nyári, 
férfi ruhanemű; western csizma; eső-
kabát nadrággal; gumicsizma; bőrönd 
eladó. Tel.: 06/30-995-6929.
Ülőgarnitúra, fotelágy (ággyá alakít-
ható) 2 db fotellal eladó. I.ár: 35.000 Ft. 
Tel.: 06/70-943-3130.
Eladó 1 db régi típusú kétajtós szek-
rény (akasztós, 1 polcos); 1 db 80 cm 
magas, 110 cm széles, 1 polcos szek-
rény; 1 db kisméretű szétnyithatós 
konyhaasztal (78x50). Tel.. 59/311-621 
v. 06/20-913-6884.
Erős kötésű cirok és vesszőseprű kap-
ható. Támasztó létra méretre rendel-
hető a karcagi piacokon, vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatti Jani bácsinál. 
Alumínium csónak 4 LE Thomas mo-
torral eladó. Tel.: 06/30-985-4098.
Kisbálás gyepszéna, lucerna és szalma 
eladó, vagy bárányra cserélhető. Tel.: 
06/30-963-9942.
2 pár 43-as box csizma eladó. Tel.. 
06/30-985-4098.
Bontott cserépkályha; 380 V-os kala-
pácsos daráló; szecskavágó; hordozha-
tó benzinmotoros permetezőgép el-
adó. Érd.: Kg., Maros u. 13.
Kisbálás lucerna és oltott mész eladó. 
Tel.: 06/30-266-2859.
3 mázsa tritikálé (6.000 Ft/mázsa) és 
200 db új pillér tégla eladó. Ugyanitt 
rovar és rágcsáló írtás terménygázo-
sítással. Érd.: Kg., Ady E. u. 23/a. Tel.: 
06/30-587-9678.
Tengeri eladó, 6.000 Ft/mázsa. Érd.: 
Kg., Ketel u. 40.
28-as, gyárilag egyedi festésű női ke-
rékpár eladó. Tel.: 06/70-414-2622.
3 x 2,5 m kapcsolt gerébtokos, mélyen 
üvegezett világító ablak üveg árban 
elvihető. Kerti traktor utánfutó féláron 
eladó. Tel.: 06/30-252-8698.

Ruhajavítást vállalok. Kg., Fecske ut-
ca 14. Tel.: 06/70-594-7899.Heverő; fo-
tel; dohányzó asztal (együtt 10.000 
Ft); 2x3 m szőnyeg (3.000 Ft); ágyta-
karó (2.000 Ft); fém cipőtartó (2.000 
Ft); fém párnázott szék (1.000 Ft/db); 
sport babakocsi (2.000 Ft); akku töl-
tő 12 V-os (4.000 Ft); ablak szárnyak 
dupla üvegezéssel, reluxával 110x140-
es (5.000 Ft/db); dob gitár (4.000 Ft); 
Wartburg szélvédők, emelők, elakadás 
jelző; asztalos kéziszerszámok eladók. 
Tel.: 59/400-608.
2 db 140x110 tokba nyíló üvegezett, 
bontott ablak (10.000 Ft/db); Hajdú 
mosógép (7.000 Ft); centrifuga (8.000 
Ft); villany varrógép (9.000 Ft); három 
égős gáztűzhely palackkal (15.000 Ft); 
alappal ellátott zárt zuhanyzó akár 
kertbe is felállítható (14.000 Ft), színes 
TV (8.000 Ft) eladó. Érd.: Kg., Szent L. u. 
46. Tel.: 59/314-344.
Kisbálás gyepszéna, vágó birka és bá-
rányok eladók. Tel.: 06/30-244-3666.
3 kerekű robbanómotoros kerekes 
szék és egy húzós kézikocsi eladó. Tel.: 
06/30-338-4131.

Állat
Sziámi cicák törzskönyv nélkül, olt-
va, féregtelenítve eladók. Tel.: 06/70-
776-4575.
Németjuhász, rotweiler, törpe tacskó 
kiskutyák; 6 hetes fehér kismalac; 400 
l-es hűtőláda eladó. Fehér puli felnőtt 
kutyát ajándékba adok. Érd.: Kg., Fürst 
S. u. 13. Tel.: 06/30-393-3343.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű 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 készíté-
se. Szitanyomás. Plasztikus betűvágás 
15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megrende-
lésre méretre. Késztermékből vásá-
rolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidé-
ken is. Tel.: 06/30-336-6142.
Vállalom áron alul a további munká-
latok elvégzését: járdák, kapubejárók 
felújítását, betonozását vagy teljes kö-
rű aszfaltozását; térburkolatok javítását 
vagy felújítását; épületek bontását, át-
alakítását, restaurálását; épület alapá-
sást; tetőszerkezet építését; cserépfor-
gatást és rakást; udvarok, terepek tisz-
títását és karbantartását jól képzett 
szakemberekkel bármilyen nemű bur-
kolást, fürdőszoba átalakítást. Teljes 
körű megbízhatóság. Nyugdíjasok ré-
szére magas kedvezményt tudok biz-
tosítani. Akár részletfizetésre is! Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06/30-346-1454.
Ápolónői képesítéssel vállalnám idős 
beteg embereknek injekció beadását, 
sebkötözését, bevásárlást és egyéb se-
gítséget. Tel.: 06/30-279-2880.

Apróhirdetés

Június 20. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 21. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

nyitva
 13 órától Berek – Kiss A. 

úti 
Június 22. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Június 23. hétfő
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 24. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 25. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva

Június 26. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

június 27. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Június 28. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva 

 13 órától Berek – Kiss A. 

úti

Június 29. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Június 30. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Felhívás parlagfű elleni 
védekezésre

Az ürömlevelű parlagfű magról kel ki, és virágzása az el-
ső fagyokig eltart. Egyetlen növény megközelítőleg 10.000 
magot terem, melyek akár 40 évig is csírázó képesek ma-
radhatnak. Elsődlegesen szél porozta növény. Az első por-
zós virágok nyílása hazánkban júliusban kezdődik, a 
legintenzívebb pollenszóródás augusztus hónapra tehe-
tő, ezt követően kis intenzitással a fagyok beálltáig elhú-
zódik. Mérések szerint a virágpor szél útján akár több 100 
km-es távolságokra is képes eljutni.

Pollenjének erős allergén tulajdonságát az okozza, hogy 
nagyon aktív, gyors diffúzióra képes, igen hatékony anti-
gént (allergiát kiváltó anyagot) tartalmaz. Virágporsze-
méből az orr nyálkahártyájára kerülés után az allergé-
nek másodpercek alatt diffundálódnak, így a tünetek 
szinte azonnal jelentkeznek.

A növényvédelemről szóló kétszeresen módosított 2000. 
évi XXXV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szó-
ló rendelet értelmében a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó 
kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntar-
tani. A település belterületén a települési önkormányzat 
jegyzője, külterületen pedig az illetékes szolgálat kötele-
zi védekezésre az ingatlan tulajdonosát, használóját. Köz-
érdekű védekezést kell elrendelni, ha a tulajdonos vagy 
földhasználó a védekezési kötelezettségét az azt elren-
delő hatósági határozat ellenére sem hajtja végre a meg-
adott határidőre. A közérdekű, illetve kötelező védeke-
zést elrendelő határozat elleni fellebbezésnek a végre-
hajtásra halasztó hatálya nincs. A közérdekű védekezés 
költsége az ingatlan tulajdonosát, használóját terhe-
li, ami adók módjára kerül behajtásra. Aki a védekezé-
si kötelezettségét elmulasztja, 20.000 – 5.000.000 Ft-ig 
terjedő növényvédelmi bírsággal sújtható, mely szintén 
adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

A községek, városok belterületein, útszéleken, árokpar-
ton kaszálással, gyomlálással, kapálással, talajtakarással, 
füvesítéssel védekezhetünk. Kaszálással nagy területen 
tudjuk megfelelő hatásfokkal elvégezni az irtást. A parlag-
fű kialakult állományaiban az egyszeri kezelés nem okoz-
za a növény pusztulását, mert az alacsonyan elhelyezke-
dő oldalrügyeiből kihajt. Biztos eredményt csak az évi két-
háromszori, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás hoz, ha 
a növényt a gyökérnyaki részt elvágva pusztítjuk el, mert 
így nem tud újrahajtani.

Mindezek figyelembevételével kérem a helyi lakosokat, 
hogy környezetük, illetve egészségük védelme érdekében 
ingatlanjaikon folyamatosan végezzék el a gyomok mecha-
nikai gyérítését, irtását.

Karcag Város Önkormányzat
Jegyzője
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Június 20. péntek 
 Sweeney Todd – 

A Fleet street démoni 
borbélya

 Feliratos amerikai-angol 
krimi

Június 21. szombat
 Eszter hagyatéka 
 Magyar filmdráma 
Június 24. kedd
 Lepattintva
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Június 30. hétfő és 

július 1. kedd
 Indiana Jones és 

a kristálykoponya 
királysága

 Amerikai kalandfilm

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• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. június 14.
Papp Ágnes és Czinge Attila
Kocsis Barbara és Tóth Já-
nos

Születés
Marinyák Éva Andrea – Po-
lónyi Zsolt
Kg., Sándor u. 15.  Zita
Szentannai Mónika Andrea 
– Balogh József
Kg., Kisújszállási u. 11/a. 
 Lina
Dobrai Erika – Kemecsi 
László
Kg., Püspökladányi u. 28. 
 Olívia
Háfra Lili – Polner Attila
Kg., Széchenyi sgt. 34.  Nelli
Szabó Ibolya – Vászon Zsolt
Kg., Kacsóh u. 42.  Viven
Kovács Ágnes – Vargyas 
Szabolcs
Kg., Tisza u. 31. 
 Ákos Erhard

Halálozás
Daróczi József
 Karcag (1927.)
Erdődi Ferencné (Gyökeres 

Ágnes)
 Kg., Árok u. 6. (1966.)
Kerekes József
 Kg., Rokkantkert (1955.)

2008. június 20. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  A  Karcagi Szimfonikus Zenekar 

koncertje I. rész
18.40 Kun hagyományörző tábor Zárása
 közvetítés felvételről a városi 

kempingből
19.05  Nagykunsági Krónika – különki-

adása
 - Gyermeknap 2008
20.05 Töretlen látóhatár: Hortobágy do-

kumentumfilm
21.05 A Karcagi Szimfonikus Zenekar 

koncertje II. rész
2008. június 24. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – katolikus mise
19.05  Megyei tükör
19.30 Jöjjetek hozzám – református Is-

tentisztelet
21.00 Nótacsokor
2008. június 26. csütörtök (ism. jú-

nius 27. péntek)
18.00  Műsorajánlat
18.05  Önkorányzati ülés
18.40  A Karcagi Kunlovarda
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések
 Téma: Parlagfű mentesítés
 Karcag hírek
 A tiszántúl legnagyobb munka-

helyteremtő beruházása Karca-
gon

 Erdélyi fótókiállítás a múzeumban

 Balesetek
 Háttér
 Téma: Birkafőző fesztivál szomba-

ton!
20.10  Birkafőző verseny 2007
2008. július 1. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – katolikus mise
19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – református Is-

tentisztelet
21.00  Nótacsokor
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18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás 2008  (1.rész )
 Búcsú a Kiskulcsosi Ált. Iskolától
18.35  Ballagás 2008
 Búcsú a Kováts Mihály Ált. Iskolá-

tól 
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Koncz Tibor, téma: Refor-
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 Karcag hírek
 Babaúszás
 Fotókiállítás
 Kazak Konferencia a Dérynében
 B. jogos téglák…
 Háttér
 Téma: tehetséges karcagi diákok a 

színjátszó körben!
20.10  X. jubileumi Birkafőző fesztivál 

2008
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Nyomozás folyik ismeretlen 
tettes ellen, aki Kisújszálláson 
és Karcagon a közelmúltban 
több kereskedelmi egységben 
vásárolt, majd 10.000 Ft-os 
bankjeggyel fizetett, melyről 
az eladó csak később állapítot-
ta meg, hogy csupán rossz mi-
nőségű hamisítvány. Bár ek-
kor a sértettek azonnal érte-
sítették a rendőrséget, az el-
követők azonosítása azonban 
még várat magára.  Korábban 
többször hírt adtunk hason-
ló bűncselekményekről, hiszen 
többek között a tavalyi évben, 
és korábban is többször vál-
tak gyanútlan emberek kísér-
tetiesen hasonló módszerrel 
elkövetett bűncselekmények 
sértettjeivé, akik a lakásukon 
különböző házi termékeket, 
terményt árultak, és amikor 
később a sértett fizetni akart 
az árucikk ellenértékeként ka-
pott bankjeggyel, akkor derült 
ki, hogy az nem eredeti. Már a 
boltokban is megjelent a hamis 

pénz, ugyanis már korábban is 
több esetben a bevétel leadása-
kor derült ki, hogy van közöt-
tük hamis, és ebben az esetben 
sem lehetett megállapítani, 
hogy kitől származik. Emiatt 
a Rendőrség kéri a lakosságot, 
hogy idegen, gyanús személy-
től – akár boltokban, akár más 
adásvétel, pénzváltás során 
10.000, vagy 20.000 Ft-os cím-
letű bankjegyet ne fogadjanak 
el anélkül, hogy megbízható-
an nem ellenőrizték volna! Az 
említett elkövetői kör a kapi-
tányság illetékességi területén 
felbukkanhat (Karcag, Kisúj-
szállás, Kunhegyes, Kunma-
daras, Kenderes, Berekfürdő, 
Bánhalma). Pénzhez nem ér-
tő, avatatlan kezek is észreve-
hetik a különbséget a valódi, 
és a hamisított bankjegyek kö-
zött, hiszen az ujjak közötti si-
mítással érezhető, hogy az ere-
deti papírpénz érdesített felü-
letű, míg a másolatok, hami-
sítványok teljesen simák. 

Karcag – Kunmadaras 1:1 
(1:0)

Karcag, 150 néző. Jv.: Nyes-
te (Rozsnoki, Gyetvai)

Karcag: Kőrösi, Domokos 
R., Lévai, Balogh J., Egedi, 
Rátkai, Bujdosó, Nagy R. (An-
tal), Domokos A., Habóczki 
(Varga J.), Szabó D.

Játékos-edző: Varga János
A hatodik percben Rátkai 

a jobb oldalon vezetett táma-
dást, és kb. 30 m-ről váratla-
nul kapura lőtt, majd a jobb 
felső sarokba vágódott a lab-
da (1:0). A negyvenkilence-
dik percben Vasas 22 m-ről el-
végzett szabadrúgása félmaga-
san a jobb sarokban kötött ki 
(1:1). A hetvenötödik percben 
Lólé lövését Kőrösi a kapu fö-
lé öklözte. A nyolcvankilence-
dik percben Vasas lövését véd-
te Kőrösi.

Jók: Domokos R., Lévai, 
Egedi, Nagy R., Bujdosó ill. 
Móga, Barta, Tóth, Vasas

Vasas Károly: Úgy érzem, 
igazságos eredmény született.

Varga János: Győzelemmel 
bebiztosítottuk volna a har-
madik helyünket, de így to-
vább kell izgulnunk.

Jánoshida – Karcag 3:0 
(1:0)

Jánoshida, 200 néző. Jv.: 
Kormos (Dobos, Felföldi)

Karcag: Tóth, Domokos R., 
Lévai, Orosz, Egedi, Balogh 
R., Balogh J., Bujdosó, Domo-
kos A. (Habóczki), Nagy R. 
(Varga J.), Rátkai

Játékos-edző: Varga János
A negyedik percben szög-

letrúgás után röviden szaba-
dítottak fel a védők és Gömö-
ri 11 m-ről a jobb alsó sarok-
ba lőtt (1:0). A harmincnegye-
dik percben Balogh J. kapura 
lőtt, de a védő a gólvonal elől 
kirúgta a labdát. A negyven-
nyolcadik percben egy jobb-
oldali szabadrúgás után az 
előrehúzódó Eszes a tétová-
zó vendégvédők között a ka-
pu közepébe fejelt (2:0). Az 
ötvenharmadik percben egy 
gyors jobboldali támadás után 
a kapufáról visszapattanó lab-

dát Berényi a jobb alsó sarok-
ba lőtte (3:0). 

Jók: Szabó T., Szakács, 
Eszes, Gömöri, Berényi ill. Lé-
vai, Orosz, Balogh J., Domo-
kos R. Bujdosó

Miskolczi Lóránt: Utolsó 
hazai mérkőzésünkön úgy ér-
zem megérdemelten szereztük 
meg a 3 pontot.

Varga János: Gyenge hely-
zetkihasználásunk miatt sú-
lyos vereséget szenvedtünk.

1. Besenyszög 33 23 6 4 93-29 75
2. Újszász 33 23 2 8 101-42 71
3. Karcag 33 20 5 8 72-42 65
4. Túrkeve 33 18 10 5 74-42 64
5. Jánoshida 33 19 6 8 78-54 63
6. Abádszalók 33 15 12 6 45-28 57
7. Mezőtúr 33 16 8 9 70-47 56
8. Kunhegyes 33 16 7 10 67-60 55
9. Jászárokszállás 33 16 3 14 59-47 51
10. Kunmadaras 33 13 9 11 55-47 48
11. Kunszentmárton 33 13 8 12 58-51 47
12. Nagyiván 33 12 5 16 68-80 41
13. Fegyvernek 33 10 5 18 53-72 35
14. Törökszentmiklós 33 8 5 20 53-75 29
15. Jászladány 33 7 8 18 61-77 29
16. Jászfényszaru 33 7 4 22 35-95 25
17. Jászkisér 33 4 6 23 38-84 18
18. Tiszaszentimre 33 1 3 29 30-138  6

Ifjúsági mérkőzések
Karcag – Kunmadaras 7:0
Góllövők: Rajcsányi, Balogh 

R., Fodor Bence, Kovács Cs., 
Borsos, Balla Zs., Kohári

Ezzel a győzelemmel meg-
nyerte a bajnokságot a karca-
gi együttes, függetlenül a hát-
ralévő mérkőzések eredmé-
nyétől.

Jánoshida – Karcag 1:3
Góllövők: Püspöki, Szabó 

D., Balla S.
A bajnokcsapat tagjai: Bézi 

Sándor, Boros Barnabás, Ko-
hári Imre, Borsi Attila, Tóth 
Kálmán, Kovács Csaba, Fodor 
Bence, Balla Zsolt, Püspöki 
Ádám, Rajcsányi Sándor, Bal-
la Sándor, Gozsovics Dávid, 
Nagy Roland, Szabó Dávid, 
Antal Zoltán, Tarjányi Zol-
tán, Fodor Balázs, Egedi Ro-
land, Lévai László, Novák Bá-
lint, Szappanos Sándor, Oros 
Attila.

Edző: Varga János  
Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság
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Továbbra is vigyáznunk kell!

Közzététel
A Kazak-Magyar Baráti Társaság közzéteszi, hogy a 2006 

évi helyi iparűzési adó 1%-ából a Karcag Város Képviselő Tes-
tületének 30/2005. ( X. 26 ) rendelete 7.§ (3) bek. alapján be-
folyt felajánlások összege 54.167 forint. Ezen összeget az egye-
sület tartalékba helyezi. A felhasználás tervezett módja: lovas-
hagyományőrző, és kulturális rendezvények támogatása.

Dr. Fazekas Sándor


