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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az idei, háromnapossá bő-
vült („hosszú”) hétvégén 
több jeles alkalom is össze-
találkozott. Ott voltak a má-
jus köszöntés hagyományos 
szokásai, a májusfa állítás-
sal, viráglopással és egyebek-
kel. Aztán a munka ünnepe is 
e nap, bár a néhai, tömegeket 
megmozgató, zászlós, táb-
lás, felvonulásos munka-erő-
demonstrációknak már vé-
ge, ahogy az azt követő virsli 
és sör, pörkölt és sör záróebé-
dek se igen térnek már vissza. 
Egy újkeletű esemény, hazánk 
„uniós csatlakozása” is e na-
pon vette kezdetét öt eszten-
dővel ezelőtt, nagy remény-
kedések közepette. Mindezek 
mögött, harmadnapra pedig 
csinnadratta és harsánykodás 
nélkül (mint mindig) ott vá-
rakozott az Anyák Napja. 

Ami az első napot illeti, az a 
„tekósok” ballagásával kezdő-
dött. Már a kora reggeli órák 
előrejelezték az ünnepi szép 
időt, de a majálisozó lehetősé-
gek ugyancsak „megvonultak” 
az idén. Felvonulás meg de-
monstráció már rég nincsen, 
de valahogy hiányzott a Kul-
túrpalota előtti néptánc talál-
kozó meg a Mesterségek Mű-
vészete Nap piaci nézgelődé-

se. Nem marad el egyik sem, 
ahogy hallottam, csak – a na-
gyobb kavalkád kedvéért – a 
Kunok Világtalálkozójára he-
lyeztetett át. No, úgy is jó lesz. 
A régi „májuselsejék” itteni 
eledele a birkapörkölt volt, ami 
úgy befényezte ezt az ünnepet 
(is), hogy most már egész fesz-
tivál van neki június végén. 
Ahogy hajnalban tett sétám 
alatt érződött, most sem feled-
keztek meg róla, bizonyítva ez-
zel, hogy az ünnepi alkalom-
nak ebből a szempontból is ma 
is megadják a módját.

Szép csendes, május délelőtt 
volt. A főtéren – szokás szerint 
– alig pár szál ember, sokada-
lom csak a szentmisére és az 
utána kezdődő keresztény ma-

jálisra gyűlt össze. Az utób-
bit a Keresztény Értelmiségiek 
Karcagi Csoportja, a Nagykun 
Polgári Kör, valamint a karca-
gi, kenderesi és a kisújszállási 
plébániák szervezték. Szent Jó-
zsef tiszteletére Juhász Ferenc 
gyöngyösi plébános, a katoli-
kus iskolák igazgatója mutatott 
be szentmisét. A szép időben 
gyorsan benépesült a temp-
lomkert, ahol ebéd és beszélge-
tés várta a meghívottakat.

Délre már a ballagással kap-
csolatos mozgolódás is elült, s 
talán nem is baj, hogy egyéb 
jellegű csábítás nem szervező-
dött, hiszen hétfőtől kezdőd-
tek az írásbeli érettségik. Az 
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Folytatás a 2. oldalon

A jövő héten hétfőn, május 
11-én délután kezdődik a Ko-
váts Mihály emléknapok ren-
dezvénysorozata. Ez lesz a ti-
zenhetedik. Vagyis a sport-
versennyel, történelem ta-
nulmányi versennyel, ünnepi 
megemlékezéssel, tudomá-
nyos előadással tarkított, egy 
egész hétig tartó megemléke-
zést a mostani „Kováts-os” 
diákok már mint születésük 
előtt indult, régi hagyományt 
örökölték. (Lehet, hogy né-
hányuk szülei még mint ál-
talános iskolások vettek részt 
az előző Kováts napokon.) A 
mostani emléknapok négy 
évfordulóra is ráirányítják a 
figyelmet, s mind a négy az 
ezredes életével és emlékeze-
tével kapcsolatos. Erre (és a 
Kunok I. Világtalálkozójára) 

gondolva szeretnénk Kováts 
Mihály ezredes életútját egy 
rövid írásban felvázolni.

Az első évforduló – mint a 
születési éve – kicsit bizony-

talan. Kováts Mihály 1761-
ben a nagykunsági Karcag-
újszállás szülöttének mond-

ta magát, és kunsági erede-
tét más írások is igazolják, 
de születésének évét – mivel 
anyakönyvi bejegyzés nin-
csen róla – egyéb iratok alap-
ján csak feltételezni lehet. 
Zachar József megállapítá-
sa szerint születésének legva-
lószínűbb időpontja 1724 au-
gusztusa. Családját nem sike-
rült teljes bizonyossággal fel-
kutatni, aminek egyik oka a 
Kováts név gyakorisága, rá-
adásul az ezredes a nemessé-
gére utaló „Fabriczy” előne-
vet (faber latinul szintén ko-
vácsot jelent), csak az 1770-
es években kezdte használni. 
Megnehezíti a kutatást, hogy 
– az eddigi adatok szerint – 
valószínűleg az 1739. évi pes-

Kováts Mihály évfordulói

Folytatás a 4. oldalon

A tavaly megalakult Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát 
Egyesület április 18-án megtartott első összejövetelén is 
érezhető volt az új egyesület népszerűsége. Ez alkalommal 
dr. Kovács László bevezetője után dr. Abonyi Katalin, Nagy 
Ágnes és dr. Temesváry Tamás szólt az aktuális problémák-
ról és újabb tagok felvételére is lehetőség nyílt.

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. május 15-ig, vagy visszavonásig érvényes.

Ingyenes szolgáltatások:

• vérnyomásmérés 

• testsúly-, magasságmérés

• testzsír-, testtömegindex mérés
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

A múlt héten, 2009. április 30-án elbúcsúztak az intézmény-
től az utolsó „gáboráronos” negyedikesek, amivel az iskola 
történetének hat évtizedes szakasza zárult le. A karcagi Re-
formátus Nagykun Gimnáziumot 1948-ban, 272. évben álla-
mosították. 1950-től lett Gábor Áron Gimnázium, az egész-
ségügyi oktatás 1968-ban kezdődött. A GÁG sohasem feled-
te, hogy három évszázados története van, s azt, hogy méltó 
örököse volt e háromszáz évnek, azt az itt végzett gimnazis-
ták ezrei igazolhatják. A történet folytatódik. Az iskola idén 
ősztől ismét Nagykun Református Gimnázium lesz.

Az utolsó „gáboráronos” 
ballagás

Dr. Fazekas Sándor ballagáson elhangzott ünnepi 
beszéde az 5. oldalon olvasható.
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Közéleti szilánkok

Tűréshatárok
Egyszerűen nem érti az ember, 

hogy a kormánytöbbség az Európai 
Parlamenti választások előtt egy 
hónappal ennyire durva megszorí-
tásokat szavaztat meg. S elgondol-
kodik, hol vannak azok a tűrésha-
tárok, amelyeknek átlépése igazán 
felkelthetné a népharagot. Vagy 
nincsenek is ilyenek? Ugyanis elké-
pesztő ez a megszorító intézkedés-
csomag, amelyet ráadásul válság-
kezelőnek minősítenek…

Csak néhány statisztikai adat, 
és az ember továbbra is értetlenül 
szemléli a helyzetet. Közel három-
millió nyugdíjas él Magyarorszá-
gon. Közülük kétmillió be is töltötte 
a nyugdíjkorhatárt. Az Európai Unió 
tagállamai közül Magyarországon 
a legrövidebb az emberek várha-
tó életkora. A létminimum összege 
2007-ben 60 ezer forint volt. Az át-
lagnyugdíj 74 ezer – a nyugdíj mini-
mális összege pedig 29 ezer (!). Ma 
ez valamivel magasabb szám, de 
most a 13. havi nyugdíj visszavoná-
sával majdnem erre a szintre kerül. 
Ez körülbelül a „banánköztársasá-
gokban” is hasonló.

2001-ben még 1,7 millió ember 
élt létminimumon Magyarorszá-
gon, 2008-ban pedig 3,1 millió. Te-
hát majdnem a duplájára emelke-
dett ez a szám. Az átlag háztartá-
sok havi bevételük kb. 23 %-át köl-
tik élelmiszervásárlásra, 27 %-át a 
lakások fenntartására (rezsire; fű-
tés, világítás stb.). Körülbelül a jöve-
delmük 15 %-át hitelek törlesztésé-
re, 14 %-át közlekedésre, 7 %-át hír-
közlésre fordítják. A fent maradó 
kb. 17 %-ból költenek ruházkodás-
ra, egészségmegóvásra, gyógyke-
zelésre, oktatásra, kultúrára, szóra-
kozásra és esetleg megtakarításra. 
(Persze ez csupán a nagy átlag, köz-
ismert az Engel törvény: minél ala-
csonyabb egy család (réteg) jöve-
delme, annál nagyobb az élelmisze-
rekre fordított kiadások hányada.)

További döbbenetes statisztikai 
adatokat lehetne fölsorolni, ami azt 
bizonyítaná, hogy katasztrofális a 
helyzet, olyan országokkal vagyunk 
egy társaságban ,mint pl. Pakisztán, 
vagy Vietnam. Ahol persze kétség-
telen, hogy mások a tűréshatárok 
és a kulturális hagyományok.

Nálunk éppen a napokban volt 
az EU csatlakozás ötödik évfordu-
lója. Nos, nem tudom véletlen-e a 
kormánynak ez az időzítése, és ép-
pen egy hónappal az EP választá-
sok előtt. Milyen emóciókat és mo-
tivációkat vált ki ez majd a nyugdí-
jasokból, hiszen ebben a rétegben 
viszonylag a legstabilabb a részvé-
teli hajlandóság, legalábbis az őket 
érintő kérdésekben általában igye-
keznek voksolni.

Mindenesetre elgondolkodtató 
ez a „kampánynyitó”, és az is, hogy 
a magyar kormány miért megy 
szembe Európával, mert egyetlen-
egy országban sem megszorítások-
kal kezelik a válságot.

- ács -

HÍREK
Felhívás

A Kunsági Cukorbeteg 
Egyesület Egészségnapot hir-
det május 9-én 9 – 12 óráig. 

Helye: Rákóczi u. 3. sz. 
Egyesületek háza

Vérnyomásmérés, BMI, 
vércukor mérés, lábvizsgálat, 
életmódi tanácsok.

Szeretettel várjuk a város 
lakosságát.

Kovács Istvánné
KUCE elnök

Koncert!
Fellépők:

Hungarica
Angerseed

Helyszín:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti 
nagyterem
Időpont:
2009. május 9. (szombat) 
22.00 óra
Belépő: 500 HUF
A koncertet az OKM 
PANKKK program támogat-
ja.

Programok:
Május 11-én
14:30 órakor
 Váltófutó-verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark
 Bocskai utca és Liliom utca kereszteződése
 A díjakat átadja: Pánti Ildikó
 a 8. számú választókerület önkormányzati képvi-

selője
Május 12-én
11:00 órakor
 Koszorúzás
 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati 

képviselő, az Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bi-
zottság elnöke

 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános 
Iskola tanulói

 Felvonul a Kováts Mihály Huszár Emlékraj
14:30 órakor
 Ünnepi megemlékezés
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola előtti tér
 (Karcag, Kálvin u. 9.)
 Térzene
 Közreműködik: az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Fúvószene-
kara

 Vezényel: Hidi János tanár
 A Kováts Mihály Huszár Emlékraj felvonu-

lása
 Köszöntőt mond: Varga Mihály országgyűlési 

képviselő
 Műsor
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános 

Iskola tanulói
 Koszorúzás
15:45 órakor
 Kiállítás
 Szűcsné Nagy Erzsébet fazekas, népi iparmű-

vész – az iskola volt tanítványa – és 

 Szűcs Imre fazekas, a népművészet mestere al-
kotásaiból

 A kiállítást megnyitja: dr. Füvessy Anikó nép-
rajzkutató, a néprajztudományok kandidátusa

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
16:30 órakor

 Könyvbemutató 

 „Az utolsó huszárok” című könyvet bemu-
tatja a szerző Győrffy-Villám András hö. dan-
dártábornok, a Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Szövetség elnöke

 A „Kováts Mihály emlékezete” című kiad-
ványt bemutatja a szerző, Elek György helytör-
ténész

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
Május 13-án

14:00 órakor

 „Ifjú történészek” Megyei történelmi ta-

nulmányi verseny

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
15:15 órakor

 A „Pusztai Róka” Hagyományőrző Egye-

sület bemutatója

 Bengecseg Alapítvány utcaszínházi prog-

ramja

 Helyszín: Múzeumpark
Május 14-én

délelőtt

 „Nyílt nap a szülőkkel” idegen nyelvi 

órák

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola nyelvi la-
boratóriuma

16:30 órakor

 Műsoros est

 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános Iskola 

és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény tanulói

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata, a Kováts Mihály Általános Iskola, 

a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület, a Kováts Mihály Alapítvány és
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

tisztelettel meghívja Önt és Családját
a

Kováts Mihály emléknapok 2009. évi rendezvényeire
Ideje: 2009. május 11-14.

Pályázat
A pályázatot meghirde-

tő szerv: Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény (5300 Karcag, Szabó J. 
u. 1. sz.)
Meghirdetett munkahely: 

fuvolatanár.
Képesítési és egyéb feltéte-

lek: szakirányú főiskolai 
végzettség.

Illetmény és egyéb juttatá-
sok: A KJT rendelkezései 
az irányadóak.

Pályázat leadási határidő: 
2009. május 30.

Az állás betöltésének idő-
pontja: 2009. szeptember 1.

A pályázathoz csatolni kell: 
a képesítést igazoló okirat 
hiteles másolatát, szakmai 
önéletrajzot.

Pályázati cím: Sipos Antal 
igazgató. Tel.: 59/503-281 
v. 06/30-503-7125. E-mail: 
kgzenede@freemail.hu.

Meghívó
A Madarász Imre Egyesített 

Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Multikulturális 
Munkaközössége szeretettel 

meghívja Önt és Kedves 
Családját a 

„Virágszekéren 
érkeztünk” 

című hagyományőrző és 
tehetségkutató programjukra.

A műsor fő védnökei: 
Varga Mihály országgyűlési 

képviselő, Farkas Flórián 
országgyűlési képviselő.

Helyszín: Déryné 
Művelődési és Ifjúsági 

Központ II. emeleti 
nagyterme.

Időpont: 2009. május 13. 
(szerda) 14 óra.

A műsor résztvevői: óvodák, 
iskolák tehetséges diákjai.

Köszönet és elismerés
Köszönetet mondunk 

Molnár Pál igazgató úr-
nak, önkormányzati kép-
viselőnek és munkatársa-
inak, mert kérésünkre a 
forgalmas utcánkban for-
galomlassító berendezést, 
ún. „fekvő rendőrt” he-
lyeztek el. Ennek hatására 
az utcában a forgalom las-
sult és csendesedett.

Csak így tovább, ilye-
nekre a városban sok he-
lyen lenne szükség.

„uniós” évfordulóról itt ná-
lunk sem emlékeztek hivata-
losan, de ahogy a rádió reg-
gel többször is elmondta, mi 
magyarok általában igen csa-
lódottak vagyunk a várva 
várt tagságban. Egy kis köz-
vélemény kutatást magam is 
csináltam az ismerősök kö-
zött, akikkel az utcán össze-
futottam. Hát a rádióban hal-
lott vélemény többé-kevésbé 
a mi városunkra is alkalmaz-
ható, szinte mindenki töb-
bet várt, van aki nagyot csa-
lódott, bár olyan vélekedést 
is hallottam, hogy amit eset-
leg az Unió tönkre akart tenni 
itt nálunk, abban megelőztük 
mi magunk. A dolgokat más 
oldalról is figyelemmel kísérő 
Bogdán Péter, Kenderes város 
polgármestere már jóval ár-
nyaltabban fogalmazott, s fel-
említette, hogy így vagy úgy, 

de az öt év alatt csak hozzá-
juk kb. 100 millió forint ér-
kezett a pályázatokból, ami-
ket nem lanyhuló érdeklődés-
sel figyelnek. Azt meg csak én 
fűzöm hozzá, hogy a világgaz-
daság összeomlása vélhetően 
csúnyán elbánt volna már ve-
lünk, ha nincsen az unió. Szó-
val, a helyzet tényleg bonyo-
lultabb.

Az előbb írtam, délre igen-
csak lefutott a nap tekergős, 
csavargós – szóval ünnepnap-
nak felfogható része. Ebéd 
után, aki nem ment reggel ki-
rándulni vagy a dolga után, az 
most készülődött pecázni, meg 
a kertbe vagy rokont látogatni 
ment. Én a Kövesdarálóhoz sé-
táltam le, mert Sütőné Klárika 
a múlt héten megüzente, hogy 
elsején (és elsejétől) a szokott 
rend szerint nyitva lesz kiállí-
tás, és minden érdeklődőt sze-
retettel vár.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Május elsején a karca-
gi katolikus templom kertjé-
ben odajött hozzám egy ked-
ves, idős néni, és megkérdez-
te, hogy szerintem lesz-e 12. 
havi nyugdíja ebben az év-
ben. Először nem értettem a 
kérdést, és elmondtam, hogy 
a 13. havi nyugdíjat akar-
ja megszüntetni az MSZP, 
a 12. haviról – eddig - nin-
csen szó. A néni viszont újra 
a 12. haviról beszélt, aztán az 
is kiderült miért. Azt hallotta 
ugyanis a hírekben, a minisz-
terelnök arról beszélt május 
1-jén, hogy türelmet és belá-
tást kér a nyugdíjasoktól, an-
nak belátását, hogy azért kell 
a 13. havi nyugdíjat elvenni 
és megszüntetni, mert ennek 
árán védik majd meg a 12 hó-
nap nyugdíjainak kifizetését.

Miután tisztáztuk az ügyet, 
elgondolkodtam azon, va-
jon mit is vélhet a mai hely-
zetről egy tisztességben meg-
őszült, négy gyermeket fel-
nevelő idős néni, aki a hábo-
rú után egyedül kellett, hogy 
talpon maradjon, hiszen a 
férje nem jött vissza a szov-
jet hadifogolytáborból. Dol-

gozni a családért, nevelni a 
gyerekeket, várni és remény-
kedni abban, hogy a szeretett 
férj talán mégis hazatér egy-
szer. Ez jutott neki. Végigél-
ni az háborús újjáépítés éve-
it, az ötvenes-, hatvanas éve-
ket, aztán mikor egy dolgos 
életút után jönnek a nyugdí-
jas évek, újra nekimenni a bi-
zonytalanságnak. A nyugdí-
jas évek is kuporgatással, ta-
karékoskodással telnek, hi-
szen egyedül él, támogatást, 
segélyt sohasem kért, min-
dig arra gondol, vannak nála 
rosszabb helyzetben lévők is. 
Most pedig arról hall, hogy a 
kisnyugdíj is kisebb lesz, el-
vesznek belőle.

Szívesen megkérdeztem 
volna hétfőn a napirend előtt 
beszélő miniszterelnöktől: 
vajon tényleg a 80 év felet-
ti kisnyugdíjas pénzére van 
ma szüksége? Bajnai Gor-
don arról beszélt, milyen si-
kereket értünk el eddig az 
Európai Unióhoz való csat-
lakozás óta, szerinte a sikert 
most válságkezelés váltja fel. 
Öt éve vagyunk tagok, de eb-
ből a sikerből vajon mit érez 

az átlagember? Lemaradtunk, 
mint a borravaló, a számok 
azt mutatják, hogy az uniós 
csatlakozásból nem tudtunk 
előnyt kovácsolni. Szlovákok, 
csehek, szlovének és lassan 
románok, bolgárok kerülnek 
elénk az életszínvonalban, 
életminőségben. A válságke-
zelésben pedig most a köz-
szféra dolgozóinak, a nyugdí-
jasoknak, a családoknak kell 
összehúzniuk a nadrágszí-
jat, nekik kell lemondaniuk – 
Bajnai szerint.

Vagyis ha jól értjük, öt év 
alatt olyan sikert értünk el, 
ami újabb áldozattal és le-
mondással jár. „Egy percet se 
késlekedjünk tovább, egy pil-
lanatra se torpanjunk meg..,” 
– hallhattuk a május 1-jei 
szocialista szónokokat. Akkor 
nosza, rajta! Talán a lemon-
dások tekintetében is szükség 
volna erre a határozottságra. 
A sikert ugyanis nemcsak ab-
ban lehet mérni, hogy valaki 
mennyire tud visszapillanta-
ni, hanem abban is, mennyi-
re lát előre. 

Varga Mihály

Majális, bizalom, hiány

Emlékezzünk közösen !
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége tisztelet-

tel meghív minden érdeklődőt a 2009. május 23-án 11.00-
kor tartandó emléktábla koszorúzásra. Így kívánunk em-
lékezni a Honvédelem Napja alkalmából az egykor Karcagon 
állomásozó katonai szervezetekre, itt szolgált katonákra, pol-
gári alkalmazottakra.

A koszorúzás helyszíne: Karcag, Püspökladányi u. 11. Kar-
cagi Ifjúsági Ház / volt HEMO épülete /

A koszorúzás után egyesületünk majálist tart, amire várjuk 
a régi munkatársak, itt szolgált katonák jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2009. május 10.
Ezzel kapcsolatosan bővebb információt Rab János egyesü-

leti elnöktől  lehet kérni a 06-70/459-7290 mobil telefon szá-
mon.

A viselkedéses 
szenvedélybetegségekről - prevenciós 

előadás a Karcagi Ifjúsági Házban

• A szenvedélyekről általában, mikor beszélünk szenve-
délyről és betegségről.

• Fogalmak: élni és visszaélni, határok.
• Túlzásba vitt játékok, nyerő automaták, számítógép.
• Tévénézés, videózás veszélyei, mit közvetítenek a fil-

mek.
• Veszélykereső magatartás, extrém sportok.
• Döntés, nemet mondás, határok megtartása.
Az előadás időpontja:
2009. május 14. (csütörtök) 15.00 óra
Helyszíne: 
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
Előadó: 
Gesztelyi Tamás - Kortársak Az Egészséges Fiatalokért 
Egyesület
 A következő hónapok tervezett témái: 
- A hatékony konfliktuskezelés
- Bűnmegelőzés
- Környezetvédelem

Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala értesíti 

a Tisztelt Lakosságot
Az ÁNTSZ regionális tiszti főorvosa a 1542-10/2009. 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

2009. május 21-től – 2009. július 28-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát 

az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház 

PSZICHIÁTRIA ÉPÜLETE  (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:

Hétfő 12,30-tól-16,30-ig
Kedd  8,30-tól-12,30-ig
Szerda 12,30-tól-16,30-ig
Csütörtök  8,30-tól-12,30-ig
Péntek  8,30-tól-12,30-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, 
akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vet-
tek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt 
állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolvá-
nyával és betegkártyájával (TAJ szám) lehetőség szerint 
a személyre szóló értesítésen megjelölt időpontban  szí-
veskedjen a vizsgálaton részt venni.

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

Néhány nap-
ja sajtótájékoz-
tató keretében 
jelentették be, 
hogy újra in-
dul, és váro-
sunkba érkezik 
a Toy Run el-
nevezésű mo-
toros túra. 
Mint ismere-
tes, korábban 
már három al-
kalommal ren-
deztek pénz-
gyűjtést a kar-
cagi kórház 
g yermekosz-
tályának segí-
tésére a sokak 
számára már 
jól ismert fő-
városi motorosok. Az ado-
mányokból játékokat, és élet-
mentő készülékeket sikerült 
vásárolni az intézménynek. 

Farsang Imre, a motorosok 
vezetője elmondta, hogy két év 
kihagyás után május 16-án is-
mét Karcagra látogatnak, és új-
ra gyűjtést rendeznek. Körül-
belül 100-120 motoros várható 
ezen a napon, akik a kórházba 
is ellátogatnak, majd a városi 
strandfürdő területén lesznek 

elszállásolva. Aradi Erzsébet 
a gyermekosztály nyugalma-
zott főorvosa, a Gyermeképség 
Alapítvány elnöke előre is örö-
mét, és köszönetét fejezte ki a 
sajtótájékoztatón. Mint mond-
ta, most is nagy szükség van az 
adományra, amelyből a húsz-
éves EKG gépet szeretnék le-
cserélni.

A rendezőszervek alterna-
tív városnézéssel, szabadidős 
és zenés programokkal lát-

ják vendégül a motorosokat, 
akik arra kérik a karcagi la-
kosokat, hogy minél többen 
látogassanak el akár a kórház 
területén zajló ceremóniára, 
akár a fürdő területére. Meg 
lehet tekinteni a motorokat, 
és szívesen látnak mindenkit 
a különböző programokon. 
(A kórházban 14:30 körül kez-
dődik a rendezvény, a fürdő-
ben, pedig 17:00-kor indul a 
gulyás party.)

Motorosok a gyermekekért
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tis után, az Almássy család 
birtokához tartozó Török-
szentmiklósra költözött. Igaz, 
főként katonáskodása első, a 
Habsburgok hadseregében el-
töltött időszakából vannak 
még a Kunságra vezető nyo-
mok, de a későbbiekben már 
nem tért vissza ide. Tartósan 
legalábbis nem. Itteni emlé-
kezete az 1940-es években a 
személyét népszerűsítő cik-
kek, rádió előadások nyomán 
bukkant fel legelőször. 

Fennmaradt levelei, kézírása 
igazolják, hogy a tollforgatás-
ban jártas, latinul jól tudó em-
ber volt, vagyis, deákos mű-
veltséget szerzett, mégpedig 
az akkori karcagi „oskolában”. 
Az iratok szerint igen fiata-
lon katonának állt, de egy-két 
éves közhuszári szolgálat után 
a hazai bandériumba került, 
ahol nemességét, tanult ember 
mivoltát és katonai jártasságát 
tekintve is hamarosan tiszti 
beosztást nyert. Későbbi élet-
pályája azt igazolja, hogy a ka-
tonáskodást hivatásául válasz-
totta. Amikor a jászkun kerü-
let huszárait 1746-ban hazave-
zényelték, meg sem kísérelte a 
redempcióban való részvételt, 
hanem „maga kereste a sze-
rencséjét”. Itthon béke lévén, a 
francia lovasság soraiba lépett. 
Amikor ott is beköszöntött 
a béke és a katonák egy ré-
szét szélnek eresztették, új le-
hetőség után nézett. Nem kel-
lett sokáig keresgélni, a II. Fri-
gyes fejlesztette porosz hadse-
reg jó hasznát vette a magyar 
huszároknak. 1752 szeptem-
berében az I. huszárezred al-
tisztje, később zászlósa lett. 
Pár éves hátországi szolgá-
lat után, 1756 őszétől a harc-
mezőn is alkalma nyílt vité-
zségét és vezetői rátermettsé-
gét igazolni. A porosz-osztrák 
hadszíntér csataterein több al-
kalommal kitüntette magát, 
többször is megsebesült. 1759-

ben már hadnagy volt, amikor 
a parancsnoka, II. Frigyes jó-
váhagyásával, egy szökevény 
osztrák katonákból szervezett 
könnyűlovas egység élére állí-
totta, ami előléptetést jelentett, 
és kapitány lett. Mint önálló 
parancsnok számos felderítési 
és harci feladatot is végrehaj-
tott, de később a hadisarc be-
hajtását is rábízták. Ez a tény-
kedése német földön igen ne-
vezetessé tette (néhány német 
város helytörténeti króniká-
ja is megemlíti). A pénzbehaj-
tó szerepét megunva vált meg 
II. Frigyes hadseregétől. 1761 
tavaszán megszökött és Len-
gyelországon át hazatért. Itt-
hon viszont, mivel korábban 
az osztrák hadsereg katoná-
ja volt, letartóztatták és ke-
rek egy esztendeig fogva tar-
tották, kivizsgálva az ügyét és 
latolgatva további sorsát. 1762 
nyarán aztán Mária Terézia 
szabadon engedni rendelte, sőt 
megerősítette őrnagyi rangjá-
ban és évi kegydíjat is juttatott 
számára (a hadsereg azonban 
nem tartott igényt a kardjára 
és a tudására). A következő 
évben megnősült és a Felvi-
déken telepedett le. Hamaro-
san megkezdődtek azonban 
gyakori távollétei, sejtelmes 
utazásai és a házassága rövi-
desen megromlott. A kuta-
tók szerint az 1763-1772 kö-
zötti esztendőkben a lengyel 
szabadságmozgalommal ta-
lált kapcsolatot. Pár évre el 
is tűnt, egyelőre nem kerül-
tek elő vele kapcsolatos ira-
tok. 1772-ben bukkant fel is-
mét, amikor is a feleségének 
és addigra elhalt gyermeké-
nek folyósított tartásdíj meg-
szüntetését kérte. A követ-
kező évben Lipcsébe utazott, 
hogy ott maradt értékeit vis-
szaszerezze. Az ezért indított 
per azonban nem járt siker-
rel, 1774-ben üres zsebbel tért 
haza. 1775-ben megindult az 
amerikai függetlenségi hábo-
rú, s vélhetően ennek híré-

re kelt útra ismét. 1776-ban 
Olaszországba, onnan a fran-
ciaországi Bordeaux-ba uta-
zott. Ott ajánlotta fel szolgá-
latait az ifjú állam hadseregé-
nek. 1777 április végén szállt 
partra az Újvilágban. Előbb a 
hadseregen kívül szerveződő 
milicia vette igénybe a szol-
gálatait, majd Kazimierz Pu-
lawski lengyel tábornok be-
osztottja, a lovaság egyik ki-
képzője lett. A Pulawski légi-
óval jutott el 1779 májusában 
Dél-Carolina állam főváro-
sába, Charlestonba. 230 éve, 
majd negyedszázad katonás-
kodás, benne legalább egy tu-
cat ütközet, sok-sok kisebb 
harci cselekmény és több se-
besülés után, itt, az Atlan-
ti-óceán partján vívta utolsó 
csatáját Kováts Mihály 1779. 
május 11-én. Az angol gya-
logság itt, a város védmű-
vei előtt terítette le a lová-
ról a katonáit vezénylő ezre-
dest. Haláláról még ebben az 
esztendőben értesült a fele-
sége, aki 1780-ban kápolnát 
emeltetett az emlékének, de 
aztán „colonel Michael Ko-
váts de Fabriczy”-t elfeled-
ték. Csak a függetlenségi há-
ború kétszáz éves évforduló-
ján terelődött felé a figyelem, 
s 75 éve, 1934-ben tette köz-
zé első, tudományos kutatá-
sokon alapuló életrajzát Pó-
ka-Pivny Aladár (1881-1976). 
Az Egyesült Államokban Ko-
váts Mihály Társaság alakult, 
emlékére több városban is fá-
kat ültettek, 1944-ben hadi-
hajót neveztek el róla, 1955-
ben halála napját emléknap-
pá nyilvánították és emlékbé-
lyege is készült. A szülőföld a 
koronázási ékszerekkel kap-
ta vissza az ezredes emlé-
két 1978-ban, s egy év múl-
va, 30 éve, 1979. május 11-én 
rendezte meg a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeum az el-
ső hazai Kováts Mihály em-
lékkiállítást.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Kováts Mihály évfordulói

A tavasz a legszebb évszak. 
Nemcsak azért, mert ilyenkor 
kizöldül a természet, a virágok 
kinyílnak, még a kis bogarak 

is kibújnak a földből, hanem 
azért, mert május első vasár-
napja ANYÁK NAPJA! Ilyen-
kor senki sem feledi el azt, 

hogy virággal a kezében felkö-
szöntse az édesanyját. Itt a föl-
dön édesanyánk szeretete kí-
sér bennünket életünk során.

Immár hagyománnyá vá-
lik, hogy a Kinizsi úti óvoda 
Napsugár csoportja köszön-
ti Anyák Napja alkalmából a 
Szociális Otthonban élő édes-
anyákat, nagymamákat.

Nagyon nagy örömmel ké-
szülődtek a gyerekek versek-
kel, énekekkel, tánccal kedves-
kedtek. Meghatódtak az idős 
emberek, és szívük minden 
melegével simogatták meg a 
kicsinyeket. Az ovisok a szürke 
hétköznapokba becsempészték 

a fényt, az örömet, a vidámsá-
got! A gyermekek megérez-
ték, milyen nagy dolog örömet 
szerezni. Önmagukból adtak 
egy darabot, a szeretet erejét, 
amely reméljük, emlékezetes 
marad a szívekben!

„Halld meg jó Istenem, leg-
buzgóbb imámat: Köszönjük, 
köszönjük az édesanyákat!”

Sántáné Karászi Júlia
művelődésszervező

hit és erkölcstan tanár

A szeretet erejével

Szabó Mihály
fazekas, a Népművészet Mestere

(1944-2009)
Karcagon született 1944. december 10-én. Édesapja, Szabó Mihály fa-

zekas vélhetően a Kántor tanítványok legelső nemzedékéhez tartozott, 
később önálló műhelyt alapított. Az 1951-től kezdődő szövetkezetesítés 
hatására ismét visszatért Kántor Sándor műhelyébe és tizennégy éves fia 
is itt lett tanuló 1959-ben. „Nagyon sokat birkóztam az agyaggal, míg 
végre engedelmeskedett nekem is” - emlékezett negyedszázad múlva. 
Édesapja, s persze Kántor Sándor keze alatt formálódott fazekassá. Igen 
hamar kiderült, hogy nemcsak ügyes és jó munkájú „szakmunkás”, de az 
új iránt nyitott, sőt új formákat, díszítéseket kereső alkotó. Nagy segít-
ség volt ebben, hogy 1965-ben a két Szabó (apa és fia) levált a nagy hírű 
műhelytől, s önállóan folytatta. Ekkor tanult meg a korongozás mellett 
írókázni, díszíteni is, vagyis ekkor lett igazi fazekassá. Az önálló munká-
nak is meg voltak a maga állomásai, de ott volt a végső eredmény, mint 
ahogy maga mondta: „az alkotó embernek önmagát kell megvalósíta-
nia – ennek van értelme”. A napi munkán túl egyre többet foglalkozott 
a régi forma és díszítéskincs megismerésével, nemcsak a padlások edé-
nyeit vette kézbe, de a múzeumok hódoltságkori anyagát is átvizsgálta. 
Tehetségét hamar felismerték. 1966-ban népi iparművész, 1970-ben a 
Népművészet Ifjú Mestere, 1982-től a Népművészet Mestere lett. Kerá-
miáit kiállítások sokaságán ismerhette meg a közönség, s nemcsak itt-
hon, hanem Európa szerte. Munkáit, a népművészetről, hagyományokról 
vallott nézeteit cikkek, interjúk, tanulmányok, katalógusok sokaságán túl 
televíziós portréfilm is bemutatta. S nemcsak mint fazekas lett országos 
hírű szakember. Néhány évtizede kezdte meg a „magyar juhok”, a rackák 
tenyésztését, s állományát ma már országosan a legjobbak között tart-
ják nyilván a tudósok. Munkásságát Karcag városa 1994-ben Pro Urbe-
díj odaítélésével ismerte el. Két irányban is kiteljesedett, nagy értéket te-
remtő életmű zárult le - és akik ismerték tudják -, kiváló ember távozott 
közülünk 2009. május 4. napjának hajnalán, hatvanöt évesen.

Elek György

Értesítés
Az Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Szolno-

ki Kirendeltségének vezetője, Újfaludi Pálné tájékoztatása alapján az 
alábbiakról értesítem a tisztelt lakosságot:

„… megyénkben az egyik kistérségi ügyfélszolgálatot Karcag vá-
rosában indítjuk meg 2009. május 7. napjától. 

A kistérségi ügyfélszolgálat helyszíne: Kátai Gábor Kórház I. 
emelet. (Karcag, Zöldfa u. 48.)

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: csütörtöki napokon 9-
11:30 óra közötti időtartamban.

A kistérségi ügyfélszolgálati tevékenység keretén belül az alábbi 
feladatok ellátására kerül sor:

- TAJ Hatósági Igazolvány kiadása,
- EU Kártya kiadása,
- Okirati bizonyítási eljárás lefolytatása,
- Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak jelentéseinek átvétele,
- Betegségi-anyasági ellátások kérelmeinek átvétele,
- Útiköltség utalványok átvétele,
- Lejárt közgyógyellátási igazolványok visszavétele,
- Az Egészségbiztosítási Pénztár feladatkörébe tartozó egyéb 

nyomtatványok, beadványok, iratok átvétele.”
Karcag Városi Önkormányzat

Jegyzője
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NÉPTÁNCGÁLA
A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban mű-

ködő 
NÉPTÁNC-

CSOPORTOK 
5 ÉVES 

JUBILEUMI 
MŰSORA

2009. május 9-én (szom-
baton) 17 órakor a mozi-

teremben
Fellépnek:

Kis Toporgók néptánc-
csoport

Nagy Toporgók néptánc-
csoport

Kopogók néptánccsoport
Pántlika néptánccsoport
Pántlika Kamara nép-

tánccsoport
Felnőtt tánckör

Vendégeink:
Csokonai úti Óvoda Ap-
rólábak néptánccsoport-

ja és a 
Gábor Áron Gimnázium 
„Biljana” tánccsoportja

Belépő: 250.- Ft

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A magyar pálinka megbe-
csülését nagyon jól mutat-
ja, hogy jó pár éve már szigo-
rú szabályokhoz és előírások-
hoz kötött hazai specialitás, 
hungarikum lett. Készítőinek, 
szakértőinek csapatába, a Pá-
linka Lovagrend tagjai kö-
zé tartozni pedig elismerés és 
megtiszteltetés. Nem kisebb 
rang vagy cím a Pálinkafesz-
tivál szigorú szemű zsűrije ál-
tal megannyi szép lány között 
a legszebbnek találtatni, és el-
nyerni a Magyar Pálinka Szé-
pének kijáró koronát. Két hét-
tel ezelőtt, április 19-én Gyu-
lán, a X. Pálinka Fesztiválon 
a karcagi Györgyi Renáta lett 
a Pálinka Szépe kitüntető cím 
tulajdonosa. Egy évig ő ad-
ja az arcát eme magyar neve-
zetességhez – nagyjából ennyi 
az, amit a koronával járó meg-
tiszteltetésről ki tudtam derí-
teni. Aztán ahogy lenni szo-
kott, egy interjúnk több másra 
is fényt derített. A huszonhá-
rom éves Györgyi Renáta (aki 
egyébként a Corvinus Egye-
tem közigazgatási karának 
végzős hallgatója), annak el-
lenére, hogy viszonylag későn, 
húszévesen jelentkezett az el-
ső szépségversenyre, mára ti-
zenhárom szalag és öt korona 
tulajdonosa. A koronák sorát 
a Nagykunság Szépe nyitot-
ta 2007-ben, de ugyanabban 
az évben az Alföldi Mézes Ta-
lálkozón is ő lett a legszebb, s 
el is hozta a Mézkirálynő cí-

met. Tavaly Cserkeszőlő Szé-
pe lett és a Duna Gyöngye is, 
most pedig a Pálinka Szépe. 
A legutóbbi címhez hozzá-
tartozik, hogy a mézespálin-
kát kedveli is, ami egy Méz-
királynőtől elvárható. A fel-
készülésről pedig elmondta, 
két éve már minden nap aero-
bicozik, hiszen a formáját fit-
ten kell tartania, és a kiadós 
mozgáshoz még az egészséges 

táplálkozás és a diéta is járul. 
A felkészülést, vagyis a győ-
zelmeket tehát nem adják in-
gyen, de mindenképpen meg-
éri… Az év több szempontból 
is pörgősnek ígérkezik, hiszen 
Renáta a következő verseny 
(a Főiskolák Szépe) mellett az 
utolsó vizsgákra is készül. Mi 
pedig mindkettőhöz sok si-
kert kívánunk neki.

Elek György 

A Magyar Pálinka Szépe

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Ballagó diákok! 
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket a ballagási ünnepségen! 
A mai alkalom valamennyiünk számára egy különleges 

nap. Nektek, ballagó diákoknak azért, mert lezárult az a négy 
év, amelyet a Gábor Áron Gimnáziumban töltöttetek. Hama-
rosan számot kell adnotok arról a tudásról, amelyet kitartó, 
szorgalmas tanulással tanáraitok segítségével megszereztetek. 
Szüleitek, családtagjaitok büszkén s meghatódva vannak most 
jelen, hiszen tudják, hogy az elkövetkezendő évek számos ki-
hívása áll előttetek. 

Nekünk azért különleges ez a nap, mert jelentős változás 
előtt áll az iskola. 333 évvel az után, hogy karcagi nagykun 
kálvinista őseink a török korban, 1676–ban megalapították 
városunk legrégebbi oktatási intézményét. Most, a kormány 
döntésének eredményeként, a karcagi Református Egyház-
község határozatának köszönhetően szeptembertől újra in-
dul a Nagykun Református Gimnázium. A református kö-
zépiskola folytatja a régi hagyományokat, melynek megőrzés-
ében számít az itt tanuló diákokra, alkotó pedagógusokra és 
az őket segítő dolgozókra. A városi önkormányzat- az állami, 
illetve tanácsi irányítást követően- tizenkilenc éven keresztül 
volt az iskola fenntartója. Elmondhatjuk, hogy az intézmény 
rangját, színvonalát megőrizve, értékeit új nyelvi és számí-
tástechnikai laborokkal, taneszközökkel, udvarbővítéssel és 
sportpályával gyarapítva tudunk most elszámolni a ránk bí-
zott emberi sorsokkal és értékteremtő javakkal. 

A Gábor Áron Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
fennállása alatt méltó folytatója volt a református előd által 
nagy gonddal végzett minőségi képzésnek. A sort, melyet Ga-
ál László, Németh Gyula, Horváth Ferenc, Kátai Gábor, Szől-
lősi János fémjelez, olyan diákok és tanárok követték, mint 
Varga József igazgató, Gergely János, Bodnár György és Ma-
gyar Kálmán akadémikusok, Pintér Sándor professzor, Varga 
Mihály pénzügyminiszter, s a felsorolásnak még nincs vége. 
A jelenkor diákjai és tanárai, illetve a régi - új fenntartó szá-
mára fontos kihívás, hogy átvéve a stafétát, a korábbi és mos-
tani elődök példáját kövesse, sőt felülmúlja. Komoly felelős-
ség ez, hiszen városunk legrangosabb iskolájáról van szó. Ta-
nulók százait, és nagyszámú munkatársat magába fogadó in-
tézmény indul majd e falak között szeptembertől. De azt is 
fontosnak tartom kiemelni, hogy ez az iskola messze több, 
mint amit a szó önmagában jelent! Tanári és diákközössé-
gek  összessége, messze sugárzó szellemi műhely, Karcagnak 
és a Nagykunságnak a legrégibb, s legpatinásabb középiskolá-
ja! Gyermekeink sorsa, továbbtanulása, nemritkán egész élet-
pályája múlik nagy részben azokon a gondos kezeken, melyek 
a gimnáziumi tanulmányaik során segítik őket. Ez az iskola 
karcagiságával városunk természetes része, véleményformáló 
viszonyítási pont és jelkép is egyben, a polgári műveltség szi-
nonimája évszázadok óta. 

Mindez szilárd alap, és biztos háttér is ahhoz, hogy a re-
formátus egyház országosan kiemelkedő oktatási - kulturá-
lis hátterére, és a karcagi gyülekezet állhatatosságára támasz-
kodva az iskola életében hamarosan megnyíló új fejezet leg-
alább olyan sikeres legyen, mint a mostani. Meggyőződésem, 
hogy ehhez a feltételek adottak, és önkormányzatunk segítő-
kész partner az együttműködésben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Diákok!
Köszönöm, hogy ezekben az ünnepélyes és emlékezetes pil-

lanatokban az elmúlt időszak értékteremtő teljesítményei-
ről illetve az előttünk álló időszak fontosságáról beszélhettem 
Önöknek.

Városunk lakossága, az önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal nevében szeretném megköszönni a Gábor Áron Gim-
názium tanárainak, dolgozóinak a szorgalmas és lelkiismere-
tes munkát! 

A ballagó diákoknak a közelgő érettségihez,  a továbbtanu-
lóknak a felviteli megmérettetéshez, sok sikert kívánok, Sza-
bó Pál gondolataival: 

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
Most valóra válhat minden, ami szép,
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.”

Dr. Fazekas Sándor 
beszéde a Gábor Áron 
Gimnázium ballagásán

Pályázat 
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:

Karcag, Madarasi út 4. sz. alatti ingatlan.
A helyiségek adatai:
- Üzlethelyiség
 Helyiségei: üzlettér, 2 iroda, előtér, folyosó, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 101,76 m²
 Közművei, komfortfokozata: közös villany, víz, önálló gáz 

fűtés.
- 1. számú garázs helyiség
 Helyiségei: 1 légterű helyiség
 A helyiség alapterülete: 21 m²
 Közművei, komfortfokozata: közös villany, cserépkályha.
- 2. számú garázs helyiség
 Helyiségei: 1 légterű helyiség.
 A helyiség alapterülete: 18 m²
 Közművei, komfortfokozata: közös villany, cserépkályha.
 A 2 garázsban közös a cserépkályha, amely a 21 m² alapte-

rületű helyiség felől fűthető.
Az összes helyiségre egy villanyóra van.
Fenti helyiségeket külön-külön, vagy együttesen is lehet pá-

lyázni.
Előnyben részesül az a pályázó, aki a Karcag, Madarasi út 4. 

sz. alatti helyiségeket együttesen kívánja bérelni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 26. 16:00 

óráig beérkezően.
A pályázati igénylőlapot átvenni és a részletes pályázati felté-

telekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatá-
si és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, tel.: 06/59-500-
669).

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint 
a Karcag Város honlapján (www.karcag.hu). 
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Nagy izgalommal vártuk 
március 21-ét, remélve, hogy 
minden a terveink szerint 
alakul. Elmondhatom, hogy 
fantasztikus hangulatú, több 
szempontból rendhagyó bá-
lon vehettünk részt. Igyekez-
tünk családias hangulatot te-
remteni, elérni azt, hogy mi-
nél többen érezzék sajátjuk-
nak a rendezvényt. Az est 
folyamán a Déryné Műve-
lődési Központban műkö-
dő néptánccsoportok mű-
sorral kedveskedtek a meg-
jelenteknek. A program első 
részében a kisebbek mutat-
koztak be, a Kis Toporgók, a 
Nagy Toporgók és a Kopogók 
táncait csodálhatta meg a kö-
zönség. Meglepetésben is volt 
részünk, hiszen a Kopogók 
néptánccsoport tagjai bebizo-
nyították, hogy nemcsak re-
mekül táncolnak, hanem fer-
geteges humoruk is van. Hó-
fehérke és a sok törpe címmel 
az ismert mesét dolgozták fel 

erre az alkalomra, s kacagtat-
ták meg előadásukkal a nagy-
érdeműt.

A műsort vacsora követ-
te, a felszolgálásban a Felnőtt 
Tánckör tagjai és a Déryné 
munkatársai segítettek. A fi-
nom süteményeket a néptán-
cos gyermekek szülei készí-
tették, köszönjük együttmű-
ködésüket.

Vacsora után a bál nyitá-
nyaként egy gyönyörű kerin-
gőt táncoltak a Pántlika nép-
tánccsoport tagjai. Megálla-
píthattuk, hogy az ifjak nem-
csak néptáncban jeleskednek, 
hanem a társastáncban is. 
Csodálatos élmény volt látni 
a hófehér ruhás lányokat és a 
büszke tartású fiúkat, amint 
keringőztek. A nagy sikert 
arató nyitótánc után a Pánt-
likások felkérték a vendége-
ket, majd szüleiket, így pilla-
natok alatt benépesült a tánc-
parkett, kezdetét vette a mu-
latság.

Az est folyamán – míg a 
táncoslábú vendégek pihen-
tek –, a Pántlika néptánccso-
port tagjai adtak ízelítőt tu-
dásukból: magyarpalatkai, 
szatmári, Dél-alföldi tánco-
kat mutattak be a közönség-
nek, mondanom sem kell, 
óriási sikerrel. Tanítványaival 
együtt táncolt Oroszné Mil-
linkhoffer Rita tanárnő is, a 
zenét Bíró Attila vezetésével 
a Pipás Zenekar szolgáltatta.

Éjfélkor még egy meglepe-
tésben volt részünk, a Gábor 
Áron Gimnázium BILJANA 
tánccsoportjának vezetője 
- Major János tanár úr - egy 
bolgár táncot tanított meg a 
Pántlikásokkal, melyet nagy 
szeretettel adtak elő a báli kö-
zönségnek.

Nagy érdeklődés követte a 
szokásos tombolasorsolást is. 
A fődíj egy, a Városi Önkor-
mányzat által felajánlott piros 
kerékpár volt. A boldog nyer-
tes nyeregbe pattant, s nagy 
taps közepette kikerekezett a 
bálteremből.

A tombolahúzást követően 
folytatódott a tánc, a mulat-
ság, bízunk abban, hogy min-
den kedves vendégünk jól 
érezte magát, s szép emlékek-
kel, élményekkel tért haza.

Közhasznúsági jelentés a 2008. évről
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület
( 5300 Karcag Dózsa György út 5-7 )

1. A pénzforgalmi adatok a következők:

1.1 Bevételek:
Tagsági díj  102 200 Ft
Bajtársainkért alapítvány   40 000 Ft
Road Service KFT.  50 000 Ft
Karcag Város Önkormányzata  20 000 Ft
Magán személyek  194 700 Ft
APEH-től 1 %:  253 231 Ft
Regisztráció  17 000 Ft
Bank kamat bevétel  293 Ft
Bevétel összesen  677 424 Ft

1.2 Kiadások
Anyagköltség  7 495 Ft
Koszorúzás  9 910 Ft
Könyvkiadás  413 250 Ft
Kegyeleti kiadások  2 280 Ft
Terem bérleti díj  9 300 Ft
Irodaszer  19 940 Ft
HM államtitkári fogadás  4 200 Ft
Útiköltség 25 635 Ft
Nőnapi kiadások  8 250 Ft
Postaköltség 15 277 Ft
Beteglátogatás  1 030 Ft
Kirándulás 32 890 Ft
Rendezvények költségei  54 695 Ft
Kerek évfordulósok köszöntése  9 360 Ft
BEOSZ tagsági díj 10 000 Ft
Bankköltség 4 379 Ft
Kiadás összesen 627 891Ft

2. Vagyon felhasználás
Tárgyévi eredmény
közhasznú tevékenységből 50 000 Ft
Előző évről maradvány  126 000 Ft
Tárgyévi egyenleg   176 000 Ft

Az egyesület nem rendelkezik ingatlannal, tárgyi esz-
közzel.

Az egyesület tevékenységi köre:
- Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gon-

dozása
- Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása 

(Kirándulások szervezése történelmi helyekre –Szlo-
vákia, Szeged )

- Hagyományőrzés (Emléktábla megkoszorúzása a volt 
HEMO falán,  emlékszoba kialakításának megkezdése)

Az egyesület közhasznúsági jelentését a közgyűlés 2009. 
január 17-én egyhangúlag elfogadta.

Karcag, 2009. április 29.
Rab János 

egyesületi elnök

Néptáncos bál
Egy hideg, morcos januári délutánon a tavaszi programok 
megbeszélése közben jött egy gondolat: szervezzünk jóté-
konysági bált a néptánccsoportjaink javára. Szempillantás 
alatt felbolydult méhkassá változott az iroda, egyik ötlet kö-
vette a másikat, mindenkit lázba hozott a kezdeményezés. A 
helyszín adott, de mi legyen a műsor, a vacsora, milyen legyen 
a meghívó? Sorjáztak a kérdések és természetesen sorra meg-
születtek a válaszok is. Igyekeztünk egyedivé, különlegessé 
tenni a bált, a készülődés során megtapasztalhattuk a segítő-
készséget, a szeretetet, érezhettük az összefogásban rejlő erőt.

Köszönetünket fejezzük ki önzetlen segítségükért 
mindazoknak, akik a belépőjegy, a támogatójegy, 
tombolajegyek megvásárlásával, tombolatárgy fel-
ajánlásával, étel- ital felajánlásával, süteménykészí-
téssel, pénzadománnyal, munkájuk, segítségük fel-
ajánlásával hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.

Ábrahám Gábor és felesége, Ács Ferencné és csa-
ládja, Adidas Márkabolt Karcag, András László és 
családja, Antal István, Antal Zita és családja, Antal-
né Borók Tünde és családja, Balla Endréné és csa-
ládja, Bartháné Diószegi Jolán, Benéné Kecskemé-
ti Anna, Berek-Víz Kft. Berekfürdő, Bernáth Zol-
tán hentesmester és csapata, Birizló Csaba és csa-
ládja, Bíró Attila és családja, Bolgovics Andrásné, 
Botos Zsolt, Bögre János és családja, Csontos Lajos, 
Csontosné Szilágyi Erzsébet, Czakó Lajosné és csa-
ládja, Czimbalmos Ágnes, DE AMTC Karcagi Ku-
tatóintézete, Disznós Margit, DMIK Kis Toporgók 
Néptánccsoport, DMIK Kopogók Néptánccsoport, 
DMIK Nagy Toporgók Néptánccsoport, DMIK 
Pántlika Néptánccsoport, Dobos László és család-
ja, Dobosné Csellő Tímea, Dr. Cs. Szabó Zsolt, Dr. 
Czimbalmos Róbert, Dr. Debreczeni László és csa-
ládja, Dr. Fazekas Sándor és családja, Dr. Kapusi 
Lajos és családja, Dr. Kovács Adrienn , Dr. Márkus 
Éva és családja, Ecsedi Irén, Egyed Zsolt és család-
ja, Erős Andrásné, Fagyalné Kirják Ágnes, Fazekas 
János és családja, Ferenczi Béla és családja, Fidesz 
Karcagi Szervezete, Fodor István Kohári Beáta és 
családja, Földvári Márta, Földváriné Simon Ilona, 
Főtéri Virágüzlet, Gánóczy Ferenc, Glatz György és 
felesége, Györfi Imre, Hálóné Tiba Nóra és család-
ja, Halter Sándorné, Házi Lászlóné és családja, Hi-
di János és felesége, Horváth Lajos és családja, Já-
nosi Lászlóné és családja, K. Nagy Attila és család-
ja, Kabai István és családja, KAISER Söröző és Ét-
terem, Kálmánné Nagy Mária és családja, Karcag 
Város Önkormányzata, Karcagfa Faipari Kft., Kar-
cagi Nagy Zoltán és családja, Karcagi Polgármeste-
ri Hivatal, Karsai József, Kenyeres Gyula, Kerekes 

Istvánné, Kompanek Dávid családja, Kotálik Imre 
és családja, Kovács Borbála családja, Kovács Csaba 
családja, Kovács László és családja, Kovács Mária, 
Kovács Zoltán és családja, Kovácsné Ferenczi Má-
ria és családja, Kovácsné Kerekes Katalin és család-
ja, Kun János - Mészáros Vendéglő, Kun Jánosné és 
családja, Kun József és családja, Kun-Mediátor Uta-
zási Iroda, Kunné Nánási Mónika, Kurucz István és 
családja, Kustár Péter és családja, Laboncz Sándor 
és családja, Laczikó Andrea, Laczikó Ferencné, Laj-
tos István és családja, Lajtos Istvánné, Lévai Anikó, 
Lévai Ferenc és felesége, Magyar György és családja, 
Major János, Mészáros Zsoltné – ESSEN Kft., Mol-
nár Csilla, Molnár Pál és családja, Monoki Károly, 
Mulicz Ferenc, Mulicz Zoltán, Nagy Eszter, Nagy 
Istvánné és családja, Nagy János, Nagy Tibor és fe-
lesége, Nagykun Csillag Bt., Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft., Nagykunsági Vízgazdálkodási Tár-
sulat, Nagyné Faragó Lili és családja, Orosz Edit és 
családja, Orosz István, Oroszné Millinkhoffer Rita, 
Palotai Éva, Pánti Ildikó, Patócs Zoltán és családja, 
Pekár Imréné és családja, Péntek Krisztián, Petri-
né Újfalusi Ilona és családja, Rauschenberger Gábor 
és családja, Rauschenberger Zoltán és családja, Ró-
zsa Sándor és családja, Silye Judit és családja, Sipos 
Zoltán és családja, Somodóczki Diana családja, So-
mogyvári-Kónya Zsuzsanna, Szabó Renáta, Szabó 
Zsuzsanna, Széll Dávid és családja, Szendreiné Szi-
lágyi Zsuzsa és családja, Szodorai Lajos és családja, 
Szűcs István és családja, Szűcs Sándor és családja, 
Takács Józsefné és családja, Tarjányi Marietta, Tó-
th Attila és családja, Tóth Zoltán és családja, Tóth-
né Mándoki Ibolya, Tourinform Iroda Karcag, Vajó 
Imréné, Varga Ágnes, Varga Júlia, Varga Sándorné, 
Varga Szabolcs és családja, Varga Zsolt és családja, 
Vasas Edit, Zrínyi Károly, Zsáner Rendezvényszer-
vező Iroda

Kovácsné Kerekes Katalin
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

Elkészült a műfüves pálya

2009. május 16-án (szombaton) 10:30 órakor 
a Városi Sportcsarnok 

(Karcag, József Attila u. 1.) 
területén átadásra kerül 

a műfüves kispályás labdarúgópálya.

Program:
10:30 órakor gyülekező.
11:00 órakor pályaátadás.
 A műfüves pályát átadja: 
 dr. Fazekas Sándor polgármester és 
 Dobos László alpolgármester.
11:15 órától pályaavató kispályás labdarúgó mérkőzés 

a Parlament és az Önkormányzat csapatai között.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több faj-
ta fűtési lehetőséggel, ipari áram-
mal, fúrott kúttal, szerelő aknás alsó 
épülettel több generációnak sürgő-
sen, áron alul eladó, ill. vállalkozásra 
is alkalmas. Szolnoki csere is érdekel.  
Tel.: 06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. 
alatti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-, központi fűtéses + cserép-
kályha beépítve mindkét szobába el-
adó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 
Eladó Arany J. u. 34. sz. alatti ház 200 
négyszögöles portával. Tel.: 06/30-
929-8175.
Tanya eladó jó állattartási lehető-
séggel. Villany, víz, kövesút van. Tel.: 
06/30-229-8516.
Sürgősen eladó Karcag, Fürst S. úti 
ház. Tel.: 06/20-950-7829.
Karcagon 3 szobás + nappalis ház el-
adó, vagy Pest és környékére cserél-
hető. Tel.: 06/20-505-3467.
Garázs eladó a Széchenyi sgt. 26. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Karcagon kis családi ház eladó. Víz, 
gáz és cserépkályha van. Építési le-
hetőséggel. I.ár: 4,5 millió Ft. Tel.: 
06/30-423-3054.
Karcagon bontásra való ház a piac-
hoz közel eladó. I.ár: 3 millió Ft. Tel.: 
06/30-423-3054.
Az I. sz. Tégláskertben 20 sor here-
föld éves használatra haszonbérbe 
kiadó. Érd.: Kabai Gábor Kg., Ketel 
u. 40.
Karcagon 3 szobás + nappalis ház el-
adó, vagy Pest és környékére cserél-
hető. Tel.: 06/20-505-3467.
Karcag, Ady E. út 39. sz. alatti családi 
ház eladó. Tel.: 06/20-218-7775.
Karcagon a Madarasi úton 100 m²-
es ház 954 m²-es telekkel eladó. Tel.: 
06/30-393-9013.
Eladó a Kisvénkertben a 3. úton 9 sor 
kert épülettel 1 sor gyümölcsfával 

és szőlővel eladó (be is van vetve). 
Villany, víz van. Betegség miatt sür-
gősen eladó. Tel.: 59/300-090. 
Karcagon az Apavár utcában tég-
lából épült teljes közműves kisebb 
kertes ház betegség miatt sürgő-
sen eladó. U.itt I. emeletig 1 szo-
bás tömblakást vagy főtér közeli ös-
szkomfortos házrészt keresek. Tel.: 
06/70-273-7268. 

Vegyes
Tra n s zce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Csökkenő káros szenvedélyek, jobb 
egészség. Tel.: 06/59-313-284 www.
tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, függönykar-
nis, zuhanykabin + tálca, ülőfürdő 
kád, 2 személyes kihúzhatós gyer-
mek heverő. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 
46. Tel.: 59/314-094.
Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL 
méretűek. Tel.: 06/30-467-9706.
Mátrafüred-Pipishegyen családi nya-
raló májustól kiadó. Tel.: 59/311-817 
v. 06/30-455-6995.
Eladó motoros bőrdzseki, vesztern 
csizma, öltönyök, balon dzsekik, rö-
vid és hosszú ujjú ingek, biblia, éne-
kes könyv, Lélek idomár I-II. 100 éves, 
4 db Dunlop autógumi új utánfutóra 
cserélhető. Tel.: 06/30-995-6929.
Figyelem! Ingóságok, ún. A66-os há-
lószoba bútor + 2 heverő (nem régi 
típus), Energomat automata mosó-
gép (felültöltős), régi kanapé asztal-
lal, 2 kis méretű fotel, stb. valamint 
ablak-ajtó fölé való akác áthida-
lók, hullám pala kúppal, 50 l-es és 
100 l-es villanybojlerok stb. eladók 
Karcagon. Tel.: 59/311-129.
Kölcsönbe adnék különleges, szép 
menyasszonyi ruha gyűjteményem-
ből. Tel.: 06/20-411-9686.
Szemes kukorica van eladó. Tel.: 
06/30-985-4098.
Bontott beltéri ajtók olcsón, vala-
mint 2 db gyermek bicikli eladók. Tel.: 
06/30-740-6105.
Eladó 1 db rácsos gyermekágy betét-
tel (új); 1 db bébi fürdető kád (mű-
anyag); 1 db 6 személyes asztal; 1 
db kenyérsütőgép (elektromos). Tel.: 
59/312-618.

Eladó 36, 37, 38, 40-es foci cipő ol-
csón. Tel.: 06/20-411-9686.
40 q hagyományos kőpor 500 Ft/q 
áron eladó. Tel.: 06/30-985-0281.
Egy pár m² kimaradt terméskő csem-
pét vennék ajzat lábazathoz. Tel.: 
59/312-562 v. 06/20-411-9686.

Állat
Kecskék eladók vagy értékegyezte-
téssel kancacsikóra cserélhetők. Tel.: 
06/30-538-8805.
Két felnőtt és négy kölyök degu el-
adó. Tel.: 06/30-459-6865.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttérrel! Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-
4403 v. 06/30-647-7324 v. 06/30-
509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.
Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.
Palatető beázás megszüntetése 
egyedi zárólemezes technológiával, 
garanciával. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok vidéken is hazaszállí-
tással. Tel.: 06/30-336-6142.
Kamilla felvásárlás! Karcagon, a Tőkés 
utca 40. sz. alatt 2009. május 3-tól. 
Átvétel naponta 8-10 és 16-18 óráig. 
Tel.: 59/313-845 v. 06/30-233-8189.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.
Babetta motorkerékpár felújítva el-
adó. U.itt grillsütő eladó. Tel.: 06/30-
862-4976.
Suzuki Swift 1.0 kat. 1998-as évjára-
tú gépjármű 40.000 km-rel, első tu-
lajdonostól, kitűnő állapotban eladó. 
Műszaki vizsga: 2010. május hó. Tel.: 
59/312-249 v. 06/70-247-5477.

Apróhirdetés

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

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

lyesen, 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 

Védekezzen a „TRÜKKÖS” 
lopások ellen!

Váratlanság, a figyelem megosztása, információáradat, ezek a csalás legnép-
szerűbb eszközei. A szélhámosok nem hagyják gondolkodni a másik felet, azon-
nali döntést várnak, nagy anyagi vagy érzelmi nyereséget helyeznek kilátásba, 
s még kedvesek is ez derült ki több sértett elmondásából, akik többszöri figye-
lemfelhívás ellenére elfogadták a házuknál jelentkező idegenek ajánlatát A csa-
ló fejlett képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy felismerje a másik fél tudatta-
lan szükségleteit, ezt pedig ki is használja. A szélhámos képes nagyon interaktív 
lenni, vagyis a másik fél visszajelzéseinek függvényében folyamatosan váltogat-
ni taktikáját.

Az elmúlt hetekben, hónapokban Karcagon és a környező településeken több-
ször előfordultak a fenti jellemzőket magukon viselő úgynevezett trükkös lopá-
sok, hamis pénzzel vásárlások melyeket általában idős, egyedülálló emberek sé-
relmére követtek el. 

Ezeknek a bűncselekményeknek közös jellemzője, hogy az elkövetők a koro-
sabb generáció jóhiszeműségét, hiszékenységét használják ki és a sértettek fél-
revezetésével jelentős kárt okoznak. A módszerek rendkívül változatosak, de alap-
vetően két csoportra oszthatók. Vagy pénzt csalnak ki az áldozat megtéveszté-
sével, vagy egyéb értéket tulajdonítanak el a lakásokból, miután oda valamilyen 
ürüggyel bejutottak. 

A megtévesztéses elkövetési módok általában már önmagukban is 
gyanút keltőek, mégis sokan csapdába esnek. Volt, hogy azt hitették el a 
sértettel, nyereményjátékon nyert, csak a postaköltséget kell most kifizetni, hogy 
megkapja a nyereményt. Volt, hogy idegenek pénzt váltani jöttek és a végén ter-
mészetesen valami nem stimmelt, a sértett járt rosszul. Olyan is előfordult, hogy 
háztól vásároltak apróbb dolgokat, nagycímletű pénzzel fizettek, amiről csak ké-
sőbb derült ki, hogy hamis.

A másik módszernél - ahol a cél az eltulajdonítás – még változatosab-
bak a trükkök. Alkalmanként egy, vagy több férfi jelenik meg, akik szerelőnek, 
önkormányzati dolgozónak, esetleg más hivatalos személynek adják ki magukat. 
Azzal az indokkal kérnek bebocsátást a lakásokba, hogy ott valamit ellenőrizni-
ük kell, vagy az ott lakónak állítólagos közüzemi díj tartozására hivatkoznak. Te-
vékenységük közben előfordul, hogy egy harmadik társuk jelenik meg, aki a ko-
rábban érkezők főnökének adja ki magát. Amíg a tulajdonos beengedi, a lakásban 
lévő személyek felkutatják és eltulajdonítják az ott lévő készpénzt, kisebb érték-
tárgyakat, ékszereket. Mások eladó lakást keresnek a környéken, esetleg hagyaték 
után érdeklődnek, a módszerek rendkívül változatosak, egy a cél, bejut-
ni az idős ember lakásába. Ha pedig bejutottak, pillanatok alatt megtalálják a 
felületesen tárolt értékeket.

Női elkövetők módszere, hogy egy pohár vizet kérve, vagy rosszullétet 
színlelve kérnek bebocsátást. Általában ezekben az esetekben is először egy vagy 
két személy megy be, akik elterelik a sértett figyelmét, majd harmadik társuk ké-
sőbb érkezik és ő követi el a lopást. 

Azért, hogy a fenti esetek ne forduljanak elő és Önök ne kerüljenek ilyen hely-
zetbe, kérem fogadják meg alábbi tanácsainkat:

- Amennyiben egyedül tartózkodik lakásában, lehetőség szerint 
ne engedjen be idegent.

- A közüzemi szolgáltatók dolgozói általában formaruhát viselnek, lakások-
ban ellenőrzést végző tagjaik rendszerint igazolvánnyal, kitűzővel kell, hogy 
rendelkezzenek. A díjbeszedők, óraleolvasók általában megszokott rend-
szerességgel érkeznek, rendkívüli esetekben értesítést küldenek. A bank-
jegyek sorszámát egyik hatóság sem ellenőrizteti az ön lakásá-
ban.

- Mielőtt bárkit beengedne a lakásába, győződjön meg arról, hogy 
valóban rendelkeznek-e a fenti kellékekkel.

- Amennyiben az Ön számára nem elég meggyőzőek az ellenőrzést végző 
személyek, vagy gyanúsnak találja őket, úgy ne engedje be lakásába. Ha 
mégis megtenné, előbb hívja át szomszédját, vagy ismerősét. 

- Ha Ön egyedül van lakásában, és a becsengető személyek bár-
mit kérnek, (egy pohár vizet, vagy csak felvilágosítást) őket ne 
engedje be. Minden különösebb indokolás nélkül kérje meg, 
hogy az ajtó, vagy a ház előtt várakozzanak. Ez talán illetlenség-
nek tűnik, DE ne feledje, Ön teljesít szívességet.

- Soha ne mondja meg mennyi pénzt, értéket tart otthon, főleg ar-
ról ne beszéljen, hol tartja, ne lássák, honnan veszi elő.

- Ha mindezek ellenére már megtörtént a baj, akkor haladéktalanul értesítse 
a Karcagi Rendőrkapitányságot az 500-250, vagy 500-260-as te-
lefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 107-es segélyhívón. Kollégáink 
kiérkezéséig lehetőség szerint hagyjon mindent úgy, ahogyan az elkövetés-
kor volt (pl. ne mossa el a poharat, amiből az elkövető ivott, ne takarítson 
fel). Próbáljon meg minél teljesebb személyleírást adni az elkövetőkről. 

Bízunk abban, hogy e rövid tájékoztató elegendő volt az Ön figyelmének fel-
keltésére. Ne feledje, nem minden idegen rossz szándékú, aki lakása ajtaján ko-
pogtat. Természetesen vannak valódi villany-, víz- és gázszerelők, hivatalos ügye-
ket intéző szakemberek. Sőt vannak valódi bajba jutott hétköznapi emberek, akik-
nek egy pohár víz talán az életét mentheti meg. De Ön legyen minden helyzetben 
óvatos és körültekintő!

Kérjük vigyázzon értékeire!
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Moziműsor
Május 8. péntek
 Star Wars: A kló-

nok háborúja
 Amerikai animációs film
Május 12. kedd
 Coraline és a tit-

kos ajtó
 Amerikai animációs film
Május 15. péntek
 Made in Hungá-

ria
 Magyar zenés film
Május 16. szombat
 Nem kellesz 

eléggé!
 Amerikai-német vígjáték
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. 04. 25.
Héver Tamás – Rápolti Lilla
2009. május 2.
Fésüs Dalma Erzsébet – Tö-

rök Sándor

Születés
Bálint Éva – Tyukodi Sán-

dor
 Kg., Vajda u. 5.  Melissza
Dr. Madarász Judit – Ma-

kai József
 Kg., Széchenyi sgt. 9-11. 
  Boglárka
Balogh Julianna – Duka 

Kálmán
Kg., Bura S. u. 4. 
  Vivien Gyöngyvirág

Halálozás
Molnár Sándor Jenő
 Karcag (1945.)
Lengyel Ágnes
 Kg., Kuthen u. 68. (1933.)
Fehér Vendelné (Lakatos 

Zsuzsánna)
 Kg., Táncsics krt. 8/a. Fsz. 

1. (1945.)
Horváth István
 Kg., Délibáb u. 96. (1952.)
Szabó Mihály 
 Karcag (1944.)
Özv. Kirják Rudolfné (Cson-

tos Anna)
 Karcag (1913.)

2009. május 8. péntek (szombat, va-
sárnap)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Néptáncos bál II.
19.05 Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Téma: Kováts Napok
 Karcagi hírek
 Új eszközök a Szélmalomban
 Internetes verseny a könyvtáro-

sok szervezésében
 Karcagi Erdésztársaság
 Toy Run-ra készülve
 Háttér
 Téma: Egyenruhában…
20.10  CIB Bank fiókavató
20.30  Önkormányzati ülés

2009. május 12. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – református is-

tentisztelet
19.05 Megyei tükör –magazin

19.30 A hit szava – katolikus szentmise
21.10 Nótaszó: Szitai Rudolf emlék-

koncert

2009. május 14. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Ballagás a Varróban
18.30 Ballagás a Szentannaiban
19.05 Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Varga Mihály ogy. kép-

viselő
 Karcagi hírek
 Új színpad és függöny a Dé-

rynében
 Nagykun Sportviadal
 A Horgászegyesület idénymun-

kái
 Háttér
 Téma: dr. Farkas Béla rendhagyó 

szülinapi rendezvénye
20.10 Nagykun Polgári Kör
 vendég: Bayer Zsolt

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság
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Május 8. péntek
Berek – Kiss A. úti

Május 9. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
Május 10. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Május 11. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 12. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 13. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 14. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Május 15. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Törökszentmiklós – Kar-
cag 1:2 (0:1)

Törökszentmiklós, 150 né-
ző. Jv.: Pikó (Tóth, Kálé)

Karcag: Móga, Kohári (Ha-
bóczki), Orosz, Lévai, Varga 
L., Balogh R., Bujdosó, Béké-
si, Nagy R., Sindel, Kardos

Edző: Varga János
Az első percben Balogh R. 

beadásszerű lövése épphogy 
elsuhant a felső léc felett. A 
huszonharmadik percben 
Fehér lövését magabiztosan 
védte Móga. A huszonhete-
dik percben Kardos középen 
indította Nagy R-t, aki a ka-
pus fölött a léc alá emelt (0:1). 
A harmincharmadik perc-
ben Orosz indította Bujdo-
sót, akinek beívelését Balogh 
R. közelről a kapu fölé rúg-
ta. Az ötvenkettedik percben 
Sindellel szemben szabályta-
lankodtak. A szabadrúgást 
Balogh végezte el, amelyet 
Tarjányi nehezen hárított. 
A hatvanadik percben Kar-
dos indítását a védők elvétet-
ték és a berobbanó Balogh R. 
a kapust megelőzve laposan a 
kapuba lőtt (0:2). A hatvan-
ötödik percben Polgár kb. 20 
méterről a bal felső sarokba 
emelt (1:2). 

Jók: Polgár, Héder, Szecsei 
P. ill. Balogh R, Kardos, Lé-
vai, Nagy R., Orosz

Szecsei József: Két figyel-
metlenségünket a vendégek 
kihasználták. A továbbiak-
ban sok sikert kívánok a kar-
cagiaknak.

Varga János: Végre sikerrel 
vívtunk meg egy elhalasztott 
mérkőzést. Ezzel a győzelem-
mel közelebb kerültünk a do-
bogóhoz.

Szajol – Karcag 0:2 (0:1)
Szajol, 100 néző. Jv.: Csuka 

(ifj. Tóth, Mózes)
Karcag: Móga, Novák, 

Orosz, Lévai, Varga L., Balo-
gh R., Bujdosó, Békési (Ha-
bóczki), Nagy R., Sindel, Kar-
dos

Edző: Varga János
A kilencedik percben egy 

középen indított támadás vé-
gén Kurucz közelről a ka-
pu fölé fejelt. A tizennegye-
dik percben Bujdosó indítot-
ta Balogh R-t, akit a kifutó 
kapus „elütött”, de a bíró síp-
ja néma maradt. A huszonhe-
tedik percben Papp 22 m-es 
szabadrúgása a bal kapufáról 
kipattant. A harminchetedik 
percben Varga L. indította 
Sindelt, aki az alapvonal kö-
zeléből a kapu elé lőtte a lab-
dát, és a jókor érkező  Balogh 
R. közelről a kapu közepé-

be lőtt (0:1). A hetvenkette-
dik percben Nagy R. balról 
beívelt és Balogh R. a felső lé-
cet találta el. A nyolcvanhete-
dik percben 18 m-re a kapu-
tól Kardost visszarántották. 
A szabadrúgást Kardos a bal 
felső sarokba ívelte (0:2). 

Jók: Tóth Z., Dalmadi, Bod-
nár, Erős ill. Móga, Balogh R., 
Nagy R., Kardos, Orosz, Bé-
kési, Varga L.

Kun Mihály: A legjobb for-
mában lévő csapat ellen min-
dent megtettünk a pontszer-
zés érdekében, sajnos nem si-
került.

Varga János: A kiesés el-
len küzdő hazai csapat alapo-
san megnehezítette a dolgun-
kat, de a győzelmünk megér-
demelt.

1. Besenyszög 27 15 9 3 53-20 54
2. Túrkeve 27 16 4 7 44-33 52
3. Jászárokszállás 27 15 6 6 59-36 51
4. Karcag 27 15 4 8 46-27 49
5. Jánoshida 27 14 5 8 53-36 47
6. Kunhegyes 26 13 4 9 47-40 43
7. Kunszentmárton 27 12 6 9 58-41 42
8. Mezőtúr 26 13 2 11 61-44 41
9. Újszász 27 10 7 10 45-39 37
10. Jászfényszaru 27 10 5 12 37-51 35
11. Nagyiván 27 10 5 12 44-43 35
12. Fegyvernek 27 8 7 12 31-49 31
13. Jászladány 27 13 26 8 39-31 30
14. Törökszentmiklós 27 7 6 14 41-46 27
15. Abádszalók 27 6 8 13 21-45 26
16. Szajol 27 7 2 18 40-78 23
17. Kenderes 27 5 6 16 28-62 21
18. Kunmadaras 27 5 4 18 38-64 19

Ifjúsági mérkőzések
Törökszentmiklós – Karcag 
2:2
Góllövő: Balla S. (2)
Szajol – Karcag 2:3
Góllövők: Rajcsányi, Kovács 
L., Töviskes

Utánpótlás csapatok
U 13-as korosztály: Karcag – 
Tisza Volán Szeged 9:3
Góllövők: Varga K. (5), Szé-
kely D. (4)
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Tisza Volán Szeged 1:6
Góllövő: Csík R.

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Karcag II. Agrosprint – Ti-
szajenő 0:1
Karcag, 80 néző. Jv.: Felföldi

Karcag II. Agrosprint: 
Bartha, Méhes, Kocsis, Kele-
men, Bíró Cs., Varga Zs., Ke-
rekes, Kovács I., Kovács Cs., 
Oláh, Labonc

Cserék: Garáz, Szabó, Ga-
zsovics

Edző: Garáz Péter 
Bosnyák Imre

12

12

Tégy a parlagfű ellen!
Van egy betegség, amely csaknem minden családot érint hazánkban. A 2,5 

millió allergiás beteg közül minden második a parlagfűtől szenved. Magyar-
ország Európa parlagfű-epicentruma. Az időzített pollenbomba itt ketyeg tér-
ségünkben. Hatástalanításához összefogásra van szükség! Gyakorlatilag nincs 
olyan család, nincs olyan munkahelyi közösség, amelyet ne érintene ez a be-
tegség. Nincs olyan cég, amelynek ne okozna évről évre súlyos veszteségeket 
a menetrendszerűen beköszöntő allergiaszezonok miatt kiesett munkanapok 
és munkaórák mennyisége. A hathatós segítség egyik módja a megelőzés. A 
„Tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú Alapítvány célja, hogy minden lehetséges 
eszközzel segítsen az allergia kialakulásának megelőzésében, s a már kialakult 
allergia kezelésében.

Mi nemcsak beszélünk az allergiáról, de teszünk is ellene:
- Alapítványunk budapesti általános iskolások részére az elmúlt két évben 2 

hetes terápiás kezeléseket biztosított több száz gyermek légzésproblémái-
nak enyhítése céljából.

- A Pest Megyei Önkormányzattal közösen országos konferenciákat szer-
veztünk, melyek célja a figyelemfelhívás, a parlagfű elleni védekezés elő-
ző években szerzett tapasztalatainak összegzése volt. Közös akciónk volt 
az a parlagfűmentesítési verseny is, amelybe bevontuk az önkormányza-
tokat, a civil szervezeteket és a lakosságot. A győztes Felsőpakony 4 mil-
lió forint támogatást nyert 2008-ban játszótérépítéshez.

- Tavaly a „Gyalogolj és fuss velünk!”, a Margitszigeti Atlétikai Centrumban 
tartott rendezvényünkkel sikerült a nagy számban megjelent média és a 
közvélemény figyelmét felhívni a parlagfű okozta súlyos problémákra.

- „A parlagfű nélküli Pest megyéért” elnevezésű parlagfű-mentesítési akció-
hoz csatlakozva 2007-ben az alapítvány 3 db motoros fűkaszát ajánlott fel 
a nyertes önkormányzatok számára.

- 2008 novemberében Pest megyei iskolások számára szerveztünk vetélke-
dőt, amelyben a győztes gyerekek az egészséges életmódot segítő nyere-
ményeket kaptak.

- Alapítványunk orvosi segítséget is nyújt: dr. Balogh Katalin főorvos min-
denben készséggel áll a betegek rendelkezésére. Elérhető: az info@tegya-
parlagfuellen.hu e-mail címen.

- Honlapunk (www.tegyaparlagfuellen.hu) a szakmai segítség és a pollen-
allergia tüneteinek, kezelésének ismertetése mellett gyakorlati, a minden-
napi élethelyzetekben hasznos tudnivalókkal is szolgál.

Egyikünk számára sem lehet közömbös a parlagfű okozta súlyos problémák 
kezelése. Ahogy nem közömbös gyermekeink, szüleink, barátaink, kollégáink 
egészsége sem. Csatlakozzon hozzánk Ön is, tegyünk együtt a parlagfű ellen!
Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával! Ne feledje: május 20-ig te-
heti meg ezt!
Adószám: 18125153-1-41 „Tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú Alapítvány 


